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Welkom bij 
Romonesco
Slager-Traiteur
Wij staan voor u klaar met:
• Het lekkerste vlees (limousine rund 

en beter leven varken)
• Vleeswaren uit eigen keuken
• Heerlijke traiteurgerechten 
• Gebraden spareribs en heer lijk

gegrilde kip
• Het best gevulde worstenbroodje 

van Helmond

Wij maken 
alles zelf!

En natuurlijk zijn wij 
het adres voor compleet 

verzorgde bbq’s, 
gourmetschalen, warme- 

en koude buffetten. 
Wij maken elk 

feestje compleet! 

Kijk op onze site 
www.romonesco.com 

of kom naar de winkel!

Dorpsstraat 47
5708 GC  Helmond
[0492] 565 043

Mierloseweg 17
5707 AB  Helmond
[0492] 548 904

Winkelcentrum de Bus
5702 HW  Helmond
[0492] 565 030

Tegen inlevering van deze bon en bij besteding vanaf 
€ 5,00 ontvangt u 100 gram ambachtelijke achterham!

Alleen in onze vestiging aan de Mierloseweg in de maand november.
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Alleen in onze vestiging aan de Mierloseweg in de maand november.

Tegen inlevering van deze strook en bij een besteding vanaf 
€10,00 ontvangt u 100 gram achterham uit eigen keuken!
Alleen in onze vestiging aan de Mierloseweg in de maand maart. 
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inhoud

Kindcentrum 
In het Hart 
van het Hout

Minor

Terug van 
weggeweest

Leren, spelen en  
ontwikkelen op  
Kindcentrum In het 
Hart van het Hout.

Al meer dan vijf jaar 
organiseert Minor 
alcoholvrije feesten voor 
de jeugd tussen de 
12 en 17 jaar.

Vleeschmeester 
Ronnie van Os opent 
in Helmond.

In de 
spotlights 5
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COLOFON
Ons Mierlo-Hout Magazine
Ook op internet: 
www.onsmierlohout.nl

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

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

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@onsmierlohout.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon (06-30 25 25 12)

REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Loes Bakels-van Rijsingen
Lisa Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@onsmierlohout.nl
Internet www.onsmierlohout.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 20 maart.
Verschijningsdatum volgende
editie 3 april 2020.

BEZORGKLACHTEN EN VERSPREIDING
bezorging@onsmierlohout.nl

AFHAALADRESSEN ONS MIERLO-HOUT
• Wijkhuis De Geseldonk, 
 Cederhoutstraat 44, Mierlo-Hout
• Jan Linders, Janssen & Fritsenplein 11
• Jumbo, Hoofdstraat 168, Mierlo-Hout
• Bakker Dirks, Houtse Parallelweg 131
• Jurrius appelboer,  Goorsebaan 16
• Shell Verbakel, Mierloseweg 206

OPMAAK
Chris Thielen
Rik Aarts

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

VOORPAGINA FOTO
Tom Pennings

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van Ons Mierlo-Hout Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.
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Voetballen is ook voor mei-
den. Dat bewijzen onze 
Oranje Leeuwinnen, maar 
ook de commissie meiden- 
en vrouwenvoetbal van RKSV 
Mierlo-Hout. Meidenvoetbal 
is de snelst groeiende sport 
onder meiden in Nederland. 
De commissie zet zich in voor 
meer meiden aan de bal. En 
dat werpt zijn vruchten af: de 
groei van de afgelopen jaren 
is enorm. Guusje van Oijen 
en Séverine Seelen, leden 
van de commissie, vertellen 
er meer over. 
 
Meiden spelen met meiden
Het senioren dameselftal 
gaat al meer dan 20 seizoe-
nen mee bij de Blauwwitten, 
maar een afdeling voor mei-
den was er nog niet. In het 
seizoen 2016/2017 is RKSV 
Mierlo-Hout gestart met een 
volledig meidenelftal, voor-

heen speelden meiden alleen 
tussen de jongens. Op dit 
moment is de club de groot-
ste in Helmond als je kijkt 
naar het aantal vrouwelijke 
leden. “Meiden spelen graag 
bij onze vereniging, omdat 
ze hier met meiden samen 
spelen. Tot en met 6 jaar 
spelen meiden spelenderwijs 
samen met jongens. Vanaf 7 
jaar kun je als meisje bij onze 
vereniging in competitiever-
band spelen in een compleet 
meidenteam. Getalenteerde 
meiden kunnen nog steeds 
geselecteerd worden voor 
een jongens selectieteam, 
maar alleen als zij dit zelf ook 
willen. Anders blijven zij ge-
woon met de meiden voet-
ballen,” aldus Guusje. 

De aantallen liegen niet
De commissie is goed op 
weg. Op dit moment lopen 

er in totaal ongeveer 135 
vrouwelijke voetballers rond 
op Sportpark De Beemd. Zij 
spelen in meidenteams, de 
vrouwenteams of bij de ve-
terinnen. “We zijn de laatste 
jaren flink gegroeid. Met ze-
ven complete meidenteams, 
twee vrouwenelftallen en 
een veterinnenteam gaat 
het zeker de goede kant op,” 
aldus Séverine. 

De vraag of zij nog willen 
groeien, is snel beantwoordt: 
“Het is ons doel om uiteinde-
lijk in iedere leeftijdscatego-
rie twee complete meiden-
teams te kunnen vullen. Zo 
kan er net als bij de jongens 
ook geselecteerd worden en 
wordt de kwaliteit van het 
meidenvoetbal steeds be-
ter,” vult Séverine aan. 

(Lees verder op pag. 5)

Commissie meiden- 
en vrouwenvoetbal van

RKSV Mierlo-Hout
Voetballen is ook voor meiden. Dat bewijzen 

onze Oranje Leeuwinnen, maar ook de 
commissie meiden- en vrouwenvoetbal van 

RKSV Mierlo-Hout. Meidenvoetbal is de snelst 
groeiende sport onder meiden in Nederland. 
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DIEPVRIES

€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages  
en transparanten

WOONMAAND AANBIEDINGEN
Vraag naar de actievoorwaarden

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING*per m2
Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

Houtse Parallelweg 83 | 5706 AD – Helmond
Tel. 0492 – 547023 | info@deelenstoffen.nl

Woonmaandactie bij 
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Welke kleuren gebruik ik en welke stijl wil ik 
creëren? Wat hang ik voor de ramen: stof of 
systeem, kleurrijk of rustig, trendy of basic? Een 
ding is zeker: raambekleding is de sfeermaker in 
huis! Deelen Stoff en & Gordijnen heeft hierin het 
grootste aanbod: duizenden meters gordijnstoff en 
op voorraad in ‘tig’ kleuren, heel veel dessins, 
transparante en dichte kwaliteiten.  

Wil je nieuwe gordijnen voor de kinderkamer of lekker uitsla-
pen met verduisterende gordijnen? Of wil je overdag de zon 
kunnen weren met een van onze trendy systemen zoals een 
duo-rolgordijn, plissé, lamellen of paneelgordijn? Voor ieder 
interieur en elk budget is er een uitgebreide keuze. Alles wordt 
razend snel op maat gemaakt en geleverd.

Ook hebben wij een ruim assortiment vloerbekleding in de 
showroom te Helmond! U kunt bij ons terecht voor PVC vloe-
ren, vloerbedekking, trapbekleding en click-PVC vakkundig 
door ons geplaatst. Profiteer tijdens onze woonmaandactie 
van 21% korting op de maakkosten van gordijnen, vitrages en 
inbetween, € 50 korting op elk vierde raamdecoratiesysteem 
en € 5 korting per vierkante meter op plak PVC! Kijk voor de ac-
tievoorwaarden op de website of informeer hierna in de filialen.

Ook voor advies aan huis kunt u ons inschakelen. Wij kunnen 
alles voor u verzorgen: een advies, meten, maken, hangen 
of leggen. U hoeft alleen maar van het resultaat te genieten. 
Een offerte en inmeten is altijd gratis en verplicht u tot niets. 
In Helmond vindt u ons aan de Houtse Parallelweg 83 en in 
Weert aan de Maaspoort 58.
www.deelenstoff en.nl
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Stoofvlees/
Hachee

Bak á 500 gram. Normaal 4,99Bak á 500 gram. Normaal 4,99Bak á 500 gram. Normaal 4,

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. Looptijd vanaf uitgifte blad t/m zaterdag 21 maart 2020.

3,49

Bak á 500 gram. Normaal 4,99Bak á 500 gram. Normaal 4,99Bak á 500 gram. Normaal 4,

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

ALLE 
BEKENDE 
MERKEN VOOR 
UW INTERIEUR 
ONDER ÉÉN DAK!
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Leren, spelen en 
ontwikkelen op 
Kindcentrum 
In het Hart 
van het Hout

Lekker gezond!
Maaltijd salade met kip, eiersalade, ge-
zonde pizza en een pannenkoek met 
fruit; onze kinderen draaien er hun hand 
niet voor om. In de keuken aan de Sle-
gersstraat koken de kinderen na school 
onder begeleiding van de buurtsport-
coach voeding van JIBB+ de lekkerste ge-
rechten. En dat je na afloop mag smullen 
van het zelfgemaakte eten is natuurlijk 
helemaal lekker.

Ready to Rock
Met Ready to Rock volgen kinderen uit 
de groepen 6 t/m 8 professionele zang- , 
gitaar-, basgitaar-, keyboard-, saxofoon-, 
trompet- of drumlessen volgen. Eerst in 
groepjes van allemaal dezelfde instru-
menten en vanaf april/mei in bandjes. 
Professionele muziekdocenten van het 
Kunstkwartier gaan met eigentijdse songs 
samen met de kinderen aan de slag. Het 
project wordt in het voorjaar afgesloten 

met het Ready to Rock festival op 17 juni 
in de Cacaofabriek! 

Multisports
Lekker samen bewegen en spelletjes spe-
len vinden veel kinderen leuk. Tijdens de 
multisport-activiteiten maken de kinde-
ren kennis met verschillende balsporten 
zoals tjoekbal, hockey, voetbal, basketbal 
en volleyball. Maar ook tijdens het free-
runnen zijn kinderen van beide locaties 
samen actief bezig. 

In het Hart van het Hout
In het Hart van het Hout is een kind-
centrum voor kinderen van 2 tot 13 jaar. 
Vanuit één gezamenlijke visie en pedago-
gisch fundament werken we samen aan 
de ontwikkeling van alle kinderen. Bent 
u nieuwsgierig en wilt u graag meer in-
formatie? Kom dan gerust een keer langs 
of neem contact met ons op via info@
inhethartvanhethout.nl

Dat je niet alleen kunt leren tussen 8.30 en 14.45 uur blijkt uit 
de leerzame en leuke naschoolse activiteiten die Kindcentrum 
In het Hart van het Hout aanbiedt. Voor alle kinderen van 2 tot 
13 jaar is er een ontwikkelingsgericht aanbod in doorgaande 
lijn. Wil je specifi eke talenten ontwikkelen? Dan is er de 
mogelijkheid deel te nemen aan naschoolse activiteiten op 
gebied van gezonde voeding (koken), muziek en sport!

(Vervolg pag. 3)

Meiden werven en behouden
Wat de drijfveer van de commissie is? Om 
de voetballende meiden een volwaardige 
plek binnen de club te geven, maar ook 
zeker daarbuiten. Guusje: “De meiden ho-
ren zich op hun gemak te voelen binnen 

onze vereniging. We willen meiden wer-
ven, maar wat zeker zo belangrijk is, is om 
deze meiden te behouden bij de club. We 
willen ervoor zorgen dat de kwaliteit van 
het voetbal goed is, maar ook de sfeer er-
omheen.” Zou jij weleens mee willen trai-
nen om te zien of voetballen iets voor jou 
is? Of ken jij iemand die wel een balletje 

wil trappen? Op de website van RKSV 
Mierlo-Hout kun je je aanmelden of stuur 
een mailtje naar:
meidenvoetbal@rksv-mierlo-hout.nl.
Wil je meer informatie over de commissie 
meiden- en vrouwenvoetbal van RKSV 
Mierlo-Hout? Neem dan een kijkje op de 
website: www.rksv-mierlo-hout.nl
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Al meer dan vijf jaar organiseert Minor alcoholvrije feesten voor de jeugd 
tussen de 12 en 17 jaar. De organisatie die bestaat uit Joke van Eemeren, 
Tom Gruijters en Jeffrey Verberne, vertelt hier graag meer over. 

Voor degene die niet bekend zijn 
met Minor, wat houdt het in?
Het woord is aan Jeffrey: “Minor is een 
frisfeest. Dit houdt in dat er geen alcohol 
geschonken wordt. De feesten zijn speci-
aal voor middelbare scholieren van 12 tot 
en met 17 jaar. Samen met de artiesten, 
de bezoekers en natuurlijk onze vrijwil-
ligers wordt er een fantastische avond 
van gemaakt.”

Jullie zijn inmiddels al meer dan 
vijf jaar bezig met dit initiatief, 
hoe is dit idee ooit ontstaan?
“Het idee voor Minor is ontstaan door-
dat er toentertijd niet veel, of eigenlijk 
niets voor de jeugd georganiseerd werd. 
Toen ik de leeftijd had van onze doel-
groep merkte ik hoeveel behoefte eraan 
was. Zo is het idee ontstaan om het zelf 
te gaan organiseren zodat de volgende 
groep 12 tot en met 17-jarigen dit wel mee 
konden maken. Om die jeugd te geven 
wat ik en leeftijdsgenoten toen mistten.” 
Aldus Jeffrey. Joke vult aan: “De jeugd 
onder de 12 jaar valt in de doelgroep van 
de Jeugddisco in Mierlo-Hout. Jongeren 
ouder dan 16 jaar mogen in Helmond al 
opstap. Wij begonnen met Minor toen 
de alcoholgrens net was verhoogd van 16 
naar 18 jaar. Vandaar dat ook 16 en 17-jari-
gen bij Minor welkom zijn. Door de prijzen 

van zowel de entree als de consumpties 
laag te houden proberen we het ook voor 
iedereen toegankelijk te houden.”

Minor is een non-profit organisatie,
jullie bestaan dus alleen maar 
uit vrijwilligers. Wat zijn de 
verschillende taken binnen Minor?
Joke vertelt: “Dat klopt. Naast ons drie 
zijn er nog veel meer mensen die belan-
geloos meewerken om de feesten tot een 
succes te brengen. Op een avond zijn er 
gemiddeld zo’n 15 vrijwilligers aan het 
werk. Samen met deze vrijwilligers zorgen 
wij ervoor dat alles soepel verloopt en dat 
iedereen het naar zijn zin heeft. Er zijn 
verkeersregelaars aanwezig. Binnen onze 
doelgroep vallen natuurlijk ook bezoekers 
die worden gebracht en opgehaald. Bij de 
deur staan vrijwilligers om kaartjes te con-
troleren. Verder is er altijd EHBO en be-
veiliging aanwezig. Binnen zijn vrijwilligers 
te vinden bij de garderobe, achter de bar, 
maar ook in de zaal om een oogje in het 
zeil te houden. Zo zorgen er samen voor 
dat we er alles aan doen om de jongeren 
een onvergetelijke avond te bezorgen.” 

Zo te horen wordt er alles aan gedaan 
om een veilige omgeving te creëren
Tom: “Dat vinden wij erg belangrijk. Het 
is voor veel jongeren een opstapje naar 

het ‘echte’ opstap gaan. Door ervoor te 
zorgen dat er bij Minor een gezellige en 
veilige sfeer hangt geloven wij dat dit een 
goed begin is. Veel van onze bezoekers 
zijn bijvoorbeeld wel op schoolfeesten 
geweest. Bij Minor komen ook jongeren 
van andere scholen. Zo zijn ze op een 
veilige manier voor het eerst uit die ver-
trouwde omgeving.” Joke vult aan: “Wij 
vinden het belangrijk dat ouders hun 
kinderen met een gerust hart weg kun-
nen brengen naar Minor. Minor hanteert 
ook een regelement. Je dient je bijvoor-
beeld altijd te moeten legitimeren. Ook 
betekent eenmaal naar buiten gaan dat 
je niet meer naar binnen mag. Verder 
werken wij samen met Novadic-Kentron 
en de LEV-groep mochten er incidenten 
plaatsvinden. Gelukkig is dit nog nooit 
voorgekomen!” 

Kun je als ouder ook een 
kijkje komen nemen?
“Wij begrijpen dat ouders graag willen 
weten waar hun kinderen naartoe gaan. 
Daarom is het mogelijk om langs te ko-
men tijdens een Minor feest. Wij laten 
graag zien hoe gezellig het is en hoe de 
jeugd ervan geniet. Je kunt aangeven dat 
je langs wilt komen door een e-mail te 
sturen naar info@minorhelmond.nl.”

De volgende Minoreditie vindt plaats op 
20 maart! Wil je meer weten over Minor? 
Neem dan een kijkje op www.minorhel
mond.nl of stel je vraag via het contact-
formulier op de website. Minor is ook te 
vinden op Facebook en Instagram.

Door: Lisa Meeuwsen
Foto: Rémon Smits
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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

VOORJAAR

fi nanciële planning wonen | hypotheken echtscheidingen

Geef je dromen 
een Kanzz
Financiële planning levert 
je meer op dan het kost! 
Ben je onzeker over je 
fi nanciële toekomst? 
Start met een fi nancieel plan. 
Je bespaart geld en kunt de 
juiste fi nanciële beslissingen 
nemen. Bel voor een 
vrijblijvende afspraak of 
kijk op kanzz.nl.

Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl
Herselsestraat 16  
5708 XK  Helmond
www.kanzz.nl

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONENVOOR GAAF 
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES

Holistische gelaatsbeleving • Energetische massage • Energiewerk
 

Ardennen 1, Helmond. T: 06 47 05 99 01 | www.divanons.nl | info@divanons.nl

Elke behandeling bij Divanons is niet alleen een fysieke 
ervaring, maar ook mentale en zelfs een spirituele!

Beleef het zelf! Ontspan, vertrouw, laat los & geniet 

Meer weten? 

Neem gerust 

contact op! 

Liefs Miriam

Van donderdag 5 maart, tot en met zaterdag 15 maart

OPENINGS AANBIEDINGEN

GRATIS 
KLANTKAART

SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG

BIJ BESTEDING VANAF € 30.00
Van donderdag 5 maart, tot en met zaterdag 15 maart

OPENINGS AANBIEDINGEN

GRATIS 
KLANTKAART

SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG

BIJ BESTEDING VANAF € 30.00Van donderdag 5 maart, tot en met zaterdag 15 maart

OPENINGS AANBIEDINGEN

GRATIS 
KLANTKAART

SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG

BIJ BESTEDING VANAF € 30.00
Van donderdag 5 maart, tot en met zaterdag 15 maart.

Hoofdstraat 148, Helmond (Mierlo-Hout).

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Vleeschmeester is een gestaag groeiende for-
mule die dagelijks het beste op gebied van 
versproducten wil kunnen aanbieden aan de 
consument. De winkels zitten op de betere 
locaties met door Vleeschmeester geselec-
teerde topondernemers. Vleeschmeester 
werkt uitsluitend met de beste scharrel-
vleesproducten, welke zonder antibiotica en 
groeibevorderaars natuurlijk tot stand komen. 
Dit alles zonder MSG toevoegingen en ande-
re smaakversterkers. Vleeschmeester werkt 
diervriendelijk en gezond zonder enige con-
cessie te doen aan kwaliteit en versheid. Het 
succes van het concept lees je vooral af aan 
de gezichten van de klanten. De essentie van 
Vleeschmeester en de basis van het succes 

van de formule is dat zowel de klant als de 
ondernemers  maximaal tevreden worden 
gesteld. Wat voor de klanten geldt, geldt ook 
zeker voor de ondernemer. Vleeschmeester 
doet er alles aan om iedereen te helpen en 
gelukkig te maken. Alles wat de ondernemer 
verwacht zoals inkoop, marketing, training, 
benchmark. finance, ondersteuning bij werk-
wijze en de presentatie in de winkel. Zo heeft 
vleesmeester een eigen inkoop bij de beste 
leveranciers om dagelijks een zo vers mogelijk 
aanbod in de winkel te krijgen. Natuurlijk gaat 
er wat veranderen, maar er blijven ook zaken 
bestaan. Zoals de verse worst en gehaktdag 
volgens receptuur van slagerij Biermans. Al 
het goede onder één dak.

Ook Vleeschmeester is zeer dankbaar en 
trots op de samenwerking met Ronnie en 
Korien. Ronnie is een op en top vakman en 
heeft dat al eerder bewezen met zijn slage-
rij in Helmond. Korien is met al haar ervaring 
een perfecte gastvrouw. Hét ideale koppel 
om de Vleeschmeester formule uit te dragen 
in Helmond. Ronnie en Korien kunnen niet 
wachten om u te mogen verwelkomen in de 
nieuwe slagerij. Tot snel!

Vleeschmeester Ronnie van Os
Hoofdstraat 148 | 5706AN Helmond
0492-523077| helmond@vleeschmeester.nl 
www.vleeschmeester.nl 

Voor de meeste Helmonders een heel bekend gezicht met een bekende naam. 
Alleen vanaf 5 maart op een nieuwe plek. Ronnie en Korien van Os hebben de slagerij 
van Jack en Roswitha Biermans aan de Hoofdstraat 148 overgenomen. Na een kleine 
metamorfose zal de winkel openen onder de naam: Vleeschmeester Ronnie van Os.

Vleeschmeester Ronnie van Os 
opent in Helmond

Terug van weggeweest 

Van donderdag 5 maart, tot en met zaterdag 15 maart

OPENINGS AANBIEDINGEN

GRATIS 
KLANTKAART

SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG

BIJ BESTEDING VANAF € 30.00
De opbrengst van vijf activiteiten die in sa-
menwerking met Jan Linders in Mierlo-Hout 
worden georganiseerd, wordt verdubbeld 
door Jan Linders tot een maximum van € 
500. Dus als wij € 500 halen, wordt dit ver-
dubbeld naar € 1000. Dit is een heel mooi 
initiatief van Jan Linders. Halen we maar € 
200 dan verdubbelt dit naar € 400. Naast 
onze activiteiten, worden er vanuit Jan Lin-
ders twee keer collectieve activiteiten geor-
ganiseerd: in de week van 4 mei tot en met 

9 mei en in de week van 30 november tot en 
met 5 december.

Op zaterdag 21 maart van 10.00 tot 18.00 
uur zijn wij weer in de winkel van Jan Lin-
ders in Mierlo-Hout en bieden wij lekkere 
eigengebakken pannenkoeken aan. Je kunt 
deze natuurlijk meteen warm opeten maar 
ook lekker verpakt meenemen om deze 
thuis even op te warmen. De pannenkoe-
ken kosten vijf voor € 2,50 en dit is niet 

duur voor verse eigengebakken pannen-
koeken. Ook zijn er met het enveloppen-
spel weer mooie prijzen te winnen, met als 
hoofdprijs een smart fryer, een apk-keuring 
van een plaatselijke sponsor en nog veel 
meer prijzen gesponsord door plaatselijke 
ondernemers. En voor de kinderen hebben 
we een grabbelton met leuke prijsjes.
 
Op zaterdag 18 april van 10.00 tot 18.00  
uur zijn we weer paraat met allerlei lekkers 
zoals: koffie/thee met broodje hambur-
ger, broodje kroket, broodje bokworst of 
een lekkere tosti of een warme wafel met 
kersen en slagroom. Alles kost dan ook 
maar € 1,00. We hebben dan een terrasje 
waar u rustig kunt gaan zitten en genieten 
van een gezellig muziekje. Ook hebben 
we dan weer het enveloppenspel met een 
paar hoofdprijzen zoals de apk-keuring.

Dit jaar is Kansrijk Mierlo-Hout uitgekozen voor het 
Goede Doelen Fonds van Jan Linders. Het is de bedoeling 
dat we een aantal grote activiteiten laten plaatsvinden in 
de winkel in Mierlo-Hout. Op zaterdag 18 januari hebben 
jullie ons al kunnen zien, toen we bij de ingang stonden met 
‘enveloppen trekken voor het goede doel’. Dat liep heel 
goed en we hebben het streefbedrag gehaald. 
Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Kansrijk Mierlo-Hout gesponsord 
door Jan Linders Fonds 2020

WWW.ONSMIERLOHOUT.NL
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betovert met 
Romeo & Juliet 

Voor de derde keer komt The Royal Moscow Ballet naar 
Het Speelhuis in Helmond! Ze zijn terug in het theater 
met een hartstochtelijke bewerking van Shakespeare’s 
wereldberoemde liefdesverhaal Romeo & Juliet. 

Een droomvoorstelling voor elke balletliefhebber! De afge-
lopen twee seizoenen gaf The Royal Moscow Ballet al een 
indrukwekkend visitekaartje af met ‘The Sleeping Beauty’. 

Romeo, lid van de familie Montague, wordt in het geheim 
verliefd op Juliet, een lid van de familie Capulet. Beide 
families zijn gezworen vijanden. Reden daarvoor is een 
vete uit het verleden. De liefde van Romeo en Juliet zou 
de verzoening van beide aartsrivalen kunnen betekenen. 
Maar zo ver zal het nooit komen. Door een noodlottig 
toeval zal de onmogelijke liefde voor beiden zeer slecht 
aflopen. Leonid Lavrovsky was verantwoordelijk voor de 
oorspronkelijke choreografie. Deze is nu te zien in een 
bewerking van Anatoly Emelianov. Deze prijswinnende 
choreagraaf en eerste solist sluit hierbij een haast perfect 
huwelijk tussen dramatische muziek, tragische verhaallijn 
en magistrale dans. Zwijmel weg bij deze tragische, maar 
passionele dansvoorstelling over verboden liefde. 
Zaterdag 21 maart • 19.30u

Romeo & Juliet van The Royal Moscow Ballet 
www.theaterspeelhuis.nl

F | Het Speelhuis

MAART

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

12/03 PEPIJN GUNNEWEG

SHOW The Great Wonder

13/03 COCKTAILS

TONEEL Vincent Croiset, Tijn Docter e.a.

14/03 HAAL HET DOEK MAAR OP

MUZIEKTHEATER Mariska van Kolck en Tony Neef

17/03 SANNE WALLIS DE VRIES

CABARET Kom

18/03 TONIO

TONEEL Porgy Franssen, Jacqueline Blom e.a.

20/03 LOST PROJECT

TONEEL Man Down

21/03 THE ROYAL MOSCOW BALLET

DANS Romeo & Juliet 

24/03 HET PARADIJS

TONEEL Paradijsvertraging

27/03 DE AANSLAG (NAAR HARRY MULISCH)

TONEEL  Peter Bolhuis, Victor Löw e.a.

binnenkort:

vr 06 mrt 20:00 u  
borgers  
MUZIEK IN DE FAMILIE   
za 07 mrt 20:15 u  

ntjam rosie 
FAMILY AND FRIENDS TOUR 2020
Zo 08 mrt 20:00 u  

diamond head   
THE COFFIN TRAIN TOUR 2020 
vr 13 mrt 21:00 u  

atrophy   
30 YEARS VIOLENT BY NATURE
za 14 mrt 21:00 u  

def americans
12,5 JAAR JUBILEUM  
vr 20 mrt 20:15 u  

gert bettens, eva de roovere 
& the flandriens 
DE POPKLASSIEKER  
za 04 apr 21:00 u  

leif de leeuw band  
WHERE WE ARE HEADING TOUR 2020

podium

FILOSOFILM MEERDERE TIJDSTIPPEN
6 x filosofie & film door dr. Rob van Gerwen. 

KINDERFILMFESTIVAL SCHOOLVAKANTIES
Film, chips en fris in de schoolvakanties.

GOEDEMORGENFILM MA T/M VR 10:00 U
Film met warme drank en chocolade. 

THE ROYAL OPERA HOUSE 
& BALLET MEERDERE TIJDSTIPPEN
Opera en ballet op het witte doek.

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

Na wereldsteden als Tokyo, 
Montreal, Mexico City, Rome, 
Teheran en Syndey zal de 
World Press Photo Exhibition 
2019 nu ook te zien zijn in 
Helmond. 

T/m 29 mrt zijn de winnaars 
van de 2019 World Press  
Photo Contest te bewonderen 
in De Cacaofabriek.

06-29 Maart 2020
De Cacaofabriek
Helmond
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Samenwerken biedt mogelijkheden
‘Wat bij ons altijd voorop staat is het kind. 
Wat heeft dit kind nodig om zich fijn te 
voelen. Wat is er nodig om dit kind te laten 
groeien, tot bloei te laten komen. Onze 
partners helpen ons daarbij. De belang-
rijkste partners zijn natuurlijk de ouders, 
zij kennen hun kind het beste. Samen met 
hen zorgen we ervoor dat elk kind zich hier 
veilig en fijn voelt en op zijn eigen niveau 
kan leren. Maar ook de kinderopvang en 
peuterspeelzaal zijn onze partners. 

Met hen werken we intensief samen zodat 
de overgang naar de basisschool makke-
lijk verloopt. Partners maken ons ook wij-
zer. Een goed voorbeeld zijn de professi-
onele Rots en Water-trainers. Inmiddels 
zijn alle leerkrachten hierin geschoold en 
hebben we eigen Rots en Water-experts. 
De Rots en Water-training, die we geven 
van groep 1 t/m groep 8 helpt het kind 

lekker in zijn vel te zitten. De belangrijkste 
voorwaarde om goed te kunnen leren.’

Thuisnabij onderwijs
‘We willen het liefst dat kinderen hier op 
school, onderwijs kunnen krijgen. Thuis-
nabij onderwijs noemen we dat. En ook 
al hebben we veel expertise in huis, soms 
is samenwerking met externe partijen ge-
woon nodig. Zo ondersteunt en begeleidt 
het expertisecentrum SSOE (Stichting 
Speciaal Onderwijs & Expertisecentra) als 
dat nodig is leerkrachten, ouders en kin-
deren die een specifieke hulpvraag heb-
ben. Ze geven tips, kijken mee, zodat het 
kind, ondanks een belemmering toch bij 
ons naar school kan blijven gaan.’

Van logopedie tot fysiotherapie
‘We zien ook steeds meer kinderen die 
wat meer ondersteuning in de taalontwik-
keling nodig hebben. Wij werken daarom 

samen met de logopediste. We hebben 
korte lijntjes, voeren overleg en stemmen 
het aanbod op elkaar af. Dat geldt ook 
voor de ergotherapeut die kinderen, met 
bijvoorbeeld problemen met balans of 
met de schrijfmotoriek, behandelt. Ook 
met hen werken we samen en onderzoe-
ken we momenteel of behandelingen ook 
op school kunnen worden gegeven.’

Niet apart maar samen
‘Kortom we kunnen het niet alleen. Sa-
men met ouders en alle betrokken par-
tijen zorgen we dat kinderen goed in hun 
vel zitten, tot leren komen en het beste 
uit zichzelf halen. Niet apart, maar samen 
zorgen we ervoor dat elk kind kan groeien.’  

   Samenwerken 
biedt mogelijkheden

Niet apart maar samen. Dat is het motto van openbare 
basisschool ’t Hout in Helmond. Samen zegt ook iets over samen 
doen, samen werken, over dat we als school niet op een eiland zitten. 
We hebben andere partijen nodig die het met ons mogelijk maken dat 
kinderen hier met plezier veel kunnen leren. En die partners, dat zijn 
er best een heleboel. Wie dat zoal zijn, daar geeft Ria Maassen, 
intern begeleider op OBS ‘t Hout een inkijkje in. 

samen met de logopediste. We hebben 

basisschool ’t Hout in Helmond. Samen zegt ook iets over samen 
doen, samen werken, over dat we als school niet op een eiland zitten. 

Openbare basisschool ’t Hout
Mahoniehoutstraat 13, 
5706 VS Helmond
T 0492-523847 | obshout@obsh.nl

F | OBS ‘t Hout
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EIGENTIJDS WONEN
DE MOOISTE 
MEUBELEN 
VAN DE MOOISTE 
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

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

Met de nodige trots durven 
wij te stellen dat het Houts 
Gemengd Koor een gezonde 
vereniging is. Gezond op het 

gebied van muzikaliteit en 
saamhorigheid alsmede van 
bestuurlijk beleid. De opkomst 
van onze leden bij de weke-
lijkse repetities is kenmerkend 
voor de sfeer binnen onze 
vereniging. 

Naast de wekelijkse repetities 
wordt er veel aandacht be-
steed aan het verzorgen van 
de uitvoeringen. Natuurlijk 
wordt er één keer per jaar een 
ledenvergadering gehouden, 

en vieren we in november het 
plezierige St. Caeciliafeest.

Wij hebben u nodig!
Ja, wij hebben u nodig. Wij, 
dat is het Houts Gemengd 
Koor. Graag stellen wij ons aan 
u voor. Ons koor bestaat meer 
dan 100 jaar en telt op dit 
moment 42 leden. Graag wil-
len wij ons ledental uitbreiden.  
Wij brengen een gevarieerd 
programma van musical tot 
licht klassiek en repeteren ie-
dere dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de muziekzaal 
van wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44. Naast 
zingen houden wij ook van 
ontspanning en gezelligheid.  
Gedurende een kalenderjaar 
verzorgen wij 4 à 5 concerten 
in en buiten Helmond. En 
natuurlijk niet te vergeten het 
oergezellige St. Caecilia-feest 
in november. Loop eens bin-
nen op een repetitieavond, de 
koffie staat voor u klaar. Om 
u over de drempel te helpen, 

bieden wij u drie maanden 
lang een gratis lidmaatschap 
aan. In deze periode kunt u 
dan ons koor leren kennen. Als 
het u niet bevalt, maar daar 
gaan wij niet van uit, dan bent 
u ons niets verplicht.

Wilt u meer informatie? 
Dat kan. Bel of mail dan een 
van onze contactpersonen en 
wij nemen contact met u op.
Ons motto is: eenmaal kennis 
gemaakt met het Houts Ge-
mengd Koor en u wilt het niet 
meer missen. Wij wachten op 
uw reactie, met vriendelijke 
groeten en hopelijk tot spoe-
dig ziens.

Wie komt 
het Houts Gemengd 

Koor versterken?
Graag willen wij u kennis laten maken met 
het Houts Gemengd Koor. Niet zomaar een 
koor, maar een koor met een rijk verleden. 
Een koor ook dat altijd bezig is met 
bouwen aan de toekomst.
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Neem deel aan de 
Helmondse Lichtjes 
Parade 2020

Meld u aan 

Hebt u een mooie creatie, individueel of met een groep/
wagen? Meld je dan aan. Laat zien hoe innovatief u bent op 
licht en led gebied! Denk na over een spectaculaire licht-
creatie en laat de toeschouwers, groot en klein, verbaast 
staan. Aanmelden: info@helmondselichtjesparade.nl

Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat ook voor deze 
editie weer hoog in het vaandel. De route begint, net als 
bij de vorige edities, op industrieterrein Houtsdonk. Van-
af daar trekken de deelnemers vanaf 20.30 uur over de 
Houtse Parallelweg richting de Hoofdstraat. Ter hoogte 
van de Windmolenstraat eindigt de optocht.
In de grote verwarmde tent op het Kerkplein gaat men 
vanaf 20.30 uur tot 01.00 uur een fantastisch feest vie-
ren. Na afloop van de Helmondse Lichtjes Parade worden 
daar de prijswinnaars bekendgemaakt.

Op deze avond zijn de Hoofdstraat en de Houtse Pa-
rallelweg van 18:00 tot 23:30 uur afgesloten voor al het 
verkeer. Entree is € 2,50 per persoon, kinderen tot 4 jaar 
gratis. www.helmondselichtjesparade.nl

De Helmondse wijk Mierlo-Hout verandert 
zaterdag 28 maart aanstaande weer in een 
prachtig sprookjesachtig dorp. Tienduizenden 
lampjes kleuren de tientallen creaties tijdens 
de Helmondse Lichtjes Parade. 

Aanleg 
Tiny Forest 
uitgesteld

Gezien het naderende einde van het plantseizoen heeft de 
Gemeente Helmond besloten de aanplantdag te verplaatsen 
naar komend najaar.  In aanloop naar het najaar plannen we 
een nieuwe datum voor de feestelijke aanplantdag. Deze ma-
ken we tegen die tijd bekend via Ons Mierlo-Hout. 

Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is minibosje ter grote van een tennisbaan. Het 
is dichtbegroeid bosje, rijk aan allerlei  planten en dieren. Een 
plek voor jong en oud om de natuur te ontdekken, lekker bui-
ten te zijn, buurtgenoten te ontmoeten en activiteiten te orga-
niseren. Het bosje komt vlak bij de Speeltuin Helmond-West, 
tussen de Goorloop, het spoor en de Mgr.Nolensstraat. 

Inrichtingsplan met hondenloslaatterrein
Speeltuin Helmond-West heeft het initiatief genomen om het 
Tiny Forest aan te leggen voor en met de buurt. In samenwer-
king met Buurtvereniging Apostelwijk, LEV-groep, IVN en Ge-
meente Helmond is vorig jaar het inrichtingsplan uitgewerkt. 
Een nieuw omheind hondenloslaatterrein maakt onderdeel 
uit van dit inrichtingsplan. Dit omheinde hondenloslaatterrein 
wordt wel dit voorjaar gemaakt.

De aanplantdag op 11 maart voor 
de Tiny Forest bij de Speeltuin Helmond-
West kon helwaas nú niet doorgaan. De 
aanbesteding hiervan is aan juridische 

regels en termijnen gebonden. En 
door een fout in de planning duurt 

dit nu langer. 

F | Vincent Knoops Fotografie
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EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN GROOT
ASSORTIMENT 
RAAMBEKLEDING

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook al eerder kunt kennismaken?

Maak gerust een afspraak om uw wensen te bespreken. 
Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 
 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

88x132 Adv Monuta Magis.indd   1 18-12-17   14:28

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

Weet jij welke van deze drie stukjes in de puzzel past?
Raad het juiste antwoordt en win een waardebon
t.w.v. € 20 te besteden bij Friture zaal Adelaars!

A B C

Mail het juiste antwoord naar redactie@onsmierlohout.nl o.v.v.
 fotopuzzel + maandnummer. Voeg in de mail uw naam, adresgegevens en 

telefoonnummer toe en wie weet bent u deze maand de winnaar!
Insturen van de juiste oplossing kan tot en met 16 maart 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie februari 2020:  D. Drummen

Kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen
Kortgeleden heeft iedere inwoner de aanslag voor de 
gemeentelijke belastingen ontvangen. Is uw inkomen 
te laag om de belastingen te betalen, vraag dan 
kwijtschelding aan bij de gemeente.

Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u of 
kwijtschelding of een betalingsregeling voor u mogelijk is.

Ook leest u er meer over de hulp die u kunt krijgen bij 
het invullen van uw formulieren. U kunt de gemeente 
natuurlijk ook bellen via 14 0492.

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Kennismakingsbijeenkomst 
nieuwe leden
In het afgelopen verenigingsjaar heeft de 
seniorenvereniging KBO St. Lucia vele 
nieuwe leden mogen verwelkomen.  Voor 
donderdag 5 maart aanstaande, aanvang 
13.30 uur, zijn/worden alle nieuwe leden 
uitgenodigd voor een kennismakingsbij-
eenkomst in wijkhuis De Geseldonk, Ce-
derhoutstraat 44 te Helmond. Wij nodi-
gen al onze nieuwe leden uit om in een 
informele sfeer nader kennis met het be-
stuur en elkaar te maken. 

Dit is tevens een goede gelegenheid om 
van gedachten te wisselen over wat u van 
ons verwacht en omgekeerd wat wij u kun-
nen bieden. Ook zal met een diapresenta-
tie het een en ander over KBO- Brabant 
en de Afdeling St. Lucia uitgelegd worden.

Bent u geen lid maar toch geïnteresseerd 
in wat onze de seniorenvereniging is en 
wat zij u te bieden heeft, zowel individu-
eel als collectief? Dan bent u  van harte 
welkom!  
Bestuur KBO-St. Lucia.

Dansavonden
Met ingang van zaterdag 7 maart is het 
ook voor KBO-leden mogelijk om te gaan 
dansen op de zaterdagavonden. 
Op 7 maart startte de eerste dansavond 
in de Geseldonk, welke voor iedereen toe-
gankelijk is.  Het is vrij dansen waarbij een 
instructeur, Rob, desgewenst aanwijzin-
gen kan geven op mooie dansmuziek. De 
kosten voor het dansen bedragen € 1. U 
leest het goed: slechts € 1 per dansavond. 
De dansavonden beginnen om 20.00 uur 
en duren tot maximaal 00.00 uur.

Als er behoefte is aan echte danslessen, 
dan kunnen we in overleg treden met de 
dansinstructeur om te bezien wat de mo-
gelijkheden zijn. Als er ook KBO-leden uit 
Brandevoort zijn die graag danslessen in 
Brandevoort zouden willen krijgen dan 
willen we  bij voldoende belangstelling 
in overleg met de dansinstructeur bezien 
wat mogelijk is. U kunt uw belangstelling 
voor de danslessen kenbaar maken door 
een briefje in de brievenbus te doen bij 
Hans van Knegsel, Hoofdstraat 70, Mier-
lo-Hout of door een e-mailtje te sturen 
naar h.vanknegsel@chello.nl. Vermeldt 
op het briefje uw naam, adres, telefoon-
nummer en emailadres en ook of u in de 
Geseldonk of in Brandevoort danslessen 
zou willen volgen.
Namens het bestuur van KBO-St. Lucia.

Activiteiten senioren-
vereniging KBO St. Lucia
Seniorenvereniging Kbo St. Lucia is een vereniging van, 
voor en door senioren. De vereniging is een afdeling van KBO-
Brabant en heeft op 1 januari 2020 ongeveer 730 leden. Wij zijn 
een actieve vereniging van- en voor iedereen vanaf 50 jaar .

KBO
ST. LUCIA

Óók glasvezel 
in Mierlo-Hout 

Het was een zeer spannende vraagbundeling, 
maar Glasvezel Helmond heeft bekend gemaakt 

dat er glasvezel komt in Mierlo-Hout. Het minimale 
aantal aanmeldingen is behaald dankzij de 

verlenging tot 2 februari.
 

Glasvezel Helmond verwacht vanaf de 
zomer te kunnen starten in Mierlo-Hout. 

Een dergelijk project duurt vaak 
maanden omdat er een groot aantal 

woningen aangesloten dient te worden. 
Wanneer u aangesloten wordt, is nog 

niet duidelijk, maar Glasvezel Helmond 
zal u zoveel mogelijk op de hoogte 

houden van de werkzaamheden.  

F | Chris Thielen



16

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
IEDEREEN HÉT 
IDEALE BED

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

Op 21 februari werd er in Hel-
mond een bijzonder huwelijk 
voltrokken. Twee bijzondere 
mensen, Francisco Salemink 

en Melissa Salemink-van Dijk, 
gaven elkaar het ja-woord bij 
Recovery Learning Communi-
ty NeiSkoen 

Niemand minder dan Burge-
meester Elly Blanksma heeft 
dit huwelijk mogen voltrekken. 
De burgemeester vond het 
een hele eer dat zij dit huwelijk 
als BABS mocht sluiten. 

Al vanaf het begin van Neiskoen 
voelt zij zich zeer betrokken.

Burgemeester 
Blanksma

voltrekt huwelijk 
bij Nei Skoen

Francisco Salemink en Melissa Salemink-van Dijk samen met 
burgemeester Blanksma  | F Marij Scheepens

Overal in Mierlo-Hout kan 
binnen zes minuten ade-
quaat hulp verleend wor-
den. Voor alle vrijwilligers in 
Mierlo-Hout die zijn aange-
sloten bij www.hartslagnu.
nl houdt de wijkraad ieder 
jaar een gezellige terugkom-
avond, voorafgaand aan de 
herhalingscursussen.

Bij een melding krijgen de 
burgerhulpverleners de code 
van de AED en de route naar 
het slachtoffer door via de 
app van Hartslagnu.nl

De AED’s hangen op de 
volgende locaties:
• Akkerweg 1: In de carport 
 naast het huis
• Van Someren Downlaan 14: 
 Naast de voordeur

• Mierloseweg 301. Zaal de
 Koning: aan de zijkant 
 op de parkeerplaats
• Cederhoutstraat 44,
 Geseldonk: Rechts naast
 de ingang
• Bruinvisstraat 28-56: 
 Naast de portiek ingang
• Hoofdstraat 105, 
 Wout van Vlerken: rechts,
 zijkant gebouw.
• Thorbeckestraat 3,
 autobedrijf Hans Drouen:
 hangt buiten op de muur. 
• Karpaten 15: op de 
 voorgevel van een pand
 aan de woning van VBT. 

Praktijk voor psychologische, 
pedagogische hulpverlening 
en coaching voor kinderen, 
jeugdigen en volwassenen.

...omdat ‘t gaat om mensen.

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

 info@vidasense.nl
www.vidasense.nl

AED-Mierlo-Hout
Overal binnen 6 minuten 
adequate hulp
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1/1 pagina.  180x267 mm € 300,-  € 250,-

3/4 pagina.  180x167 mm € 275,-  € 235,-

1/2 pagina.  180x131 mm € 175,-  € 150,-

1/4 pagina.  87,5x131 mm € 90,-  € 80,-

1/8 pagina.  87,5x63 mm € 50,-  € 45,-

1/12 pagina. 41,25x63 mm € 30,-  € 25,-

‘ons mierlo-houtje’         € 6,50- per regel van 24 leestekens
(spaties meegerekend, contant in brievenbus Steenovenweg 20)

VOORPAGINA, PAGINA 2, VOORLAATSTE PAGINA EN 
ACHTERPAGINA  OP AANVRAAG. PRIJZEN EXCL. BTW.

1x
in een keer reserveren

WWW.ONSMIERLOHOUT.NL
0492-845350
ADVERTENTIE@ONSMIERLOHOUT.NL

10x per jaar

Er zijn afspraken met vrijwel alle Zorg in-
stellingen van Helmond waar we frequent 
mensen ophalen om met hen een mid-
dag te gaan fietsen in Helmond en om-
geving. Daarnaast hebben we ook contact 
met veel nog thuiswonende mensen, die 
ook met ons kunnen meefietsen.
Zo'n fietsdag ziet er als volgt uit: de vrijwil-
ligers verzamelen zich bij ons clubhuis in 

de Kastanjehoutstraat en vertrekken daar 
met de duofietsen om 13.00 uur naar de 
gekozen instelling. Sinds de gift van de 
LEV-groep van een duofiets en een riksja, 
beschikken we intussen over elf fietsen. 
Onze planners en de coördinatoren op 
de instellingen proberen te zorgen dat die 
dan ook allen bezet zijn. We fietsen diver-
se routes in en om Helmond. 

Na ongeveer een uur fietsen drinken we 
een kopje koffie of thee bij één van onze 
koffieadressen. We rijden dan het tweede 
gedeelte van de route en zorgen dat onze 
gasten rond 16.15 uur weer terug zijn. Voor 
onze gasten, en ook voor ons, is dit een 
echt uitje. Naast de contacten, gesprek-
ken en herinneringen kunnen ze ook nog 
wat doen aan hun conditie omdat ze kun-
nen kiezen voor meefietsen of niet. Onze 
Duofietsen hebben namelijk de mogelijk-
heid voor de medepassagier om mee te 
trappen als men dat kan en wil. Tevens 
zit er elektrische trapondersteuning op 
de fietsen, waardoor het fietsen met een 
duopassagier niet zwaarder is dan alleen 
fietsen zonder ondersteuning. 
Voor deze activiteit zoeken we nog vrijwil-
ligers die een middag per week of meer 
zich willen inzetten voor hun medemens 
die niet meer zelfstandig kan fietsen. De 
dankbaarheid die getoond wordt na elke 
rit is de beloning die u er voor krijgt. Lijkt u 
dit wel wat, meldt u zich dan aan bij onze 
stichting als vrijwilliger. U wordt dan uit-
genodigd om gezamenlijk met een aantal 
ervaren vrijwilligers een proefrit te maken 
zodat u ook in de praktijk kunt ervaren 
hoe het fietsen voelt.
U kunt u aanmelden op onze website 
www.duofietsenhelmond.nl of bel even 
naar het secretariaat van de stichting te-
lefoonnummer: 06-57082890. Mogen 
wij u als aspirant vrijwilliger begroeten in 
onze gezellige groep?

Wie fietst er 
dit jaar mee met dit jaar mee met 

Duofietsen Helmond?
De stichting Duofi etsen Helmond start dit voorjaar weer 
met haar fi etstochten. U heeft ons ongetwijfeld al eens gezien in 
uw omgeving. We gaan dan weer elke dag, uitgezonderd het 
weekend, fi etsen met mensen die een beperking hebben en/of 
niet meer zelf kunnen fi etsen. 
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www.onsmierlohout.nl

 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 enveloppe. 
Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

AFHAALADRESSEN 
ONS MIERLO-HOUT
• Wijkhuis De Geseldonk, 

 Cederhoutstraat 44

• Jan Linders, 

 Janssen & Fritsenplein 11

• Jumbo, 

 Hoofdstraat 168

• Bakker Dirks, 

 Houtse Parallelweg 131

• Jurrius appelboer,  

 Goorsebaan 16

• Shell Verbakel, 

 Mierloseweg 206

Luciazangertjes op Schiphol in 1961
Het kinderkoor: de St. Lucia Zangertjes in 1961 op ‘wereld’ reis naar Schiphol. Met Broeder-directeur Tarcisius en Broeder 
Wilhelmus. De zangertjes luisterde onder andere met Kerstmis de Heilige  Missen op. Als kleding hadden ze een mooi  habijt 
aan. Hebt u verhalen of bent/ herkent u iemand die op de foto staat? Mail dan naar redactie@onsmierlohout.nl

Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN RUIM 
ASSORTIMENT 
VLOEREN
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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 | 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 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 verpleegarti-
kelen kunt u bij de Zorgboog te-
recht. 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.zuid-
zorg.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.

Tandartsen kring Helmond
Alleen spoedgevallen
06-22303555 

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.

BEREIKBAARHEID 

Huisartsenpost, tel. 0900-8861, 
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 

weekend/feestdagen.

(alleen spoedgevallen): 
Dienstapotheek Peelland, 

dagelijks 18:00-08:30 uur, Presentatie
Jubileumboek
R.K.S.V. Mierlo-Hout
Maandagavond 9 maart zal het jubi-
leumboek van 100 jaar RKSV Mier-
lo-Hout gepresenteerd worden in de 
kantine. Niemand minder dan top-
trainer Ernie Brandts zal aanwezig zijn 
om het eerste boek te overhandigen 
aan 3 leden die binnen de vereniging 
al heel veel meegemaakt hebben: 
Albert Hendriks, Riny van Vaalen en 
Adriaan van de Laar. 
 

Zijtaarttocht
15 maart 2020 staat de openingsrit 
van het seizoen op het programma: 
de Zijtaarttocht van 54 km, vertrek 
09:30 uur. Voorrijder Els Gijsberts. 
Startlocatie Jeugdboerderij de Hout-
duif, Koeveldsestraat 4. Starttijd 
09:30 uur. Fietsen in groepsverband. 
Volledige programma en informatie: 
www.tourclub-mierlohout.nl 

Culturele avond
ZijActief
Woensdag 18 maart heeft ZijActief 
Mierlo-Hout een culturele avond in 
de Eendracht in Gemert. Deze avond 
wordt verzorgd door rayon Gemert. 
Vertrek 19.00 uur vanuit de parkeer-
plaats achter zaal Adelaars. Dit is voor 
leden die zich hebben opgegeven.

Liesseltocht
22 maart 2020 staat de Liesseltocht 
van 68 km, vertrek 09:00 uur. Voorrijder 
Johan Sterken. Startlocatie Jeugdboer-
derij de Houtduif, Koeveldsestraat 4. 
Starttijd 09:30 uur. Fietsen in groeps-
verband. Volledige programma en infor-
matie: www.tourclub-mierlohout.nl 

Lezing bij ZijActief
Woensdag 25 maart organiseert 
ZijActief Mierlo-Hout een lezing door 
dokter Notermans. Hij vertelt deze 
avond over het onderwerp leven-
seinde. Aanvang 20.00 uur in de 
muziekzaal van de Geseldonk. Dit is 
een open avond. Niet leden betalen 
€ 5,00.

Helmondse 
Lichtjes Parade
De Helmondse wijk Mierlo-Hout ver-
andert zaterdag 28 maart aanstaande 
weer in een prachtig sprookjesachtig 
dorp. Tienduizenden lampjes kleu-
ren de tientallen creaties tijdens de 
Helmondse Lichtjes Parade. De route 
begint, net als bij de vorige edities, 
op industrieterrein Houtsdonk. Vanaf 
daar trekken de deelnemers vanaf 
20.30 uur over de Houtse Parallelweg 
richting de Hoofdstraat. Ter hoogte 
van de Windmolenstraat eindigt de 
optocht. Entree is € 2,50 per persoon, 
kinderen tot 4 jaar gratis. 
www.helmondselichtjesparade.nl

Kluistocht
29 maart 2020 staat de Kluistocht 
van 85 km, vertrek 08:30 uur, op het 
programma. Voorrijder Johan Ster-
ken. Startlocatie Jeugdboerderij de 
Houtduif, Koeveldsestraat 4. Starttijd 
09:30 uur. Fietsen in groepsverband. 
Volledige programma en informatie: 
www.tourclub-mierlohout.nl

MAART

15 maart
Zondag

18 maart
Woensdag

22 maart
Zondag

9 maart
Maandag

25 maart
Woensdag

28 maart
Zaterdag

29 maart
Zondag
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HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

TE KOOP

Vraagprijs € 525.000,- k.k.

Kromme Haagdijk 18

VERKOCHT

Odulfusstraat 2 Paltrokmolen 3 Valeriaanbeek 23

Vilsterenedreef 8  

VERKOCHT VERKOCHT

TE KOOP TE KOOP

Vraagprijs € 342.000,- k.k.

Lijsbeth van Vileynstraat 17

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Robijnstraat 17

TE KOOP

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

TE KOOP

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Lijsbeth van Villeynstraat 7 Wethouder van Rooijlaan 20

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
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 WÉRKT VOOR U

Valeriaanbeek 23

VERKOCHT

Wethouder van Rooijlaan 20

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


