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Voor u ligt het vierde nummer van het
Ons Mierlo-Hout Magazine van 2021. Op
de voorpagina ziet u een stukje van de
Mierloseweg met daarop onder andere, typisch
Houts, het logo van Jumbo aanhangers. De
blauwe lucht en een lentezonnetje laten ons
merken dat de Ijsheiligen steeds dichterbij
komen en daarmee ook het warmere weer
waar we de afgelopen weken al een aantal keer
van hebben mogen proeven. Natuurlijk vindt u
in deze nieuwe editie weer volop nieuws uit en
over Mierlo-Hout.
In deze editie
Leo en Marietje van der Vleuten ontvangen
het bijzonder bloemetje, een echtpaar met
een mooi verhaal. Wendy is langsgeweest bij
Richard Rooijakkers, een bekend gezicht in
Mierlo-Hout. Hij vertelt over zijn werk en over
zijn passie: voetbal. Daarnaast is er een mooi
eerbetoon aan Martial Rose opgenomen, waarin
ook zijn bezoek aan Mierlo-Hout beschreven
wordt en heeft Jan Roefs een mooi document
gemaakt over de K.P.J. van Mierlo-Hout. Dit en
nog veel meer leest u in deze nieuwe editie van
ons magazine.
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!

OPMAAK
Chris Thielen
Rik Aarts

inhoud
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In de Spotlight: Richard Rooijakkers
Geboren en getogen op ’t Hout en nu
woonachtig op de grens van Mierlo-Hout en
Brandevoort: Richard Rooijakkers. Richard is hier
op zijn plek. “Ik ben middenin het ‘dorp’ geboren:
aan de Hoofdstraat.
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Bijzonder Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar(s)
in het zonnetje gezet met een prachtige bos
bloemen aangeboden door Bloemboetiek Nicole.
Deze maand is de keuze gevallen op Leo en
Marietje van der Vleuten.
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Remembering Martial Rose
Hij was één van de familieleden en nabestaanden
van de in Mierlo-Hout gesneuvelde Britse militairen. Voor het eerst in de periode na de Tweede
Wereldoorlog kwamen er in 2011 Engelse gasten
naar Mierlo-Hout, met het doel om samen met
onze gemeenschap hun gesneuvelde landgenoten te herdenken.
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“Ik ben de jongste bewoner in Savant Alphonsus”,
vertelt Jolande van de Laar me. “In een vorig
woonzorgcentrum waar ik woonde, had ik helemaal geen privacy. Ja, ik had een slaapkamer en
een douche, maar voor alle andere dingen was ik
aangewezen op de gemeenschappelijke ruimte.
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Uitvaartzorg Van de Kerkhof verhuist naar oude pand van Rabobank

Afscheid nemen in een intieme
setting en dichtbij huis
Uitvaartzorg Van de Kerkhof moet verhuizen. Hun huidige locatie in de
kapel van het woonzorgcentrum Alphonsus wordt opgeknapt en daardoor
moesten ze, sneller dan verwacht, op zoek naar een nieuwe locatie. In
overleg met de projectontwikkelaar is de voormalige Rabobank in beeld
gekomen en na goed overleg met de eigenaar en met toestemming van de
gemeente hebben zij besloten daar hun intrek te nemen.
Door: Wendy Lodewijk
Edwin en zijn zoon Luuk van de Kerkhof
hebben al uitgedacht hoe het eruit moet
komen te zien. Edwin vertelt: “We creëren
een mooie, afgesloten ruimte waar de
overledene opgebaard wordt en alwaar de
naasten afscheid kunnen nemen in alle
rust en privacy. Aan de andere kant van
de scheidingswand maken we een huiselijk, intiem en prettig zaaltje waar kleinschalige afscheidsdiensten georganiseerd
kunnen worden. Door corona zien we dat
afscheidsdiensten vaak in kleine(re) setting gehouden worden, maar wij denken
dat de behoefte aan een kleinschalig afscheid blijft. Die intimiteit stellen mensen
op prijs.”
Luuk vult hem aan: “Die huiselijkheid
staat bij ons hoog in het vaandel. Afscheid nemen doet een ieder op zijn of
haar eigen manier en dan is het belangrijk
dat de ruimte waarin je dat doet, warmte
en persoonlijke aandacht uitstraalt. Daar
doen wij onze uiterste best voor.”
Rond de komst van het uitvaartcentrum
ontstond helaas onrust onder de omwonenden. “Wij begrijpen heel goed dat de
bewoners van de buurt in eerste instantie
schrokken. Het is iets waar je liever niet
te veel van meekrijgt. We vinden het heel
spijtig dat mensen zich er zo vervelend
bij voelen. Desondanks hoort een overlijden nu eenmaal wel bij het leven. Er zijn
genoeg overledenen die thuis opgebaard
liggen, dus ook gewoon in de directe omgeving, alleen omdat je daar geen weet

Edwin en Luuk bij de nieuwe locatie | F Wendy Lodewijk

van hebt, deert het niet.” Misschien is het
ook een kwestie van relativeren. Anderzijds doet de familie Van de Kerkhof er
alles aan om de omgeving zo min mogelijk last te laten ervaren. Discretie is troef.
“We hebben een speciale achteringang
gemaakt. We gaan echt niet voor op het
plein de overledene verplaatsen. We zorgen ervoor dat het uit het zicht gebeurt.
De draaideur aan de voorkant dient alleen
voor bezoekers aan ons uitvaartcentrum.”
Ook over de parkeerdruk is nagedacht.
“Het is goed om je te realiseren dat hier
niet elke dag 10 overledenen binnengebracht worden. Een enkele keer zal het
wat drukker zijn, maar over het algemeen
is het maar mondjesmaat. Daarnaast zijn

onze bijeenkomsten per definitie kleinschalig, waarvan een deel van de bezoekers ook nog te voet of met de fiets komt.
Want dat is ook de reden waarom we voor
deze locatie hebben gekozen: we willen
dicht bij de Mierlo-Houtenaren blijven, de
mogelijkheid bieden een afscheid in eigen
‘dorp’ te regelen. Wij willen aan álle wensen voldoen voor een waardig en waardevol afscheid.”
Ten slotte benadrukken Edwin en Luuk
dat zij altijd open staan voor het beantwoorden van vragen. “We willen graag de
zorgen wegnemen. Een ieder die behoefte heeft aan een gesprek, is welkom om
bij ons binnen te lopen.”

Uitvaartzorg Van de Kerkhof | www.uvdk.nl
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In de spotlight:

Richard
Rooijakkers

Geboren en getogen op ’t Hout en nu woonachtig op de grens van Mierlo-Hout
en Brandevoort: Richard Rooijakkers. Richard is hier op zijn plek. “Ik ben middenin het ‘dorp’ geboren: aan de Hoofdstraat. Nu woon ik inmiddels elders op
‘t Hout, maar nog steeds ben ik binnen twee minuten op mijn werk of op het
voetbalveld. Dat is heerlijk! En mijn vrienden komen tevens hier vandaan, dus
ook het sociale leven begint hier”, legt Richard met een brede lach uit.
Door: Wendy Lodewijk
“Het is echt ons kent ons en dat vind ik fijn. Het zorgt voor een prettige binding
met Mierlo-Hout.” Richard werkt bij Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs, als vastgoedadviseur voor bedrijfsmatig vastgoed. Dit doet hij al meer
dan twee jaar met veel plezier. “Mijn werk is ontzettend divers. Ik kom overal en
nergens, ontmoet allerlei ondernemers en geen één dag is hetzelfde. Ik vind het
onwijs interessante materie, maar ik geniet toch het meest van het contact met
mensen en om hen te helpen in hun zoektocht. Het geeft me echt voldoening.”
Als Richard vervolgens aan mij vraagt hoe het bevalt op de Mierloseweg, vertelt
hij dat hij onze directeur Ad Klaasen heeft geholpen een goed alternatief te vinden voor de voormalige locatie aan de Steenovenweg. “Dat hebben jullie goed
geregeld, het is een fijne plek daar”, is mijn antwoord. Mooi hoe klein het wereldje
kan zijn. Richard is zichtbaar tevreden dat de nieuwe locatie goed bevalt. “Daar
draait het toch om, een fijne werkplek is het halve werk.”
Toch is Richard niet alleen een bekend gezicht binnen de makelaardij. Hij
heeft op de tennisbaan van het Carolus gewerkt en gespeeld, maar het bekendst is hij misschien wel van het voetbal. Samen met zijn broertje Jeroen
speelt hij in de selectie van RKSV Mierlo-Hout. En daar is hij trots op. “Het is
een ontzettende fijne club om bij te spelen. Het is een leuke groep met enthousiaste mensen, we hebben een goede groep en we hopen zelfs te kunnen promoveren naar de eerste klasse. We werken daar keihard voor, want dat is nog niet eerder
gebeurd in de geschiedenis van Mierlo-Hout!”, zegt hij met passie.
De linksbuiten voelt zich thuis bij RKSV. “Ik ben op mijn 17e als A-junior bij de
selectie gekomen en nog steeds speel ik er met veel plezier. Dat mijn broertje ook
in de selectie zit, maakt het natuurlijk nog leuker.” Richard straalt als hij over ‘zijn’
club vertelt.

Richard bij het pand
van Adriaan van den Heuvel
| F Wendy Lodewijk

Richard in actie | F RKSV
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Politieke column

Een nieuw zwembad op De Braak?
De ouderen hebben het nakijken
De visie van 50PLUS Helmond

In 5 stappen
vermogen opbouwen
Om je wensen of dromen in de toekomst waar te kunnen maken,
heb je vermogen nodig. Je kunt hierbij denken aan pensioenopbouw
voor een zorgeloze oude dag of wil je juist eerder (kunnen) stoppen
met werken? Wil je de kinderen laten studeren? Of droom je van een
wereldreis of een vakantiewoning?
Stap 1: Wat is je doel?
Wat is je doel? Dat is een belangrijke vraag als je vermogen wil gaan
opbouwen. Dit bepaalt namelijk voor een deel hoeveel risico je kunt
of wil lopen. Als het vermogen bedoeld is als noodzakelijk pensioeninkomen, is het belangrijker dat het eindkapitaal wordt behaald
dan als je aan het sparen bent voor een wereldreis.
Stap 2: Wat wordt je inleg?
Ga je voor een eenmalige (grote) inleg of ga je voor maandelijkse
vermogensopbouw? Of maken we een combinatie tussen deze
twee? Maandelijks wat extra sparen levert veel extra’s op. Vooral als
je op tijd start en goed spreidt.
Stap 3: Sparen of beleggen?
Sparen voelt misschien heel veilig, maar met de huidige lage spaarrente is de kans groot dat je geen of zelfs een negatief rendement
behaalt. Dat betekent dat je met gewoon sparen niet het gewenste
doel gaat behalen.
Stap 4: Bepaal je risicoproﬁel
Bepaal hoeveel risico je kunt en ook wil nemen. Hoewel je wellicht
weet en begrijpt dat meer risico waarschijnlijk ook meer rendement
oplevert, is een gezonde nachtrust ook van belang.
Stap 5: Aan de slag!
Maak een afspraak; dan gaan we aan de slag! We maken een plan
hoe we je vermogen het beste kunnen laten groeien. Zo komen we
tot een op maat gemaakt en gebalanceerd advies. En een verantwoorde vermogensopbouw!

Wat is er gebeurd? Al jaren op een rij wordt er gesproken over een
nieuw zwembad. De belangrijkste reden om een nieuw zwembad
te bouwen, is wel het feit dat de Wissen zwaar verouderd is; de installaties zijn aan het eind van hun levensduur en met veel kunst
en vliegwerk wordt deze voorziening overeind gehouden.
Bouwen op De Braak is een logische keuze als De Braak verandert
in Sport- en Beleef Campus. Vanuit verschillende geledingen is vorig jaar juni in de discussie over de locatie van het nieuwe zwembad
aangedrongen op het opnemen van enkele extra faciliteiten (sauna
en verwarmd bubbelbad) in de bouwopdracht. Voor ons, maar ook
voor andere partijen was het (onverwacht) verhoogde bouwbudget met ongeveer € 200.000,- vanzelfsprekend aanleiding om te
pleiten voor deze faciliteiten. Immers, het inbouwen van de sauna
en bubbelbad levert een extra kostenpost van ongeveer € 75.000,en een vermoedelijke exploitatielast van maar € 6000,- per jaar
(dat is ZES cent per Helmonder!!) In raadsvergadering sneuvelde
een amendement om het financiële voordeel te gebruiken voor die
faciliteiten. Een daarmee viel het politieke doek voor een, in onze
ogen, volwaardig zwembad voor een stad van bijna 100.000 inwoners, waarvan ruim de helft 50-plusser is.
Hoe staan we er voor?
Helmond gaat een zwembad bouwen dat in onze opinie niet die
waarde heeft en gaat krijgen die bij deze stad past. Het stug vasthouden aan kaders, die enkele jaren geleden zijn vastgesteld, blijven onverkort gehandhaafd. Van voortschrijdend inzicht is geen
enkele sprake en spreken met de gebruikers moet nog gaan beginnen. Nu wordt de stad uitgenodigd om mee te praten over hoe het
allemaal zo is gekomen: de beschikbare Powerpoint is vol van het
gelopen proces en van alles wat te maken heeft met de bouw (buitenkant) van het zwembad, maar met geen woord over de voorzieningen. Ja, het bestemmingsplan moet worden aangepast, het bestek moet worden gemaakt, de exploitatie moet worden geregeld.
Maar in dit informatiecircus wordt gemakshalve maar vergeten dat
we nu een gebouw, een voorziening, neer gaan zetten voor de komende 40/50 jaar, waarin een behoorlijk deel van de gebruikers,
namelijk de ouderen, niet dat plezier zullen hebben in vergelijking
met de Wissen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn!! Politiek
gesproken is het klaar; met grote meerderheid heeft de raad zijn
zegen gegeven aan de bouw van dit zwembad, twee wedstrijdbaden en een peuterbad.
Voor een stad van 100.000 inwoners?
Wij verwachten dat na enkele jaren de wijsheid toch nog zal doorbreken en dat er dan alsnog de faciliteiten gaan komen. En dat
gaat geld kosten, veel geld. Nu is er nog een kans om met een bedrag van € 75.000,- en een geringe exploitatielast een volwaardig
zwembad voor de stad te realiseren. Het woord is
nu aan de stad, aan de inwoners en aan de gebruikers van het zwembad.
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Fractie 50PLUS Helmond

Bijzonder Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar(s) in het
zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen aangeboden
door Bloemboetiek Nicole. Deze maand is de keuze gevallen
op Leo en Marietje van der Vleuten.
Leo en Marietje
Getrouwd in 1962 dus volgend jaar 60 jaar
getrouwd. Leo kocht in Eindhoven een demontabele houten woning en bouwde de
woning met enkele vrienden weer op naast
de ouderlijke woning aan de Zuid Parallelweg. “Ziezo”, zei Leo. “Amper getrouwd en
nu al de bezitter van een eigen woning.” De
houten woning staat er nog
Leo heeft de respectabele leeftijd van 82 jaar
en Marietje van 81 jaar, beiden zijn nog volop actief en genieten van een welverdiende
oude dag.
Ondernemers
Leo en Marietje, ondernemers van het ras
dat helaas is uitgestorven. Leo begon zijn
zelfstandige carrière als krantenbezorger,
voor dag en dauw op pad om kranten te bezorgen, deur voor deur een krant, want in de
zestiger jaren had ieder gezin een abonnement op de krant. Leo bezorgde de kranten,
naast een volledige baan bij de Vlisco.
De volgende stap als zelfstandig ondernemer was het bezorgen van de krant bij de
depots. Allereerst in Helmond, vervolgens
De Peel, Gemert, Handel en Boekel en uiteindelijk bezorgden ze de krant in heel Brabant. Inmiddels had echtgenote Marietje
ook plaats genomen achter het stuur van
een VW-bus en toerde ook zij iedere nacht
door Brabant. Door samen keihard te werken
kon na verloop van tijd een professioneel expediteursbedrijf worden opgestart.
Vrijwilligers
Leo, met de dagelijkse steun van Marietje,
heeft zich vele jaren ingezet voor de Mierlo-Houtse gemeenschap. We zetten de
voornaamste taken voor u op een rij.
• Leo was jarenlang vice-voorzitter van
RKSV Mierlo - Hout en inmiddels
66 jaar lid.
• Voorzitter van O.V.M.H. in de
zeventiger jaren
• Voorzitter van M.H.P. (Mierlo-Hout
promotion)
• 8 jaar raadslid in de partij van de alom
bekende Jan Bungeners
• Voorzitter van CV de Kluppels en Prins

Carnaval in het seizoen 1984/1985, Leo
is betrokken bij de Kluppels vanaf 1963,
het jaar dat de eerste optocht werd
georganiseerd
De mooiste herinneringen hebben Leo en
Marietje overgehouden van het:
• Oostenrijks weekend
• Breugeliaans weekend en het
• Spaans weekend
Deze weekendfeesten werden georganiseerd
door M.H.P. De eerste twee weekenden in
het pand waarin nu de Snoocker is gevestigd en het derde weekend in de tuin van
Tiny van Dongen. Prachtige feesten die georganiseerd werden voor de gemeenschap
Mierlo-Hout.
			
Sponsoring
Indien er gesponsord moest worden, stonden Leo en Marietje direct met raad en daad
klaar want bij ‘de Vleut’ klopte je nooit te
vergeefs aan en de schrijver van dit artikel
kan het weten omdat hij tientallen jaren voor
diverse verenigingen sponsoren heeft benaderd.
We herinneren ons nog wel het mega 24
uurs wielerweekend georganiseerd door de
commissarissen van de Fanfare Unitas. En
natuurlijk waren Leo en Marietje als bezoekers in de hallen van Janssen en Fritsen
(hoofdkwartier) aanwezig en Leo als fanatiek
wielerfan nam de microfoon ter hand en vertelde de negen moe gestreden wielrenners,
dat ze de in bruikleen gekregen Colnago fietsen maar mee naar huis moesten nemen en
de rekening naar het expediteursbedrijf van
der Vleuten konden sturen.
Diversen
Beiden kunnen eindeloos blijven praten over
de beginperiode van hun onderneming, over
de ontelbare voorvallen waar achteraf om
gelachen wordt, bijvoorbeeld:
“Op een vroege morgen reed Marietje met
de VW-bus naar Stiphout, rijdend door te
diepe karresporen lag de VW-bus plotseling
op haar kant. Wat nu, dacht Marietje, maar
een vriendelijke boer schoot haar te hulp.
Het was spek- en spekglad, maar de kranten

F | Anton van Lieshout

moesten worden afgeleverd bij de depots”,
aldus Leo. Onverantwoord, maar woord is
woord en met vallen en opstaan werden de
kranten weggebracht, ze waren trots dat ze
het karwei hadden geklaard, totdat de opdrachtgever Leo belde met het verzoek of hij
de kranten weer bij de depots kon gaan ophalen want de bezorgers waren niet komen
opdagen om de kranten te bezorgen.
Leo kijkt terug op een dankbare tijd bij
OVMH, MHP, de Kluppels, de politiek en
als voetballer bij de RKSV. Niets is hun beide ontgaan binnen de gemeenschap Mierlo-Hout. Bij praktisch alle evenementen
waren ze betrokken en stonden klaar met
knipbeurs, platte wagen of heftruck. “Want,”
zegt Leo, “wij vonden dat we de verenigingen
binnen de gemeenschap moesten steunen.”

Bloemboetiek

Nicole
Leo en Marietje, mede namens
alle verenigingen een welgemeend
dankjewel, blijf vooral gezond en
bedankt voor het gesprek en de
gastvrijheid.
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Remembering
Martial Rose

Martial Rose, the princepal
F Collectie Rose-Millar family

Hij was één van de familieleden en nabestaanden
van de in Mierlo-Hout gesneuvelde Britse militairen.
Voor het eerst in de periode na de Tweede Wereldoorlog
kwamen er in 2011 Engelse gasten naar Mierlo-Hout,
met het doel om samen met onze gemeenschap hun
gesneuvelde landgenoten te herdenken.
Het was 2010 toen we kennis maakten
met Martial Rose en zijn familie. Samen
met de Geldropse schrijver Ad Hermens,
zochten we al geruime tijd naar mogelijke
nabestaanden van Britse militairen. Hierbij ging het vooral om soldaten die tijdens
de bevrijding in ons kerkdorp gesneuveld
waren. Het verhaal over het noodlot dat
2nd L.T. John Bruce Millar overkwam, was
voor vele Mierlo-Houtenaren niet onbe-

kend. Al eerder vertelde oorlogsdocumentalist Leo van Aerle in zijn boek: ‘Helmond
35 jaar bevrijd’ over deze tankcommandant van de 3rd Royal Tank Regiment. En
het verhaal ‘Helmond in de tang genomen’ dat Van Aerle schreef in ‘Helmonds
Heem’ was door hem zelfs opgedragen
aan de betreffende tankcommandant.
Op deze 22 september 1944 was Francien

Coolen getuige van het fatale moment
waarop de tank van Millar werd geraakt en
hij uit de koepel viel. Zo snel als het kon,
kwam ze uit haar schuilplaats en rende zij
dwars door de vuurlinie in de richting van
de boerderij. Daar vond zij de zwaar gewonde Engelsman, onderuit gezakt op de
grond en leunend tegen een openstaande
staldeur. Maar de hulp kwam tevergeefs.
Bruce was niet meer bij kennis. Even later

Het Engelse gezelschap bezocht ook in 2014 het graf van Bruce op het Brits Ereveld in Mierlo. V.l.n.r: Neil Bridgstock en Sue Best, Sally Bridgstock,
Jenny en Martial Rose, David Bateman en Mary Rolp | F Stichting HMMH
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stierf hij in de armen van Francien. Hij was
pas 20 jaar.
De zoektocht naar aanverwanten van
de destijds gesneuvelde militairen had
succes. De publicatie in de Dereham
Times-uitgave van 28 januari 2010 had
niet beter gekund. De eerste Engelse reacties volgden al snel. Twee nog in leven
zijnde zussen Nova Millar en Heather
Rose-Millar, en haar man Martial Rose
uit Dereham in Norfolk, reageerden zeer
verrast toen ze vernamen dat ergens in
Nederland ver gevorderde plannen bestonden voor de oprichting van een monument waarop onder andere ook Bruce
herdacht zou gaan worden.
Martial kwam op 20 september 2011 aan
in Mierlo. Hij was samen met zijn neef David Bateman en zijn nicht Sue Best. Helaas was het niet gelukt om ook de twee
zussen van Bruce Millar over te halen om
met hen mee te gaan. Op 22 september,

de 67e bevrijdingsdag van Mierlo-Hout,
genoot de 89-jarige Martial met volle teugen van alle rondleidingen in Mierlo-Hout
en Mierlo. Hij luisterde aandachtig naar de
uitleg die hij kreeg van de vele enthousiaste gidsen om hem heen. Aansluitend
volgde de onthulling van het monument.
Die eer was toegekend aan Martial Rose
en Dianne Hermans (2014 †), de dochter
van Francien Hermans-Coolen (2010 †).
Tweede bezoek
Drie jaar later, in 2014, vierde Mierlo-Hout
70 jaar vrijheid. Martial Rose was inmiddels 92 jaar oud. Maar zijn hoge leeftijd
weerhield hem er niet van om voor de
tweede maal naar zijn vrienden in Mierlo-Hout af te reizen. Dit keer was Martial
in gezelschap van zijn dochter Jenny. En
ook zijn neef David was er weer bij, samen
met zijn vriendin Mary Rolp. Sue Best was
in gezelschap van haar jongere zus Sally
Bridgstock en haar man Neil Bridgstock.
Op 23 september, daags na de bevrij-

dingsfestiviteiten in Mierlo-Hout, bracht
ik (Mario Coolen, red.) onze gasten naar
Eindhoven Airport waar we van elkaar
afscheid moesten nemen. “Goodbyes
are always hard.” Vooral Martial had het
moeilijk in de vertrekhal. Hij was zichtbaar
‘upset’, alsof hij wist dat zijn allerlaatste
bezoek aan zijn Nederlandse vrienden
ten einde was gekomen. Martial Rose
overleed na een kort ziekbed op 31 januari 2021 in zijn woonplaats Dereham. Hij
is 98 jaar geworden. De stichting HMMH
onderhoudt nog altijd het contact met de
nabestaanden in Engeland. Ook Jenny,
de dochter van Martial in Californië (USA)
ontvangt onze nieuwsbrief. Martial Rose
werd geboren in op 9 augustus 1922 te
Londen en trouwde met Heather Millar,
de zus van 2e luitenant John Bruce Millar. Gedurende de 2e W.O. vervulde hij zijn
taak als brandweerman. Hij was hulpverlener tijdens het V1-offensief, waarbij ruim
6000 Londenaren werden gedood en
17.000 inwoners gewond raakten.

Winkeliersvereniging ‘CombiCentrum’
Helmond gaat flinke donatie doen
De gezamenlijke leden van winkeliersvereniging CombiCentrum aan
de Mierloseweg in Helmond-West gaan binnenkort een grote donatie
doen aan ‘Hospice Valkenhaeghe’.
Hoe komen ze dan aan het geld
voor de schenking?
Een klein comité heeft het afgelopen half
jaar niet stilgezeten met het zoeken naar
een actie waarbij de gemeenschap in Helmond zich betrokken voelt. Het comité
heeft een boodschappentas (shopper)
ontworpen en deze laten maken, in totaal
1000 stuks. Het is een mooie lakzwarte,
stevigeen handzame boodschappentas
om heerlijk mee te shoppen in het CombiCentrum. Op de tweede plaats; er zijn
er slechts 1000 exclusief voor het CombiCentrum gemaakt. Echt een collectors
item!
Hoe komt u aan deze speciale
boodschappentas:
De deelnemende winkeliers hebben allemaal 50 stuks van deze mooie tassen ingekocht. Vanaf zaterdag 1 mei kunt u voor

slechts € 2,00 een dergelijk collectors
item bemachtigen. U mag natuurlijk ook
meer doneren, graag zelfs. Alle donaties
zijn bestemd voor Hospice Valkenhaeghe.
Als alle tassen op zijn, zal er minimaal €
2000 in de pot zitten. Het bestuur gaat er
voor zorgen dat dit bedrag naar dit goede
doel gaat.
Wat doet het hospice eigenlijk
Dit ‘logeerhuis’ is een thuis met 12 appartementen voor een diversiteit aan gasten,
elk met hun eigen speciale wensen. Het
biedt zorg aan mensen die dat om wat
voor redenen dan ook tijdelijk nodig hebben. Dit kan zijn bijvoorbeeld voor of na
een ziekenhuisopname, wanneer de zorg
thuis even niet toereikend is. Ook in crisissituaties, zoals het ontlasten van mantelzorgers waarbij de zorg van hun naasten
te veel is geworden.

Ook zorg in de laatste levensfase
Deze zorg is gericht op de begeleiding van
het stervensproces; bijvoorbeeld door
pijn- en symptoomverlichting. Maar vooral ook door aandacht te geven aan sociale, spirituele en emotionele behoeften
van de gast. Veelal wordt deze zorg mede
gedaan door geweldige vrijwilligers die
met heel veel liefde dit werk doen. Voor
deze mensen en de vaste medewerkers
wilden wij wat extra’s doen middel van
deze actie. Het hospice bevindt zich in
het voormalig St. Anna klooster in de 1e
Haagstraat in Helmond-West.
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K.P.J. Mierlo-Hout/Brandevoort
1936-2008

Op 1 februari 1936 werd de
R.K.J.B. (Rooms Katholieke
Jonge Boerenstand)
Mierlo-Hout opgericht.
Een aantal jaren gevolgd
door de R.K.B.J.B., de Jonge
Boerinnenbond. In de
beginjaren lag de nadruk op
het scholen en begeleiden
op weg naar een carrière
als agrarisch ondernemer
of onderneemster. De foto
van de melkcursus verwijst
daarnaar. De cursussen
werden door Ties Nooijen en
Piet van den Heuvel gegeven.
Diegenen die geen boer of boerin werden,
vonden meestal werk in aanverwante
sectoren, zoals de melk- of veevoederfabriek, bij de Boerenleenbank of in de
mechanisatie. Burenhulp in de vorm van
boerenhulp was toen vanzelfsprekend,
zoals na het afbranden van de boerderij
van de familie Steenbakkers aan de Burgemeester Krollaan. Ook was er ruimte
voor sport en spel en ontspanning, waarvoor het sportpark aan de Slegersstraat,
het Unitas en café van Bracht regelmatig
bezocht werden. In 1966 werden beide
verenigingen samengevoegd en ontstond

Werkbezoek aan tractorfabriek in Duitsland met v.l.n.r. Mario Klomp, René Geubbels,
Martien Steenbakkers, Frits Smits, Freddy van den Heuvel, Karin Moons, Wim Smits, Peter
Steenbakkers, André Renders, Dorothé Joosten, Jan Roefs en Ad Klaasen | F K.P.J. Mierlo-Hout

de K.P.J. (Katholieke Plattelands Jongeren). Mede dankzij de grote gezinnen van
onder andere Klaasen, Klomp, Kusters,
Roefs, Swinkels, van den Heuvel, Meulendijks, Joosten, Steenbakkers, van Breugel
en toeloop van vrienden en vriendinnen,
groeide de K.P.J. gestaag.
De nadruk kwam meer te liggen op sport
en spel en ontspanning. De K.P.J. kreeg de
beschikking over een eigen sportpark aan
de Schutsboom, de Muggentent. Voordat
er gehandbald of gesport kon worden,
moesten eerst de koeien van het veld ver-

Melkcursus door Ties Nooijen en Piet van den Heuvel. | F K.P.J. Mierlo-Hout
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wijderd worden. Een kleinigheidje blijf je
houden… Disco’s werden in de Boerderij
aan de Koeveldsestraat gehouden.
Agrarische scholing werd ondergebracht
bij het A.J.W.; het Agrarisch Jongeren
Werk. Vele uren werden doorgebracht in
de Middelbare Landbouw aan de Hoofdstraat, waar Leo Joosten altijd klaar stond.
In 1980 hebben we vanuit Mierlo-Hout
een uitwisseling georganiseerd met collega’s in Ierland. We werden daarbij bijzonder gastvrij onthaald door Jan en Trudy
Vervoort. Die woonden toen in Skibbereen. Met de K.P.J. werden uitwisselingen
georganiseerd met andere afdelingen en
dagreizen georganiseerd naar Duitsland,
waarbij onze geestelijk adviseur, pastoor
van de Ven, een graag geziene gast was.
In de tachtiger jaren was de K.P.J. Mierlo-Hout gegroeid naar zo’n 150 leden.
Er werd fanatiek gehandbald door veel
teams, waarbij de Muggentent onze thuisbasis was. In Liessel werd meestal de
grootste beker bij de zeskamp veroverd
en we hadden een heel actieve culturele
groep, die onder andere toneelstukken
opvoerde. De leden werden op de hoogte gehouden via ons eigen ledenblad, ‘t
Hou(d)t actief. Met als een van de hoofdredacteuren (toen al): Ad Klaasen. Inwo-

ners van Mierlo-Hout werd op de hoogte
gehouden via weekblad Houtvonken. 1986
was een memorabel jaar; Op 1 februari
werd in een bomvolle Geseldonk het 50
jarig jubileum gevierd en op 24 augustus
was de groots opgezette Veteranensportdag op sportpark de Beemd. Zo’n 1200
veteranen van 30 tot 80 jaar vanuit 20
regionale afdelingen zetten, gadegeslagen
door een talrijk publiek, hun beste beentje
voor. Sportoefeningen, volksdansen, pyramidebouw, kogelstoten en touwtrekken;
fanatiek zoals in hun jonge jaren. Inmiddels kwamen vanuit de K.P.J. de nodige
talenten naar voren; Fridy Daniëls-Meu-

lendijks werd in 1976 in Den Haag Nederlands kampioen 400 meter en zij behaalde in 1977 in Sittard de bronzen medaille
bij de Nederlandse kampioenschappen
400 meter. Francien Lenssen-Roefs werd
in 1989 Nederlands kampioen marathon.
Die wedstrijd werd in Helmond gehouden.
De beste handballers gingen op een hoger niveau handballen, bij onder andere
Swift, Oranje Wit en BEDO. Ook de K.P.J.
competitie handbal werd naar binnen
verplaatst; eerst naar de Artex, later naar
sporthallen in de omgeving. Na 2000
werd het ledenaantal minder. Veel jongeren gingen buiten Mierlo-Hout studeren

en er ontstonden andere interesses. De
aspirantenafdeling (leeftijd tussen 6 en 15
jaar) hield kranig stand, met handballen,
sportdagen en kampweken.
In 2006 werd de laatste aspirantensportdag georganiseerd. In 2008 werd een
laatste knalfeest georganiseerd en hield
de K.P.J. Mierlo-Hout op te bestaan. Een
mooie tijd voor iedereen die er bij is geweest en zijn of haar bijdrage geleverd
heeft. Wat blijft zijn de foto’s en de herinneringen.
Jan Roefs

De gehele vereniging op de
jubileum vergadering t.b.v
50 jarig bestaan in 1986
| F K.P.J. Mierlo-Hout

De sportclub in het nieuw met als leiding Adriaan Swinkels en Henk
Roefs en Marian Raaijmakers en Francien Roefs | F K.P.J. Mierlo-Hout

www.onsmierlohout.nl
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Voor een uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Juliette Magis

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

Neem gerust
contact met ons
op wat betreft het
inschrijven van
uw kind.

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)

Kindcentrum In het Hart van het Hout
Slegersstraat 2a
5706 AX Helmond
T 0492-523701

Dolfijnlaan 81
5706 BT Helmond
T 0492-534649

www.inhethartvanhethout.nl

Julio Saltos,
keukenvernieuwer
bij u in de buurt.

Keukenrenovatie: uw ‘oude’
vertrouwde keuken weer als nieuw!

88x132 Adv Monuta Magis.indd 1

NIEUWE
COLLECTIE

Magis
18-12-17 14:28

Als u iets aan uw keuken wilt veranderen denk
dan eerst eens aan keukenrenovatie. Ik vervang
keukendeurtjes, werkbladen, kranen, laden en
scharnieren, inbouwapparaten en afvalsystemen.
Vraag vrijblijvend advies.....

T 06 - 30 28 17 22
juliosaltos@dekeukenvernieuwers.nl
www.dekeukenvernieuwers.nl

Hoofdstraat 42, Best | 0499-329997 | Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253
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De mantelzorgmakelaar:
helpt mantelzorgers ontzorgen
Mantelzorger worden: Daar kies je niet voor, dat overkomt je. Vaak komt het onverwacht:
Iemand van wie je houdt wordt ziek, en daar zorg je voor. Mantelzorgen doe je met liefde
en wanneer het eenvoudig is, heb je vaak geen hulp nodig. Maar krijg je te maken met
uitdagendere zorg, dan kan het als zwaar ervaren worden. Je kunt te maken krijgen met
wet- en regelgeving waar je in verdwaalt en wordt van het kastje naar de muur gestuurd.
Irene Meulendijks woonachtig in Mierlo-Hout kan je hierbij ondersteunen; als
mantelzorgmakelaar helpt ze je weer
overzicht te krijgen. Ze kent de weg in het
doolhof van het zorglandschap en is bekend met de actuele wet- en regelgeving.
Samen met jou bekijkt ze de mogelijkheden en maakt ze een plan. Samen kom je
verder! Je staat er niet alleen voor.
Wat doet een mantelzorgmakelaar?
Irene legt uit: “Een mantelzorger heeft veel
ballen in de lucht te houden. Vaak is de
zorg al intensief terwijl daarnaast nog veel
zaken geregeld moeten worden. Je verdwaalt in het ingewikkelde zorglandschap.
Als je de zorg dan ook nog moet combineren met je werk en gezin, wordt het snel te
veel en is de balans zoek. Mijn ondersteuning als mantelzorgmakelaar kan als een
enorme verlichting voelen. Ik ken de weg
in het woud van wetten en regels en neem
regeltaken tijdelijk over. Dit doe ik op het
gebied van zorg, welzijn en wonen. Maar
ook op het vlak van financiën en werk. Ik
vind het mooi om te zien dat mantelzorger door mijn ondersteuning weer balans
in het leven krijgen en daardoor de zorg
kunnen volhouden. Ook op lange termijn.”
Zo moet er bijvoorbeeld opeens veel geregeld worden als een partner uit het ziekenhuis komt en thuis nog veel zorg en ondersteuning nodig heeft. Denk aan thuiszorg,

een traplift en misschien zelfs aanpassingen in de badkamer. Waar begin je? Bij welk
loket moet je zijn? Wat zijn de financiële
consequenties? Waar haal je de tijd vandaan
om dit te regelen? En wat komt er allemaal
op je af je als je naaste niet meer zelfstandig thuis kan wonen? Of hoe kunnen ouders
worden verlicht in de zorg voor een zorgintensief kind in combinatie met hun andere
kinderen en werk? “Na een intakegesprek
breng ik de situatie in kaart. Ik kijk naar de
zorgvraag en waar de knelpunten en de prioriteiten liggen. Vervolgens bespreek ik de
mogelijkheden en de financiële consequenties. Daarna ga ik aan de slag.”
Contact met werkgevers
Ik ondersteun niet alleen mantelzorgers,
maar ook hun werkgevers. Maar liefst één
op de vier werknemers voert mantelzorgtaken uit naast een huidige job. Dit kan
leiden tot een verminderde productiviteit,
(grijs) verzuim of zelfs uitval. En dan te
bedenken dat het aantal mantelzorgers
door toenemende vergrijzing en het beroep op zelfredzaamheid alleen maar
stijgt. Ik help werkgevers uitval van mantelzorgers te voorkomen.
Meer informatie?
Wil je weten wat ik voor je kan betekenen
als mantelzorgmakelaar? Of wil je als zorgprofessional mantelzorgers doorverwijzen
naar een mantelzorgmakelaar?

Irene Meulendijks | F Wijzer in Zorg
Mantelzorg in cijfers
• Er zijn circa 4,5 miljoen mantelzorgers
• Slechts 25% beschouwt zichzelf als
mantelzorger
• 17% Helpt langdurig en intensief
• 9% Voelt zich zwaar belast
• 20% Van de jongeren groeit op met
een chronisch ziek gezinslid
• Ruim 40% van de mantelzorgers werkt
• 16% Kan dit slecht tot heel slecht
combineren
Bezoek mijn website:
www.wijzerinzorg.com
info@wijzerinzorg.com
06-18529501

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes • Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing • Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor
info@adcommunicatie.nl | www.adcommunicatie.nl | 0492-845350

13

Politieke column

C…..A
Dit is geen puzzel of cryptogram, maar een aandachtige lezer
heeft het al onderkend! Vele van ons zijn corona-moe, corona-depressief en verlangen naar het leven NA corona. Velen van
ons zijn blij dat op 20 april versoepelingen zijn aangekondigd die
vervolgens op 28 april in zullen gaan! Lockdown-light worden ze
genoemd en hopelijk een goede aanzet tot meer!
Recent sprak de gemeenteraad in een aparte raadsbijeenkomst
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 vooraf de bespreking door de
burgemeester aandacht gevraagd voor vele hulpverleners, slachtoffers van Covid-19 en er werd stilte gevraagd om de overledenen
te herdenken. Ook werd een kort filmpje vertoond van Helmondse
ondernemers, burgers en hulpverleners. Ook werd Dubbel Trubbel
(zusjes Martens) meegenomen, omdat zij vele openluchtconcerten
hadden gegeven om zaken wat op te vrolijken, voor zover dat natuurlijk mogelijk was.
De notitie werd in de raadscommissie besproken en er volgden
vele complimenten aan het adres van het college en de ambtelijke
diensten. Ook veel aandacht voor de MKB-ers en met name de
horeca. Perspectief wordt gevraagd en de ‘stip aan de horizon’ zou
wat sneller dichterbij mogen komen! Vaccineren is nu noodzaak.
Gezien de laatste cijfers begint het vaccineren op stoom te komen.
De burgemeester was ook heel content over de wijze hoe de inwoners het allemaal ondervonden. Respect naar de inwoners en zij
sprak over het ‘dna van onze stad’. De gemeente Helmond had in
de bewuste notitie alle belangrijke thema’s toegelicht.
Een terugblik op de afgelopen 12 maanden met daarin de stand
van zaken over onder andere economie, zorgsector, veiligheid en
het welzijn (gemoedsrust) van onze inwoners. Raadsfracties spraken hun waardering uit en keken alvast naar de periode wanneer
de lockdown zou zijn opgeheven. Ook werd gerefereerd naar de
wijze waarop bijvoorbeeld Senzer de ondersteunende maatregelen
uitvoerde. Ook aandacht voor de lokale ondersteunende maatregelen zoals Noodfonds, ondersteuning ouderen en minima, Sport,
korting commerciële huurders gemeentelijke gebouwen etc.

Kindervakantieweek
gaat weer los deze zomer
Al 47 jaar een begrip in Mierlo-Hout: de Kindervakantieweek. Een week lang sport, spel en leuke activiteiten voor
alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit jaar vindt de
Kindervakantieweek plaats op maandag 26 juli tot en met
30 juli.
Door: Wendy Lodewijk
De Kindervakantieweek is voor veel kinderen iets waar zij
een heel jaar naar uitkijken. En dat enthousiasme wordt generatie op generatie doorgegeven. Meer dan 300 kinderen
schrijven zich elk jaar in. Vorig jaar heeft het helaas geen
doorgang mogen vinden door corona en ook nu zorgt dat
voor de nodige aanpassingen. “Maar we gaan ervoor!”, zegt
John van de Vossenberg opgewekt.
Het is vooral een puzzel omdat niet te veel volwassen bij
elkaar mogen komen. Dat betekent goed nadenken over
de begeleiding en wie waar wanneer aanwezig is. “Het was
even een organisatie, maar alles komt goed. Zo verzamelen
we nu bijvoorbeeld op verschillende plekken, in plaats van
allemaal bij elkaar. We kijken enorm uit naar deze editie en
alle plezier en gezelligheid die erbij hoort!”, aldus John. Voor
elke leeftijdscategorie is een programma opgezet. De week
begint traditioneel met een toneelstuk met een bepaald
thema, die de hele week terugkomt. Vervolgens zijn er diverse medailles te verdienen en wordt er daarnaast aan het
eind van de rit een ‘groep van de week’ uitgeroepen. Deze
groep blinkt uit in prestatie, maar ook in samenwerking en
sociaal gedrag. De inschrijvingen zijn inmiddels achter de
rug. De organisatie van de Kindervakantieweek doet er alles
aan om het geheel in goede banen te leiden. “We willen ervoor zorgen dat het door kan gaan, binnen de coronamaatregelen die op dat moment zullen gelden. Daarvoor doen
we allemaal keihard ons best. We zoeken trouwens nog een
drietal vrijwilligers met frisse zin die ons materiaalteam willen komen versterken.”
Voor meer informatie, kijk op:
www.werkgroepjeugdmierlohout.nl

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
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F | Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout

Column Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout

Zorgen met je hart
“Ik ben de jongste bewoner in Savant Alphonsus”, vertelt Jolande van de Laar me.
“In een vorig woonzorgcentrum waar ik woonde, had ik helemaal geen privacy.
Ja, ik had een slaapkamer en een douche, maar voor alle andere dingen was ik
aangewezen op de gemeenschappelijke ruimte. Nu hou ik er zeker van om dingen
met andere mensen te doen, maar ik vind het ook erg belangrijk om mijn
eigen ding te kunnen doen. Hier kan dat gelukkig.”
Ik praat met Jolande en met Tessa van
Tongeren, kwaliteitsverpleegkundige bij
Savant Zorg en van de zorginhoud betrokken bij alle teams binnen Alphonsus. Het
valt me op hoe gedreven beide dames zijn
waar het gaat om de wereld van de zorg.
En met name dat ze, alhoewel schijnbaar
vanuit een andere positie, toch hetzelfde
perspectief delen.
“Ik kijk naar de bewoners vanuit het gevoel
dat ik hier ook zelf zou wonen,” zegt Tessa.
“Met onze teams willen we de bewoners op
een goede manier oud laten worden, passend bij hoe ze zelf in het leven staan. Ik zie
mezelf hier letterlijk staan en vertaal dat direct naar een houding om zo goed mogelijk
in te kunnen spelen op de wensen van de
bewoners en de eigenaardigheden die zij
ook hebben. Net als iedereen.”
Niets stoffigs
Tessa vervolgt: “Ik vind de wereld van de
ouderenzorg een erg aantrekkelijk werkveld,

ook al wordt het vaak als stoffig weggezet.
We werken vanuit een visie van positieve
gezondheid en kijken naar wat mensen wél
kunnen en wat mensen echt belangrijk vinden. Het is toch geweldig om te ervaren dat
de bewoners in Alphonsus echt gelukkiger
worden als wij als zorgverlener ze eigenaar
laten zijn van hun eigen zorgproces. Vroeger
waren we als zorgprofessional vooral gewend om aan cliënten onze eigen waarden
en normen op te leggen. Nu leggen we de
verantwoordelijkheid veel meer terug om
samen te werken aan de kwaliteit van zorg
en welzijn.”
“Weet je,” vult Jolande aan, “ik ben niet de
hele dag bezig met mijn beperkingen. Juist
niet. Ik vind ongelooflijk veel dingen leuk en
belangrijk. Het is fijn dat ik niet zo strak in
een ritme hoef dat bepaald wordt door de
zorg. Dat geeft mij de vrijheid in mijn rolstoel zelfstandig op pad te gaan. Lekker een
paar keer per week buurten met kennissen
en familie. En ook erg fijn dat ik niet elke dag

stipt om zeven uur ’s ochtends iemand over
de vloer heb om me te willen helpen. Die
flexibiliteit is een groot goed.”
Aandachtspunten
Zijn er zaken waar we, nu we met Dorpsplein
Mierlo-Hout werken aan een nieuwe omgeving, rekening mee moeten houden vraag
ik Jolande en Tessa. Allebei komen ze met
een zelfde antwoord. “In de avond is er niet
veel te doen in Alphonsus. Daarover moeten we ook nadenken. Nu wordt er ’s avonds
eigenlijk alleen door de kaartclub gebruik
gemaakt van het grand café in Alphonsus.
Voor de rest is er nauwelijks actie, laat staan
interactie.” Het laatste woord in ons gesprek
is voor Tessa: “En als je dan toch aan een
nieuwe leefomgeving werkt, maak er dan
ook een duurzame omgeving van. Ik vind
het erg belangrijk dat we bewuster omgaan
met ons milieu, met afval, met energie. Ik
wil ook heel graag mensen hierover vertellen, over hoe we beter moeten omgaan
met gebruik van plastic, over hoe we beter
groente uit onze eigen omgeving kunnen
halen. Dat moet allemaal makkelijk te doen
zijn. En de verwarming staat vaak wel erg
hoog. Dat blijft moeilijk.”
Ideeën en suggesties
Hebt u zelf ideeën hoe we nog beter welzijn
en zorg kunnen leveren in het hart van Mierlo-Hout? Daar zijn we heel benieuwd naar!
Deel uw mening via de redactie van Ons
Mierlo-Hout of via alex@dorpspleinmierlohout.nl. Volg ons project op www.dorpspleinmierlohout.nl en Facebook.
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Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

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

FIETSEN
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U I T VA A RT S P I E R I N G S

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OF F IC IË L E

D E AL E R

VA N

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00
NU OOK
AVONDSPREEKUUR
Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
16

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

Uit de lockdown door sneltesten
Hoewel de corona-zelftesten in de supermarkt liggen, is het vooral ﬁjn om te
weten waar je veilig en snel kunt testen. Sinds vorige maand kunt u om de hoek
in Stiphout elke dag, met of zonder afspraak, veilig terecht voor een betrouwbare
sneltest aan de Hortsedijk 106B.
Scherpste tarief in Zuid-Nederland
MaxProMed hanteert baanbrekende prijzen; voor € 45,- kunt u al een antigeensneltest laten uitvoeren waarbij de uitslag binnen 10 á 15 minuten bekend is. Wilt u daar
graag een testcertificaat bij, dan betaalt u
slechts € 10,- extra. Ook het tarief voor
een PCR-test is met € 99,- extreem scherp
te noemen. Dit tarief is uiteraard inclusief
testcertificaat. Voor een PCR-speekseltest
(zonder swab in uw neus of keel) betaalt
u slechts € 10,- extra. Voor 12.00 uur een
PCR-test afnemen, betekent dezelfde dag
uw uitslag. MaxProMed voldoet aan de
richtlijnen van zowel het RIVM als de GGD.
U kunt zonder afspraak langskomen in de
teststraat, tenzij u graag een certificaat of
reisverklaring ontvangt. Daarvoor uw afspraak plannen gaat eenvoudig en snel via
de website. De tests bereiken een betrouwbaarheid van 98,7%, hetgeen uitzonderlijk
nauwkeurig te noemen is.

F | MaxProMed

Testen op eigen locatie
Tijdens een vermeende besmetting kan
MaxProMed ook direct komen testen op
uw locatie. Deze service wordt geboden
aan zowel bedrijven als particulieren. Binnen 4 uur na het eerste contact staan de
BIG-geregistreerde zorgprofessionals bij u
voor de deur; dit kan al vanaf één persoon.
Wist u dat…
Ook al bent u gevaccineerd, dit betekent
niet automatisch dat u het virus niet meer
heeft of kan overdragen! Uw vaccinatie
heeft ook geen invloed op de testuitslag.

F | MaxProMed

Voor meer informatie surf naar www.maxpromed.com/nl/corona-teststraat
of bel gerust; 06 – 46 62 66 13 . Stay safe, stay negative

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes • Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing • Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor
info@adcommunicatie.nl | www.adcommunicatie.nl | 0492-845350
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e Valkenhaeghe”

e 1e Haagstraat.

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.

Winkelcentrum Mierloseweg Helmo

CombiCentrum
Winkelcentrum Mierloseweg Helmond

presenteert:
CombiCentrum
Mahoniehoutstraat
13
Collectors
item kopen voo
p
r
e
s
e
n
t
e
e
r
t
:
5706 VS Helmond
het goede doel

Collectors itemDekopen
voor
winkeliers van W.C. Mierloseweg He
(Combicentrum)
,
het goede
doel willen middels de verkoo
www.obshout.nl
1000 stuks exclusieve boodschappent

fashion
dion
shoes&more
WIJ ZIJN
GEOPEND!
Mierloseweg 331, Helmond

www.fashiondion.nl
online webshop
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een donatie
doen aan;
De winkeliers van W.C. Mierloseweg
Helmond
(Combicentrum), willen middels de verkoop van
“Hospice Valkenhaeghe”
1000 stuks exclusieve boodschappentassen
in de 1e Haagstraat.
een donatie doen aan;
Winkelcentrum Mierloseweg Helmond
CombiCentrum presenteert:

“Hospice Valkenhaeghe”

€ 2,=

in de
1e Haagstraat.
Collectors item kopen voor het goede
doel
De winkeliers van W.C. Mierloseweg Helmond
per stuk
(Combicentrum), willen middels de verkoop van
1000 stuks exclusieve boodschappentassen
U kunt deze tas kopen bij de deelnemende wink
aan de Mierloseweg. De voorraad is beperk
een donatie doen aan;
Draagt u dit goede doel ook een warm hart toe?
“Hospice Valkenhaeghe” in de 1e Haagstraat.
Doneer dan 2 euro

€ 2,=

bij uw favoriete winkel en u bent de trotse bezitter van d

exclusieve
tas én u steunt er een goed doel mee.
per
stuk
U kunt deze tas kopen bij de deelnemende
winkeliers aan de Mierloseweg.
De voorraad is beperkt.U kunt deze tas kopen bij de deelnemende winkeliers

aan de Mierloseweg. De voorraad is beperkt.

Draagt
u dit hart
goedetoe?
doel ook een warm hart toe?
Draagt u dit goede doel ook een
warm
Doneer dan 2 euro
Doneer dan 2 euro bij uwbijfavoriete
winkel
bentdede
trotse
bezitter
uw favoriete
winkelen
en uubent
trotse
bezitter
van deze
én u steunt er een goed doel mee.
van deze exclusieve tas én uexclusieve
steunt ertaseen
goed doel mee.

BEREIKBAARHEID
DIENSTEN
Rianne van Veghel
rianne.van.veghel@politie.nl
Tel. 0900-8844
Slachtofferhulp:
Na telefonische afspraak
Tel. 0900-0101
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

Wijkzorg de Zorgboog:
Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke 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: sociaalteamwest@levgroep.nl
Dagelijkse inloop op ma t/m vr van

09:00-17:00 uur in Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70, 5707
TJ, Helmond. Hulplijn peelregio,
085-0200011, www.hulplijnpeel,
regio@levgroep.nl
Savant Zorg:
Informatie / vragen over onze zorg
en diensten, tel. 0492-572000, iedere werkdag van 08:00-17:00 uur. Ook
acute zorg 24 uur per dag, 7 dagen
per week. Nieuwe aanmeldingen tel.
088-7891600 www.savant-zorg.nl
of email: info@savant-zorg.nl
Buurtzorg:
24-uurs verpleging en verzorging.
Tel 06-10895393, email:
helmondwest@
buurtzorgnederland.com
ZuidZorg:
Diverse soorten thuiszorg, ook in
Mierlo-Hout. Wij zijn er voor
iedereen. 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar via tel.
040-2308408, www.zuidzorg.nl,
e-mail: info@zuidzorg.nl,
twitter:@zuidzorghelmond,
www.facebook.com/
zuidzorghelmond
Wijkraad:
Postadres: Harz 11, 5706 PA,
Helmond. Website:
www.wijkraadmierlohout.nl,
Twitter @WRMierloHout,
e-mail: secretariaat@
wijkraadmierlohout.nl.
Melding gevaarlijke/te verbeteren
verkeerssituaties via:

verkeer@wijkraadmierlohout.nl
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 09:3010:00 uur, donderdag van 18:0018:30 uur. Pastorietijden: Dinsdag
t/m donderdag van 09:30-13:30
uur. Zowel persoonlijk als telefonisch, tel. 0492-522930 (ook
aanmelden dopen, trouwen en
ziekenbezoek). In dringende
gevallen kunt u altijd
0492-522930 bellen.
Oud papier:
Elke zaterdag van 09:0013:00 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.

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!

www.onsmierlohout.nl

Mail dan naar advertentie@onsmierlohout.nl

A

B

C

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!
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 24 mei 2021.
De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie april 2021: Kristie Raaijmakers-Pijpers
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DIRECT
HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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TE KOOP
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€ 249.000,- k.k.
F Vraagprijs
Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.
Vraagprijs
€ 299.000,k.k.
Vraagprijs
€ 299.000,k.k.

Vraagprijs € 249.000,- k.k.
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