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Wij wensen u 
veel leesplezier!

Op de koffie bij: Berry Smits

Houtse Frans Dirks Nederlands 
kampioen vliegvissen

Sint bij Scouting Mierlo-Hout

Biljartvereniging Soos55 
zoekt nieuwe leden
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Berry Smits (70) is al ruim anderhalf jaar een 
trouwe columnist van Ons Mierlo-Hout Maga-
zine. Doordat hij op vele plaatsen in de wijk en 
in Helmond actief is als vrijwilliger en daarnaast 
al ruim twintig jaar raadslid is in de gemeente 
Helmond, weet hij veel te vertellen.

Wie nog nooit van de hengelsport vliegvissen 
gehoord heeft, moet de winnaar van het Neder-
lands kampioenschap Frans Dirks maar eens 
opzoeken in Helmond ’t Hout.

Wie nog nooit van de hengelsport vliegvissen 
gehoord heeft, moet de winnaar van het Neder-
lands kampioenschap Frans Dirks maar eens 
opzoeken in Helmond ’t Hout.

Soos55 is een biljartvereniging voor iedereen die 
een passie heeft voor biljarten. Ongeacht het ni-
veau, geslacht of komaf, iedereen is welkom. Bij 
Soos55 draait het om de gezelligheid van samen 
een balletje te stoten en bij te buurten.

Voor u ligt het tiende en daarmee het laatste 
nummer van 2021 van het Ons Mierlo-Hout Ma-
gazine. De voorpagina behoeft geen uitleg: wij 
wensen u heel fijne feestdagen toe!

Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer 
volop nieuws uit en over Mierlo-Hout. U ziet de 
eerste editie van Ons Mierlo-Hout Magazine van 
2022 weer verschijnen in de loop van februari.

In deze editie
Kristie ging op de koffie bij Berry Smits en sprak 
met hem over de het vele wat hij voor de wijk 
betekent en betekend heeft. Floortje sprak met 
Frans Dirks die onlangs Nederlands kampioen 
vliegvissen is geworden. Ray Nicholson heeft 
een grappige cartoon getekend en ten slotte is 
Wendy een kijkje gaan nemen bij de papierin-
zameling van de Houtse Kluppels. Dit en nog 
veel meer leest u in deze nieuwe editie van ons 
magazine.

Ten slotte hopen wij voor iedereen op een gezel-
lige decembermaand en een sprankelend begin 
van het nieuwe jaar.

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

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUISHET SPEELHUIS

GEEF 

CADEAU
JUIST NU

THEATERSPEELHUIS.NL/CADEAU

CADEAUCADEAU
HET SPEELHUIS

binnenkort:

wo 29 dec 20.30 u
jeroen van veen    
SPEELT CANTO OSTINATO 
& THE BEST OF EINAUDI
vr 07 jan 20.45 u

steffen morrison   
SOUL REVOLUTION TOUR
do 13 jan 20.30 u 

mart hillen 
MART & MOVIES
vr 14 jan 20.45 u

krienouwa
YAKOEZA & BOLDER
za 15 jan 20.00 u

the humps 
CELEBRATING 50 YEARS 
OF THE MUSIC OF CAMEL
ma 17 jan 19.30 u

marduk en vader   
UNITED TITANS TOUR 2022
vr 21 jan 19.30 u

rinus gerritsen 
OVER 60 JAAR GOLDEN EARRING

podium

FALLING FOR FIGARO
Romantische komedie om bij weg te zwijmelen 

TOUT S’EST BIEN PASSÉ  
Gebaseerd op de roman ‘Alles ging goed’

ZA 08 JAN 19.00 U 
FILMLEZING MEXICAN BORDER   
Door regisseur Martin Koolhoven

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

expo

Deze winter zijn er verschil-
lende exposities te zien in 
onze expositieruimte en de 
Lichtstraat.

tot 14 jan
FOTOSERIE ‘IEDEREEN 
MAG ER ZIJN’
Een initiatief van Roze 50+

tot 14 jan
WELKOM IN HET 
VERHEDEN
Stijn Peeters en leerlingen 
Fontys Hogeschool

tot 16 jan
WAT EEN WERK! 
Stripmaker Jan Vriends en 
Illustrator Medy Oberendorff

v.a. 22 jan
WORLD PRESS PHOTO 
EXHIBITION 2021
Een terugblik op nieuwsjaar 
2020 met thema's als Black
Lives Matter, Covid-19, en 
meer.

HET MAGAZINE VAN EN VOOR MIERLO-HOUT
ONDERDEEL VAN 
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Op de koffie bij:

Berry 
Smits

Berry Smits (70) is al ruim anderhalf jaar een trouwe columnist 
van Ons Mierlo-Hout Magazine. Doordat hij op vele plaatsen 
in de wijk en in Helmond actief is als vrijwilliger en daarnaast 
al ruim twintig jaar raadslid is in de gemeente Helmond, weet 
hij veel te vertellen. Maar wie is nu eigenlijk de man achter de 
column? Tijd om daar achter te komen. 

Door: Kristie Raaijmakers

Berry Smits is opgegroeid in Hel-
mond-West. Als zoon van de uitbaatster 
van Café ’t Vat, ontdekte hij al op jonge 
leeftijd wat het maatschappelijk belang 
is van vrijwilligers in lokale verenigingen. 
Inmiddels woont hij al jaren in de Apos-
telwijk in ons mooie Mierlo-Hout waar hij 
niet alleen voorzitter van de buurtvereni-
ging is, maar ook medeoprichter was van 
de buurtpreventie. 

Berry is een veelzijdig man, want naast 
de politiek en de buurtvereniging, is hij al 
ruim vijftien jaar Dekenschrijver bij ’t Gil-
de Mierlo-Hout. Daarnaast is hij voorzitter 
van Huurdersvereniging Wocom Helmond, 
hij is secretaris bij de Dierenambulance in 
Helmond en omstreken, was mede-ini-
tiatiefnemer voor het AED-netwerk in 
Helmond en hij maakt dus elke editie tijd 

voor het schrijven van een column voor 
dit lokale blad. Het is maar goed dat hij 
met pensioen is, want tijd om te werken, 
houdt hij niet over. “Ik ben niet zo van het 
Netflixen”, zegt hij schouderophalend als 
ik hem vraag hoe komt dat hij zo’n bezig 
bijtje is voor de samenleving. Als gemeen-
teraadslid heeft hij oog voor vele onder-
werpen, maar vooral de zaken die op ’t 
Hout spelen, licht hij graag wat verder toe 
in zijn columns, om inwoners laagdrem-
pelig op de hoogte te houden.

‘t Haagje
“Ik ben een echte Hagenees, zeg ik altijd”, 
grapt hij, als verwijzing naar de ‘t Haagje 
waar hij is opgegroeid in Helmond-West. 
“Bij mijn moeder in het café zag ik vele 
verenigingen die altijd mensen nodig 
hadden om de zaak te trekken. Het graag 
willen organiseren zit misschien wel in 
mijn genen. Mijn moeder had die soci-

aal-maatschappelijke binding ook heel 
sterk.” Na zijn pensioen in 2017 kwam de 
tijd en ruimte en is het dus alleen maar 
meer geworden. “Als je maar vaak genoeg 
geen ‘nee’ kunt zeggen, dan zit je er snel 
genoeg aan vast”, glimlacht hij. 

De politiek slokt het grootste deel van 
zijn tijd op. Hij was jarenlang voorzitter 
en raadslid van Helmond Actief, maar 
die partij is onlangs samengevoegd met 
Bach plus, de eenmansfractie van zijn 
partner Jacqueline Bach-Smits en Helder 
Helmond. Nu zit hij dus als raadslid voor 
Helder Helmond in de gemeenteraad. “De 
werkdruk als raadslid is hoog”, vertelt Ber-
ry. “Het is dat ik met pensioen ben, maar 
anders was het allemaal niet meer bij te 
houden. We krijgen zoveel stukken die 
gelezen moeten worden en er zijn ontzet-
tend veel bijeenkomsten, dat maakt het 
erg druk.” 

Zwart jaar
Voor zijn pensioen heeft Berry 27 jaar ge-
werkt als ambtenaar voor de gemeente 
Bladel en had hij enige tijd zelfstandig 
een aannemersbedrijf. Zijn pensioen viel 
samen met een aantal heftige gebeurte-
nissen. Hij kreeg zelf de diagnose darm-
kanker, waar hij gelukkig weer goed van 
genezen is, maar ook zijn vrouw had die 
diagnose eerder al gehad. 

“We zaten samen in hetzelfde bootje”, 
vertelt hij. “Vanuit de ziektewet bereikte ik 
mijn pensioengerechtigde leeftijd en rol-
de ik dus het pensioen in, in 2017. Het jaar 
daarop was een zwart jaar. Toen overleed 
mijn vrouw.” Inmiddels heeft hij het ge-
luk weer gevonden bij zijn huidige partner 
Jacqueline Bach-Smits. Bovendien heeft 
hij een dochter en twee kleinkinderen. 

Café ’t Vat is nog altijd in de familie. Dat 
wordt sinds het overlijden van hun moe-
der, in 1982, gerund door broer Anjo Smits. 
“We hebben daar nog een spaarkas en 
ook daar ben ik medeverantwoordelijk 
voor”, vertelt Berry. “Klanten kunnen er 
sparen, onder de noemer Reisvereniging 
’t  Vertierke, en rond kerstmis wordt er dan 
uitbetaald.”

Middenin de samenleving
Het schrijven van de columns begon 
ongeveer 1,5 jaar geleden. “Ik wilde naar 
buiten treden vanuit mijn politieke ach-
tergrond, maar ook vanuit mijn maat-
schappelijke achtergrond. Het schrijven 
gaat me gemakkelijk af en ik vond het een 
mooie manier om te laten zien dat ik er 
nog steeds ben en om mijn betrokken-
heid met ’t Hout te tonen. 

Daarom schrijf ik het liefst over zaken die 
spelen op ’t Hout.” Hoewel Berry zelf vindt 
dat hij inmiddels een leeftijd bereikt heeft, 
waarop het misschien tijd wordt om lang-
zaamaan wat dingen over te gaan dragen 
aan een jongere opvolger, haalt hij nog 
steeds plezier uit al zijn vrijwilligerswerk. 

“Daardoor sta ik met mijn poten midden-
in de samenleving. Als je iets kunt bete-
kenen voor de verenigingen en je behaalt 
zo resultaten, dan geeft dat waardering.” 
Ook als raadslid denkt hij nog niet aan 
stoppen. “We moeten nu de kieslijsten 
weer samen gaan stellen en ik wil best 
proberen om er nog eens vier jaar aan vast 
te plakken, als dat zou lukken.”

Berry Smits aan de keukentafel | F Kristie Raaijmakers

Jonge Houtenaar Youri Dirks
pakt brons op JDC World
Darts Championship 
Van 23 tot 26 november werd het 
JDC World Championship 2021 voor 
de jeugd gespeeld, op een toploca-
tie; in het Europa Point Stadion in 
Gibraltar. Aan dit toernooi doen 16 
landen mee die strijden om de eer-
ste plaats.

Tijdens deze dagen werd zowel het 
JDC (Junior Darts Cooperation) WK 
Team World Cup, het JDC open, de 
Winmau MVG (Michael van Gerwen) 
Masters en het JDC World Darts 
Championship gespeeld. Natuurlijk 
bevinden we ons nog in de corona-
crisis, maar de regering van Gibraltar 
heeft groen licht gegeven. Net als bij 
de laatste editie in 2019 is Michael 
van Gerwen als sponsor betrokken 
bij het Nederlandse team. 

Nederland is vertegenwoordigd met 
maar liefst 8 spelers verdeeld in een 
A en een B team. Om gekwalificeerd 
te worden voor het Nederlands Team 
moet je deelnemen aan de ran-
king-toernooien van de NDB (Neder-
landse Darts Bond), de development 
of advanced tour spelen. De 8 hoogst 
geplaatste jeugdspelers worden uit-
genodigd voor het Nederlands Team. 
Door de coronamaatregelen zijn er de 
afgelopen 2 jaar weinig ranking-toer-
nooien gespeeld, en de jongens die 
18 jaar geworden zijn stromen door 
naar de heren. Hierdoor is er volop 
nieuwe aanwas in het Nederlands 
Team en zijn we met maar liefst 7 de-
butanten vertrokken naar Gibraltar.

Maar wat een bijzondere prestaties 
heeft dit Nederlands Team behaald!
- Zilver voor team A en brons voor 
team B (Youri Dirks) op het JDC WK 
Team Event
- Vier Nederlanders in de kwartfinale 
op Winmau MVG Masters
- Drie Nederlanders in de kwartfina-
le van de JDC World Finals, met een 
plaatsing voor een Nederlands Talent 
in de finale, welke op 18 december 
gespeeld wordt op het podium van 

Alexandra Palace tijdens het PDC 
WK in London.Youri Dirks speelt de 
hele week al steady. Doet op de juis-
te momenten de juiste dingen en 
pakt de kansen die hij krijgt. Youri 
was aan het begin van de week mis-
schien wel de speler met de minste 
(internationale) ervaring. Maar om 
zo constant te spelen op je eerste 
toernooi voor het Nederlands team, 
is gewoon knap. Bij de JDC World Fi-
nals zat Youri in een sterke poule met 
onder andere Henry Coates en de 
Ier Ben Mcaffrey. Toch wist Youri tot 
het einde van de groepsronde mee 
te doen om een plaats bij de eerste 
twee in de poule en een plaats bij de 
laatste 32 in de knock-out-fase. He-
laas strandde hij echter net voor de 
finish en kwam hij slechts 2 legs te 
kort voor een enorme stunt in deze 
sterke groep.

Youri is een 16-jarige, erg gemoti-
veerde dartsspeler, welke op 14-jarige 
leeftijd begonnen is met darten. Door 
zich op jonge leeftijd te laten zien bij 
regionale toernooien en bij de ran-
king-toernooien van de NDB, kwam 
hij a snel terecht bij de Oranjebar 
in Mariahout, waar Youri inmiddels 
een trouwe klant is en waar op een 
erg hoog niveau gespeeld wordt. Hij 
gooit daar bij de  Oranjebar 2 in de 
1e divisie en strijdt graag mee om de 
Oranjebar Super Ranking. De voor-
bereidingen voor het JDC WK 2022 
zijn al gestart!

F | Eigen collectie Youri

5
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wenst u fijnewenst u fijne
feestdagen

www.vanberlooptiek.nl | info@vanberlooptiek.nl | Hoofdstraat 99, Helmond (Mierlo-Hout)

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!

Wie nog nooit van de hengelsport 
vliegvissen gehoord heeft, moet 
de winnaar van het Nederlands 
kampioenschap Frans Dirks maar eens 
opzoeken in Helmond ’t Hout. Stil op 
de kant zitten wachten is er namelijk 
niet bij. Frans kent als geen ander 
het belang van goede kennis van de 
drie w’s binnen zijn favoriete sport: 
waterinsecten, werptechnieken 
en wedstrijden. 
waterinsecten, werptechnieken 
en wedstrijden. 

Door: Floortje Jansen

Imiteren
“Ik kan hier de hele middag over praten”, vertelt de gepensi-
oneerde ICT’er glimlachend. Een echte veteraan is hij in de 
sport waarbij men het voedsel van de gewenste vis imiteert 
door muggenlarfjes, vliegjes, etc. na te maken. “Je kunt het 
ook kopen, maar zelf maken is echt een vak apart.” 

Omdat deze imitaties zo weinig wegen, is een speciale hen-
gel om de prooi ver te gooien een vereiste. De lijn drijft, zon-
der enige verzwaring. “Daar is een goede werptechniek voor 
nodig en kennis van wat er aan insecten in het water van de 
vis leeft, is ook van belang.” Alle reden dus voor een speciaal 
kampioenschap.

Nog meer w’s
Passie voor het vliegvissen ontwikkelde Frans in zijn puber-
teit. Met een visvriend had hij al vaker meerdere vormen van 
vissen uitgeprobeerd, maar deze werden al snel opzijgescho-
ven toen ze hun nieuwe favoriete hengelsport ontdekten. 
“Het houdt zoveel in”, vertelt hij. “Vliegvissen kan ik overal. 
Om een vis te bejagen, is het goed om te weten waar hij zich 
ophoudt en in wat voor soort water welke vis huist.”

Door jaren ervaring weet Frans dan ook precies in welk sei-
zoen hij waar in Europa moet zijn voor welke vis. In de winter 
trekken bijvoorbeeld veel vissen van het IJsselmeer naar ha-
vens in de omgeving. “Dan gaan we daarnaartoe om witvis te 
vangen.” Ook in Brabant vist hij in beekjes. Dan staat hij tot 
boven de knieën in het water. Of hij het voor de sport of voor 
de vangst doet? “Voor het buiten zijn. De gezelligheid van het 
vissen met één of meerdere mensen maakt dat de vangst 
niet zo heel belangrijk is.”

Wedstrijdevenementen
Frans won al vaker prijzen op kampioenschappen op zowel 
Europese als mondiale schaal. “Het gaat wel iets verder dan 
aan het kanaal zitten op een stoeltje”, vertelt hij lachend. In 
andere werelddelen is een vliegviswedstrijd hét evenement 
voor de gehele omgeving. “Dan is het aangekleed met plaat-
selijke harmonieën en mensen langs de zijlijn bij de opening 
en het einde van het kampioenschap.” 

Van grootheidswaan geen sprake. De titel van Neder-
lands kampioen is voor hem minstens zo belangrijk 
als alle andere wedstrijden die hij heeft gedaan. Over 

vijf dagen verdeeld vist hij al jaren door het hele land 
voor de wedstrijd. Van in totaal zo’n 65 deelnemers valt 

het vaak niet mee om te winnen. “Bij de top tien heb ik al 
meerdere keren gezeten, soms ook bij de eerste vijf. En af en 
toe, zoals afgelopen keer, heb je meer geluk.”

Nog altijd vist hij twee keer in de week met zijn trouwe maat. 
“Dat lekker buiten zijn is zo waardevol. En er is zo veel over 
te vertellen!” Ooit ermee stoppen overweegt Frans niet. “Ik 
leef eigenlijk zo ongeveer alleen nog voor het vissen nu ik niet 
meer hoef te werken.”

Houtse Frans Dirks
Nederlands kampioen
vliegvissen
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CEDERHOUTSTRAAT 30A, HELMOND | 06-15051762 
MARKTHALHETHOUT@OUTLOOK.COM | CORINE VAN VEGHEL - VORSTENBOSCH

DAMESKLEDING

ACCESSOIRES

SIERADEN

VINYL LP/SINGLES

JUKEBOXEN

Houtsnippers spaarsysteem is 
gestopt per 31-12-2020

Let op: U kunt uw gespaarde 
punten nog inwisselen t/m 
31-12-2021 bij Electro World 

Wout van Vlerken en 
Wim Mulkens.

Vergeet ze niet, ze zijn geld waard!

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL
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Herselsestraat 16.  Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl

Cadeautip! 
Koop een huis voor je kind
Voor starters wordt het steeds lastiger om een eigen woning 
te kopen. De huizenprijzen zijn extreem hoog en banken 
stellen strakke voorwaarden. Wil jij je kind graag helpen? 
Koop een huis voor je kind! Je kunt dit te doen via schenken 
en/of via lenen. Een bijzondere cadeautip voor de feestdagen, 
maar je kunt als ouder meer dan je nu misschien denkt. 

Je kunt als ouder gebruik maken van de hiervoor bestemde schen-
kingsvrijstelling. De schenking kan worden gebruikt voor onder 
andere de aankoop, verbouwing van de woning of voor de afl ossing 
van de eigenwoningschuld of een restschuld. Tip! Laat je adviseren 
over de actuele hoogte van de schenkingsvrijstelling.

Let op de volgende punten:
• Je kunt niet alleen onder de vrijstelling schenken aan je eigen
 kinderen, maar ook aan anderen. Zo kun je ook je familieleden 
 of kennissen helpen.
• Bij de maximale schenking van € 105.302,- aan je kind bespaar 
 je 10% aan schenkbelasting, ofwel € 10.530,-. Let op de 
 voorwaarde dat het geschonken bedrag door de ontvanger 
 moet worden gebruikt voor de eigen woning. 
• De schenking moet onvoorwaardelijk zijn. Het is dus niet
 mogelijk dat je als schenker de schenking herroept.

Familiehypotheek
Een andere manier om kinderen te helpen een eigen woning te 
kopen, is door zelf als ouders een lening te verstrekken. Ook wel de 
familiebank of familiehypotheek genoemd. Als ouder verstrek jij dan 
de benodigde (aanvullende) lening. Let op dat de lening volgens de 
regels wordt afgesproken, dan is de rente voor het kind fi scaal aftrek-
baar. Het kan ook voor jou als ouder aantrekkelijk zijn. Je helpt je kind 
en je kunt ook een hogere vergoeding krijgen op je spaargeld. 

Tip! Gebruik de overwaarde op je eigen woning om deze door te 
lenen aan je kind. Wil jij weten hoe je jouw kind het beste kan onder-
steunen bij de aankoop van zijn of haar eigen woning? Neem dan 
contact met me op! Ik kijk verder dan eenmalig voordeel, wijs je op 
alternatieven en neem ook de langere termijn mee in het plaatje. Zo 
krijg jij inzicht en overzicht, zodat je beslissingen kunt nemen die het 
beste bij je passen.

Wat zijn we weer in een vervelende periode terecht gekomen. 
Covid-19 heeft ons weer in zijn greep. Onze regering heeft ons 
weer veel beperkingen opgelegd. Dit alles om te proberen het 
virus te verslaan. Juist in deze mooie tijd van het jaar moeten 
we ons weer zoveel mogelijk thuis vermaken en thuis werken.

Zo ook het Sinterklaasfeest in Mierlo-hout. Normaal komt Sin-
terklaas met zijn pieten naar de Geseldonk waar, samen met 
de OVMH en de werkgroep jeugd een prachtige middag wordt 
georganiseerd voor alle Mierlo-Houtse kinderen. Gelukkig is 
Sinterklaas heel creatief en heeft hij samen met zijn pieten, de 
OVMH en werkgroep jeugd een drive-through georganiseerd 
op de locatie van de Houtse Kluppels aan de Koeveldsestraat. 
Ouders en grootouders kwamen met hun kinderen en klein-
kinderen daarnaartoe om Sinterklaas en zijn pieten te ont-
moeten. Sinterklaas zat op een prachtige stoel in een geweldig 
mooi versierde tent en de pieten hadden een hengelmicro-
foon, zodat de kinderen toch op gepaste afstand met Sinter-
klaas konden praten en liedjes voor hem konden zingen. On-
danks het minder mooie weer toch een prachtige middag voor 
alle kinderen in Mierlo-Hout. Zo zie je maar weer dat samen-
werking veel goeds tot stand kan brengen. En wat de regels 
zullen zijn voor de komende feestdagen, is op het moment 
dat ik dit stukje schrijf nog niet bekend. Hopelijk kunnen we 
er toch mooie dagen van maken. Het ontwerpbestemmings-
plan ‘t Hout - Hoofdstraat - Pastoor Elsenstraat ligt ter inzage. 
Als dit plan uitgevoerd gaat worden, krijgen we een prachtig 
nieuw en groter zorgcomplex met zorgwoningen en daarnaast 
nog maximaal 57 woningen. Uiteraard ook maatschappelijke 
voorzieningen en niet onbelangrijk, parkeergelegenheid. De 
huidige bebouwing wordt gesloopt behalve de kapel. Die blijft 
behouden. U kunt de plannen inzien op de website van de 
gemeente Helmond: www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 
Daar vindt u alle informatie, ook over het eventueel indienen 
van zienswijzen. Na deze termijn nemen wij als gemeenteraad 
een besluit over dit plan. Bij een positieve beslissing kan er aan 
de slag gegaan worden en ziet het hart van ons Mierlo-hout er 
over een paar jaar nog mooier uit als het nu al is.

Rest mij u allen namens de fractie, bestuur en alle leden van 
Lokaal Sterk fijne feestdagen te wensen en voor 2022 veel ge-
zondheid en geluk.  We zien u graag op 16 maart om uw stem 
uit te brengen voor de toekomst van Helmond. 

Anja Spierings
Lokaal Sterk

Samenwerking brengt 
mooie dingen…

Politieke column

Sinterklaas 
organiseerde een 
drive-through in 
Mierlo-Hout
| F Lokaal Sterk

Fijne feestdagen!

F | Ray Nicholson

Het team van Ons Mierlo-Hout Magazine wenst u een heel fi jne 
decembermaand, prettige kerstdagen en een spetterend nieuwjaar! 

Al enige tijd hebben wij een aantal vaca-
tures binnen de vereniging en nu hebben 
een tweetal bestuursleden aangegeven 
dat zij hun functie willen neerleggen. 
Dit betekent dat een aantal cruciale 
bestuursfuncties dan niet meer zijn in-
gevuld en dat kan zelfs de continuïteit 
van onze goed-draaiende vereniging in 
gevaar brengen. 

Een aantal mensen hebben zich onder-
tussen al aangemeld, maar dit is nog 
niet voldoende om alle taken ingevuld 
te krijgen. Daarom een NOODKREET en 
oproep aan ouders, leden en alle betrok-

kenen. Kan jij iets betekenen voor onze 
vereniging en wil je je inzetten voor onze 
ruim 400 leden en 75 vrijwilligers, die ac-
tief zijn? Graag willen wij belangstellen-
den uitnodigen voor een toelichting op de 
taken en functies en mogelijke invulling 
hiervan. Geef uw interesse voor deze toe-
lichting per mail door aan het secretariaat: 
secretariaat@ht35.nl. Ook voor vragen 
hierover kunt u terecht bij het secretariaat.

Coronamaatregelen
Door de coronamaatregelen mogen wij op 
dit moment niet na 17 uur turn- en sport-
lessen verzorgen, maar door flexibiliteit en 

enthousiasme van onze leiding hebben 
we toch voor alle groepen iets kunnen re-
gelen, dat zij in het weekend een les kun-
nen volgen, soms op aangepaste tijden 
en locatie. Zie hiervoor het aangepaste 
lesschema op onze website: www.ht35.nl.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen 
en hopelijk kan er in 2022 weer op de nor-
male tijden geturnd en gesport worden.

Bestuur Turnvereniging HT’35

Noodkreet bestuur HT’35
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ACTIES DOORLOPEND GELDIG, LEVER BIJGAANDE BON IN 
OF SCAN DE QR CODE OP UW MOBIEL EN TOON DEZE BIJ DE AANKOOP

BIJ EEN HEERLIJK KOPJE 
KOFFIE EN WARME APPELTAART

PHILIPS STOOM SYSTEEM GC7840

1 KG. SCHEPSNOEP

2 VERS BEREIDEN
MAALTIJDEN

TEGEN INLEVERING VAN DE BON.

HOOFDSTRAAT 150, HELMOND
0492-527726
INFO@BAKKERTJE.NL

HOUTSESTRAAT 64, HELMOND
0492-554360
INFO@DEBARRIER.NL

NU VOORNU VOOR

€ 7.€ 7.50

NU VOOR NU VOOR €10.-

WIJ WENSEN U 
FIJNE FEESTDAGEN

FIJNE FEESTDAGEN FIJNE FEESTDAGEN 
GEWENST!GEWENST!

WWW.BAKKERTJE.NL

HELMOND.VLEESCHMEESTER.NL

WWW.DEZOETEINVALHELMOND.NL

WWW.DEBARRIER.NL

WWW.WIMMULKENS.NL

GRATIS BOLLETJE IJS 
EN SLAGROOM!
GESLOTEN VAN 1 JAN. TOT MEDIO FEBR.

VOOR €129.-

MAAND
AANBIEDINGEN
PROFITEER EN KOOP LOKAAL BIJ EEN VAN ONZE LEDEN!

MAANDMAAND
AANBIEDINGEN

WWW.NEMANJA.NL WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL

VOOR €129.-

1 KG. VERSE WORST

NU VOOR

€5.95

KENNISMAKINGSACTIE
30 % KORTING
TOT 31-12-2021

Mijn naam is Miranda, ik ben getrouwd met Ed-
ward en wij hebben een dochter, zoon en klein-
zoon. En wonen sinds een aantal jaren in Helmond. 
Ik ben eigenaar van Strijkservice de Handreiking. 
Ik strijk al ruim 15 jaar. Ik ben begonnen in Eindho-
ven met Was- en Strijkservice Eindhoven. 

Maar door omstandigheden ben ik daarmee 
gestopt en zijn wij met ons gezin verhuisd naar 
Helmond. Nu probeer ik weer opnieuw een 
succesvolle strijkservice op te zetten in Mier-

lo-Hout. Mijn slogan: Ben jij ook zo’n strijklief-
hebber die graag stapels wasgoed doorwor-
stelt? Of juist niet? Iets te strijken? Strijkservice 
de Handreiking! Ik werk vanuit een rook- en 
huisdiervrij huis en ben nagenoeg altijd bereik-
baar (via Whatsapp). Geen opdracht is te gek. 

Van overhemden tot dekbedden, alles kan! Ik 
werk op basis van stuksprijzen en als je meer 
brengt, wordt het per stuk goedkoper. Zo weet 
je als klant precies waar je aan toe bent.

ONDERNEMER VAN DE MAAND

STRIJKSERVICE DE HANDREIKING

BIJ BESTEDING VAN € 50,- 
EEN TEGOEDBON T.W.V. € 5,-
BIJ VOLGENDE AANKOOP.

BIJ BESTEDING VAN € 100,- 
EEN TEGOEDBON T.W.V. € 10,-
BIJ VOLGENDE AANKOOP.

OPEN NU EEN BETAAL-EN SPAAR-
REKENING BIJ VELDSINK BEKX 
EN REGIOBANK EN ONTVANG EEN 
CADEAUBON T.W.V. € 25,- 
TE BESTEDEN BIJ DE LOKALE 
MIERLO-HOUTSE ONDERNEMERS.

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL
INFO@KANTOORNEDERVEEN.NL
0492-668150
HOOFDSTRAAT 129, HELMOND

10% KORTING
OP EEN AANHANGWAGEN 
HUUR HELMOND 
7:00 / 20:00 UUR

BREURER
OORTHERMOMETER FT58
SNEL EN GEMAKKELIJK BINNEN ENKELE 
SECONDEN DE TEMPERATUUR METER

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL

WWW.JUWELIERVANDENAKER.NL

WWW.VELDSINK.NL

WWW.OPSLAG-VERHUISBOX.NL

WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

500 VISITEKAARTJES 
INCL. OPMAAK
NU VOOR €18.-

Mooi voor elkaar

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

Mooi voor elkaar

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

Mooi voor elkaar

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

VAN 34,95

24,95
VOOR 24,95

WIJ WENSEN U 
FIJNE FEESTDAGEN!

ACTIES GELDIG T/M 31-12-2021, LEVER BIJGAANDE BON IN 
OF SCAN DE QR CODE OP UW MOBIEL EN TOON DEZE BIJ DE AANKOOP

Welke kleuren gebruik ik en welke stijl wil ik 
creëren? Wat hang ik voor de ramen, stof of 
systeem, kleurrijk of rustig, trendy of basic? 
Een ding is zeker, raambekleding is de sfeerma-
ker in huis! Deelen Stoffen & Gordijnen heeft het 
grootste aanbod; duizenden meters gordijn-
stoffen op voorraad, in ‘tig’ kleuren, heel veel 
dessins, transparante en dichte kwaliteiten.

 Wil je nieuwe gordijnen voor de kinderka-
mer of lekker uitslapen met verduisterende 

gordijnen? Overdag de zon kunnen weren 
met een van onze trendy systemen zoals een 
houten jaloezie, duo-rolgordijn, plissé, lamel-
len of paneelgordijn? Voor ieder interieur en 
elk budget een uitgebreide keuze! Tevens kunt 
u bij ons terecht voor PVC vloeren, ook ‘click’, 
vloerbedekking en trapbekleding. Wij kunnen 
alles voor u verzorgen; advies, meten, maken, 
hangen of leggen. U hoeft alleen maar van het 
resultaat te genieten. Een offerte en inmeten 
is altijd GRATIS en verplicht u tot niets.

ONDERNEMER VAN DE MAAND

DEELEN STOFFEN & GORDIJNEN

MAAND
AANBIEDINGEN
PROFITEER EN KOOP LOKAAL BIJ EEN VAN ONZE LEDEN!

MAANDMAAND
AANBIEDINGEN

4 SIERKUSSENS 
CADEAU BIJ AANKOOP 
VAN RAAM- EN/OF 
VLOERBEKLEDING
(TEGEN INLEVERING/VERTOON VAN DEZE BON)

 ACTIE GELDIG T/M 11 FEBRUARI 2022

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nlWWW.ADVENTURESTORE.NL

BIJ AANKOOP VAN EEN 
PAAR WANDELSCHOENEN

GRATIS LOWA
WANDELSOKKEN!

LOWA | MEINDL | HANWAG

PFC-FREE

10.000
WATER COLUMN

Killtec komt in het voorjaar met nieuwe packables in frisse voorjaars-
kleuren. Deze regenjasjes voor hem en haar zijn ideaal om mee te 

nemen in je rugzak of je bindt ze heel eenvoudig om je middel tijdens 
het wandelen. Het zakje met ombindt elastiek zit heel slim verwerkt 
in de zijzakken. Verder is het jack zeer licht in gewicht en met een 
waterkolom van 10.000mm en getapete naden zeer functioneel en 

een must have voor iedere wandelaar. 
Te koop vanaf 69,95 Euro bij de Outdoorspecialist.

100 % PASVORM

www.meindl.de

100 % PASVORM

www.meindl.de

5575 ANW advertenties.indd   20 23-02-2021   16:53

PAAR WANDELSCHOENEN
GRATIS LOWA

PAAR WANDELSCHOENEN
GRATIS LOWA

WANDELSOKKEN!

LOWA | MEINDL | HANWAG

PAAR WANDELSCHOENEN
GRATIS LOWA

WANDELSOKKEN!

LOWA | MEINDL | HANWAG

PAAR WANDELSCHOENEN
GRATIS LOWA

PAAR WANDELSCHOENEN
GRATIS LOWA

PFC-FREE

10.000
WATER COLUMN

Killtec komt in het voorjaar met nieuwe packables in frisse voorjaars-
kleuren. Deze regenjasjes voor hem en haar zijn ideaal om mee te 

nemen in je rugzak of je bindt ze heel eenvoudig om je middel tijdens 
het wandelen. Het zakje met ombindt elastiek zit heel slim verwerkt 
in de zijzakken. Verder is het jack zeer licht in gewicht en met een 
waterkolom van 10.000mm en getapete naden zeer functioneel en 

een must have voor iedere wandelaar. 
Te koop vanaf 69,95 Euro bij de Outdoorspecialist.

100 % PASVORM

www.meindl.de

100 % PASVORM

www.meindl.de

5575 ANW advertenties.indd   20 23-02-2021   16:53

ADVENTURE STOREADVENTURE STORE
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OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN 

.

.

.
Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 

Koeveldsestraat 16.
maandelijks gratis deelname

aan onze loterij.

U woont in een prachtige wijk, maar dat hoef ik u ongetwij-
feld niet te vertellen. Niet voor niets heeft u ooit, samen 
met ruim 11.000 wijkgenoten, besloten om hier te gaan of 
blijven wonen. Mierlo-Hout heeft mooie voorzieningen als 
de Geseldonk en Nei Skoen, kent een rijk verenigingsleven 
en is een wijk waar mensen elkaar kennen en helpen. Daar 
zijn wij ook als SP trots op! 

Een wijk is geen verzameling van gebouwen en straten. Het 
zijn de mensen die de wijk maken. Daarom is het voor de 
politiek ook belangrijk om te luisteren naar wat wijkbewo-
ners te vertellen hebben. En aan de slag te gaan met de 
onderwerpen die daar leven. De SP gaat daarom regelmatig 
‘kloppen’ in de wijk: gewoon langs de deuren gaan om een 
praatje te maken en te luisteren naar wat er leeft. 

Ook in Mierlo-Hout. Zo kwamen we er in gesprek met 
buurtbewoners achter dat het hondenveld aan de Pastoor 
van de Venstraat geen hek had en honden de weg op ren-
den. We hebben kunnen zorgen dat dit snel werd opgelost. 
En hebben we het stadsbestuur gevraagd om de mensen 
van bouwplan Houtse Akker te helpen, toen bleek dat zij 
ernstig in de problemen zaten. Met succes: door inzet van 
de gemeente is een drama voor 26 gezinnen voorkomen. 

Hier draait het wat de SP betreft om: niet tegenover, maar 
naast inwoners staan. Niet denken in beperkingen, maar 
kijken wat wel kan. De menselijke maat moet leidend zijn 
bij wat we als gemeente doen. Samen met de wijkbewo-
ners en de wijkraad. 
Op die manier is het uiteindelijk ook gelukt om tot een 
herinrichting van de Mierloseweg te komen: een langge-
koesterde wens vanuit de wijkraad. Op 2 december 2019 
heb ik deze feestelijk mee mogen openen. 

Zo willen we als SP ook de komende jaren samen verder 
bouwen aan Mierlo-Hout. Door te zorgen voor voldoende 
huurwoningen en huizen voor starters, deze duurzamer te 
maken en de openbare ruimte te vergroenen. Door samen 
met buurten te werken aan de leefbaarheid met buurtpre-
ventie en whatsapp-preventie. Door te zorgen voor veilige 
wegen en goede fietspaden. En door klaar te staan voor ie-
dere inwoner die hulp nodig heeft, omdat het om wat voor 
reden dan ook zelf even niet meer lukt. 

De SP is er klaar voor! U 
kunt en mag de komen-
de jaren opnieuw op ons 
rekenen. Mogen wij op 16 
maart op u rekenen? 

Erik de Vries
Lijsttrekker SP Helmond

Trots op Mierlo-Hout!
Politieke columnSint bij Scouting

Mierlo-Hout 
Zaterdag 27 november hadden de Bevers, Kabouterwelpen en 
Welpen een speciaal Sinterklaasprogramma op de Scouting 
Boerderij op de Koeveldsestraat. 

Er was een training als Piet en een zoektocht in het donker 
waarbij de kinderen lieten zien dat zij over een paar jaar zeker 
Sinterklaas kunnen gaan helpen als Piet. Ook werden er mijters 
ingekleurd en voorzien van een mooie baard van witte papieren 
ringen. Aan het eind van de middag werden de kinderen verrast 
door een bezoek van de Sint met 2 Pieten buiten op het bin-
nenplein. In een cirkel rond de Sint op gepaste afstand werd er 
gezongen en vertelden verschillende kinderen mooie verhalen. 
Het bezoek was kort, maar om niet meer te vergeten. 
Sint en Pieten: Bedankt! 

F | Scouting Mierlo-Hout
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Kansrijk
Mierlo-Hout 
wenst alle  
inwoners van 
Mierlo-Hout 
fi jne kerstdagen,
een goede 
jaarwisseling en 
een gezond en 
voorspoedig 
2022!

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

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

Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Monuta Magis.
Voor de uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis
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Bijzonder
Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Hou-
tenaar in het zonnetje gezet met een 
prachtige bos bloemen van Bloem-
boetiek Nicole. Dit keer is de keuze 
gevallen op Piet van den Heuvel, maar 
liefst 66 jaar getrouwd met Nellie. En 
dat je van hard werken niet dood gaat, 
bewijzen Piet en Nellie. Piet is 92 jaar 
en Nellie 90 jaar oud en hun gezond-
heid is voor dergelijke leeftijden bui-
tengewoon goed. 

Piet heeft een indrukwekkende staat 
van vrijwilligersdienst, laten we maar 
eens enkele activiteiten gaan noemen:

• 9 jaar vice-voorzitter van de K.B.O.
• Vele jaren secretaris van het Isidorus-
gil de (gilde voor oud-boeren).
• Van 1987 tot 1997 vrijwilliger bij het 
Jan Visser Museum en van 1997 tot 
januari 2022 voorzitter van het Jan 
Visser Museum en dan draagt Piet de 
voorzittershamer over. Tis zat gewist 
zegt Piet.

Piet zingt in het Mierlo-Houtse kerk-
koor Cantemus Domini, verrichte on-
derhoudswerk op het Mierlo-Houtse 
kerkhof, was secretaris van het toen-
malige NCB (Nederlandse Christe-
lijke Boerenbond) en was vele jaren 
actief in de politiek (CDA). En zeker 
niet te vergeten, Piet was van 1968 tot 
1998 secretaris/werkverdeler bij ‘be-
drijfshulpvereniging’ Aarle-Rixtel en 
omstreken. De bedrijfshulpvereniging 
zorgde ervoor dat boeren die plotse-
ling ziek werden of door omstandig-
heden hun werk niet konden doen, per 
direct hulp kregen. En daarnaast was 
Piet ook nog boer en dat betekende 
lange dagen werken samen met vrouw 
Nellie. “Mar ge ziet, we hebbe er niks 
van geleje”, lacht Piet schuchter.

Terug naar zijn Jan Visser Muse-
um-werk. Het museum was te een-
zijdig ingericht met alleen wat oude 
landbouwwerktuigen en daarmee trek 
je geen volle zalen, daarom moest de 
collectie worden uitgebreid met mate-

rialen van veel meer oude ambachten 
zoals bakkerij, metaal, smederij, slager 
en de brandweer. Ja, die hoorde er ook 
bij en vormt vandaag de dag een van 
de pronkstukken van de oude am-
bachten. Vele jaren moest er met een 
dertigtal vrijwilligers hard worden ge-
werkt, want meer materialen en ma-
chines betekende ook meer ruimte. En 
niets uitbesteden, gewoon alles zelf 
doen want de war ut goeiekopste. Piet 
kan met gepaste trots afscheid gaan 
nemen van zijn voorzitterschap, want 
het Jan Visser Museum is gezond en 
timmert behoorlijk aan de weg. Jaar-
lijks bezoeken zeker 10.000 personen 
het museum en smullen van eigen ge-
maakte stamppot en pannenkoeken.
 
Beste Piet, namens vele Helmon-
ders bijzonder dank voor jouw inzet, 
positieve uitstraling en doorzettings-
vermogen. Piet en Nellie namens mij 
vriendelijk dank voor de gastvrijheid en 
de mooie verhalen over vroeger.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar, 
Piet een bijzonder bloemetje voor jou. 

F | Hart voor het Hout

Bloemboetiek

Nicole

Houts Gemengd Koor
repeteert weer niet…
Na een lange periode van niet repeteren en geen uitvoeringen geven, heeft het HGK begin 
september de draad weer kunnen oppakken. Daar de anderhalve-meter-maatregel nog gold, 
splitste het bestuur in overleg met de dirigent de repetitietijd in tweeën. Sopranen en alten 
repeteerden aan het begin van de avond en de tenoren en bassen sloten de avond in wijkhuis 
De Geseldonk af. Op deze wijze waren de groepen kleiner en konden we in de muziekzaal op 
anderhalve meter afstand van elkaar samen zingen.

Koorleden waren ontzettend blij toen op 
25 september die verfoeide afstands-
regel uit het coronapakket verdween en 
alle vier de stemgroepen samen konden 
repeteren.

Gerepeteerd hebben we. Elk koorlid had 
er zin in. Er was te lang niet gezongen. 
Natuurlijk was het wennen, wennen aan 
je eigen stem, wennen aan de stem van je 
buurman of buurvrouw. Ook vroeg menig 
koorlid zich af of zijn of haar stem nog wel 
mee kon. Na plusminus een achttal repe-
titie-avonden bleek dat het koor bijna te-
rug is op het niveau van vóór corona. Een 
knappe prestatie van onze dirigent Jac-
ques Lemmens. Het kostte hem veel her-
halingen. Maar het is gelukt. Ook dankzij 
een goede opkomst van de koorleden op 
de repetitie. Weinigen lieten verstek gaan.

Voor dit jaar stonden nog twee uitvoerin-
gen gepland en daarvoor moest flink ge-
repeteerd worden.
Traditiegetrouw verzorgt het koor vooraf-
gaand aan haar St. Caeciliafeest de eu-
charistieviering van 19:00 uur in de St. Lu-
ciakerk. Evenals in 2016, ons jubileumjaar, 
is de Rimboband onze gast bij het kerst-
concert van 2021. Elk koorlid keek uit naar 
deze activiteiten. Wij mochten weer zin-
gen. Tot aan de persconferentie van vrij-
dag 12 november. De horeca mag slechts 
tot 20:00 uur open. Het HGK-bestuur 
zag de bui al hangen. Tijdens de repetitie 
van dinsdag 16 november is er een over-
leg met de aanwezige leden. Wat te doen 
nu het virus ook onder de gevaccineerden 
toeslaat. Het bestuur wil de verantwoor-
delijkheid niet nemen dat rond de kerst 
een half koor in quarantaine moet. Dat 

willen we voorkomen. Unaniem wordt het 
besluit genomen om de geplande activi-
teiten te cancelen en de repetities voor 
onbepaalde tijd op te schorten.

Wij hadden heel graag Mierlo-Hout een 
mooi kerstconcert gegund. Een concert 
samen met de Rimboband, een concert 
in kerstsfeer. Evenals in 2020 moet het 
HGK het concert een jaar opschuiven. 
Misschien hebben we in 2022 meer geluk. 

Hoewel het koor door de corona-epide-
mie geen ledenverlies kent, zoekt het be-
stuur nog steeds naarstig naar uitbreiding 
van het ledental. Zowel bij sopranen, al-
ten, tenoren en bassen is er plaats voor 
nieuwe stemmen. Zingen houd je gezond. 
Zingen is een mooie hobby. Samen repe-
teren geeft ontspanning en rust. Samen 
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repeteren geeft gezelligheid. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij:

Nico Vaessen
Witte de Withstraat 58
5703 XC Helmond
0492-541768
n.vaessen@upcmail.nl

Hans van Langeveld
Windmolenstraat 62
5706 AS Helmond
0492-520383
h.vanlangeveld@bbhmail.nl

Harry Rademakers
Torenstraat 77
5701 SH Helmond
0492-513650
hcrademakers@kpnmail.nl
www.houtsgemengdkoor.nl

Bestuur, leden, dirigent en begeleiders 
van het Houts Gemengd Koor wensen 
Mierlo-Hout fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2022 zonder besmettingen.

Een foto uit betere tijden | F Gerrit Jacobs
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In september van dit jaar bestond het mo-
nument exact 10 jaar. Dankzij een goede 
samenwerking met de gemeente Helmond 
en lokale ondernemers werd het mogelijk 
om het gedenkteken en de omgeving van 
het 'Memorial Park' grondig te vernieuwen. 
Zo kon Mierlo-Hout op 22 september, sa-
men met jong en oud en gelukkig zonder 
al teveel beperkingen de oorlogsslachtof-
fers herdenken en het jubileum vieren. Het 
stichtingsbestuur van HMMH is u erg dank-

baar en wil graag aan iedereen haar respect 
en waardering uiten voor al uw kleine en 
grote inspanningen. Tevens gaat onze dank 
uit naar alle familieleden die in 2021, na 
een uitvaart van een overleden dierbare, op 
vrijblijvende wijze bloemen geschonken of 
geplaatst hebben bij ons herdenkingsmo-

nument. Namens bestuursleden, Harrie, 
Henk, Patrick en Ad wensen wij iedereen 
bijzonder fijne feestdagen en… moge het 
nieuwe jaar, op alle gebied een jaar worden 
waarvan je zegt; het mocht nog jaren duren!

Mario Coolen VZ

De bevrijding- en 
herdenkingsfestiviteiten 1944-
2021 in Mierlo-Hout werden 
ook dit jaar mede mogelijk 
gemaakt door onze 
vrijwilligers, partners, 
sponsors, de parochie 
Damiaan en niet te vergeten 
al degenen, die zich hebben 
aangesloten bij de club van:
'Vrienden van het 
Monument'.

Het is een druk op- en afgerij aan de Koeveldsestraat op zaterdag-
ochtend. Dat is het moment dat iedereen zijn of haar oud papier en 
oude kleding en schoenen kan komen inleveren. Ondanks de druk-
te, gebeurt alles coronaproof. Er is een éénrichtingsroute ingesteld 
en voor een goede doorstroming staan de containers al klaar. Het 
is letterlijk afgooien en weer door. Als je wil. Voor degenen die toch 
graag even een praatje maken, staat de koffie klaar. Al wordt die 
uiteraard ook op minimaal 1,5 meter afstand genuttigd.

Wie op zaterdagochtend bij de Kluppels langsgaat, proeft daar al 
meteen de gezelligheid die de club kenmerkt. Of het nu warm is of 
koud, regent of droog is, de Kluppels zullen je altijd warm verwelko-
men en helpen met het lossen van je papier als dat nodig is.

Officiële brenglocatie
Dat inzamelen van oud papier, kleding en schoeisel doen ze natuur-
lijk niet voor niets. De gemeente heeft hen aangemerkt als officiële 
brenglocatie, wat wil zeggen dat de gemeente ook zorgt voor een 
juiste afvoer en recycling van al het opgehaalde materiaal. Zij heb-
ben ook een papierpers ter bruikleen weggezet op het terrein van de 
Kluppels. Hierin worden de containers geleegd en wordt het papier 
samengedrukt. Zo neemt het natuurlijk veel minder ruimte in. Voor 
grote stukken karton staat er een aparte container en voor de kleding 
en schoeisel staan er klepcontainers zoals we die ook kennen van de 
openbare weg.

Carnaval en loterij
Voor alles wat bij de Kluppels ingeleverd wordt, krijgen zij een ver-
goeding. Deze opbrengst komt geheel ten goede van het Houtse 
carnaval. Het mes snijdt dus aan twee kanten: de mensen zijn van 
hun ‘rommel’ af en de Kluppels kunnen weer hun steentje bijdragen 
aan de diverse carnavalsevenementen. Aarzel dus niet en breng je 
oud papier, kleding en schoeisel naar de Kluppels op zaterdagoch-
tend tussen 9.00 en 13.00 uur aan de Koeveldsestraat. Opgeruimd 
staat netjes! Bijkomend voordeel is ook nog eens dat wanneer je iets 
inlevert, je gratis meespeelt aan hun maandelijkse loterij waar mooie 
prijzen mee te winnen zijn. Gun je oud papier, textiel, kleding en/of 
schoeisel een tweede leven bij de Houtse Kluppels!

Oud papier, 
kleding en schoeisel
vindt een goede 
bestemming bij 
de Houtse Kluppels

Anton van Lieshout 
bedient de papierpers

| F Wendy Lodewijk
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Soos55 is een biljartvereniging voor ie-
dereen die een passie heeft voor biljar-
ten. Ongeacht het niveau, geslacht of 
komaf, iedereen is welkom. Bij Soos55 
draait het om de gezelligheid van samen 
een balletje te stoten en bij te buurten. 
De vereniging bestaat zoals de naam al 
zegt, sinds 1955 en heeft sindsdien de 
nodige omzwervingen gehad qua thuis-
basis. De laatste tijd zijn ze echter naar 
volle tevredenheid gevestigd in Café De 
Karper aan de Walvisstraat, waar de bil-
jarters elke maandagmiddag spelen.

Gezelligheid troef
Eduard en Sjaak staan ons te woord en 
vertellen enthousiast: “Het is ontzettend 
leuk om in een informele sfeer te biljarten. 
Je best doen om de bal zo goed mogelijk 
aan te spelen, maar zonder de ‘driften’ 
om per se de beste te willen zijn. Het zorgt 
voor ontspanning en leuke sociale con-
tacten. We schrijven zelf onze scores en 
hebben een heel fijne band onderling. We 
spelen veelal libre, maar er zijn ook leden 
die driebanden. Elke maandagmiddag 
tussen 13.00 en 17.00 uur spelen we mi-
nimaal 2 partijen, al naar gelang hoeveel 
leden/spelers aanwezig zijn.”

Nieuwe aanwinsten
Soos55 verwelkomt graag nieuwe leden. 
“Door de afgelopen coronaperiode is ons 
ledental helaas wat uitgedund. Daarnaast 
vinden we het erg jammer dat ande-
re biljarts, in bijvoorbeeld wijkhuizen en 
verzorgingscentra, veelal verdwenen zijn. 
We houden onze hobby graag levend.” Ie-
dereen is dan ook welkom om op maan-
dagmiddag eens langs te komen bij Café 
De Karper. De mannen leggen uit: “Je 

mag ook best een keer eerst sfeer komen 
proeven. Je hoeft niet direct lid te worden 
van onze club. En wil je graag mee gaan 
biljarten met ons? Dan ben je van harte 
welkom! Iedereen mag meedoen, of je nu 
een goede biljarter bent of niet. Als je het 
maar leuk vindt om te spelen, dat is het 
enige wat nodig is. Wij hebben geen bal-
lotagecommissie ofzo”, grapt het tweetal. 
“Het gaat echt om het plezier in het spe-
len en de gezelligheid samen.”

Biljartvereniging Soos55 zoekt nieuwe leden

Leden Eduard en Sjaak spelen graag een potje libre | F Wendy Lodewijk
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BEREIKBAARHEID 
                 DIENSTEN

Dokter: 
(alleen spoedgevallen): Centr. 
Huisartsenpost, tel. 088-8765151, 
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 
17:00-08:00 uur, 
weekend/feestdagen.

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

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

Wijkagenten: 
Monique Aelmans 

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

Slachtofferhulp: 
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900-0101

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

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

LEV Groep 
(sociaal team west): Voor alle 
vragen op maatschappelijk  terrein.
Tel. 0492-598981.  E-mail: wijk
teamhelmondwest@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 Scheepers:
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond. 
0492-522930.
Telefonisch spreekuur op donder-
dag van 18.00-18.30 uur.
Voor algemene informatie: 
parochiecentrum Damiaanparo-
chie, Dorpsstraat 34 Helmond. 
0492-523147 van maandag t/m 
donderdag tussen 10-12 uur.

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: 

rianne.van.veghel@politie.nl

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

w
w

w
.o

ns
m

ie
rl

oh
ou

t.
nl

www.onsmierlohout.nl

GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

shoes&more
1 STUK 
30%
KORTING

2 STUK 
40%
KORTING

3 STUK 
50%
KORTING

Wijkraad 
Mierlo-Hout 
wenst u prettige 
feestdagen en 
een gezond 
2022 toe! 

Nieuwbouw Aquamarijnstraat

De omwonenden zijn over deze bouw-
plannen een aantal maanden geleden 
geïnformeerd en Mì Hellemonders heeft 
hierover een aantal vragen gesteld aan 
het college. Zij vinden het goed dat er ge-
bouwd wordt op ’t Hout, maar willen niet 
dat er te veel groen opgeofferd wordt, ze-
ker niet als het gaat om groen met een 
maatschappelijke bestemming.

In antwoord op de gestelde vragen (deze 
zijn overigens terug te lezen op de website 
van de gemeente Helmond), lezen we dat 
de grond eerder van de kerk/parochiebe-
stuur was en dat deze volgens de regels 
verkocht is en dat ook het bestemmings-
plan als zodanig voorbereid wordt. Daar 
hoort ook een onderzoek naar de water-

berging en een ecologisch onderzoek bij. 
Pas als het bestemmingsplan gereed is 
om ter inzage gelegd te worden, zal deze 
ook gepubliceerd worden op www.ruim-
telijkeplannen.nl.

Als laatste vraag stelde Mì Hellemon-
ders: Daar waar op dit moment nu juist 
in Helmond een heel grote vraag is naar 
betaalbare woningen, worden hier weder-
om woningen, voor de meeste mensen 
veel te dure bungalows, gebouwd! Kunt 
u proberen uit te leggen waarom dat dat 
toch goed zou zijn? Want wij zien dat na-
drukkelijk niet!

De gemeente antwoord hierop: Jaar-
lijks bouwt de gemeente tussen de 500 

en 700 nieuwe woningen. In het wo-
ningbouwprogramma wordt rekening 
gehouden met diverse doelgroepen, 
woningtypologieën en prijsklassen. Bij 
het vaststellen van het woningbouw-
programma baseren wij ons op woning-
behoefte-onderzoek, gegevens van wo-
ningcorporaties en ontwikkelingen op de 
woningmarkt. Het woningbouwprogram-
ma bestaat voor ongeveer 35 % uit soci-
ale woningbouw (sociale huurwoningen 
en sociale koopwoningen voor starters). 
Waarom ook in de duurdere sector wordt 
gebouwd heeft 2 redenen: Er is vraag naar 
dit soort woningen en door de bouw van 
deze woningen komen als gevolg van 
doorstroming goedkopere woningen in de 
bestaande woningvoorraad vrij. 

Op de site van Next Development staat te lezen dat in de Aquamarijnstraat
18 duurzame semibungalows ontwikkeld worden op een perceel grond die eerder bestemd was 

voor het naastgelegen kerkhof. Die grond is nu echter vrijgekomen voor woningbouw, mede 
omdat er minder ruimte nodig is op de begraafplaats omdat steeds meer mensen kiezen voor 

cremeren in plaats van begraven. 

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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Parnassiasingel 5
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Schelvisstraat 8
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VERKOPEN?

HELMOND
EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WONINGMAKELAARS. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE

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

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

PE
ER

 &
 P

A
RT

N
ER

S 
 A

V
H

 D
EC

 2
0

21
 O

M
H

TE KOOP

Dircxken van Meghenstraat 54

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

Pastoor Elsenstraat 53 Calsstraat 39

Maak kennis met 
onze woningmakelaars

DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

Itterestraat 42 Sjef Remmenlaan 40a

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

Dircxken van Meghenstraat 54 onze woningmakelaars

Itterestraat 42 Sjef Remmenlaan 40a
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ZOWEL IN HELMOND
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