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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Goed onderwijs betekent ook: je 
echt thuis voelen. Jezelf kunnen 
zijn. Met een lach naar school 
gaan en blij thuis komen. 

In alles wat we doen, staan het 
geluk en welbevinden van uw 
kind centraal. Dat is waar onze 
basisschool voor staat, elke dag.

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

Mahoniehoutstraat 13
5706 VS Helmond 

www.obshout.nl 
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inhoud

Op de koffie bij: Diane Bekx

In de spotlights: Ad en Lenie Klaasen

Vers van het land

Aardappelen, groente, fruit én kaas: 
je vindt het allemaal bij Hans Deelen

Ook voor deze editie van Ons Mierlo-Hout 
magazine ging ik op de koffie op de pastorie van 
Mierlo-Hout. Dit keer was ik uitgenodigd door 
pastoor Pieter Scheepers én de huishoudster van 
deze pastorie: Diane Bekx.

Ze zijn beiden opgegroeid in Mierlo-Hout en 
bekende gezichten in de wijk. Ad komt van het 
platteland (Steenoven), Lenie groeide op aan 
de Hoofdstraat. Ze waren vroeger, maar nu 
nog steeds, actief in het verenigingsleven van 
Mierlo-Hout. Ad in de carnavalsvereniging en KPJ, 
Lenie zat jarenlang bij de majorettes van Fanfare 
Unitas en was dansmarietje bij CV Kluppels en 
ze was daarnaast ook 5 jaar lang voorzitter van 
vrouwennetwerk Isis.

Het aspergeseizoen is alweer in volle gang. 
Ook Jos en Lidy van Hof van Huijbers in Mierlo 
hebben de deuren van hun moderne en sfeervolle 
seizoenswinkel weer geopend.

Bij Hans Deelen kun je al bijna 25 jaar terecht voor 
de lekkerste aardappelen, groente en fruit en de 
smakelijkste, vers in eigen keuken bereide soepen, 
salades en andere gerechten.
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Beste lezer,
Voor u ligt het derde nummer van het Ons 
Mierlo-Hout Magazine van 2021. Op de 
voorpagina ziet u een prachtig beeld van het 
station van Mierlo-Hout in lentesferen. De 
klok is inmiddels verzet en we leven weer in 
de zomertijd. De temperaturen krabbelen 
langzaamaan op en alles groeit en bloeit. 
Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer 
volop nieuws uit en over Mierlo-Hout.

In deze editie
Wendy gaat op de koffie bij de pastorie. Diane 
Bekx vertelt dat ze stopt als huishoudster daar 
en nieuwe wegen gaat bewandelen. Daarnaast 
staan Ad en Lenie Klaasen, die dit blad met 
veel passie uitgeven, in de spotlight. 

En uiteraard is er door stichting Hart voor 
het Hout weer iemand uitgekozen die een 
bloemetje verdient.

Om het leuk te houden voor u als lezer, kunt u 
ook nog iets winnen! In dit magazine staat een 
puzzel. Als u het juiste antwoord weet, kunt u 
deze mailen naar redactie@onsmierlohout.nl 
en een waardecheque winnen van Friture Zaal 
Adelaars ter waarde van 20 euro! 

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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Diane Bekx
Op de koffie bij:

Diane gaat een nieuwe weg bewandelen…

Ook voor deze editie van Ons Mierlo-Hout magazine ging ik 
op de koffie op de pastorie van Mierlo-Hout. Dit keer was ik 
uitgenodigd door pastoor Pieter Scheepers én de 
huishoudster van deze pastorie: Diane Bekx.

Door: Wendy Lodewijk

Ik word zoals altijd vrolijk begroet door Pie-
ter als hij de deur openmaakt. Als ik een-
maal zit en de koffie gebracht wordt, zie ik 
Diane voor het eerst: een vrolijke, vriende-
lijke vrouw met humor. Daarnaast is de klik 
met de pastoor duidelijk aanwezig en haar 
gastvrijheid zorgt er mede voor dat ik me 
wederom erg welkom voel hier. Pieter geeft 

aan dat Diane vooral zelf haar verhaal mag 
doen, zij staat dit keer in de zogeheten pic-
ture. Allereerst krijg ik gebak: ze is net jarig 
geweest. Daarna gaat ze zitten en vertelt 
in het kort dat ze stopt als huishoudster 
van de pastorie. Na een paar minuten, ik 
heb nog geen slok koffie op, zegt ze: “Zo, 
dat was het, je mag weer gaan.” We lachen 
alle drie hardop: we hebben overduidelijk 
hetzelfde gevoel voor humor.

Vertrek bij de pastorie
Diane vertelt: “Ik ben nu ongeveer 4,5 
jaar huishoudster hier. Ik ben inmiddels 
3 pastoors verder, haha.” Ze grapt met 
deze zin, maar het klopt wel dat Pieter de 
derde is waar ze voor werkt in die 4,5 jaar 
tijd. “Toen ik hoorde dat pastoor Swage-
makers (de pastoor van de Damiaanpa-
rochie vóór Pieter) vertrok en er wederom 
een nieuwe pastoor zou komen, dacht ik: 

F | Wendy Lodewijk
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ik denk dat dit het moment is om weer 
een nieuwe weg te gaan bewandelen. Ik 
speelde namelijk al langer met dat idee, ik 
wil me namelijk gaan inzetten voor onze 
ouderen. Later bleek dat (de jonge) Pie-
ter de nieuwe pastoor werd en dat hij zijn 
eigen huishoudster, Maria, mee zou bren-
gen. Dat gaf mij een veilig gevoel, ik kon 
met een gerust hart gaan en me richten 
op de volgende stap in mijn leven”, licht 
Diane verder toe.

Diane manusje-van-alles
Ze vertelt over hoe ze begon als huis-
houdster: “Ik heb heel veel met het geloof. 
Ik begin elke dag met een gebed en daar-
door krijg ik een soort rust over me. Het is 
echt het beste begin. Daarnaast geloof ik 
oprecht dat ik van bovenaf geleid wordt 
in het leven. Ik heb al van alles gedaan. 
Zo heb ik 20 jaar in de keukenbranche ge-
werkt. Hier kreeg ik geen voldoening meer 
van en besloot 6 jaar geleden om me te 
gaan richten op het helpen van ouderen. 
Er kwam veel op mijn pad, zoals ook deze 
functie bij de pastorie.” Ze heeft het werk 
ook altijd met veel plezier en passie ge-
daan. “Ik ben gek op koken bijvoorbeeld. 
En dan het totale plaatje. Alles vers be-
reid, een mooi gedekte tafel… daar kan 
ik echt van genieten. Daarnaast vind ik 

schoonmaken ook geen vervelend kar-
wei. Ik ben op een boerderij opgegroeid 
en weet dus wel van aanpakken. Ik moet 
trouwens toegeven dat het poetsen van 
de kerk, wat ik hier ook doe, mijn geest 
helemaal tot rust brengt. Ik geniet daar 
echt van.” Met pastoor Pieter kan ze het 
ook erg goed vinden: “We kunnen ontzet-
tend goed praten over het geloof. Hij weet 
precies waar ik het over heb. Daarnaast 
kunnen we goed lachen met elkaar en dat 
zorgt ervoor dat het gezellig is. Het geloof 
is iets wat ons verbindt, het is echt niet zo 
stoffig als wat sommige mensen denken.”
 
Nieuwe stap: senioren/lifecoach
Nu is het moment gekomen dat Diane 
zich op de volgende stap in haar leven 
kan richten. “Ik wil graag andere men-
sen helpen. Hier in de pastorie deed ik 
dat ook al wel, als mensen bijvoorbeeld 
aan de deur kwamen en een luisterend 
oor nodig hadden.” Ook de pastoors zelf 
konden hun verhaal bij haar kwijt. Pieter 
vult aan: “Je hebt veel betekend voor mijn 
voorgangers. Zij hadden aan jou echt ie-
mand waar ze vrijuit mee konden praten 
en dat heeft ze goed gedaan.” Diane, van 
zichzelf toch wel een bescheiden vrouw, 
geeft aan: “Ik vind het belangrijk om er 
voor anderen te zijn. Het gaat als vanzelf. 

Ik ben nu al lange tijd mantelzorger voor 
mijn beide ouders. Het voelt goed voor 
hen klaar te staan, net zoals zij dat ook 
voor mij altijd hebben gedaan. Het is voor 
mij heel natuurlijk. In de afgelopen jaren 
heb ik vrijwillig ook een paar mensen ge-
holpen en bijgestaan tot hun overlijden. 
Tijdens deze periode wist ik dat ik meer 
voor ouderen wil gaan zorgen, maar ook 
voor de jeugd van betekenis wil zijn. Dat 
latere moment is nu. Ik wil een studie 
gaan volgen om senioren- en lifecoach 
te gaan worden. Ik wil het professioneel 
gaan aanpakken, zodat ik de juiste steun 
en begeleiding kan geven, maar ik zal al-
tijd vanuit mijn gevoel blijven werken”, 
legt ze uit. “Het is belangrijk dat je doet 
wat goed voelt. Je wordt vanzelf de goe-
de kant op geleid, daar ben ik heilig van 
overtuigd. Naast het werk als coach, werk 
ik ook één keer per maand vrijwillig bij de 
soepbus en er is mij gevraagd om ook één 
keer per maand te gaan koken bij Kansrijk 
Mierlo-Hout. Iedereen is zoekende en ik 
zeg altijd: blijf dicht bij jezelf. Dat is het 
allerbelangrijkste in het leven. Deze stap 
hoort ook bij mij. Ik voel dat het goed is. 
Ik zit boordevol plannen en kijk met een 
open blik naar de toekomst.” Het is mooi 
om te zien hoe Diane straalt als ze haar 
verhaal vertelt.

Boutique4more
Boutique4more is gevestigd aan De Plae-
tse 165 in Brandevoort en bestaat inmid-
dels 11 jaar. De klanten komen uit de hele 
regio en de klantenkring is nog steeds 
groeiende. Eigenaresse Jet Uijen is van 
mening dat een goede service, een eerlijk 
advies en het leveren van kwaliteitspro-
ducten heel belangrijk zijn in deze. Ook 
vind je bij Boutique4more eco-kleding, 
op verantwoorde wijze geproduceerde 

kwaliteitsproducten met oog voor het 
milieu. Winkelen in een ontspannen 
sfeer vindt men bij Boutique4more erg 
belangrijk. Tijdens de lockdown kunnen 
de cliënten winkelen op afspraak. Op de 
website www.boutique4more.nl vind u 
de agenda, waar u heel gemakkelijk met 
een paar klikken een afspraak kunt in-
plannen. Maar bellen mag ook naar 0492 
– 767 009 of 06 – 47 69 85 11.

Boutique4more | F Jet Uijen
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In de 
spotlights
Ad en Lenie
   Klaasen

Ze zijn beiden opgegroeid in Mierlo-Hout 
en bekende gezichten in de wijk. Ad komt 
van het platteland (Steenoven), Lenie 
groeide op aan de Hoofdstraat. Ze waren 
vroeger, maar nu nog steeds, actief in het 
verenigingsleven van Mierlo-Hout. Ad in 
de carnavalsvereniging en KPJ, Lenie zat 
jarenlang bij de majorettes van Fanfare 
Unitas en was dansmarietje bij CV Klup-
pels en ze was daarnaast ook 5 jaar lang 
voorzitter van vrouwennetwerk Isis. In 
1986 gaven zij elkaar het ja-woord.

Dat jaar van het huwelijk van Ad en Lenie, 
was een bewogen jaar. Ze waren niet alleen 
druk met de verbouwing van hun huis aan 
de Slegersstraat; in augustus hielpen ze 
mee met de organisatie van de zogeheten 
Veteranensportdag met 10.000 bezoekers 
op sportpark De Beemd, in september 
was hun huwelijksdag en als extra bekro-
ning werd Ad in november tot Prins van de 

Houtse Kluppels gekozen. Hectisch, maar 
mooi! In 2003 ontstond het idee een eigen 
huis-aan-huiskrant te beginnen, op dat 
moment de vierde in Helmond. Ze richtten 
achter in de tuin een kantoortje in en de 
volgende stap was het vinden van klanten. 
Het grote netwerk dat ze inmiddels hadden 
opgebouwd binnen het verenigingsleven, 
kwam hierbij goed van pas. Klanten van 
het eerste uur, zoals o.a. Diepvriesspecialist 
Cor van Rijsingen, C1000 van Wim Brouns 
en makelaar Adriaan van den Heuvel zorg-
den onder andere voor een vliegende start. 

De krant kreeg De Loop als naam, genoemd 
naar de beek die dwars door Helmond 
stroomt en werd verspreid aan deze kant 
van het kanaal, Mierlo en Aarle-Rixtel. De 
allereerste uitgave was nogal een klus; de 
hele nacht doorwerken, samen met redac-
teur Mario Coolen en opmaker Albert van 
Hirsel, was nodig om tot een goed product 

te komen. “Er ging van alles fout. En uit-
eindelijk was ik eigenlijk nog niet tevreden”, 
legt Ad uit. “We hadden zaken onderschat 
en simpelweg niet de juiste programma’s 
en apparatuur om alles goed uit te werken. 
Een week later zijn we, mede door hulp van 
oud-collega’s, daarin een heel stuk verbe-
terd.” Lenie vult hem aan: “Toch waren we 
trots op dat eerste exemplaar. Het was het 
begin van een mooie krant die we nog elke 
week met veel enthousiasme uitgeven.”

De Loop groeide en na het prille begin werd 
het verspreidingsgebied aangepast. Mierlo 
en Aarle-Rixtel werden eraf gehaald, maar 
voortaan zou wel heel Helmond De Loop 

ontvangen. In 2007 werd het kantoor in de 
achtertuin te klein en werd een pand aan 
de Hoofdstraat betrokken. Acht jaar later, 
in 2015, verhuisde Adcommunicatie naar 
de Steenovenweg en sinds 2021 is het kan-
toor aan de Mierloseweg gevestigd, plus 
een gloednieuw kantoor voor reclamebu-
reau KlaasenVandeursen Communicatie 
(onder andere landelijk werkzaam voor 
Van der Valk Hotels en Outdoorspecialist) 
in de Elzas Passage, boven De Stadska-
mer. Inmiddels is De Loop nog de enige 
weekkrant in Helmond. Daarnaast wordt 
elke maand Groot Peelland uitgegeven, die 
verspreid wordt in Helmond plus de omrin-
gende Peeldorpen. Tevens verschijnen elke 
maand twee magazines: Ons Mierlo-Hout 
Magazine en Ons Brandevoort Magazine. 
Ad licht toe: “Het was een logische stap 
om ons portfolio uit te breiden met deze 
magazines. Het is een mooie aanvulling 
op onze kranten. We brengen het nieuws 

Ad en Lenie hangend uit het raam van het kantoor aan de Mierloseweg | F Wendy Lodewijk
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Verse Asperges!
Deze koningin van de groenten ligt weer

dagelijks op haar Paasbest in onze winkel.
Daarnaast hebben we heel veel andere
verse producten om van uw maaltijd

een feestje te maken.
Wij zijn ook open op 1e en 2e Paasdag!

Graag tot ziens!
Jos, Lidy en het dreamteam

Bekelaar 20, 5731 PG Mierlo - www.hofvanhuijbers.nl

Verse Asperges!Verse Asperges!Verse Asperges!

uit de wijk, inclusief verhalen van de gewo-
ne inwoner en activiteiten in de buurt. In 
Mierlo-Hout zitten we er natuurlijk letterlijk 
middenin, maar ook Brandevoort hebben 
wij opgebouwd zien worden. We hebben 
gemerkt dat er vanuit de wijk vraag is naar 
dergelijke tijdschriften met mooi lokaal 
nieuws. En ook voor onze klanten werkt het 
goed; voor kleine adverteerders is een klei-
ner verspreidingsgebied beter en zo heb-
ben we voor ieder wat wils.” Lenie onder-
schrijft dit en vervolgt: “Bij ons is iedereen 
welkom. Het maakt niet uit wat voor bedrijf 
je hebt, we vinden altijd een passende op-
lossing bij jouw wensen. Daarnaast zijn wij 
meer dan een uitgever van nieuwsbladen. 
Wij verzorgen ook drukwerk, reclamecam-
pagnes en complete websites en werken 
nauw samen met drukkerijen. Verenigingen 
kunnen sowieso bij ons terecht voor (gra-
tis) publiciteit. Wij zijn trots op Helmond en 
vinden het waard om hierover te schrijven.” 

De liefde voor Helmond kwam ook tot ui-
ting bij de beurzen (Bedrijven en 50 +) die 
zij 6 jaar lang georganiseerd hebben. Nu, 18 
jaar na het verschijnen van de eerste Loop, 
is het echtpaar nog altijd erg enthousiast 
en trots op wat ze doen. “We hebben een 

mooi team, waarin we fijn samenwerken en 
we hetzelfde doel voor ogen hebben. Daar-
naast wonen we op een steenworp afstand 
van ons kantoor, dat is ideaal.” Het is dui-
delijk dat de passie na al die jaren nog on-
verminderd is. Evenals de trots van opa Giel 
(94), de vader van Lenie en onder andere de 
stimulator voor het uitgeven van een week-
krant indertijd, die inmiddels woonachtig 

is in de Ameide. “Die vertelt nog elke week 
over De Loop, aan iedereen die het maar 
horen wil”, lacht ze. In hun vrije tijd blijven 
beiden in beweging: Ad stapt elke zater-
dag op de mountainbike en Lenie wandelt 
graag. Ze hebben een zoon en een dochter 
die allebei regelmatig bijspringen met aller-
hande klusjes voor het dynamische bedrijf 
van hun ouders.

Ad en Lenie in het kantoor aan de Mierloseweg | F Wendy Lodewijk

F U L L  C O LO U R  T E X T I E L D O E K  G E LU I D S D E M P E N D,
A F G E M O N T E E R  I N  A LU M I N I U M  F R A M E

M A I L  O F  B E L  N A A R 
I N F O @ A D C O M M U N I C AT I E . N L
0 4 9 2 - 8 4 5 3 5 0

BLIKVANGER
AAN UW SAAIE 
BINNENMUUR?

S TA P 1 :  B E PA A L  D E 

V R I J E  R U I M T E  ( A F M E T I N G E N ) .

S TA P 2 :  Z O E K  E E N  B E E L D  U I T  O P 

W W W. S H U T T E R S T O C K . C O M  E N 

G E E F  D E  L I N K  D O O R .

S TA P 3 :  Z E L F  M O N T E R E N  ( A F L E V E R E N 

A L L E E N  I N  H E L M O N D  E .O . ) ,  O F  W I J 

M O N T E R E N  O P LO C AT I E  ( E X T R A KO S T E N ) .

80,-
P E R  M 2
E X C L .  B T W
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Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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!

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
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De beste service.
De ruimste keuze.
Veel op voorraad.

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

Bourgondische 
kroketten of 
bitterballen

20 - 48 stuks - De Bourgondiër

Normaal 23,Normaal 23,49 - 24,79 - 24,Normaal 23,Normaal 23,  - 24,

www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407

Deze aanbieding is geldig van 8 april t/m 24 april 2021

STUNT
STUNT
STUNT

korting

5,00
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In deze bijzondere tijd is onze missie meer dan actueel. Samen met alle 

kinderen, ouders en professionals leren we het leven iedere dag opnieuw. 

Vanzelfsprekendheden vervagen en we hebben elkaar meer dan anders 

nodig om door deze periode heen te komen. Dat vraagt flexibiliteit, heldere 

communicatie en wederzijds vertrouwen. Onderwijs, opvang en opvoeders 

als directe kring rondom het kind. We zijn enorm trots op hoe kinderen, sa-

men met hun ouders, in verbinding met ons de schouders eronder zetten! 

In het Hart van het Hout is als een dorp, een vertrouwde en veilige plek 

van waar iedereen elkaar kent, waar je welkom bent en van waar uit kin-

deren de wereld kunnen gaan ontdekken. Een mooi voorbeeld daarvan 

zagen we op kernplein 4, leerjaar 6 t/m 8,  tijdens de deelname aan de 

Make it challenge week. Deze challenge week is een online variant van de 

Make it Day waarin kinderen iedere dag worden uitgedaagd om met een 

uitdaging aan de slag te gaan. Aan de slag met alles wat met ICT & Me-

dia, Wetenschap, Technologie en Cultuur te maken heeft. Door deze ma-

nier van werken ontdekken kinderen hun talenten, ontmoeten ze elkaar 

in het samenwerken en ontwikkelen zij zich in een breed perspectief. 

In ons kindcentrum telt en doet ieder kind mee, in een omgeving waarin 

alle kinderen samen kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ont-

wikkelen. Een plek waar je samen leert en speelt. Waar vanuit talenten 

en mogelijkheden voor elk kind een passend aanbod is, en elk kind de 

begeleiding en ondersteuning krijgt die nodig is om zich optimaal te 

ontwikkelen. Een plek die zich kenmerkt door vertrouwen, veiligheid, be-

langstelling en aanmoediging. Bent u nieuwsgierig, vraagt u zich af of 

ons kindcentrum de plek is voor uw kind en neemt u graag een kijkje? 

Neem dan gerust contact met ons op, wij maken graag een afspraak om 

samen in gesprek te gaan. 

Wees welkom, voel je thuis, je bent helemaal OK!

Namens alle professionals verbonden aan 

ons kindcentrum. Bjorn Houben, Judith Geubbels, 

Marlon van Asten-Klaasen en Karlijn de Bie

Directie In het Hart van het Hout

Samen leren 
we het leven!

Beweegtuin 
Geseldonk en Jibb+

De aanleg van de beweegtuin Mierlo-Hout zal begin april vol-
tooid zijn. De ‘beweegtuin’ is een leuke en laagdrempelige 
manier voor volwassenen en senioren om te bewegen. Door 
te bewegen op muziek en vervolgens gebruik te maken van 
de beweegtoestellen, werk je aan flexibiliteit, uithoudings-
vermogen, balans, coördinatie en kracht.

Je beweegt samen met anderen, waardoor je nieuwe men-
sen leert kennen. De beweegtuin is meerdere keren per week 
geopend onder professionele begeleiding van Flo de Haas, 
buurtsportcoach Jibb+, namelijk: maandag 13:00 – 14:00 
uur en vrijdag 09:30 – 10:30 uur. Het beweegpark ligt op een 
openbaar terrein tussen de Geseldonk en OBS ’t Hout in en is 
het gehele jaar vrij toegankelijk. Het meedoen aan de beweeg-
tuin is gratis. De consumptie voorafgaand of na afloop van 
de beweegactiviteit in de Geseldonk is voor eigen rekening. In 
de Geseldonk staat een potje waarin je vrijblijvend een klein 
bedrag kan doneren. Hier schaffen wij onder andere nieuwe 
materialen en lief en leed kaartjes voor aan.

Corona
De beweegtuin is gereed voor gebruik vanaf half april. Vanwe-
ge Covid-19 kunnen wij de Beweegtuin helaas nog niet offi-
cieel openen en in groepsverband gaan sporten. Wil je alvast 
instructies over het gebruik van de beweegtoestellen, zodat je 
zelf alvast aan de slag kan gaan? Of wil je in de toekomst aan-
sluiten bij de beweeglessen, neem dan contact op met  Flo de 
Haas: flodehaas@jibbplus.nl/06-31 92 98 92.

Meer informatie
Bekijk alle beweegactiviteiten voor 
volwassen/ouderen op onze website 
www.jibbplus.nl of neem bij vragen 
telefonisch contact met ons op 
via 0492-347071

F | Jibb+ 
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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

de Plaetse 165 Helmond-Brandevoort     -     www.boutique4more.nl

B O U T I Q U E 4 M O R E
werkt op afspraak, kijk nu op 
boutique4more.nl

zullen we      
afspreken?

wij werken volgens de RIVM richtlijnen

Mierloseweg 284, 5707 AV | Helmond
info@happylittle.nl | 492 78 58 65
www.happylittle.nl

Volg Happy Little op
social media!

KINDERKLEDING

ACCESSOIRES

KNUFFELS

CADEAUARTIKELEN

Mierloseweg 284, 5707 AV | Helmond
info@happylittle.nl | 492 78 58 65
www.happylittle.nl

Volg Happy Little op
social media!

CADEAUARTIKELEN

YOU BREAK IT
WE FIX IT.

IS JOUW TELEFOON NOG 100%?
LOOP EENS BINNEN VOOR 
PROFESSIONEEL ADVIES.

SCHERM KAPOT VAN JE 
TELEFOON OF TABLET?

WIJ REPAREREN DIRECT!

HOOFDSTRAAT 165A, HELMOND
0492 777 664
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F | Happy Little

de leukste kleding 
voor ieder kind

Happy Little In onze gloednieuwe winkel gevestigd in Hel-
mond (Mierlo-Hout) vind je onze zeer uitge-
breide collectie voor schattige baby’s, kleine 
dromers, stoere kleuters en tieners.

Wij hebben een groot assortiment aan kleding 
en accessoires van Disney , Disney pluche en 
Disney Magical Moments. Ook vind je bij ons de 
Noble collection van Harry Potter, Peter Rabbit 
by Gund en Beatrix Potter. Wij zijn er trots op 
dat we officiële dealer zijn van het stoere kle-
dingmerk KMDB. Verder verkopen wij de mooie 
knuffels in geschenkdoos van Doudou Et Com-
pagnie en Pica Loulou, maar ook een uitgebrei-
de collectie aan Nijntje, Peppa Pig, Paw Patrol 
en Ladybug. Daarnaast is de schattige collectie 
van L.O.L bij ons te vinden. Heel graag verwel-
komen wij alle Happy Littles en de papa’s en 
mama’s!

Je vindt ons aan de Mierloseweg 284 en wij 
zijn dinsdag tot en met zaterdag geopend van 
09.00 uur tot 17.00 uur. Tot snel!
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.happylittle.nl
Wil je op de hoogte blijven van nieuwtjes 
en acties? Volg ons dan op Facebook: 
@HappyLittleHelmond

De leuke kant van een kapotte telefoon 
Niemand zit te wachten op een kapotte telefoon. Het is vervelend en 
irritant, omdat je het apparaatje nou eenmaal de hele dag gebruikt 
en nodig hebt om bereikbaar te zijn. Als je hem laat maken bij Tele-
foonmaken.nl in Mierlo-Hout, ben je je zorgen echter zo vergeten. Bij 
Thedderick Martens, de eigenaar van deze winkel, is het gezellig en 
fijn. En, niet geheel onbelangrijk, hier wordt gezorgd dat je telefoon 
zo snel mogelijk weer werkt. ‘You break it, we fix it’.

Ted de telefoonmaker, zoals Thedderick genoemd wordt, weet alles 
van telefoons. Je kunt het zo gek niet bedenken of hij kan het repa-
reren. Hij zorgt dan ook dat zijn kennis up-to-date blijft. In zijn win-
kel aan de Hoofdstraat 165A worden de klanten warm onthaald. Zelfs 
bekenden, die geen kapotte telefoon hebben, komen regelmatig even 
binnen wandelen voor een kopje koffie. Er heerst een huiselijke, ge-
zellige sfeer. Ted praat graag met zijn klanten en zo weet hij dat ze 
niet alleen uit Mierlo-Hout komen. Ze komen ook uit andere delen 
van Helmond of uit omliggende dorpen. Hij is inmiddels een bekende 
naam in de omgeving, menig klant is bij hem terecht gekomen door  
het ‘van horen zeggen’. 

Telefoonmaken.nl is misschien niet zo bekend, Ted de telefoonmaker 
is dat wel. De mond-op-mondreclame werkt goed. Zijn gastvrijheid en 
kunde in het repareren van telefoons zorgen dat de klanten tevreden 
zijn en blijven. Naast reparaties aan telefoons, kun je bij hem ook te-
recht met een kapotte tablet of laptop en uiteraard ook voor de aan-
schaf van allerhande producten zoals accessoires.

F | Telefoonmaken.nl
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Hoge bomen vangen veel wind. Dat blijkt zeker uit het pro-
ces rondom de verhuizing van de 90-jarige treurwilg. Hel-
der Helmond heeft zich de afgelopen weken sterk gemaakt 
voor het behoud van deze boom. Het scheen niet te kun-
nen omdat de boom te verzwakt was om te verplaatsen. De 
boom zou daarom plaats moeten maken voor het nieuwe 
Huis voor de Stad. Er was een kapvergunning aangevraagd 
door het college.

Onze fractie had een specialist ingeschakeld met veel erva-
ring met het verplanten van bomen. Deze groenspecialist 
concludeerde dat de boom behouden zeker de moeite waard 
is: “De boom is niet ziek, maar juist ‘gepijnigd’ omdat hij al 
jaren lomp wordt gesnoeid.” Een boom valt gelukkig niet met 
de eerste slag. Helder Helmond, IVN en NatuurVanVroeger-
NU zijn daarom tegen deze beslissing in beroep gegaan.

Dit hele proces heeft Helder Helmond veel tijd en moeite 
gekost omdat het college weinig informatie wilde verstrek-
ken. We werden met onze bezwaren naar de rechtbank 
(wat geld kost) gestuurd in plaats van de gemeente. Op de 
zitting ging het constant over de vraag of de bezwaren wel 
ontvankelijk verklaard konden worden. Ook moesten we een 
halve dag na de behandeling van het bezwaar uit de media 
vernemen dat de treurwilg wel wordt verplaatst. Toen bleek 
dat het Helder Helmond menens was, had het college van 
de boom der kennis gegeten: ze draaiden als een blad van 
een boom en trokken de kapvergunning in. Botertje tot de 
boom zou je zeggen. Integendeel. Het ergste vinden we nog 
dat wethouder De Vries heeft achtergehouden dat er al een 
kapvergunning was toen Michael Rieter daar in de raadsver-
gadering meerdere keren naar vroeg. Het college reageerde 
dat een kapvergunning zou moeten worden aangevraagd. 
Maar De Vries zei niet dat dat al was gebeurd. Gênant en 
ongeloofwaardig.

Daarnaast was het ongepast hoe wethouder Van Dijk het 
proces beschreef: “De Helmonders wilden graag dat de 
boom bleef, hij had daarom zoveel energie gestoken in een 
oplossing voor de treurwilg.” Wat een volksverlakkerij! Het 
college heeft niets gedaan dan de kat uit de boom gekeken. 
Want waarom is er dan eerst een bezwaarprocedure voor 
nodig geweest? Het college heeft waarschijnlijk toegegeven 
omdat ze geen zin had in een maandenlange procedure. 
Wat de planning van het het Huis voor de Stad zou vertra-
gen. Kortom, Helder Helmond is blij 
met het eindresultaat, maar we vin-
den het hele proces te treurwilg voor 
woorden. We laten het hier niet bij 
zitten, wordt vervolgd!

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Rieter:
Kappen nou, college!

Politieke column Vers van het land
Het aspergeseizoen is alweer in volle gang. Ook Jos en Lidy van 
Hof van Huijbers in Mierlo hebben de deuren van hun moderne 
en sfeervolle seizoenswinkel weer geopend.

Toen Lidy 25 jaar geleden in het bedrijf stapte, werden de as-
perges nog vanaf de sorteerband verkocht en moesten hoogge-
hakte klanten opletten dat hun schoen niet vast kwam te zitten 
tussen de roosters. Met de komst van de aspergeschilmachine 
kwam daar verandering in. De ‘winkel’ kreeg een eigen hoek in 
de loods waar de asperges geschild, verpakt en verkocht werden. 

In de loop der jaren werd het assortiment aan gerelateerde pro-
ducten steeds groter en daarmee ook de hoek in de schuur. Er 
ontstond er een soort ‘landje-pik’ tussen Jos en Lidy. Zodra Jos 
even niet oplette, werd het scherm dat de winkel van de werk-
loods scheidde, een stuk opgeschoven ten gunste van het win-
keloppervlak. 

Acht jaar geleden besloten Jos en Lidy om een nieuwe loods te 
bouwen. “We vonden het allebei belangrijk”, vertelt Lidy, “dat de 
klanten het sorteren en schillen van de asperges konden blijven 
zien, zodat ze het gevoel hebben nog steeds bij ‘de boer’ te zijn. 
We hebben daarom een open verbinding van de winkel naar de 
loods gehouden.” 

Toen ze in 2009 startten met het telen van kersen, werd er 
steeds vaker gestopt door fietsers voor deze gezonde versna-
pering. Zij wilden echter ook graag wat drinken en hierdoor ont-
stonden taferelen van klanten die op een omgekeerde bloempot 
een sapje zaten te drinken op het erf. Jos en Lidy besloten om 
ook hierop in te haken. Inmiddels is dit idee uitgegroeid tot een 
gezellige lunchroom met groot dakterras. Laten we hopen dat de 
horeca snel weer open mag. Tot die tijd kunnen er in elk geval in 
eigen keuken weer heerlijke verse asperges worden bereid.

F | Lidy van Hof
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Nog steeds geen 
hoera-stemming

Ook nu doet deze epidemie ons de das 
om. In september 2020 mocht het koor 
nog vier keer repeteren. In oktober moch-
ten niet meer dan 30 leden bijeenkomen 
in wijkhuis de Geseldonk. Weg was de 
mogelijkheid om gezamenlijk te repete-
ren. Een tweede lockdown kon een twee-
de golf niet voorkomen en de maatregelen 
werden verder aangescherpt. Een derde 
golf besmettingen is op komst. Graag had 
het Houts Gemengd Koor Mierlo-Hout 
een mooi lenteconcert gegund. Maar dan 
hadden de koorleden vanaf het begin 
van dit jaar moeten kunnen repeteren, de 
mogelijkheid moeten hebben om te wer-
ken aan een nieuw programma. Evenals 
voor alle andere verenigingen, cultuur en 
sport, is samenkomen niet mogelijk.

Ook de persconferentie van 23 maart 
jongstleden bood weinig of geen perspec-
tief. Het HGK-bestuur ziet nog steeds 
geen mogelijkheid om de repetities weer 
op te starten. Wij hopen op een spoedi-
ge ruimte voor horeca en wijkhuizen. Als 
deze sectoren weer open mogen en groe-
pen mogen ontvangen, zijn wij als de kip-
pen erbij om weer te gaan repeteren en 
samen te zingen. 

Dirigent en leden staan te springen. Mo-
gelijk dat onze vereniging nog voor de zo-
mervakantie weer als vanouds draait en 
wij kunnen werken naar een mooi herfst- 
en kerstconcert in wijkhuis de Geseldonk.

Nico Vaessen, voorzitter

In de agenda van het Houts Gemengd Koor stond voor 
zondag 21 maart 2021 een lenteconcert met Vrouwenkoor 
Confetti, Bakels Gemengd Koor ‘Kunst & Vermaak’, 
Helmondse Brandweerkapel en het Houts Gemengd Koor 
gepland. Dit lenteconcert stond vorig jaar op 5 april 2020 
gepland, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Houts Gemengd Koor, opgericht 
16 mei 1916, onderscheiden met 

de Koninklijke Erepenning

September 2020, repetitie in coronatijdperk | F Gerrit Jacobs
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Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl        0492-549541

VOOR AL
UW BRILLEN,
CONTACTLENZEN
EN ZONNEBRILLEN

elmon NIEUWE 
COLLECTIE

Hoofdstraat 42, Best | 0499-329997 | Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450

Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

Noord-Hollandse
Zaandijker

De romige melk van Noord-Hollandse koeien maakt 
Zaandijker tot  een overheerlijke kwaliteitskaas. 

Op traditionele wijze bereid en gerijpt!

Hoofdstraat 144, 
Mierlo-Hout
0492-350915

Hans Deelendagelijks vers

Bezoek 
Gastvrij Mierlo!

Bezoek 
Gastvrij Mierlo!

P
GRATIS
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Aardappelen, 
groente, 
fruit én kaas: 
je vindt het 
allemaal bij 
Hans Deelen 

Hans begon in 1998 als zelfstandige in de groente en 
fruit. In 2020 heeft hij de winkel van Canters aan de 
Hoofdstraat overgenomen. Zijn winkel is gevuld met da-
gelijks vers aangeleverde producten. Seizoensproducten 
komen rechtstreeks van de tuinder, de rest wordt kraak-
vers door de groothandel gebracht. Buiten verse aardap-
pelen, groenten en fruit, vind je er een uitgebreid assorti-
ment aan kant-en-klare maaltijden: soepen, salades en 
andere volledige, complete maaltijden. Daarnaast kun je 
bij Deelen terecht voor gemak in de keuken: met pankla-
re groenten, wraps, broodjes enzovoort, bespaar je jezelf 
een hoop moeite en tijd en zet je toch iets lekkers, vers 
bereid op tafel. Alle gerechten wordt bereid in eigen keu-
ken, om smaak en versheid te garanderen. Sinds begin 
maart is het aanbod in de winkel van Deelen aangevuld 
met diverse lekkere, smaakvolle kazen.

Deelen zit gevestigd aan de Hoofdstraat 144 en is alle 
werkdagen geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur. Op za-
terdag kun je terecht tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Je 
bent van harte welkom voor je dagelijks verse boodschap-
pen! Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuws en 
acties van Hans Deelen? Volg dan zijn Facebookpagina: 
www.facebook.com/dagelijksvers. Tot ziens!

Bij Hans Deelen kun je al bijna 25 jaar 
terecht voor de lekkerste aardappelen, 
groente en fruit en de smakelijkste, 
vers in eigen keuken bereide soepen, 
salades en andere gerechten. Sinds kort 
vind je er ook een mooi assortiment aan 
kwaliteitskazen.

F | Chris Thielen
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Ommetjes en beweegroutes
Ommetjes in Mierlo Hout en andere wij-
ken. Ommetjes zijn wandelroutes van 
ongeveer 2,5 kilometer. Onderweg voer 
je een aantal beweegoefeningen uit, voor 
wat extra beweging en variatie. Het lo-
pen van een Ommetje wordt extra leuk 
als je iemand met je mee vraagt. Zeker 
als je weet dat die persoon om een pra-
tje verlegen zit en eens nodig de deur uit 
moet. Wij noemen dit het ‘om-met-je’.

In totaal zijn er 16 Ommetjes uitgezet, 
verdeeld over de stad. In Mierlo-Hout lig-
gen er 2. In het vorige Ons Mierlo-Hout 
magazine stond abusievelijk een Omme-
tje uit Helmond-West afgedrukt. Daarom 
plaatsen we hier nu de twee juiste Om-
metjes van Mierlo-Hout. Geïnteresseer-
den kunnen zelfstandig het Ommetje 
lopen en de Ommetjes van de website 
van Jibb+ downloaden. De geprinte Om-

metjes van Mierlo-Hout komen ook bij de 
Geseldonk te liggen. Mensen die in twee-
tallen willen lopen en het leuk vinden om 
een warming-up van 10 minuten te krij-
gen, kunnen contact opnemen met Jibb+. 
Je kunt wandelen met een vaste partner 
of gekoppeld worden aan een ander. Flo 
de Haas verzorgt elke maandag tussen 
9:00 en 11:00 uur de warming-up vanaf 
de Geseldonk. 

Beweegroutes - gele pijlen
Wil je liever iets verder lopen? Loop dan 
eens een beweegroute via de gele pijlen 
op het wegdek. Dit zijn wandelroutes van 
zo’n vier kilometer lang. In Mierlo-Hout 
zijn er 2 beweegroutes uitgezet. Elke pijl 
kun je gebruiken als startpunt, want het 
is een gesloten route. Bij de Geseldonk 
staan borden waarop de beweegroutes 
staan weergegeven. 

De 12 beweegroutes zijn in 2018 uitgezet 
en zijn ontstaan door een samenwerking 
tussen de gemeente Helmond en de 
stichting Jibb+. De beweegroutes zijn be-
wust in de wijken uitgezet om bewoners 
te stimuleren om meer te gaan bewegen 
en tegelijkertijd weer eens door de eigen 
wijk te lopen. Uiteraard kun je er ook voor 
kiezen om eens een rondje door een an-
dere wijk te lopen.

Meer informatie
Alle routes zijn gratis te 
downloaden vanaf de 
website www.jibbplus.nl. 
Wil je meer informatie over de 
Ommetjes of de beweegroutes, 
neem dan contact op met 
buurtsportcoach Flo de Haas, 
flodehaas@jibbplus.nl.
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Bron: Helmonds Heem – Pierre van de Wittenboer – Martin Geerts en Rinie Weijts

Dit is geen puzzel of cryptogram, maar een aandachtige lezer 
heeft het al onderkend! Vele van ons zijn corona-moe, coro-
na-depressief en verlangen naar het leven NA corona. Afge-
lopen 18 maart sprak de gemeenteraad in een aparte raadbij-
eenkomst over ‘een jaar corona in Helmond’. 

In een notitie van zo’n 48 pagina’s werd aangegeven wat corona 
voor Helmond in het afgelopen jaar had betekend! Natuurlijk 
werd voorafgaand aan de bespreking door de burgemeester 
aandacht gevraagd voor vele hulpverleners, slachtoffers van 
Covid-19 en er werd stilte gevraagd om de overledenen te her-
denken. Ook werd een kort filmpje vertoond van Helmondse 
ondernemers, burgers en hulpverleners. Ook werd Dubbel Trub-
bel (zusjes Martens) meegenomen, omdat zij vele concerten 
hadden gegeven om zaken wat op te vrolijken, voor zover dat 
natuurlijk mogelijk was.

Nadien werd de notitie besproken en volgden vele compli-
menten naar het college en de ambtelijke diensten. Ook veel 
aandacht voor de MKB-ers en met name de horeca. Perspec-
tief wordt gevraagd en de ‘stip aan de horizon’ zou wat sneller 
dichterbij mogen komen! Vaccineren is nu noodzaak. De burge-
meester was ook heel content over de wijze waarop de inwo-
ners het allemaal ondervonden. Respect naar de inwoners en 
zij sprak over het ‘dna van onze stad’.

De gemeente Helmond had in de notitie alle belangrijke the-
ma’s toegelicht. Een terugblik op de afgelopen 12 maanden met 
daarin de stand van zaken over onder andere economie, zorg-
sector, veiligheid en naar het welzijn (gemoedsrust) van onze in-
woners. Raadsfracties spraken hun waardering uit en keken al-
vast naar de periode wanneer de lockdown zou zijn opgeheven.

Ook werd gerefereerd naar de wijze waarop bijvoorbeeld Sen-
zer de landelijke ondersteunende maatregelen uitvoerde. Ook 
aandacht voor de lokale ondersteunende maatregelen zoals het 
noodfonds, ondersteuning ouderen en minima, sport, korting 
commerciële huurders gemeentelijke gebouwen etcetera.

Maar iedereen ziet uit naar het eind van de tunnel! Ook hier op 
’t Hout. Hopelijk mogen we binnenkort deze pandemie in onze 
geschiedenisboeken gaan noteren en ons weer gaan focussen 
op ‘normale’ tijden.

Tot op ’t Hout
Berry Smits
Fractievoorzitter 
Helmond Aktief  

C….A
Politieke column
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Bijzonder 
Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar in het zonnetje ge-
zet met een prachtige bos bloemen van Bloemboetiek Nicole. 
Deze maand is de keuze gevallen op Rina Rutjens, wederom 
een vrijwilligster waarvan de gemeenschap nauwelijks weet wat 
voor ontzettend voldoening gevend vrijwilligerswerk zij doet. 
Rina is vrijwilligster bij Savant Alphonsus op de ‘verpleegafde-
ling’.

Het begon zo’n dikke 20 jaar geleden, Rina was aan het winke-
len bij de toenmalige C1000 en liep mevrouw Cromeakker tegen 
het lijf die vroeg om haar te komen assisteren op de ‘verpleegaf-
deling’. Omdat het hoofdgebouw op dat moment werd ge-
renoveerd, werden de mensen opgevangen in de kapel. Nu ruim 
20 jaar later geniet Rina nog evenveel van het werk als toen zij 
eraan begon. “Ik geniet ervan en het geeft mij zoveel energie dat 
ik er wekelijks naar uitkijk om er op de dinsdagavond en de laat-
ste tijd ook op de woensdagavond naartoe te gaan.” Rina’s werk 
bestaat uit een vorm van bezigheidstherapie voor mensen die 
lijden aan een combinatie van symptomen met als gevolg dat 
het lichaam en de geest achteruitgaan. Rina doet wekelijks haar 
uiterste best om deze senioren een waardige en levensvolle oude 
dag te bezorgen, omdat zij dit zelf door diverse omstandigheden 

niet meer kunnen. Er zijn 2 afdelingen, te weten de ‘Margriet’ en 
de ‘Klaproos’. Beide afdelingen beschikken over een mooie en 
gezellige huiskamer, waar de senioren samen kunnen komen en 
gezellige spelletjes doen of luisteren naar het voorlezen en naar 
de verhalen over vroeger. “Ja, ze genieten er echt van en doen 
voor zover mogelijk gezellig mee”, vertelt Rina met veel enthou-
siasme. De medische en menselijke aandacht voor deze groepe-
ring is perfect geregeld, zodat het leven dragelijk is en zinvol blijft 
voor zolang als mogelijk is. Maar ook bij Rina beginnen de jaartjes 
langzaam te tellen, maar ze peinst er niet eens over om met dit 
vrijwilligerswerk te stoppen.

Namens bloemboetiek Nicole en De stichting Hart voor het Hout 
en natuurlijk namens alle senioren een dikke pluim en een wel-
gemeend hartelijk dank voor het liefdevolle werk dat jij voor deze 
groepering doet. Ga zo door en blijf gezond.

F | Anton van Lieshout

Bloemboetiek

Nicole

Opschoondag 
Apostelwijk
Mierlo-Hout: Zoals traditioneel deden enkele die-hards uit de Apostelwijk afgelopen 
zaterdag 20 maart ook weer mee om het zwerfvuil in de Apostelwijk op te ruimen. 
Gezien het resultaat was de inzet niet overbodig! Jammer genoeg wordt er nog veel 
te veel (klein) zwerfafval in de openbare ruimte aangetroffen. De slogan ‘Met gemak 
gooi je het afval in de afvalbak’ zit nog niet echt tussen de oren. Mogelijk gaat het 
statiegeld op plastic (2021) en blikjes (2022) positieve resultaten opleveren.
Groet Buurtvereniging / Buurtpreventie Apostelwijk

Er is volop zwerfvuil opgeruimd | F Berry Smits
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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: 

Hey jij!
Heb jij nog een leuk verhaal dat je graag wil delen?
Mail dan naar redactie@onsmierlohout.nl
Of zou je graag adverteren? Wij helpen je graag!
Mail dan naar advertentie@onsmierlohout.nl

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 19 april 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie maart 2021: Huub Goossens
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GRATIS PROEFPAKET 
VOOR IEDEREEN
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UW HUIS 
TE KOOP?

HELMOND
EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WOONSPECIALISTEN. 

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*
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*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.
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