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Alles ‘op slag’ geregeld!

www.gwstorage.nl   |   Hortsedijk 81 b   |   Helmond

Op zoek naar net 
wat meer ruimte? 
Huur jouw opslagbox bij GW Storage

  Zeer aantrekkelijke prijzen

  24 uur per dag videobewaking

  Gratis gebruik aanhanger
 
Bereken de ruimte die jij nodig hebt 
met onze ruimtecalculator!
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De eerste drie maanden 

25% korting!
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School moet door blijven gaan 
in de coronacrisis

Het afscheid van 
Pastoor Swagemakers

Kansrijk Mierlo-Hout

Het (voortgezet) onderwijs heeft in de coron-
acrisis geforceerd en in een rap tempo haar 
lessysteem moeten veranderen en aanpassen 
aan de steeds wijzigende maatregelen.

In januari 2019 maakt de Damiaanparochie 
kennis met Pastoor Norbert Swagemakers. 
De afgelopen twee jaar is hij geheel geïntegreerd 
in Mierlo-Hout en ook daarbuiten.

Nu we weer naar het einde van het jaar gaan is 
het een goed moment om even terug te kijken.
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Beste lezer,
Beste lezer,
Het elfde nummer van het Ons Mierlo-Hout 
Magazine van dit jaar is weer een feit. Dit is de 
allerlaatste editie van 2020. 
Wat is het snel gegaan!

In deze editie
Schuiven we aan bij de directeur van het Caro-
lus Borromeus College, Ruud van de Westerlo. 
Hoe verloopt het onderwijs in deze rare tijd?
Mandy gaat langs bij Pastoor Norbert Swage-
makers die vanaf volgend jaar de Damiaan-
parochie zal verlaten en Cor Rooijackers vertelt 
over zijn passie als organist. 

Wij wensen u veel leesplezier en 
de beste wensen voor 2021!

Alles ‘op slag’ geregeld!

www.gwstorage.nl   |   Hortsedijk 81 b   |   Helmond

Op zoek naar net 
wat meer ruimte? 
Huur jouw opslagbox bij GW Storage

  Zeer aantrekkelijke prijzen

  24 uur per dag videobewaking

  Gratis gebruik aanhanger
 
Bereken de ruimte die jij nodig hebt 
met onze ruimtecalculator!

NIEUW IN 

HELMOND

De eerste drie maanden 

25% korting!
Uw wens voor een ander uit laten komen. Tot en met 31 december kunt u weer meedoen aan 
de kerstwensboom actie georganiseerd door Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout. Bewo-
ners van Mierlo-Hout kunnen voor een ander persoon een wens doen (niet voor u zelf). 

De ondernemers van de OVMH laten een aantal 
wensen in vervulling gaan. Er mag maximaal 1 
wens per persoon worden uitgeschreven. Meer-
dere personen uit 1 gezin mogen een wens in-
vullen. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht 
eind januari 2021. Het bestuur OVMH selecteert 
de winnende wens(en). De wens wordt op basis 
van haalbaarheid en beschikbaar budget gese-
lecteerd. Dit kunnen meerdere wensen zijn. De 
wens kan niet ingewisseld worden voor geld. 
Scan de barcode rechts of ga naar www.ovmh.
nl en doe mee. OVMH wenst iedereen prettige 
verantwoorde feestdagen.

De kerstwensboom staat weer op het plein
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Alle zeilen bijgezet op het 
Carolus Borromeus College:

 ‘School moet door 
blijven gaan in de 

coronacrisis’
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F | Perry Vermeulen

Het (voortgezet) onderwijs heeft 
in de coronacrisis geforceerd 

en in een rap tempo haar 
lessysteem moeten veranderen 

en aanpassen aan de steeds 
wijzigende maatregelen. Ruud 
van de Westerlo, directeur van 

het Carolus Borromeus College in 
Brandevoort, heeft er zijn handen 

vol aan. Gelukkig was er in zijn 
drukke agenda toch nog een gaatje 

om bij hem en zijn school op de 
ko�  e te gaan.

Door Wendy Lodewijk | Dit artikel is geschreven vóór de 
aangescherpte december maatregelen.
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Het is maandagmiddag en wanneer ik 
arriveer is het duidelijk dat de school uit 
is voor een deel van de leerlingen. Er is 
volop rumoer in de aula en veel jeugd 
gaat richting uitgang. Ik meld me bij de 
receptie en moet even wachten tot Ruud 
mij komt halen. Ik kijk een beetje rond, 
de school brengt mij in gedachten even 
terug naar mijn eigen middelbare school-
tijd. Wat zal er veel veranderd zijn in de 
loop der tijd, veranderingen die door het 
coronavirus in een stroomversnelling zijn 
gekomen. Ruud is inmiddels gearriveerd.

School van de wijk
Het Carolus Borromeus College valt onder 
het OMO (vereniging Ons Middelbaar On-
derwijs) en is een school voor mavo-plus, 
havo, atheneum en gymnasium. Er lopen 
zo’n 140 medewerkers en 1500 leerlingen 
rond. “Onze school staat in Brandevoort, 
maar wij willen de school van de wijk zijn. 
Niet alleen van Brandevoort, maar zeker 
ook van Stiphout en Mierlo-Hout”, ligt 
Ruud toe. “We proberen zoveel mogelijk 
op te trekken met alle maatschappelijk 
betrokken organisaties uit de omgeving, 
zoals de wijkraad, de buurttuinvereniging 
en verschillende basisscholen. Daar waar 
we kunnen, ondersteunen we graag. We 
doen actief mee aan allerlei evenemen-
ten zoals het Dickensfestival en bieden 
huisvesting aan verenigingen die bij ons 
sporten. We zijn echt een school met een 
connectie met Brandevoort én haar aan-
grenzende wijken.”

Plots overstappen naar online onderwijs
Het onderwijs op deze school liep als 
een geoliede machine, totdat het kabi-
net op 15 maart besloot dat de scholen 
dicht moesten. “We moesten ineens gaan 
uitdenken hoe we de leerlingen toch van 
onderwijs konden voorzien. We wilden 
natuurlijk niet dat er een achterstand zou 
ontstaan. We zijn ons gaan focussen op 
wat nog wel mogelijk was en hebben een 
online leerprogramma opgesteld. Eerst 
met losse vakken en thuisopdrachten, 
later hebben we het complete lesroos-
ter online kunnen oppakken. Daarnaast 
moesten alle gesprekken online gaan 
plaatsvinden: vergaderingen van docen-
ten, ouderavonden, gesprekken tussen 
leerling en mentor, alles ging via Teams. 
Dat vergde een enorm aanpassingsver-
mogen, van zowel de medewerkers van 
onze school als van de leerlingen. Een 
complete ommezwaai in een zeer korte 

tijd. Het ging met vallen en opstaan, maar 
ik denk dat we er goed in geslaagd zijn”, 
aldus Ruud.

Geen Centraal Eindexamen, wel diploma
“De veranderde koers betekende he-
laas ook heel veel schrappen in de plan-
ning. Geen buitenlandse reizen, geen 
schoolfeestjes. En zelfs geen Centraal 
Eindexamen. Gelukkig hebben onze 
eindexamenleerlingen wel hun diploma 
kunnen halen, in dit rare jaar telden de 
schoolonderzoeken voor het eindcijfer. 
De diploma-uitreiking was ook anders 
dan normaal; een grote bijeenkomst met 
een gezamenlijke uitreiking was niet mo-
gelijk. Daar hebben we iets op verzonnen: 
een diploma-drive-thru. We hadden het 
schoolplein feestelijk aangekleed, inclu-
sief alcoholvrije cocktailbar en fotoshoot. 
De leerlingen konden zo, chique gekleed 
en met een luxe auto, toch hun diploma 
komen halen. Gelukkig hebben we veel 
positieve reacties gekregen op dit alterna-
tief. Het was weliswaar anders, maar niet 
minder leuk.”

Terug naar fysiek onderwijs 
voor zover mogelijk
In de loop van de zomer mochten de 
scholen beetje bij beetje open en werd 
in beginsel lesgegeven aan kleine groep-
jes. Bij de start van het nieuwe schooljaar 
mocht de school inmiddels weer ‘hele-
maal’ open zijn. “Daar waren wij erg blij 
om. Online lesgeven kan dan wel een 
goede tweede optie zijn, voor de ont-
wikkeling van de leerlingen is het echter 
zeer belangrijk om zoveel mogelijk les-
sen fysiek op school te kunnen volgen. 
School vormt een beduidend onderdeel 
van de sociale ontwikkeling. Juist in de 
puberleeftijd is het cruciaal dat je elkaar 
regelmatig ziet. En dan niet thuis op een 
beeldscherm. Je wil je leeftijdsgenoten 
om je heen hebben, de school vormt een 
heel andere wereld dan thuis.”

Toch is het, ondanks dat de school open 
is, nog steeds aanpassen geblazen. “We 
doen natuurlijk ons best om het virus bui-
ten de deur te houden. Omdat tijdens de 
lessen het simpelweg onmogelijk is om 

tussen alle leerlingen 1,5 meter afstand te 
houden, moeten we extra ons best doen. 
We zorgen voor extra hygiënemaatrege-
len, zoals extra schoonmaakbeurten van 
toiletten, trapleuningen en van lokalen na 
elke lesdag. De lokalen blijven open en 
leerlingen worden verzocht bij het betre-
den van een lokaal hun handen te ont-
smetten. Er worden mondkapjes gedra-
gen en als iemand klachten heeft, blijft 
hij of zij thuis. De betreffende leerling kan 
dan online bij de les aanhaken. We spre-
ken elkaar erop aan als iemand zich niet 
aan de regels houdt en zo houden we 
samen de besmettingen op onze school 
(gelukkig) relatief laag.” Buiten de hygië-
nemaatregelen, is ook de manier van les-
geven noodgedwongen veranderd. “Voor 
de zomervakantie hebben we ervaring 
opgedaan in het online lesgeven. 

Nu is dat online gebeuren geïntegreerd in 
de fysieke lessen. De nadruk ligt natuur-
lijk op de groep die de lessen op school 
volgt, maar we willen wel dat leerlingen 
die thuis zitten maar niet echt ziek zijn, 
toch de leerstof gepresenteerd krijgen. 
Vandaar de combinatie. We hebben als 
school veel geleerd van de afgelopen pe-
riode. Dat is een positieve bijkomstigheid 
van de coronacrisis. We zorgen er samen 
voor dat alles zo goed als het kan en op 
een prettige manier door kan blijven gaan. 
Iedereen doet zijn best. Ik ben erg trots op 
ons team én op onze leerlingen.”

Ruud van de Westerlo  |  F Wendy Lodewijk

 ‘Ik ben erg trots 
op ons team én op 

onze leerlingen’
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Cacaofabriek
speelhuis

Somerenseweg 116, Heeze
040 303 23 00
www.schoorsveld.nl

EEN BOOM DIE HIER DOORLEEFT EN OPGROEIT
“Ik hoop dat hier over 30 jaar een grote, mooie boom staat. De 
gedachte dat er nog iets van Floor in de natuur doorleeft vind ik heel 
prettig.” De gedenkboom heeft Bram van Opstal geplant bij het plek-
je van zijn dochter, op natuurbegraafplaats Schoorsveld. Mistig weer 
in de winter, een laagje ijs op de vennen en de warme kleuren die 
zich in de herfst laten zien maken alle seizoenen voor Bram bijzonder. 
“Het leeft hier door.” Ook de boom van Floor mag hier doorleven, 
opgroeien. Bij ieder bezoek fotografeert hij de ontwikkeling, de groei. 
“Het voelt goed om het vast te leggen. Op haar verjaardag hebben we 
bij haar plekje gepicknickt met wat vrienden, dat voelt net even wat 
anders in de open natuur.”

HERINNEREN
“Het is per moment verschillend. Er zijn dagen dat ik hier kom en dan 
ben ik binnen 5 minuten weer weg. Dat mág ook van mezelf. Maar er 
zijn ook bezoekjes die langer duren. Soms maak ik eerst een wandeling 

of ik ga zitten op een bankje in de zon. De picknick met vrienden was 
fijn om te doen, maar het is ook fijn om hier alleen te komen of met mijn 
gezin. Soms plukken de kinderen wat bloemetjes, meestal doet Tim dat 
en legt ze bij haar neer.”

BIJ ELKAAR TOT IN DE EEUWIGHEID
Floor haar plekje is vooraan, aan een open veld tegenover de vennen. 
“Niet te ver weg, dat vonden we niet passen. Ze was nog maar zo’n 
klein mensje, we wilden haar dichtbij houden.” De grootouders en an-
dere familieleden hebben ook een plekje gereserveerd. “Hopelijk duurt 
het nog heel lang, maar ooit hebben we een plek met in het midden de 
boom van Floor en daaromheen allemaal familie. Zelfs dan is er nog een 
plek waar we bij elkaar blijven tot in de eeuwigheid.”

EEN BOOM DIE HIER DOORLEEFT EN OPGROEIT of ik ga zitten op een bankje in de zon. De picknick met vrienden was 

Herinner mij

Bekijk de video voor het volledige verhaal op onze website www.schoorsveld.nl

INZAMELING
• OUD PAPIER
• KLEDING
• SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16.

Maandelijks gratis deelname 
aan onze loterij. 

vr 18 DEC t/m vr 15 JAN

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

PROMISING YOUNG WOMAN     V.A. 24 DECPROMISING YOUNG WOMAN     V.A. 24 DECPROMISING YOUNG WOMAN     
Het dubbelleven van de veelbelovende Cassie

LE MEILLEUR RESTE À VENIR     V.A. 24 DECLE MEILLEUR RESTE À VENIR     V.A. 24 DECLE MEILLEUR RESTE À VENIR     
De laatste dagen van een prachtige vriendschap

SIX MINUTES TO MIDNIGHT   V.A. 07 JAN
Mysterieuze dood op een Nazi kostschool  

Expo

podium

film

 T/M 20 DEC - LAATSTE KANS! - 

vr 18 dec 19:30u
Comedy Night 
LACHEN IN DE CACAOFABRIEK

za 19 & zo 20 dec 20:30u
Brother Moon 
VOLLE MAAN

di 22 dec 19:15u
Berlijn Lezing   
LEZING DOOR WIM FRANSSEN

vr 15 jan 20:30u
Clan of Xymox    
BERLIN BAUSTELLE AFTERPARTY

expositie: Berlin Baustelle  
14 hedendaagse kunstenaars uit Berlijn in 
De Cacaofabriek. De titel verwijst naar de 
constante transformatie van hun stad Berlijn 
en hun ateliers, een smeltkroes van interna-
tionale invloeden en kruisbestuivingen. De 
expositie laat een doorsnede zien van deze 
bruisende kunstwereld.

THEATERSPEELHUIS.NL

ZO 10 JAN  10:00 & 11:30u

ZO 10 JAN  11:00u

WO 13 JAN  18:30 & 21:00u

VR 15 JAN   19:00 & 21:00u

WO 20 JAN  20:15u

WO 02 JAN  20:15u

DO 21 JAN  20:15u

ZA 23 JAN  19:00 & 21:00u

DO 28 JAN  20:15u

ZA 30 JAN  16:00 & 19:00u

WO 03 FEB  20:15u

DI 09 FEB  20:15u

WO 10 FEB  19.00  & 21:30u

 TOT SNEL!
HOPELIJK

cacaofabriek.nl

Expo

podium

film

 T/M 20 DEC - LAATSTE KANS! - 

vr 18 dec 19:30u

za 19 & zo 20 dec 20:30u

di 22 dec 19:15u

vr 15 jan 20:30u

ZO 10 JAN T/M WO 10 FEBZO 10 JAN T/M WO 10 FEB

THEATERSPEELHUIS.NL

ZO 10 JAN  10:00 & 11:30u JEUGD

HET ASTRONAUTJE (4+) 
Klein Amsterdam Producties

ZO 10 JAN  11:00u JEUGD

RAAD EENS HOEVEEL IK VAN 
JE HOU (2+) 
Theater Terra

WO 13 JAN  18:30 & 21:00u MUZIEK

HENK POORT-HELDEN  
Henk Poort

VR 15 JAN   19:00 & 21:00u MUZIEK

RENÉE VAN WEGBERG    
Renée doet de dames 

WO 20 JAN  20:15u DANS

155 & MAAS THEATER EN DANS
Stuk

WO 02 JAN  20:15u TONEEL

SERVAES NELISSEN • FEIKES 
HUIS    HUIS    
Beefteefjes

DO 21 JAN  20:15u CABARET

GLODI LUGUNGU     
Ze bedoelen het goed

ZA 23 JAN  19:00 & 21:00u MUZIEK

KARIN BLOEMEN      
Billie, Aretha, Norah, Amy… Karin

DO 28 JAN  20:15u CABARET

ANDRÉ MANUEL   
SNEU

ZA 30 JAN  16:00 & 19:00u JEUGD

100% COCO DE MUSICAL (9+)     
Morssinkhof Terra Theaterproductiesel 

WO 03 FEB  20:15u TONEEL

BAMBIE 20      
De woedende versie

DI 09 FEB  20:15u DANS

DUDA PAIVA & FRACTAL 
DANCE COLLECTIVE     
Sonatinas 4 Feet

WO 10 FEB  19.00  & 21:30u CABARET

DOLF JANSEN   
BIJNA

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

 TOT SNEL!TOT SNEL!
HOPELIJK
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Door de impasse waarin we nu leven, be-
seffen we des te meer hoe belangrijk het 
is om de verbinding met anderen te heb-
ben en te voelen. De samenleving wordt 
niet fijner van het leven in ‘bubbels’. Te-
gelijkertijd sterkt de huidige situatie mij 
in de gedachte dat we met Dorpsplein 
Mierlo-Hout de juiste droom nastreven: 
een omgeving die gestoeld is op verbin-
ding. Tussen mensen mét en zonder een 
zorgbehoefte. Tussen organisaties en be-
woners. En tussen oud en jong. 

Speelsheid en onbevangenheid
Ik wil stilstaan bij het belang van het con-
tact tussen mensen in het algemeen, en 
oud en jong in het bijzonder. Dit contact 
is van ongekende waarde. Juist nu. Jon-
geren brengen luchtigheid, verrassen met 
hun speelsheid en geven nieuwe inzich-
ten door hun onbevangenheid. Omgaan 
met jongeren opent je blik en triggert wel-
licht zelfs het kind in jezelf. 
 
Rijk aan diversiteit
Tegelijkertijd is de impact van contact 
met oudere generaties op jongeren én de 
samenleving niet minder groot. Om daar-
over van gedachten te wisselen, sprak ik 
met Ingeborg Schrama, lid van het Colle-
ge van Bestuur van QliQ Primair Onder-
wijs, waar Kindcentrum In het Hart van 

het Hout onderdeel van is. Zij is als be-
stuurder nauw betrokken bij het project. 
“Zien en ervaren dat het leven voor een 
ander anders kan zijn. Dat bereiken we 
als kinderen opgroeien in een omgeving 
die zo divers mogelijk is. Het helpt kinde-
ren om niet in hokjes te denken,” vertelt 
Ingeborg. “Een buurvrouw is dan niet al-
leen maar ‘oud’, maar ook ontzettend lief, 
grappig, behulpzaam en een hele goede 
taartenbakker.”

Geschiedenis uit eerste hand
“En wat dacht je van de vele levensver-
halen die ouderen kunnen vertellen? Een 
geschiedenisverhaal over de bevrijding of 
de opstanden in de jaren zestig spreekt 
pas echt tot de verbeelding als je het 
hoort uit eerste hand,” vervolgt Ingeborg. 
Het draagt bij aan het verrijken van de 
context waarin kinderen leren, een van de 
pijlers van QliQ Primair Onderwijs. 
“In de nieuwe school maken we nog meer 
ruimte voor verbinding. We willen een 
ontmoetingsplek zijn, waar oudere bewo-
ners uit de wijk kunnen meehelpen met 
schoolactiviteiten. Of we gaan bijvoor-
beeld samen tuinieren in de schooltuin.”

Rust en aandacht
“Iedere generatie brengt kwaliteiten met 
zich mee die nodig zijn in een samenle-

ving”, gaat Ingeborg verder. “Waar ouders 
logischerwijs vaak druk zijn met werken 
en het huishouden draaiende houden, 
kan een oudere generatie rust brengen.” 
Als vader van twee – inmiddels volwasse-
nen – kinderen kan ik dit alleen maar be-
amen. Hoe vaak heb ik mijn ouders niet 
nog een extra boekje zien voorlezen, ge-
woon omdat ze de tijd hadden en namen. 

Verbinding versterken
Alle betrokkenen van het project Dorps-
plein Mierlo-Hout dromen van een omge-
ving die verbinding faciliteert en versterkt. 
Daarvoor hebben we concrete ideeën, die 
we in 2021 nog meer handen en voeten 
geven. Mocht u zelf ideeën hebben, deel 
het via de redactie van Ons Mierlo-Hout 
of via alex@dorpspleinmierlohout.nl. 
Zo maken we van deze mooie droom de 
nieuwe, socialere werkelijkheid.

Deze dagen ga ik me bezinnen op welk 
verhaal ík mijn toekomstige kleinkinderen 
wil vertellen. Ik wens u fijne feestdagen, 
waarin u zich, ondanks alles, verbonden 
voelt met uw naasten. 

Volg het project op 
www.dorpspleinmierlohout.nl 
en Facebook.

En dan staan we aan de vooravond van feestdagen, die dit jaar zo anders 
gaan zijn dan we hadden gehoopt. Verbinding zoeken en samenkomen. 

Opeens is het allemaal niet meer als vanzelfsprekend. En ook alle 
dromen die we hebben voor Dorpsplein Mierlo-Hout staan opeens in 

schril contrast met de werkelijkheid van nu. 

Column Alex Sievers

Droom van verbinding

F | Alex Sievers
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

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

Just Healthy biedt een uniek afslankconcept voor 

mannen en vrouwen aan. Speciaal voor mensen 

die op zoek zijn naar een gezonde en evenwichtige 

lifestyle op effectieve wijze. Nieuwsgierig geworden?

VERANTWOORD 
AFVALLEN, 
GRATIS
AFVALLEN, 
GRATIS
AFVALLEN, 

COACHING!

www.justhealthyinc.nl | Brand 16, Helmond

06-46821292 | info@justhealthyinc.nl

VERANTWOORD 
AFVALLEN, 

COACHING!

wenst u fi jne feestdagen
en een gezond 2021!

Bekijk onze aangepaste openingstijden op www.vanberlooptiek.nl  |  Hoofdstraat 99, Helmond (Mierlo-Hout)
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Samen leven en leren
“In Mierlo-Hout en directe omgeving is 
er één openbare basisschool. Juist dat 
openbare karakter, dat vinden wij zo be-
langrijk. Ook u ontmoet regelmatig ver-
schillende mensen. Mensen uit dezelfde 
omgeving, met dezelfde achtergrond en 
gewoonten. Maar juist ook mensen met 
andere gewoonten, met eigen normen en 
waarden, of een ander geloof. Katholiek, 
christelijk, moslim of niet gelovig. Hoe-
zeer we ook op elkaar lijken, of verschil-
lend zijn, samen staan we middenin onze 
maatschappij. Samen leven we en samen 
leren we, altijd vanuit respect voor elkaar.”

Ontmoetingsonderwijs
“De openbare school is de samenleving 
met al die verschillende mensen, in het 
klein. Bij openbaar onderwijs gaat het 
juist om die verschillen tussen mensen. 
Daar doen we iets mee. Door samen met 
leerlingen die verschillen te benoemen. 

Zo krijgen kinderen inzicht in opvattingen 
en gewoonten van bijvoorbeeld klasge-
nootjes met een ander geloof of uit een 
andere cultuur. We leren kinderen dat ie-
dereen bijzonder is. 
Voor ons is openbaar onderwijs dan ook 
ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er 
met, van en over elkaar. Als voorbereiding 
op hun deelname aan de samenleving, 
waarin zij zichzelf moeten kunnen red-
den. Met, en tussen andere mensen. Net 
als u en ik.”

Respect voor elkaars eigenheid
“Openbaar onderwijs leidt op tot begrip, 
tot respect. Er is geen betere plek om kin-
deren van jongs af aan te leren respect te 
hebben voor ieders mening of overtui-
ging. Onze vier beloften: ‘Jij mag mee-
doen’, ‘Jouw geluk is onze motivatie’, ‘Jij 
bent bijzonder’ en ‘Jij komt om te leren’, 
helpen ons daar dagelijks bij. We zijn er-
van overtuigd dat we al die kinderen, ka-

tholiek, moslim, kinderen met een ander 
of geen geloof, samen moeten brengen 
op één school. Niet apart, maar samen 
dus, net zoals ons motto. Ook dat is de 
kracht van openbaar onderwijs. Het geeft 
ons een goed gevoel om te zien hoeveel 
ouders en instanties uit Mierlo-Hout onze 
openbare school, ook dit moeilijke jaar, 
op allerlei manieren ondersteunen en een 
warm hart toedragen. Bedankt hiervoor!”

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en 
een sprankelend, mooi en gezond 2021.
Meer informatie over Obs ’t Hout is te vin-
den op www.obshout.nl 

De kracht van 
openbaar onderwijs
Openbaar onderwijs is er voor iedereen. 
Maar bij Openbare Basisschool ’t Hout betekent dat 
openbare karakter meer dan een school waar elk kind 
welkom is en mee mag doen. Mark van Kemenade, 
directeur van OBS ’t Hout licht zijn visie op 
openbaar onderwijs toe.

Openbare basisschool 't Hout

Mahoniehoutstraat 13, 

5706 VS Helmond

T 0492-523847

obshout@obsh.nl

F | Openbare Basisschool ’t Hout
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Een gebouw wat door een 4-tal partners zal worden gaan ge-
bruikt, naast natuurlijk de bewoners van de direct aanpalende 
wijken. Men worstelde met name met de partner Helmond Sport. 
Vele vragen en bedenkingen werden geuit, maar meer en meer 
werd duidelijk dat Plan 3.0 ook de steun ging krijgen van de ge-
meenteraad. Dit na een (mislukt) mediatontraject, maar daarna 
door projectbegeleider Eric van Merrienboer perfect opgepakt. 
Het eerdere plan kreeg de nodige aanpassingen en de beden-
kingen, die door Helmond Sport waren geuit, werden aangepast. 
De kopse tribunes werden ingeleverd voor een ruimere busi-
nesslounge, supportershome en ruimte voor de jeugdacademie. 
Het ene inleveren voor het andere! 

Om een lang verhaal kort te houden: ook de gemeenteraad kwam 
tot de conclusie dat met het nieuwe Plan 3.0, dus incl. partner 
Helmond Sport, kon worden ingestemd. Het raadsvoorstel werd 
met 5 tegenstemmers en 32 voorstemmers aangenomen. De 
meerkosten ten opzichte van Plan 1.0 werden begroot op €6,4 
miljoen waarvan de grootste post ca. €5,0 miljoen (hogere kos-
ten door gestegen bouwstoffen) en ca. € 700.000,- voor een on-
voorziene bodemsanering. Jammer dat de plaatselijke media het 
alleen maar had over een “Stadion voor Helmond Sport” en de 
meerkosten daarnaar toe werden geschreven! De Sport- en Be-
leefcampus gaat nu echt van start en volgend jaar wordt ook nog 
het nieuwe zwembad aanbesteed. Vervolgens gaan we de over-
gebleven delen van de Braak opnieuw invullen (woningbouw?).

Het MFSA was een zwaar dossier, maar uiteindelijk gaat het er 
komen. Een gebouw waar de 4 partners elkaar uiteindelijk toch 
hebben gevonden en de gemeente er een fantastisch gebouw 
gaat realiseren. Natuurlijk voor de sporters en onderwijs, maar 
feitelijk gaat de hele Helmondse gemeenschap daarvan genie-
ten. Waarschijnlijk gaat medio 2021 de eerste spade de grond in! 
Op naar het volgende dossier: de nieuwbouw van het Huis voor 
de Stad. Een project dat volgens het college op een budgettair 
neutrale wijze kan worden gerealiseerd. Een mooi uitgangspunt, 
maar sommigen hebben daar hun bedenkingen bij. We gaan het 
beleven! Goed, 2020 loopt ten einde en het nieuwe jaar 2021 
staat op het punt om te beginnen. Hopelijk gaan we de corona-
crisis overwinnen en zal medio 2021 weer een “normaal”-situatie 
gaan ontstaan. Voor dit moment: pretti-
ge kerstdagen en een voorspoedig, maar 
vooral een gezond 2021 toegewenst. 
Hou vol!

Tot ziens op ’t Hout,
Raadslid Berry Smits Helmond Aktief

Worstelen
Voorafgaande aan de raadsvergadering van 1 december ga-
ven vele politieke partijen aan dat zij worstelden met het 
raadsvoorstel voor het bouwen van een MFSA (multifunc-
tionele sportaccommodatie): een gebouw met een investe-
ringsbedrag van ruim €31 miljoen wat als eyecatcher voor de 
Sport- en Beleefcampus de Braak moet gaan gelden.

Het jaar 2020 was zeker een bijzonder jaar! Ik hoop dat jij en 
je gezin dit jaar gezond en wel achter je kan laten. Hopelijk 
kun je toch een fijne kerstperiode vieren. Ik wens je in ieder 
geval alle goeds voor 2021!  

Of de pandemie je persoonlijk, zakelijk, direct of indirect heeft 
geraakt, het is tijd om vooruit te blikken. Gelukkig hebben 
we geen glazen bol. Maar het is goed om je te richten op de 
toekomst. Ook in 2021 zijn er weer diverse wijzigingen op het 
financiële gebied. Ik heb een aantal aanpassingen voor je op 
een rijtje gezet. 

Wat gaat 2021 ons brengen? 
De meeste banken verwachten dat de rente voor langere 
tijd erg laag zal blijven. Ook zijn er veranderingen in de zelf-
standigen aftrek voor ondernemers. Deze wordt stapsgewijs 
teruggebracht. Voor starters tussen de 18 en 35 jaar ziet 2021 
er rooskleuriger uit; de overdrachtsbelasting voor deze groep 
verdwijnt tot een aankoopprijs van €400.000,-. Hiermee 
willen ze starters helpen. Voor andere eigenhuis bezitters 
blijft de 2% gehandhaafd. Wie vastgoed koopt voor bijvoor-
beeld de verhuur krijgt een verhoging van 
de overdrachtsbelasting naar 8% op zijn 
bordje. De grens voor Nationale Hypotheek 
Garantie gaat omhoog naar €325.000,- 
en ook de leennormen voor het 2e 
inkomen worden verhoogd.  Wil je 
graag weten wat deze wijzigingen 
voor jou persoonlijk betekenen? Ik 
kijk graag met je mee! Ik ga verder 
dan eenmalig voordeel, wijs je 
op alternatieven en neem ook 
de langere termijn mee in het 
plaatje. Zo krijg jij inzicht en over-
zicht, zodat je beslissingen kunt 
nemen die het beste bij je passen.

Blik op de toekomst

Kanzz financiële planning
Herselsestraat 16, Brandevoort, 
Helmond  |  06-50524702
hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl
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De redactie van Ons Mierlo-Hout Maga-
zine is aangeschoven in de pastorie aan 
de Hoofdstraat voor het interview met de 
Pastoor. De koffie en koeken staan al klaar, 
maar de koffers van de Pastoor nog niet. 
“Per 1 januari is de officiële benoeming. In 
de eerste week van januari verhuis ik naar 
Den Bosch.” Een uitdaging waar Norbert 
veel zin in heeft. “Zo’n 30 jaar geleden 
volgde ik op diezelfde plek de priesters-
opleiding. De vertrekken zijn mij dus niet 
vreemd.”

Hoort bij de natuur
In 1994 werd Norbert tot Priester gewijd. 
Een roeping die hij, al van kinds af aan, 
wilde vervullen. “Ik groeide op in een strikt 
gelovig gezin dus het Christendom is voor 
mij vanzelfsprekend.” Op de vraag of de 
Pastoor het nooit ‘te stil’ vindt, antwoord 
hij met een glimlach. “Ik houd van de rust 
en regelmaat die het kloosterleven met 
zich mee brengt.” Hij vertelt dat, ook al is 
op het moment van interview het ontzet-
tend stil in de kamer, er genoeg reuring is 
in de parochie. “Het is niet zo stil als je zou 
denken. Het kan ook ontzettend hectisch 
zijn achter de schermen.” Wordt er dan ook 
wel eens muziek gedraaid? “Af en toe wel 
eens, maar vrijwel áltijd klassiek. Op zijn 
tijd vind ik Duitste Schlagers of popmuziek 
ook prettig. Óf opzwepende ‘prayer songs’ 
doen me ook deugd.”

Warme contacten 
Zijn werk en de warme contacten in Hel-
mond gaat hij missen. “Je begint de ge-
zichten te herkennen en de namen die 
daarbij horen. Ik vraag me wel eens af 
hoeveel koffie ik in deze kamer wel niet 

geschonken heb. Dat is tevens ook het 
mooiste aan mijn werk: het contact met 
de mensen. Je kunt een luisterend oor 
bieden als ze dat nodig hebben.” Favo-
riete werktaken heeft de Pastoor niet. “Je 
doorloopt als het ware het gehele leven. 
Van een doop tot een uitvaart, het is ont-
zettend divers. Ik vind het fijn dat ik voor 
die mensen een bijdrage kan leveren aan 
dat bijzondere moment.” Die warme con-
tacten doen zich overigens óók voor op 
twee poten en veren. In de pastorietuin 
bevinden zich namelijk kippen. En niet 
zomaar kippen, maar kippen die groene 
eieren leggen. “Toen ik jong was hielden 
wij thuis kippen en eigenlijk is die hobby 
blijven hangen. De Schijndelaar (naam van 
het kippenras red.) legt inderdaad groene 
eieren. Ze smaken overigens niet anders. 
Het is vooral leuk om eens weg te geven, 
want je vindt ze niet in een supermarkt.” 
Helaas kunnen de kippen niet mee naar 
Den Bosch.

Mooie momenten
“Om mensen met je hart, hartelijk nabij te 
zijn” is volgens de Pastoor de kern van zijn 
leefwijze. “Het Priesterbestaan is nabij zijn 
op afstand. Mensen zijn goed in staat om 
hun eigen boontjes te doppen, maar soms 
hebben ze wat hulp nodig. Ik vind het fijn 
dat ik die hulp dan kan bieden. Het zal ook 
wat moeite kosten om van het parochie-
werk waar ik me de afgelopen 25 jaar mee 
bezig heb gehouden, om te zetten in mijn 
nieuwe rol als rector.” Wilt u afscheid ne-
men van de pastoor? Dat kan op 2 en 3 
januari. U mag natuurlijk ook een kaartje 
sturen naar de parochie in Mierlo-Hout:
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond.

Het afscheid van 
Pastoor Swagemakers
In januari 2019 maakt de Damiaanparochie kennis met Pastoor Norbert 
Swagemakers. De afgelopen twee jaar is hij geheel geïntegreerd in 
Mierlo-Hout en ook daarbuiten, maar binnenkort verruilt hij de 
Damiaanparochie voor het Bisdom in Den Bosch om daar aan de slag te 
gaan als rector. “Het voelt heel dubbel om weg te gaan uit Mierlo-Hout. 
Enerzijds omdat ik maar een jaar in de wijk heb gewoond en de 
inwoners nu beter leer kennen, anderzijds heb ik ontzettend 
veel zin in mijn nieuwe uitdaging in Den Bosch.” 

De redactie van Ons Mierlo-Hout Maga-
zine is aangeschoven in de pastorie aan 
de Hoofdstraat voor het interview met de 
Pastoor. De koffie en koeken staan al klaar, 
maar de koffers van de Pastoor nog niet. 
“Per 1 januari is de officiële benoeming. In 
de eerste week van januari verhuis ik naar 
Den Bosch.” Een uitdaging waar Norbert 
veel zin in heeft. “Zo’n 30 jaar geleden 
volgde ik op diezelfde plek de priesters-
opleiding. De vertrekken zijn mij dus niet 
vreemd.”

Hoort bij de natuur
In 1994 werd Norbert tot Priester gewijd. 
Een roeping die hij, al van kinds af aan, 
wilde vervullen. “Ik groeide op in een strikt 
gelovig gezin dus het Christendom is voor 
mij vanzelfsprekend.” Op de vraag of de 
Pastoor het nooit ‘te stil’ vindt, antwoord 
hij met een glimlach. “Ik houd van de rust 
en regelmaat die het kloosterleven met 
zich mee brengt.” Hij vertelt dat, ook al is 
op het moment van interview het ontzet-
tend stil in de kamer, er genoeg reuring is 
in de parochie. “Het is niet zo stil als je zou 
denken. Het kan ook ontzettend hectisch 
zijn achter de schermen.” Wordt er dan ook 
wel eens muziek gedraaid? “Af en toe wel 
eens, maar vrijwel áltijd klassiek. Op zijn 
tijd vind ik Duitste Schlagers of popmuziek 
ook prettig. Óf opzwepende ‘prayer songs’ 
doen me ook deugd.”

Warme contacten 
Zijn werk en de warme contacten in Hel-
mond gaat hij missen. “Je begint de ge-
zichten te herkennen en de namen die 
daarbij horen. Ik vraag me wel eens af 
hoeveel koffie ik in deze kamer wel niet 

geschonken heb. Dat is tevens ook het 
mooiste aan mijn werk: het contact met 
de mensen. Je kunt een luisterend oor 
bieden als ze dat nodig hebben.” Favo-
riete werktaken heeft de Pastoor niet. “Je 
doorloopt als het ware het gehele leven. 
Van een doop tot een uitvaart, het is ont-
zettend divers. Ik vind het fijn dat ik voor 
die mensen een bijdrage kan leveren aan 
dat bijzondere moment.” Die warme con-
tacten doen zich overigens óók voor op 
twee poten en veren. In de pastorietuin 
bevinden zich namelijk kippen. En niet 
zomaar kippen, maar kippen die groene 
eieren leggen. “Toen ik jong was hielden 
wij thuis kippen en eigenlijk is die hobby 
blijven hangen. De Schijndelaar (naam van 
het kippenras red.) legt inderdaad groene 
eieren. Ze smaken overigens niet anders. 
Het is vooral leuk om eens weg te geven, 
want je vindt ze niet in een supermarkt.” 
Helaas kunnen de kippen niet mee naar 
Den Bosch.

Mooie momenten
“Om mensen met je hart, hartelijk nabij te 
zijn” is volgens de Pastoor de kern van zijn 
leefwijze. “Het Priesterbestaan is nabij zijn 
op afstand. Mensen zijn goed in staat om 
hun eigen boontjes te doppen, maar soms 
hebben ze wat hulp nodig. Ik vind het fijn 
dat ik die hulp dan kan bieden. Het zal ook 
wat moeite kosten om van het parochie-
werk waar ik me de afgelopen 25 jaar mee 
bezig heb gehouden, om te zetten in mijn 
nieuwe rol als rector.” Wilt u afscheid ne-
men van de pastoor? Dat kan op 2 en 3 
januari. U mag natuurlijk ook een kaartje 
sturen naar de parochie in Mierlo-Hout:
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond.

Het afscheid van 
Pastoor SwagemakersPastoor Swagemakers
In januari 2019 maakt de Damiaanparochie kennis met Pastoor Norbert 
Swagemakers. De afgelopen twee jaar is hij geheel geïntegreerd in 
Mierlo-Hout en ook daarbuiten, maar binnenkort verruilt hij de 
Damiaanparochie voor het Bisdom in Den Bosch om daar aan de slag te 
gaan als rector. “Het voelt heel dubbel om weg te gaan uit Mierlo-Hout. 
Enerzijds omdat ik maar een jaar in de wijk heb gewoond en de 
inwoners nu beter leer kennen, anderzijds heb ik ontzettend 
veel zin in mijn nieuwe uitdaging in Den Bosch.” 
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Cor Rooijackers is organist 
in hart en nieren

“Als 10-jarig jongetje ben ik vanuit de la-
gere school gaan zingen in het koor van 
de St. Luciazangertjes uit Mierlo-Hout 
en had ik al een grote interesse in het 
instrument dat in de kerk op de koorzol-
der stond. Het duurde echter nog 12 jaar 
voordat ik met studeren op het kerkorgel 
zou beginnen. De stimulans daarvoor 
was het overlijden van mijn opa in 1967. 
Die had 60 jaar gezongen in het koor van 
de H. Luciakerk en bij zijn uitvaartdienst 
was er helaas geen organist beschikbaar. 
Op het laatste moment werd het geluk-
kig opgelost, maar ik dacht: dat mag in de 
toekomst niet meer gebeuren. Ik ging met 
mijn vader en oom, die toen dirigent was 
van het kerkkoor, naar organist-compo-
nist Jan Vermulst. Jan was bekend als or-
gelleraar en organist van de H. Mariakerk 
in Helmond. Na 5 jaar privéles bij hem te 
hebben gevolgd en door veel zelfstudie 
was op een gegeven moment de kennis 
van orgelmuziek en orgelbouw genoeg 
om te gaan functioneren. Het lag voor de 
hand dat ik in de eigen parochiekerk op 
’t Hout na overleg met pastoor Van de 

Ven de plaats achter het kerkorgel kreeg 
toebedeeld. In overleg met hem en mijn 
toenmalige werkgever ben ik de diensten 
in de kerk met mijn orgelspel gaan verzor-
gen. Vervolgens heb ik lessen bij Kees van 
Houten en Jan van de Laar gehad, beiden 
leraar en organist aan de St. Lambertus-
kerk. Tijdens mijn werk ging ik tussendoor 
soms vlug even op en neer naar de kerk 
om rouw- en trouwdiensten te begelei-
den. Dit duurde tot 1985, het jaar waarin 
het werk stopte.

Nadien ben ik in de eigen tijd doorgegaan. 
In onze H. Luciakerk heb ik in totaal 40 
jaar, van 1968 tot en met 2008, gespeeld. 
In 1988 ben ik benaderd door wijlen pas-
toor Jac. Kloeg van Mierlo om aldaar in de 
H. Luciakerk als organist tijdens de dien-
sten te komen spelen. In deze kerk speel 
ik ook alweer 32 jaar. De laatste jaren ben 
ik tevens in de kerken van Someren en 
Lieshout actief als bespeler van de orgels. 
In 2004 werd ik verrast met de pauselijke 
onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ 
door pastoor John van de Laar.

Naast het zelf spelen ging ik vaak naar con-
certen, luisterde naar radio-uitzendingen 
en las veel over de bouw van diverse orgels 
en de plaatsen waar mooie en beroemde 
instrumenten staan. In ons eigen Brabant 
zijn er genoeg, trouwens overal wel in Ne-
derland. Zelfs liefhebbers uit het buiten-
land weten de weg naar ons land te vinden 
en komen hier graag omdat we echt een 
schat van orgels te bieden hebben.
 
Gedurende 31 jaar was ik penningmees-
ter in de vriendenkring van het prachti-
ge orgel in de St. Lambertuskerk. Bij de 
Koninklijke Vereniging van Organisten 
en Kerkmusici in Nederland was ik vanaf 
begin 2005 hoofdadministrateur en ben 
daar eind 2019 gestopt. Mijn leeftijd be-
gon mee te spelen. Ik heb het fijn gehad 
en ik heb veel vrienden in het muziekle-
ven leren kennen. In 2008 kreeg ik een 
Koninklijk Lintje voor het verenigingswerk.

Een echt hoogtepunt was voor mij het 
bezoek van de befaamde hoofdorganist 
van de Notre -Dame, Mr. Olivier Latry, 
ter ere van het 40-jarig bestaan van onze 
vriendenkring in 2007. Samen met Jan 
van de Laar werd hij verwelkomd en gin-
gen we heerlijk dineren. Een dag later gaf 
hij een prachtig en uniek concert op het 
Robustelly-orgel in de St. Lambertuskerk.

Op vakantiereizen bezocht ik, samen met 
het gezin, vaak een orgelmakerij of instru-

Cor Rooijackers (1945) vertelt graag over zijn 
passie en het vak als organist. Zijn motto is: 

L’orque, c’est mon orchestre (het orgel is mijn 
orkest, een gezegde van de Franse organist en 

componist Cesar Franck). Hij vertelt:

Door: Cor Rooijackers

Cor aan het orgel
|  F Cor Rooijackers
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KAPSALONKAPSALONNicole

Voor dames, heren EN kinderen

Mierloseweg 51, Helmond | T: 06 300 75 443 
(Bel of kom langs om een afspraak te maken)

knippen €15,-

ment. Sommige heb ik zelfs bespeeld. Ik 
herinner me Äbenraa/Denemarken, waar 
ik op excursie was in de wereldberoem-
de orgelmakerij Marcussen & Zn. Daar 
mocht ik een splinternieuw kerkorgel met 
4 klavieren en een pedaal bespelen in de 
kerk waar zij dit orgel gebouwd hadden. 
Dat was voor mij een hele zondagmiddag 
genieten. In 2007 was ik in Australië en 
mocht daar in de St. Mary’s Cathedral van 
Sydney het hoofdorgel aan het publiek 
laten horen.

Enige jaren geleden, toen ik ook nog diri-
gent in de kerk was, heb ik gezangen voor 
de heilige mis en een drietal Marialiede-
ren bewerkt. Daarnaast heb ik een lied 
voor Pinksteren gemaakt. Sinds maart, 
toen de pandemie van het coronavirus 
uitbrak, heb ik me naast het orgelspelen 
beziggehouden met muziekbewerking. 
Ik hoorde een compositie welke zo’n 20 
jaar geleden wereldwijd een grote hit was 
in de wereld; Conquest of Paradise van 
de Griekse componist Vangelis. Met veel 
plezier heb ik daar nu een bewerking van 
gemaakt voor het kerkorgel. Het heeft 
even tijd gekost, maar voor mijn gevoel 
is het tot een goed einde gekomen. Voor 

de muziekvrienden; beginnend met het 
originele thema in G-mineur in 3/4 maat, 
daarna driemaal met stijgende kwart 
toonafstand en afsluitend in een slotak-
koord in 12/8 maat in bes-majeur.
Het komende jaar speel ik inmiddels 54 
jaar orgel in diverse kerken. Als het God 
belieft, wil ik de 60 jaar volmaken. Dan is 
hopelijk mijn tijd op deze aarde, wat de 
muziek en de kerk betreft naast het vaste 
werk, goed besteed. Door veel te stude-
ren, zowel in theorie als de praktijk, ben 
ik tot op de dag vandaag heel blij dat ik 

destijds hiermee begonnen ben. Het is 
fijn dat ik nu tijdens mijn pensioen er nog 
zoveel plezier aan beleef. Dienstbaar aan 
de gemeenschap en een prachtige tijdsin-
vulling, wat wil je nog meer! Een dankbaar 
gevoel heb ik om zoveel lof en eer aan 
Hem te mogen brengen. Hij is het die mij 
wellicht nog niet roept en laat musiceren, 
waar ik uiteraard op hoop. Als iemand 
interesse heeft om te komen kijken en/
of luisteren: stuur even een e-mail, zodat 
ik tijd vrij kan maken. Die mail mag naar: 
rooij973@planet.nl.”

Uitleg en demonstratie geven aan de communiecanten bij het monumentaal orgel in 
Someren gebouwd door FC Smits & Zonen uit Reek bij Grave (1854)  |  F Cor Rooijackers

www.diepvriesspecialist.nl
Deze aanbieding is geldig t/m dinsdag 12 januari 2020

Verrassend lekker 
op de gourmet of als 
vispannetje uit de 
oven!

2+1
GRATIS

Rauw en gepeld

Garnalen
400 gram - Epic

Normaal 7,99
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RESERVEREN TELEFONISCH OF 
VIA WHATSAPP 06-44206342

24/7 bereikbaar voor uw taxi vervoer. 
Reserveer op tijd voor de feestdagen!

INLEVERING VAN DE ADVERTENTIE 
15% KORTING OP DE RIT IN DECEMBER.

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

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

Op alles 

50% KORTING 
bij inlevering van 
deze advertentie.

 Geldig tot 31 dec 2020.

shoes&more

50% 
KORTING
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Bijzonder 
Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houte-
naar in het zonnetje gezet met een prach-
tige bos bloemen van Bloemboetiek Ni-
cole. Deze maand is de keuze gevallen op 
Yvonne Boogers mede door haar inzet bij 
Savant Alphonsus.

Het was de wekelijkse dansmiddag bij 
Alphonsus die de aandacht trok van Yvon-
ne. Er werd volop gedanst en het was een 
gezellige middag. Haar gedrag die middag 
was Ciska Nabuurs opgevallen en ze vroeg 
Yvonne spontaan of ze geïnteresseerd 
was in vrijwilligerswerk. “Nou, ik kan het 
altijd eens proberen”, was het antwoord.

Mensen een plezier doen met Sint-Nico-
laas, Kerstmis, de Seniorenvakantieweek, 
activiteitenmiddagen, Carnaval en derge-
lijke is heel dankbaar werk, maar ook de 
krant voorlezen voor hem of haar die dat 
zelf niet meer kan, is een dankbaar ritueel. 
Yvonne is een bezige positieve bij, zowel 
bij Alphonsus, maar ook thuis. Ze is graag 
buiten; heerlijk genieten van een lange 
wandel- of fietstocht om vervolgens thuis 
te komen en moe maar voldaan met een 
kopje koffie uit te blazen. En of dat alles 
nog niet genoeg is, gaat Yvonne ook nog 
twee maal per week volle bak tennissen.
Mede door het coronavirus is het even 
wat minder, maar ook dat gaat voorbij 
en daarna kun je weer volop aan de slag. 
Beste Yvonne, bijzonder bedankt voor de 
gastvrijheid, en nog veel werkplezier bij 
Alphonsus.

Bloemboetiek

Nicole

Yvonne Boogers  |  F Hart voor ‘t Hout

Prettige feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar namens
het Houts Gemengd Koor
Het Houts Gemengd Koor wenst jullie 
en jullie naasten hele fijne en gezellige 
kerstdagen toe en aan het eind van deze 
laatste maand van 2020 een goed uit-
einde. Wij hopen dat jullie en jullie naas-
ten aan 2021 in een goede gezondheid 
kunt beginnen, vrij van het coronavirus.

In het afgelopen jaar heeft dat virus er-
voor gezorgd dat de koorleden vanaf half 
maart niet meer hebben kunnen repe-
teren. Een uitzondering hierop waren de 
eerste vier weken van september. Voor 
2020 stonden drie mooie concerten ge-
pland die alle drie in de Geseldonk uitge-
voerd zouden worden. Helaas heeft het 
bestuur deze moeten cancelen evenals 
het St. Caeciliafeest in november.

Met jullie hoopt het Houts Gemengd Koor 
dat het virus vroeg in het nieuwe jaar ver-
slagen wordt, zodat wij weer een “norma-
ler” leven kunnen leiden. Een leven waar-
in we elkaar weer kunnen ontmoeten op 

onze wekelijkse repetities. Een jaar waarin 
wij Mierlo-Hout kunnen begroeten op 
onze concerten.

Het bestuur wil jullie bij dezen alvast 
uitnodigen voor het voorjaarsconcert op 
zondag 21 maart 2021 met ‘Kunst en Ver-
maak’ uit Bakel, vrouwenkoor ‘Confetti’ 
uit Helmond en de Helmondse Brand-
weerkapel. Het najaarsconcert met ‘De 
Vrolijke Samenzang’ uit Nuenen en het 
‘Stedelijk Helmonds Seniorenkoor’ uit 
Helmond staat op 10 oktober 2021 op de 
kalender. Het kerst-
concert in 2021 geeft 
het Houts Gemengd 
Koor samen met 
de ‘Rimboband’ uit 
Helmond op zondag 
19 december.

Graag tot ziens in 
2021 in Wijkhuis De 
Geseldonk.

Winnaar kleurplaatactie 
Jeugddisco Mierlo-Hout bekend
Jeugddisco Mierlo-Hout presenteert: Af-
gelopen tijd hadden we een kleurplaat-
actie opgezet voor de kinderen. Omdat 
we tot op heden geen disco-avonden 
kunnen organiseren in verband met het 
coronavirus, wilden we toch iets kleins 
ondernemen. Nou dat hebben we ge-
weten, we kregen tientallen kleurplaten 
terug. De ene nog mooier dan de andere. 
Maar… zoals altijd kan er maar één win-
naar uit voortkomen.

De gelukkige winnaar is geworden: Se-
bastiaan Braakman van 6 jaar. Wat heb 
jij goed je best gedaan! Netjes hoor. Hij 
mocht op 21 november deze hele mooi 
prijs in ontvangst komen nemen. Sebasti-
aan van harte gefeliciteerd met je gewon-
nen prijs, namens organisatie en vrijwilli-
gers Jeugddisco Mierlo-Hout. Natuurlijk 
wilde Sebastiaan graag op de foto en met 

toestemming van papa. Rest mij nog het 
volgende: ondanks de beperkingen door 
het coronavirus wil ik u namens organisa-
tie en vrijwilligers een heel mooi kerstfeest 
toewensen en een goed uiteinde. Dat we 
2020 maar vlug mogen vergeten en met 
zijn allen positief naar 2021 mogen kijken. 
En dat we weer snel die onvergetelijke 
disco-avonden mogen en kunnen organi-
seren. Blijf gezond en pas goed op jezelf 
en anderen.

F | Jeugddisco Mierlo-Hout
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LAAT OOK IN DE WINTER
DE ZON UW ELEKTRICITEIT BETALEN

WIJ WILLEN DE ZON BEDANKEN
SAMENWERKEN MET JOU IS

FANTASTISCH!

GRATISbtw-teruggaveservicet.w.v. € 149.95!
VERDUURZAAMHEID BEGINT BIJ ZONNEPANELEN

085 - 002 84 17

INFO@VERIGO.NL

WWW.VERIGO.NL

H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R T :

KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:

• ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN
• WIM MULKENS RADIO/TV
• JAN LINDERS SUPERMARKT

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R TH O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R T

KerstKerstKerstKerstKerstKerstKerst
Loterij

HOUTSNIPPERS SPAARSYSTEEM STOPT PER 31-12-2020. 
WAARDEBONNEN GELDIG TOT 31-12-2021. RUIL UW SPAARPUNTEN 
OP UW PAS, SNEL OM VOOR KERST-LOTEN en/of WAARDEBONNEN!

KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:

HOOFDPRIJS 2ePRIJS 3ePRIJS#1 #2 #3
KerstKerst

11
KerstKerst
HOOFDPRIJSHOOFDPRIJS

Kerst
HOOFDPRIJS

Kerst
#11#1# 222ePRIJS #22 333ePRIJS #333

SAMSUNG 65”
QLED TV

BOSCH HOME PROFES-
SIONAL WASMACHINE

SIEMENS 
KOFFIEMACHINE

t.w.v. € 1599 beschikbaar 
gesteld door Wout van Vlerken.

t.w.v. € 1249 beschikbaar 
gesteld door Wim Mulkens.

t.w.v. € 599.

VERDER: 10 FRIETPANNEN EN VELE ANDERE PRIJZEN.
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Terugblik 2020
Nu we weer naar het einde van het jaar 
gaan is het een goed moment om even 
terug te kijken. Het jaar 2020 is een, in vele 
opzichten, bijzonder jaar. Meer dan ooit 
werden we ons bewust van het belang van 
saamhorigheid, behulpzaamheid en goed 
contact met elkaar. Kansrijk Mierlo-Hout 
heeft het bevorderen hiervan vanaf het 
begin als uitgangspunt genomen voor al 
haar activiteiten en initiatieven. Van de 
ontbijtochtenden, maaltijden, huiskame-
ropvang voor licht-dementerenden, het 
maatjesproject, tuinonderhoud en klus-

jes etc. hebben een groot aantal mensen 
genoten. Helaas hebben we veel activi-
teiten tijdelijk moeten stopzetten, maar 
de plannen om weer te starten en om de 
activiteiten zelfs uit te breiden liggen al 
klaar. Ondertussen hebben onze vrijwilli-
gers veel tijd gestoken in het telefonisch 
en via de nieuwsbrieven contact houden 
met de deelnemers aan onze activiteiten.

De Nieuwsbrief
Veel van de mensen die Kansrijk wil be-
reiken zijn niet zo bekend met computer 
en sociale media. Daarom verspreiden wij 

onder hen 4 tot 6 keer per jaar ongeveer 
700 geprinte Nieuwsbrieven. Dit wordt 
gedaan door een team van vrijwilligers. 
Uiteraard gaan de nieuwsbrieven ook via 
digitale kanalen naar partners en belang-
stellenden. Alle nieuwsbrieven  zijn ook 
terug te vinden op onze website: 
www.kansrijkmierlohout.nl 

Vrijwilligers in het zonnetje
Kansrijk kan zich gelukkig prijzen met een 
groot aantal vrijwilligers. Dank zij hun in-
zet en  enthousiasme kunnen al deze en 
vele andere activiteiten doorgang vinden.

Wijkraad Mierlo-Hout
Uitreiking MierloHoutenaar 2020 of Groepering 2020      
De wijkraad Mierlo-Hout reikt ieder jaar tijdens de Nieuw-
jaarsbijeenkomst ‘De MierloHoutenaar’ en ‘Groepering 
van het jaar’ uit aan wijkbewoners en vereniging die altijd 
klaar staan voor de wijk en haar bewoners. De Nieuwjaars-
bijeenkomst kan in verband met de Covid-19 maatregelen 
niet doorgaan.

Toch wil de Wijkraad niet voorbijgaan aan de uitreiking 
van ‘De MierloHoutenaar’ en ‘Groepering van het jaar’. We 
zullen trachten om hiervoor een aangepast programma te 
presenteren. Via de media zullen we dan toch naar buiten 
brengen wie er gekozen is. De uitreiking zal plaatsvinden 
met inachtneming van de regels die het RIVM heeft opge-
steld. De uitreiking van de onderscheiding is onder voor-
behoud op 3 januari 2021 in wijkhuis De Geseldonk om 
13.00 uur. Het is erg jammer dat we dit jaar geen Nieuw-
jaarsbijeenkomst kunnen organiseren.

Dus vanaf deze plek wenst de Wijkraad Mierlo-Hout u fij-
ne feestfagen en een goed, gezond en liefdevol 2021 toe.

Kansrijk Mierlo-Hout

Dat ze dat met alle plezier doen en er ook zelf veel voldoening 
uithalen blijkt wel uit de uitspraken hieronder:

Yvonne
‘Mensen hebben het niet in de 
gaten, maar er is veel eenzaam-
heid onder de ouderen. Soms is 
een uurtje al genoeg om iemand 
een gelukkige dag te bezorgen’.  

Ellis
‘Ik houd van gezelligheid en 
mensen om me heen. In De Ge-
seldonk zorg ik voor een bloeme-
tje op de tafel, gewoon gezel-
lig maken. Dan zorg ik voor de 
drankjes en koffie en maak hier 
en daar een babbeltje.’

Reggie
’Ik werd in januari gevraagd bij 
Kansrijk Mierlo-Hout om mee te 
helpen met de diners op woens-
dagavond, twee keer per maand. 
Ik werkte daar samen met Ciska 
en dat was hartstikke gezellig’

Alex
‘De deelnemers aan het diner 
zijn zo dankbaar en blij. Dat is 
de beloning die we er voor te-
rugkrijgen. Eigenlijk word je met 
al die andere vrijwilligers een 
beetje een kleine familie, de klik 
met elkaar, met al die vrijwilligers 
die achter Kansrijk Mierlo-Hout 
staan is helemaal geweldig!’

Doortje en Riet
‘We proberen het in de Huiskamer 
elke dag weer gezellig te maken 
met een superfijn groepje vrijwil-
ligers en dat lukt elke keer weer. 

Als ze dan na een week ons zien 
en zeggen: ‘wat fijn dat ik je weer 
zie, ik heb je al zolang niet meer 
gezien,’ dan weet je waar je het 
voor doet.’

Alle vrijwilligers van Kansrijk Mierlo-Hout 
wensen u en uw dierbaren fijne feestdagen en 

een gezond voorspoedig 2021.

F | Kansrijk Mierlo-Hout
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Koop Kerstloten en/of 
waardebonnen voor uw punten

Fantastische 
Kerstloterij 

Houtsnippers
Het Houtsnippersspaarsysteem gaat 
stoppen per 31 december 2020. Vanaf 
die tijd worden er geen punten meer op 
de spaarpas bijgeschreven. Tot 31 decem-
ber 2021 kan men de gespaarde punten 
inleveren voor de Kerstloterij met mooie 
prijzen en/of waardebonnen (geldig tot 31 
december 2021), die te besteden zijn bij 
de aangesloten ondernemingen.

Kerstloten kan men kopen bij Wim Mul-
kens radio/tv/witgoed (Pastoor El-
senstraat), Supermarkt Jan Linders en 
Electroworld Wout van Vlerken (Hoofd-
straat). Waardebonnen voor gespaarde 
punten op de spaarpas kan men bij Wim 
Mulkens radio/tv/witgoed verkrijgen.

Stichting Houtsnip-
pers wil iedereen be-
danken voor het mee 
sparen en ondersteu-
nen van het systeem. 
De ondernemers blijven natuurlijk hun 
klanten met plezier bedienen en graag tot 
ziens in hun zaken. Is iets toch onduidelijk 
of hebt u vragen? 

Mail dan naar:
info@houtsnippersnu.nl 
www.houtsnippersnu.nl

Stichting HellemondGift waardebon 
meldt fors meer eindejaarsbestellin-
gen door de ‘coronaperikelen’. Mensen 
vrezen dat ze dit jaar met kerst meer 
aan huis zijn gebonden, ze kiezen dan 
vaker HellemondGift als cadeau. 

Deze waardebon is immers te beste-
den bij meer dan 120 Helmondse on-
dernemers (horeca, detailhandel, cul-
tuur etc.) en blijft oneindig geldig. Men 
kan dus met deze bon gaan ‘shop-
pen’, ook op een ander tijdstip in het 
jaar. De Helmondse economie wordt 
zo ondersteund en het is toch gewoon 
leuk om deze bon cadeau te krijgen!
Ook de gemeente, scholen, bedrijven, 

mantelzorgactie en instanties, kiezen 
vaker voor de HellemondGift als ein-
dejaarswaardering, maar ook door het 
jaar heen bij een bijzondere beloning 
of waardering of jubileum.
HellemondGift: fijn om te geven, maar 
nog fijner om te krijgen! 

Kijk op www.hellemondgift.nl voor de 
verkooppunten. Grotere bestellingen 
a.u.b. mailen naar administratie@
hellemondgift.nl

Fors meer bestellingen
HellemondGift waardebon in 

de lift door Corona

CV ’t Barrierke wenst u fi jne 
feestdagen en een voorspoedig 2021
Het jaar 2020 loopt bijna ten einde en 
wat een voor een jaar. Wie had ooit ge-
dacht dat het zo zou lopen. Een jaar waar 
wij mensen in de maatschappij heel an-
ders zijn gaan leven in denken en doen.

 In alles zijn we nu beperkt en moeten we 
ons goed aan de regels houden en zor-
gen voor onze gezondheid en die voor ons 
allemaal. Carnaval 2021 gaat helaas niet 
door. Het is heel jammer, maar gezond-
heid voor alles en  iedereen gaat altijd 
voor. We weten nog niet wat 2021 gaat 
brengen in verband met het coronavirus, 
maar we hopen allemaal dat we op den 
duur weer terug mogen naar normaal. 

Weer feesten, knuffelen en het organise-
ren van evenementen voor jullie, wat we 
nu ontzettend missen. Namens bestuur, 
Prins Willibertus 1e, Adjudant Daan, Raad 
van Elf, Dames en Dansgardes willen wij 
jullie een hele fijne kerst toewensen en 
een goed uiteinde en een voorspoedig 
2021. Blijf gezond en let goed op elkaar 
en jezelf, samen 
komen we hier 
doorheen.
Fijne feest-
dagen en een 
gezegend 2021 
namens CV ’t 
Barrierke.

Prijzen Houtsnipper Kerstloterij:

Hoofdprijs: Samsung 65”  QLED 
TV t.w.v. € 1599 beschikbaar 
gesteld door Wout van Vlerken.

Tweede prijs: Bosch Home 
Professional wasmachine t.w.v. 
€ 1249 beschikbaar gesteld door 
Wim Mulkens.

Derde prijs:  Siemens 
koffiemachine t.w.v. € 599.
Verder: 10 frietpannen en vele 
andere prijzen.
Verder: 10 frietpannen en vele 
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BEREIKBAARHEID 
                 DIENSTEN

Dokter: 
(alleen spoedgevallen): Centr. 
Huisartsenpost, tel. 088-8765151, 
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 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, iede-
re werkdag van 08:00-17:00 uur. Ook 
acute zorg 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Nieuwe aanmeldingen tel. 
088-7891600 www.savant-zorg.nl 
of email: info@savant-zorg.nl

Buurtzorg: 
24-uurs verpleging en verzorging. 
Tel 06-10895393, email:
helmondwest@
buurtzorgnederland.com

ZuidZorg: 
Diverse soorten thuiszorg, ook in 
Mierlo-Hout. Wij zijn er voor 
iedereen. 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar via tel. 
040-2308408, www.zuidzorg.nl, 
e-mail: info@zuidzorg.nl, 
twitter:@zuidzorghelmond, 
www.facebook.com/
zuidzorghelmond

Wijkraad: 
Postadres: Harz 11, 5706 PA, 
Helmond. Website: 
www.wijkraadmierlohout.nl, 
Twitter @WRMierloHout, 
e-mail: secretariaat@
wijkraadmierlohout.nl. 
Melding gevaarlijke/te verbeteren 
verkeerssituaties via:

verkeer@wijkraadmierlohout.nl

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 
                 DIENSTEN

Dokter: 

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 20 januari 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie december 2020: Ria van Walravens

GRATIS PROEFPAKET 
VOOR IEDEREEN
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“Corona heeft nog steeds de hele wereld in zijn greep. Helaas zijn ook 
binnen onze families en vrienden/kennissen mensen getroffen door 
dit virus. Hen wensen wij heel veel beterschap en een voorspoedig 
herstel. Vanwege de pandemie en het beperkt aantal mensen dat zich 
mag verzamelen, kunnen wij ons traditionele Kerstconcert (normaal op 
2e Kerstdag) dit jaar helaas geen 
doorgang laten vinden. Muziekver-
eniging Unitas wenst iedereen een 
fijne Kerst en een voorspoedig 2021 
in optimale gezondheid!”  
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AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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