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Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt 

Laat uw kachel 
minstens één keer per 
jaar vegen door een 
erkend vakman. Beperk 
het risico op een 
schoorsteenbrand.

Steek het hout van bovenaf aan 
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
niet smeulen.

Het stoken van hout in open 
haard of houtkachel is lekker 
warm en brengt gezelligheid in 
huis. Hout stoken kan ook 
overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt,
beperkt u geur- en gezondheids-
overlast voor uw omgeving en 
voor uzelf.  

Stook niet als het windstil 
of mistig is. Voorkom 
daarmee dat de rook in 
uw tuin en bij de buren 
blijft hangen. Check 
daarom voor het stoken 
www.stookwijzer.nu 

Stook droog hout.
Gebruik hout met een 
vochtpercentage van 
maximaal 20%.

< 20%

Gebruik onbehandeld 
en ongeverfd hout.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Meer tips? Kijk op 
www.helmond.nl/houtstoken

Samen zorgen we voor een fijne wijk! Helpt u een handje? 

Tips om het buitengeluid van uw 
warmtepomp of airco te beperken 

Het geluidsniveau van buitenunits van airco’s en warmtepompen mag niet 
hoger zijn dan 40 dB gemeten op de perceelsgrens. 

20 60 80 100

Let bij de aanschaf van een airco of 
warmtepomp op het geluid dat de 
buitenunit maakt.

Vraag de leverancier naar de 
mogelijkheden voor een stille buitenunit. 

Gras en beplanting in uw tuin kan het geluid ook verminderen. 

Plaats de buitenunit zover mogelijk van de erfgrens (met de buren) af.  

Plaats een geluidsdempende ombouwkast om de buitenunit. Let op: een 
ombouw die zichtbaar is vanaf de openbare weg kan vergunningplichtig zijn.

Weet u het niet zeker? Neem dan contact op met de gemeente via 14-0492 
of mail naar omgevingsvergunningen@helmond.nl. 
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Leo van de Laar 
is Mierlo-Houtenaar

Bijzonder Bloemetje
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Een welverdiende prijs voor talloze prestaties 
in de vorm van vrijwilligerswerk in het Houtse 
verenigingsleven.

Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar 
in het zonnetje gezet met een prachtige bos 
bloemen van Bloemboetiek Nicole. Dit keer is 
de keuze gevallen op Marco van de Manakker, 
vanaf de oprichting betrokken bij Dansvereniging 
X-perience Mierlo–Hout.

Voor u ligt het allereerste nummer van Ons Mier-
lo-Hout Magazine van 2022. Wij hopen dat 2022 
veel goeds mag brengen. Carnaval kan dan wel 
niet in de geijkte vorm doorgaan, toch hopen wij 
op een passend alternatief. Wordt vervolgd. Op 
de voorpagina ziet u Leo van de Laar, die trots 
de titel van Mierlo-Houtenaar van het jaar 2021 
mag dragen.

Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer 
volop nieuws uit en over Mierlo-Hout. U ziet de 
tweede editie van Ons Mierlo-Hout Magazine 
weer verschijnen in maart, net voor de gemeen-
teraadsverkiezingen.

In deze editie
Kristie ging langs bij Aldi van Lierop en sprak 
met haar over haar liefde voor schrijven én voor 
Helmond. Ad tekende het verhaal op van Toon 
van de Mortel die 60 jaar rij-instructeur is. Een 
prestatie waar je trots op mag zijn. Wendy dronk 
koffie met de kersverse Prins van de Houtse 
Kluppels en ten slotte sprak Floortje met Leo 
van de Laar, die de voorpagina siert. Dit en nog 
veel meer leest u in deze nieuwe editie van ons 
magazine.

Op donderdag 27 januari j.l. is het appartementen complex Voorstadhalte opgeleverd aan 
Woningstichting Compaen. De Van Bussel Groep en haar medewerkers en onderaannemers 
zijn supertrots op het resultaat. Ze bedanken ook Compaen voor de fijne samenwerking.

Het gebouwencomplex wordt inmiddels ingericht en al gedeeltelijk bewoond. Het mag gezegd 
worden, een aanwinst voor Mierlo-Hout een mooi gebouw waar men de toekomst mee in kan. 
Nu kan men ook volop beginnen aan het tegenover gelegen ‘Alphonsus’ complex. Als straks 
alles klaar is dan krijgt Mierlo-Hout een centrum met allure. Men kijkt er naar uit.

Appartementen-complex 
Voorstadhalte opgeleverd

Wij wensen u 
veel leesplezier!



4

Door: Floortje Jansen

Appel niet ver van de boom
Als kind uit een gezin van tien kreeg Leo 
al van jongs af aan te maken met vereni-
gingen. “Mijn vader was een echte vereni-
gingsman. Vanaf mijn zesde was ik bijna 
elke dag in de kerk om de heilige mis te 
dienen.” 
Voorzitter werd hij van de Katholieke Ar-
beiders Jeugd toen hij zestien jaar oud 

was en ook begon hij als tiener als tam-
boer bij het gilde Sint Antonius Abt. “Mijn 
familie was met zeven personen bij het 
gilde.” Nog steeds is hij daar actief en kijkt 
hij vooruit naar 2025, wanneer een nieuw 
gildefeest plaats moet gaan vinden. 

Koning van het gilde
Is er na 61 jaar nog wel wat te bereiken 
daar? “Zeker. Mijn lievelingswens is om 
éénmaal koning te worden. Mijn oudste 
broer is dat zeven keer geweest.” Om de 
twee jaar trekt het gilde eropuit om één 
voor één een poging te wagen een hou-
ten vogel van de dertig meter hoge ‘skiet-
boom’ af te schieten. 
De winnaar krijgt een zilveren vogel en 
mag zichzelf koning noemen voor de 
daaropvolgende jaren. Ook heeft hij de 
plicht het gilde een schild te schenken 
voor op de koningsmantel. 

“Ik was na mijn broer aan de beurt. Mis-
schien had ik hem er ook af kunnen schie-
ten, maar hij was me voor”, vertelt Leo la-
chend. “Ik ben met hart en ziel een echte 
gildebroeder.”

Nog altijd actief
Als lid van de supportersclub voor Houtse 
wielrenner Jos van der Vleuten organiseer-
de hij jarenlang wedstrijden en busreizen 
naar de Tour de France, waar Jos reed. “De 
huldigingen daar waren prachtige ervarin-
gen.” Ook is Leo actief bij carnavalsver-
eniging De Houtse Kluppels, die dit jaar 
hun 60-jarig bestaan vieren. 56 hiervan 
zijn mede te danken aan Leo, die er nog 
steeds Ere-Kluppel is. Vroeger was hij als 
kletser actief op de kletsavonden, zie fo-
to’s.  “Voor mij is nog niet de tijd aange-
broken om bij de Vukkers te gaan horen.” 
Leden van 60 jaar en ouder hoeven binnen 
de vereniging geen werkzaamheden meer 
te doen in commissies om erbij te blijven. 
Leo mag dan 77 jaar zijn, maar hij “wil nog 
geen Vukker zijn. Ik ben nog actief!”, elke 
zaterdag is hij te vinden bij de papier en 
kleding-inzameling van de Kluppels.

Vergrijzing
Actief is hij zeker, in verscheidene com-
missies. “Mijn paradepaardje blijft toch 
de ouderenmiddag. Er zijn dan 400 ouder 
bezoekers  in de Geseldonk met een lekker 

Leo van de Laar 
is Mierlo-Houtenaar 2021 

Sinds afgelopen december is het bekend: De gekozen Mierlo-Houtenaar van het jaar 2021 is 
de 77-jarige Leo van de Laar. Een welverdiende prijs voor talloze prestaties in de vorm van 
vrijwilligerswerk in het Houtse verenigingsleven. De onderscheiding zelf laat nog even op 
zich wachten, door de coronamaatregelen gaat de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de 
wijkraad Mierlo-Hout wederom niet door, maar Leo blijft er positief onder. 

Leo van de Laar bij zijn auto, waar hij de hele week kleding en papier mee ophaalt, luxe maar doeltreffend. F | Wendy Lodewijk

1968, Kletser Leo als Stanneke Ventiel 
F | archief Leo
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Iedereen vindt openbaar vervoer belangrijk, 
maar plan! maakt zich zorgen. Wij willen 
immers ook dat onze stad, waaronder ook 
Mierlo-Hout, goed bereikbaar blijft, maar 
hoe pakken we dat aan? Voor diegenen die 
graag wandelen of de fiets nemen is deze 
bereikbaarheid geen probleem, maar hoe 
zit het met diegenen die afhankelijk zijn 
van openbaar vervoer (OV)? En wie is ver-
antwoordelijk voor het OV in Helmond?

Navraag leert dat de financiële bijdra-
ge voor het OV in Noord-Brabant wordt 
verzorgd door de provincie. Op basis van 
provincieregels, wordt bekeken waar en 
wanneer het OV wordt ingezet. Vervolgens 
is de uitvoering opgedragen aan Hermes/
Connexxion. De provincie heeft het stand-
punt dat er binnen Helmond geen verder 
fijnmazig openbaar vervoer noodzakelijk is, 
omdat Helmond vier treinstations heeft; en 
dat deze stations te voet of per fiets vol-
doende bereikbaar zijn! Echter, hoe zit het 
dan met diegenen die zich niet op deze 
manier kunnen verplaatsen? Hoe groot is 
die groep? En betekent dit standpunt niet 
dat het voor veel mensen moeilijk, of zelfs 
onmogelijk wordt om vanuit Mierlo-Hout 
andere wijken, het ziekenhuis, de theaters 

of industrieterrein te bereiken? plan! vindt 
dat, al heeft Mierlo-Hout een NS-station, 
een goed, fijnmazig openbaar vervoer van 
en naar alle wijken van Helmond belangrijk 
blijft voor een goed contact.

Het Bravoflex-systeem (kleine bussen, die 
op bestelling door de stad reden) is door de 
provincie enige tijd als proef uitgetest, maar 
om financiële redenen afgeblazen. Onlangs 
is besloten om in Helmond niet verder te 
gaan met het aanbieden van deel-scooters. 
Het gemeentebestuur is vooral bezig ge-
weest om, naast reizen per fiets of te voet, 
nieuwe alternatieven zoals deel-auto’s, 
deel-scooters, deel-fietsen en zelfrijdende 
elektrische minibusjes op beperkte schaal 
uit te laten testen. Zit het college hiermee 
wel op het juiste spoor? Want wat is de be-
hoefte van de inwoners van Mierlo-Hout als 
het om het openbaar stadsvervoer gaat? 
Omdat dit niet duidelijk is, hebben wij als 
plan! een motie ingediend om eerst eens 
te onderzoeken wat deze behoefte is. Pas 
als dát duidelijk is, kan er wat ons betreft 
nagedacht worden over oplossingen. Ge-
lukkig is deze motie unaniem door de ge-
meenteraad aangenomen. Dus mocht u 
over enige tijd door de gemeente bevraagd 

worden wat uw behoefte is inzake het OV, 
dan nodigen wij u graag uit om uw stem te 
laten horen.

Namens politieke partij plan!
Ine Warmerdam, 
Sacha van Lierop 
en Gerard Bosch

Openbaar vervoer in Mierlo-Hout
Politieke column

Leo van de Laar 
is Mierlo-Houtenaar 2021 

kopje koffie 
en een ad-
vocaatje met 
slagroom. Als 
je ziet hoe 
de ouderen 
genieten op 
zo’n dag, dat 
is gewoon 
geweldig.”
Maar scherp 
genoeg is 
Leo ook om 
te zien dat 
het vereni-

gingsleven aan het vergrijzen is. “Ik maak 
me enorme zorgen over de toekomst”, 
zegt hij. “Bij diverse groepen zie je het 
probleem terugkomen: geen jeugd. Geen 
gildebroeders, geen gildezusters. De car-
navalsclub kampt met problemen voor de 
leden van de Raad van Elf. Onze fanfare 
is teruggegaan van 100 naar nog maar 30 
muzikanten. Dat baart me echt zorgen.”

Zo vader, zo zoon
“Ik ben er gewoon ingerold”, is Leo’s 
nuchtere antwoord op de vraag waar zijn 
passie voor het vrijwilligerswerk bij vereni-
gingen vandaan komt. Werkzaam in het 
bedrijfsleven als directeur van een pluim-
ververwerkende industrie had hij de mo-
gelijkheid hier en daar een kippetje weg te 
geven. Vereniging deden beroep op hem 
voor evenementen als een loterij, waar-
door dingen gingen lopen. “Wat mijn va-
der had, heb ik eigenlijk ook. In mijn vrije 
tijd was het verenigingsleven alles voor 
mij.” Daardoor was hij vaak van huis, wat 
wel lastig was. “Mijn gezin heeft me vroe-
ger voor dit alles natuurlijk veel avonden 
moeten missen. Uiteindelijk is dat alle-
maal op z’n pootjes terecht gekomen en 
daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor.” 

Onderscheiding
Nog veel meer organisaties mogen nog al-
tijd genieten van Leo’s inzet. Want nu, als 
gepensioneerde, blijft hij zich er volledig 

voor inzetten, wat hem tot een waardige 
drager van de titel Mierlo-Houtenaar van 
het jaar maakt. Zijn reactie op de onder-
scheiding? “Ik ben er ontzettend trots op 
en blij mee, dat zeg ik heel eerlijk. Toen ze 
me belden om een foto te komen maken 
verschoot ik echt. Ik vind het geweldig.” 
Het is dus nog even wachten, maar het 
plekje dat de onderscheiding zal krijgen in 
huis heeft Leo al uitgezocht.

1969, Kletser Leo als de 
Vroedvrouw F | archief Leo

1970, Kletser Leo als De Schooljongen 
F | archief Leo
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In 1968 is hij bij rijschool Leo van Oyen 
begonnen, in juli van dat jaar werd de rij-
school overgenomen door Sjef en Truus 
van Tilburg en op zijn beurt weer overge-
nomen door zoon Dirk. Een echt familie 
bedrijf, ook de twee zusjes van Dirk, Ge-
ria en Josje werken er en regelen alles aan 
de balie. Huidige directeur Dirk heeft zijn 
eerst rijlessen nog van Toon gehad, Toon 
kan het samen met de familie geweldig 
vinden. Vaak als er een instructeur ziek is 
(vooral met corona) of op vakantie is dan 
wordt ‘supersub’ Toon weer gebeld. ‘Ben 
zelf al 16 jaar met pensioen en geef nog 
drie dagen rijles ik vind het nog zo leuk dat 
ik het niet kan laten. Mijn baas zei ooit te-
gen mij Toon hoe lang ga jij nog door? Dit 
weet niemand zo lang als ik het nog leuk 
vind en goed gezond blijf en dat ben ik ge-
lukkig en ga ik nog even door. Ik zit graag 
in de auto en vind het leuk om iemand iets 

te leren. Heb zelf heel veel geduld, anders 
zou ik het geen 60 jaar volgehouden heb-
ben. Het belangrijkste van les geven is dat 
je goed met je leerling kunt omgaan. Als 
je een moeilijke leerling hebt die 70 of 80 
lessen nodig heeft, is de uitdaging om dan 
nog steeds te zorgen, dat hij/zij het leuk 
vind, dat is heel belangrijk maar soms ook 
heel moeilijk. Een complimentje op zijn 
tijd hoort erbij en… ben niet bang om een 
fout te maken.’

‘Vaak heb ik leerlingen, dat zijn meestal 
ouderen die een hersenbloeding of een 
andere ernstige aandoening hebben mee-
gemaakt, die mogen dan vaak een jaar niet 
meer auto rijden en die moeten dan een 
medische test rijden, om te kijken dat ze 
nog goed met het verkeer mee kunnen. 
Ik zeg altijd al rij je een paaltje om, dat is 
niet zo erg maar als je iemand van zijn fiets 
af rijdt daar moet ik niet aan denken. En 
vooral geen goede mannen, want die zijn 

er te weinig, ha, ha. Ik ben er ook heel eer-
lijk in, als het niet verantwoord is, dan is 
het einde verhaal. Bij mij komt er ook een 
tijd dat ik mijn rijbewijs moet inleveren. Zo 
lang als ik er nog zo veel plezier in heb en 
ik blijf hopelijk nog goed gezond, dan wil ik 
nog wel ‘n paar jaartjes door gaan.’

In 1993 had Toon de eer om Prins te zijn in 
Mierlo-Hout. Trots als hij was op zijn ‘club-
ke’, CV de Houtse Kluppels, ging hij na een 
jarenlang lidmaatschap van de Raad van 
Elf als gangmaker voor in het Kluppelrijk. 
Ook was hij jarenlang lid van de Hofzan-
gers die op vele Klets- en Show-avonden 
hebben opgetreden, daarbij was hij ook 
super acquisiteur van het Kluppel maga-
zine. Niet voor niets werd hij daarna ook 
ge-eerd als ere-lid van CV de Kluppels en 
niet vergeten, altijd ondersteund door zijn 
grote liefde, echtgenote Friedy.

Toon en Friedy, namens onze redactie,
ga zo nog jarenlang door, jullie zijn een
voorbeeld voor ons allen!

Mierlo-Houtenaar Toon van de Mortel, wie kent hem niet? Altijd goedgemutst, bekijkt het leven 
van de zonnige kant. Als je vraagt hoe het met hem is? Zijn antwoord: ‘Boitegewoon’. Een dag 
niet gelachen is een dag niet geleefd. Toon een vitale man van 81 jaren jong. Gelukkig getrouwd 
met zijn Friedy en elk jaar op vakantie in Portugal met zijn kinderen Marcel, Anja en Eric, een 
hecht gezin. Inmiddels is hij al 16 jaren met pensioen, maar hij zit zeker niet stil, integendeel.

60 Jaar rij-instructeur Toon van de Mortel

Ex-prins Toon 
boitegewoon!

Geen gehoor? 
Dan rechtdoor!

‘Boitegewoon’. 
Een dag niet gelachen is een 

dag niet geleefd.
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www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
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Veelzijdig lekker

Knip je Korting

20%
KORTING
Op één artikel naar keuze*

De korting geldt tegen inlevering van deze bon voor één artikel naar keuze 
uit het Diepvriesspecialist assortiment. Korting is niet geldig in combinatie 

met andere acties en gelden niet op reeds gedane aankopen. De 
kortingsbon is geldig van vrijdag 11 februari t/m zaterdag 19 februari 2022.

Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar in het zonne-
tje gezet met een prachtige bos bloemen van Bloemboetiek  
Nicole. Dit keer is de keuze gevallen op Marco van de Manakker, 
vanaf de oprichting betrokken bij Dansvereniging X-perience  
Mierlo–Hout.

DV X–perience is een dansvereniging die de garde- en show-
danssport beoefent in wedstrijdverband. Bij garde moet je dan 
denken aan dansmarietjes-dansen en showdanssport is modern 
dansen. Ook heeft de vereniging ‘just for fun’ groepen voor alle 
leeftijden.
“Mijn 2 dochters dansten destijds met veel plezier bij de dansma-
riekes van de Houtse Kluppels. Echter in het jaar dat je 14 jaar 
oud wordt moest je helaas stoppen. Omdat de dames het dan-
sen zo leuk vonden, werd het idee geboren om een dansvereni-
ging op te starten. Inmiddels waren Mayke en Melanie leidsters 
bij de dansgroepering van C.V ‘t Barrierke.”
Na het nodige voorbereidend werk, werd om precies te zijn op 
23 april 2004 dansvereniging X-perience opgericht, de gekozen 
naam was zo maar gekozen zonder enige grondslag. Het duurde 
niet lang of de eerste 20 meisjes hadden zich aangemeld voor 
het uitvoeren van de moderne dans en het dansmarietjes-dan-
sen. Vanaf 4 jaar ben je welkom bij de dansvereniging, meisjes 
maar zeker ook jongens. Je start dan in de groep MiniFun of Ki-
dsFun om de eerste beginselen te leren van de danssport. Deze 
groepen nemen niet deel aan wedstrijden. Ook heeft de dans-
vereniging een fun-groep voor 25 jaar en ouder. In deze groep 
dans je wanneer je dansen superleuk vindt en geen wedstrijden 
wil dansen, dus gewoon ‘voor de fun’.
Marco was mede door de betrokkenheid van beide dochters van 
meet af aan erg druk bij X-perience, vele jaren was zij voorzitter, 

doorlopend heeft zij pakjes gemaakt voor verschillende dans-
groepen en doet dit nog steeds. Momenteel maakt zij ook weer 
deel uit van het dagelijks bestuur, want werk is er volop bij een 
dansvereniging die 65 leden telt en er voor knokt om jaarlijks ge-
selecteerd te worden voor deelname aan het NK en EK, knap zeg.
En natuurlijk doen ze dan mee voor de prijzen, want onlangs 
werd een mannelijke solo maar liefst derde op het EK en in dat-
zelfde jaar behaalde een garde-paar zelfs de 2e plaats.
Om alle leden optimaal te kunnen laten trainen beschikken ze 
over meerdere trainlocaties, te weten: ’t Baken, de Geseldonk, het 
Brandpunt en de Westwijzer. Echt ideaal is het jammer genoeg 
niet, maar een eigen locatie is helaas nog niet haalbaar, maar wat 
niet is kan nog komen. Want er leven toch weer plannen over een 
multifunctioneel sportcomplex binnen Mierlo-Hout.
Tot slot weet Marco te melden dat X-perience een gezonde ver-
eniging is met als doelstelling om de jeugd op een gezonde en 
interessante manier bezig te houden, met een sport die goed 
is voor lichaam en geest. Beste Marco, bijzonder dank voor dit 
interview, veel succes, blijf gezond en geniet van dansvereniging 
X-perience. Een bijzonder bloemetje voor jou.

Marco van de Manakker in het Kasteel van Helmond waar zij 
vrijwilligerswerk doet F | Wendy Lodewijk Bloemboetiek

Nicole

Bijzonder Bloemetje
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Elsbeen van Baerlestraat 4, 
Mierlo-Hout  | 06-520 310 28
www.dvairco.nl

Airconditioners 
voor koeling en 
verwarming. 

CEDERHOUTSTRAAT 30A, HELMOND | 06-15051762 
MARKTHALHETHOUT@OUTLOOK.COM | CORINE VAN VEGHEL - VORSTENBOSCH

DAMESKLEDING

ACCESSOIRES

SIERADEN

VINYL LP/SINGLES

JUKEBOXEN

financiële planning wonen | hypotheek vermogensopbouw

Geef je dromen een Kanzz

Waar droom jij over voor later? 
Wil je eerder stoppen met werken 
of echt die droomreis maken? 
Om dit waar te kunnen maken
heb je vermogen nodig. Met een 
financieel plan ga je nu aan de 
slag voor later.  Zo neem je de 
juiste maatregelen voor een
zorgeloze toekomst. Bel voor 
een vrijblijvende afspraak 
of kijk op Kanzz.nl.

Hans Maasakkers CFP
06 - 505 24 702
Hans@kanzz.nl

®

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

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

HIPPE MOOIE 
DAMESKLEDING 
VOOR ALLE 
LEEFTIJDEN &
TRENDY 
WOONITEMS.

Nu bij inlevering van deze advertentie 

10% KORTING
op jouw aankoop.

DE KOFFIE STAAT 
ALTIJD KLAAR!

@Bij Sill Fashion & Lifestyle

@bijsill

Hoofdstraat 148a , Helmond (Mierlo-Hout) | 06-19026400

ELKE 
WEEK 

NIEUWE 
ITEMS!
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Om die houding ook in de praktijk te 
brengen, werken we met Dorpsplein Mier-
lo-Hout aan een buurt die onderlinge 
ontmoetingen stimuleert. Dat doen we 
door verschillende plekken te maken in 
de openbare ruimte, grotere en kleinere. 
Plekken in het groen waar veel mensen 
samen kunnen komen om bijvoorbeeld 
een yogales te kunnen volgen, samen 
kunnen dansen of mogelijk een theater-
stuk te kunnen opvoeren of aanschou-
wen. En plekken die juist intiemer van 
aard zijn om met z’n tweeën of drieën 
een kopje thee te kunnen drinken en de 
dingen van de dag door te nemen.

Variatie in gebouwen
Dat doen we ook door een divers pro-
gramma aan woningen en andere ruim-
ten te bouwen. Anders dan in de huidi-
ge situatie kent Dorpsplein Mierlo-Hout 
straks ook woningen voor mensen die 
geen zorg nodig hebben. We werken aan 
een mix van goedkopere en duurdere wo-

ningen die in verschillende gebouwen zul-
len worden gerealiseerd. Twee van die ge-
bouwen staan langs de Hoofdstraat. Hier 
hebben de woningen een mooi uitzicht 
op de drukte van de straat, het verkeer, 
de school en de nieuwbouw van de Voor-
stadhalte. Andere woningen krijgen juist 
uitzicht op de kloostertuin die verscholen 
ligt achter de Hoofdstraat. Deze uitzich-
ten zullen wat rustiger zijn omdat er geen 
doorgaand verkeer is. Tegelijkertijd wordt 
ook de kloostertuin een levendig gebied 
voor wandelaars en door de diverse voor-
zieningen die rond de kloostertuin komen 
te liggen. In de zone tussen de Houtse 
Parallelweg en de Pastoor Elsenstraat 
komt een vijftal woongebouwen. In som-
mige daarvan combineren we wonen met 
zorg en kantoren voor Savant Zorg.

Juist door het realiseren van een gebied 
met een variatie aan woningen en voor-
zieningen werken we aan een omgeving 
waar ontmoetingen laagdrempelig van 

aard zullen zijn. Voor iedereen: bewoners, 
bezoekers en mensen die straks werken in 
Dorpsplein Mierlo-Hout. Om samen het 
hele jaar door iets van de kerstgedachte 
waar te kunnen blijven maken. Hoe mooi 
is het dan dat in de kloostertuin nog een 
mooie kapel staat. Kapellen en kerst heb-
ben toch iets gemeenschappelijks. De 
kapel is gebouwd in 1930 en is prachtig 
verbouwd tot een ruimte waar alles te 
vinden is over de ontwikkelingen rondom 
Dorpsplein Mierlo- Hout. Inclusief een 
kopje koffie of thee en een luisterend oor. 

Ruimte voor gesprekken
We nodigen Mierlo-Hout graag uit om een 
kijkje te komen nemen in de verbouwde 
kapel. En om met ons in gesprek te gaan. 
Je bent van harte welkom. En wil je nu al 
iets delen met ons? We horen het graag. 
Deel je mening via de redactie van Ons 
Mierlo-Hout of via alex@dorpsplein-
mierlohout.nl. Volg ons project op www.
dorpspleinmierlohout.nl en Facebook.

Column Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout:

Ook na de kerst
Het klinkt haast te zoet in een tijd waarin het wederzijdse vertrouwen aan het inzakken is: Dorpsplein Mierlo-Hout is erop gericht 
om om te zien naar elkaar. Om oog te hebben voor mensen die het net wat minder makkelijk hebben dan wijzelf. Mensen die om 
zorg vragen en mensen die het gewoon leuk vinden om eens een praatje te maken, om zo af en toe ideeën en meningen tegen ie-
mand anders aan te houden. Mensen zoals jij en ik. Voor de mensen en organisaties die werken aan Dorpsplein Mierlo-Hout maakt 
het niet uit of de kerstperiode voorbij is. De kerstgedachte die vraagt om goed nabuurschap herkennen we het hele jaar door.

F | www.dorpspleinmierlohout.nl

www.dorpspleinmierlohout.nl 
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De redactie heeft mij gevraagd om een stukje te schrij-
ven over Mierlo-Hout. Een van de fijnste wijken, met een 
bruisend en gevarieerd verenigingsleven en waar van alles 
wordt georganiseerd om de saamhorigheid te verhogen. 
Het is daarom goed nieuws dat het kabinet heeft aange-
geven dat bijna alle sectoren weer open mogen, want dat 
is heel hard nodig.

Tot de jaren ’60 hoorde Mierlo-Hout bij de gemeente Mierlo. 
De afstand van de twee dorpen was groot genoeg om ervoor 
te zorgen dat zowel in Mierlo als in Mierlo-Hout eigen vereni-
gingen opgericht werden. 

Het Sint Antonius Abt (gilde) is volgens mij de oudste vereni-
ging in Mierlo-Hout, gevolgd door de voetbalclub en fanfare 
Unitas. Maar daar bleef het niet bij: welwillende vrijwilligers 
zorgden ervoor dat Mierlo-Hout diverse nieuwe verenigingen 
bij kreeg. Stuk voor stuk pareltjes waar we trots op mogen zijn.

Door deze verenigingen is de saamhorigheid al jaren bijzon-
der sterk. Mensen zoeken elkaar op, helpen elkaar en maken 
samen veel plezier. Dat kan alleen maar door die vele vrijwil-
ligers die zich constant inzetten voor een betere samenle-
ving. Mijn dank is dan ook zeer groot voor al die betrokken 
vrijwilligers. Dit wordt ook gezien door het college van B&W. 
Mierlo-Hout is op verschillende vlakken de voorloper, zeker 
in een tijd waar meer van de mensen wordt gevraagd. Denk 
aan ‘Kansrijk Mierlo-Hout’. Dit project wil iedere inwoner van 
Mierlo-Hout de gelegenheid en de mogelijkheid bieden om 
mee te (blijven) doen aan de maatschappij en zich daar wel bij 
laten voelen. De wijk is ook ontzettend gegroeid: door de jaren 
heen zijn er steeds huizen bijgebouwd, maar de identiteit van 
Mierlo-Hout is wel gebleven. Mierlo-Hout blijft zich ontwikke-
len en er komen nog steeds kleine plukjes huizen bij. Neem 
nu De Houtse Akker, het plan achter de Sjef Remmenlaan en 
niet te vergeten de grote bouwplannen rondom de kerk. Dit is 
goed nieuws voor onze ondernemers/winkeliers. Zij zijn erbij 
gebaat dat Mierlo-Hout zich blijft vernieuwen. 

Dat wil niet zeggen dat er geen wensen meer zijn voor Mier-
lo-Hout, want ondanks het feit dat de gebouwen door de 
vele vrijwilligers goed worden onderhouden is het nood-
zakelijk dat er flink wordt geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in de 
accommodatie van RKSV Mierlo-Hout met gebouwen van 
ruim 65 jaar oud, die intussen versleten zijn. Het wordt tijd 
dat het college van B&W hiervoor geld beschikbaar stelt. 

Laten we er samen voor zorgen dat de 
wijk levendig, inspirerend en een fijne 
plek is én blijft om te wonen.

Pieter Vervoort
Fractievoorzitter en
 lijsttrekker CDA Helmond

Mierlo-Hout, een wijk 
waar je trots op mag zijn!

Politieke column

binnenkort:

wo 02 mrt 20.30 u  
Christian Kjellvander    
MEESLEPENDE EN FASCINERENDE 
AMERICANA
Do 10 mrt 18.30 u  

marduk + vader   
AVOND VOL BLACK- EN DEATHMETAL
vr 18 mrt 20.45 u  

Nits 
EEN AVOND VOL NIEUW MATERIAAL 
EN CLASSICS
za 19 mrt 21.00 u  

Dire Strings
EEN TRIBUTE AAN DIRE STRAITS 
zo 20 mrt 15.30 u  

Kristoffer Gildenlow 
DE ZWEEDSE MULTI-INSTRUMENTALIST
vr 25 mrt 20.30 u  

Sandra van Nieuwland   
PRESENTEERT NIEUW ALBUM 
WONDERLAND
za 09 apr 21.00 u  

John Klaver 
KLAVER PLAYS CLAPTON

podium

THE GODFATHER
Filmklassieker terug op het doek 

NIGHTMARE ALLEY  
Met Bradley Cooper en Cate Blanchett

 
WEST SIDE STORY   
Steven Spielberg's indrukwekkende remake

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

expo

t/M 13 FEB  
WORLD PRESS PHOTO 
EXHIBITION 2021
Een terugblik op nieuwsjaar  
2020 met thema's als Black 
Lives Matter, Covid-19, en 
meer.

t/M 13 FEB  
WAT EEN WERK! 
Stripmaker Jan Vriends en 
Illustrator Medy Oberendorff

v.a. 06 mrt  
AQUAVIT 
Tijdens deze expositie 
bewonder je aquarellen 
op groot formaat van 12 
verschillende Nederlandse 
kunstenaars.

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!
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Zaterdag 15 januari was het zover, de 
digitale RI-RA-RINGO MegaScouting-
BINGO georganiseerd voor leiding, plus-
scouts, leden en vriendjes/ vriendinne-
tjes. Alle deelnemers hebben vooraf een 
tas ontvangen met snoep, chips, drinken 
en natuurlijk de bingokaarten. 

In totaal hadden  we 15 speelrondes en 
zijn er ruim 15 prijzen gewonnen. Van een 
bakpakket tot badpakket, vogelpakket, 
bordspellen, cadeaukaarten, heel veel 
snoep maar ook knutselspulletjes en na-
tuurlijk een echt scoutingpakket. Alle in-
grediënten  om een gezellige middag te 
hebben waren aanwezig. Met 91 deelne-
mers was het een groot succes. Nogmaals 
dank aan de organisatie en onze fantasti-
sche bingoleiders, Confetti Wolter en Bin-
go Bassie, het enthousiasme spatte van 
het scherm af!

Vanaf 22 januari kunnen we weer fysiek 
groep draaien en dat is wat we natuurlijk 
het allerliefste doen.

Mocht je nu ook een keertje op avontuur 
willen gaan bij scouting, aarzel dan niet en 
kom op een zaterdagmiddag vanaf 14.00 
uur naar de boerderij aan de Koeveldse-
straat om een kijkje te nemen. 

Meld je van tevoren (vrijblijvend) aan via 
groepssecretaris@
scoutingmierlohout.nl dan kunnen we er 
rekening mee houden dat je komt!

Scouting Mierlo-Hout 
start het jaar online 

F | Scouting Mierlo-Hout.

Bij Sill kun je terecht voor hippe da-
mesmode en -accessoires voor alle leef-
tijden en de meest trendy woonitems. 
De winkel is te vinden naast ’t Bakkertje 
in hartje Mierlo-Hout en wordt elke week 
bevoorraad met de nieuwste items. 

“Zo kunnen we de trends nauwlettend 
blijven volgen. Bij de kleding letten we 
erop dat naast dat het mooi is, het ook 
comfortabel zit en gebruiksvriendelijk 
is (niet te veel strijkwerk bijvoorbeeld). 
Uiteraard volgen we ook de seizoenen. 
Naast de ‘gewone’ kleding hebben we ook 
loungekleding in ons aanbod, zoals huis-
pakken en sloffen. Bij de woondecoratie 
moet je denken aan stoer, eigentijds en 
trendy. Het zijn spulletjes die ik zelf ook 
zou kopen”, zegt Silvia, de eigenaresse, 
vol enthousiasme. Ook de etalage zal elke 
week een nieuw uiterlijk krijgen.

Ook online
Kun je niet wachten om de mooiste items 
te gaan scoren? Bij Sill is elke dinsdag 
tot en met zaterdag geopend. Voor elke 
vrouw is er iets leuks te vinden. Wil je niets 
missen van de nieuwste collectie en leuk-
ste aanbiedingen? Volg Bij Sill Fashion en 
Lifestyle dan op Facebook en Instagram. 
Op deze kanalen worden ook leuke acti-
viteiten zoals ladies nights aangekondigd. 
Via messenger is zelfs online bestellen 
mogelijk. 

Shop de mooiste kleding 
en woondecoratie Bij Sill!

Silvia met haar dochter Jill, die ook in de 
winkel helpt F | Wendy Lodewijk
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In de spotlights
Patrick Schifferling,
Prins der Houtse Kluppels

De Brandevoortse Patrick Schifferling is de nieuwe Prins 
der Houtse Kluppels! Het klinkt als een tegenstelling, maar 
niets is minder waar. “De grens van Mierlo-Hout is eigenlijk 
opgeschoven”, zegt Patrick lachend. “Officieel ben ik 
opgegroeid in Mierlo-Hout  en woon ik nu in Brandevoort. 
Tegen Mierlo-Hout aan, er zit alleen een groenstrook tussen.”

Door: Wendy Lodewijk

Carnaval
Carnaval zit Patrick in het bloed. Al vanaf 
zijn jeugd is hij actief bezig voor dit gezel-
lige feest. Het begon op de basisschool: 
zijn vader zat in de oudercommissie van 

de Zeester en daar hielp hij altijd al mee 
met opbouwen. Dit heeft hij jarenlang 

gedaan. Ook vanuit scouting Mier-
lo-Hout, waar hij lange tijd leiding 

gaf aan de verkenners, heeft hij 
fanatiek carnaval gevierd. 

“Het is altijd zo’n mooie en leuke tijd, daar 
geniet ik van. En ook mijn vrouw ‘hoort’ bij 
de Houtse Kluppels. Ze is jarenlang train-
ster geweest van de dansmariekes. Daar 
is ze mee gestopt bij haar eerste zwanger-
schap, maar later is ze toch weer terugge-
vraagd. Ze is nu dus opnieuw trainster van 
de dansmariekes en tussendoor is ze ook 
nog Boerenbruid geweest. Eigenlijk is het 
hele gezin wel carnavalsgezind. De kinde-
ren vinden het dan ook fantastisch dat ik 
nu Prins mag zijn.”

Verrassing
Patrick stond al geruime tijd op het lijstje 
om Prins te worden van de Houtse Klup-
pels. Het kwam er alleen steeds niet van. 
“Mijn werk bij de politie slokt veel tijd op 
en zeker met de diverse uitzendingen 
naar het buitenland van de afgelopen ja-
ren, viel dat niet te combineren. Nu heb 
ik de mogelijkheid echter wel en het is 
dan ook een hele eer dat ik deze functie 
van Prins mag vervullen. De rest van het 
gezin is ook dolenthousiast. Ik heb wel 
even moeten nadenken of ik het daad-
werkelijk ging doen, maar de grote bin-
ding met de Kluppels heeft me toch over 
de streep getrokken. Ik heb er ontzettend 
veel zin in, als Prins beleef je het carnaval 
veel intenser. Je hebt als ‘gewone’ car-
navalsvierder geen idee wat er achter de 
schermen allemaal bij komt kijken. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanmeten van het 
pak of de vorstelijke begeleiding. Of alle 
commissies die de vereniging rijk is. Het 
is een geoliede machine die draait met 
heel veel vrijwilligers, ook daar hebben 

Prins Patrick d’n 
Uurste | F Tom 
Penningss
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veel mensen geen weet van. Het is echt 
heel bijzonder en mooi om mee te maken 
vanuit het perspectief van de Hoogheid. 
Maar wat was het moeilijk om 1,5 jaar je 
mond te moeten houden! Het is wel ge-
lukt, er is niets uitgelekt. Het meest grap-
pige is toch wel alle weddenschappen die 
gesloten werden en de appjes die ik kreeg 
van mensen die al vermoedden dat ik het 
was. Ik heb er smakelijk om gelachen en 
in beginsel alles glashard ontkend. Nu 
mag ik gelukkig vrijuit praten. De reacties 
zijn zo leuk. Het is een fijne club.” 

Toch is een carnavalstitel Patrick niet 
vreemd. Zo is hij vorst en voorzitter van 
de Bromsnorren, de carnavalsvereniging 
van de politie. “Zij bestaan dit jaar 55 jaar. 
Ze werken nauw samen met de Kluppels. 
Ze hebben de bekendmaking van mij als 
Prins ook gefilmd, hoe leuk is dat!”

2022
Op het moment van ons gesprek zitten 
we nog in lockdown en is carnaval 2022 

zeer onzeker. “Ik kijk ontzettend uit naar 
een normaal carnaval, zeker nu ik Prins 
ben. Het is echter maar de vraag of dat 
wel mogelijk gaat zijn. In dat geval hoop 
ik dat we gaan voor uitstel en niet voor af-
stel. Je hoort van diverse carnavalsvereni-
gingen dat zij carnaval verplaatsen naar 
het pinksterweekend of naar de zomer. 
Dat zou een mooi alternatief zijn.”

Brandevoort
Al 21 jaar woont Patrick met zijn gezin met 
veel plezier in Brandevoort. “Wij zijn be-
woners van het eerste uur”, legt hij uit. 

“Volgens mij was ons huis het 10e huis 
dat in Brandevoort opgeleverd werd. We 
hebben de wijk zien groeien. Het oude 
vertrouwde in combinatie met de nieuw-
bouw heeft veel uitstraling. Het is een 
mooie en unieke wijk, vind ik. We zitten er 
nog altijd perfect, we blijven nog wel even! 
Het is fijn wonen in Brandevoort, op een 
steenworp afstand van Mierlo-Hout ook 
nog. Wij zijn hier erg tevreden.”

Prins Patrick bij de bekendmaking | F Wilfred Houtappels

Patrick Schifferling met zijn gezin | F Tom Pennings

Politiek 
pensioen!

Column

Nee geen pensioen waarbij geld mee ge-
moeid is, maar het einde van een politieke 
loopbaan. Mijn politieke pensioen werd eind 
2021 plotseling werkelijkheid. Let wel, op ei-
gen initiatief, maar feitelijk ingegeven door 
de nietszeggende plaats op de kandidaten-
lijst Helder Helmond, die mij was toebedeeld. 
Eind maart ‘zwaaien’ zowel Jacqueline Bach 
als ik af en hangen onze politieke schoenen 
aan de wilgen. Voor mij waren dit 5 raadspe-
rioden (20 jaar) en een raadsperiode als bur-
gercommissielid (4 jaar).

Een moment om toch even terug te kijken! 
Wat is er allemaal gepasseerd? Een breed sca-
la kan ik u verzekeren en ik wil graag een op-
somming geven van mogelijk de belangrijkste 
onderwerpen. Aandacht voor het bomenbe-
leid, leefbaarheid-onderwerpen, schuldhulp-
verlening, armoedebestrijding, ambassadeur 
voor buurtpreventie, opstart van AED-net-
werk, WOP Helmond-West, WOP Annawijk, 
volkshuisvesting, kerstbomen (!) in ’t K’naal, 
behoud liegbank in Kasteelpark, behoud Kr-
aanbaan Slits, plaatsbepaling oorlogsmo-
nument Joris en de Draak in Hortensiapark, 
bestuurslid Weth. Van Deutekomstichting, 
problematiek orgelman, behoud Weverspoel 
(met dank aan Jan Verspaget), sauna/bub-
belbad nieuwe zwembad, om maar eens een 
enkele dingen te noemen. Natuurlijk waren er 
ook zaken waar geen positief resultaat werd 
behaald zoals bijvoorbeeld saneren van 2 
sportparken, Traverse-problematiek.

In 2016 mocht ik een Koninklijke Onderschei-
ding in ontvangst nemen, waar ik natuurlijk 
nog heel trots op ben.
Goed, eind maart valt het politieke doek! 
Betekent dit dat ik dan op ‘mijn handen ga 
zitten’? Nee hoor! Zoals laatst al beschreven 
in een artikel in dit magazine, heb ik nog di-
verse verenigingen waar ik mij voor kan inzet-
ten. Mijn tijdsbesteding binnen mijn werkelijke 
pensioen is nog royaal ingevuld. Kortom, ik 
kijk met enige genoegdoening terug op mijn 
politieke loopbaan en dank iedereen die mij in 
deze periode heeft gesteund.

Geen HAWDOE, maar tot weerziens op ’t 
Hout.

Berry Smits
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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.VELDSINK.NL

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 

21% KORTING 
OP MAAKKOSTEN GORDIJNEN, 
VITRAGES EN IN-BE-TWEENS!

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

WWW.OPSLAG-VERHUISBOX.NL

ACTIES ZIJN GELDIG TOT DE VOLGENDE UITGAVE VAN HET ONS 
MIERLO-HOUT MAGAZINE (11 MAART).

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

2 VERS BEREIDE
MAALTIJDEN

TEGEN INLEVERING VAN DE BON.
NU VOOR €10.-

WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL

20 % KORTING
TOT 31-07-2022

Een jong en enthousiast bedrijf dat zich in de loop 
van de laatste jaren heeft ontwikkeld tot een op 
en top dienstverlener, met een beschikbaarheid 
van  7 dagen per week van 07.00 tot 20.00 uur. Ons 
uitgangspunt is om onze klanten zoveel mogelijk 
comfort te bieden op de momenten die hen het 
beste uitkomt.

Een gezonde onderneming, die hoopt nog jaren 
deze diensten aan te kunnen bieden. Uitgangs-

punten zijn dat het flexibel, goed en tegen een 
redelijke prijs moet zijn.

• Verhuiswagen 17 M3 ( B rijbewijs )
• Klein Snel transport & Verhuizingen,
• Opslag units in diverse afmetingen,
• Ski/dakkoffer verhuur & Oplsag,
• Winter en Zomer banden opslag,
• Pallet opslag / Persoonlijke goederen
• Mobile Doe-het-Zelf Opslag-verhuisbox 5 m3

ONDERNEMER VAN DE MAAND
AANHANGWAGEN HUREN HELMOND.NL

WWW.WIMMULKENS.NL

SIEMENS 
STOFZUIGER
€99,-

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nlWWW.ADVENTURESTORE.NL

WINTERSALE
15%
KORTING

• WINTERKLEDING
• WINTERBOOTS
• THERMOKLEDING
• WINTER ACCESSOIRES
GELDIG T/M 1 MAART 2022 | NIET GELDIG MET ANDERE ACTIES

GELDIGHEID 11 FEBRUARI T/M  11 MAART 2022

10% KORTING 
OP HET HUREN VAN EEN 
AANHANGWAGEN.
GELDIGHEID 11 FEBRUARI T/M  11 MAART 2022

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

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL

UW MKB-
ADVISEUR

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.

WWW.JUWELIERVANDENAKER.NL

WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

500 VISITEKAARTJES 
INCL. OPMAAK
NU VOOR €18.-

ALLE STOFZUIGERZAKKEN 

10% KORTING
BIJ VERTOON 
ADVERTENTIE.

WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudanti-
um, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vi-
tae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus. 

Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, to-
tam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.

Nusdamus animi, ommolupit is as aut ut doloritam, quibus pa venti te qui utem untiusam qui op-
tiunt aut fugit quibus sit eum faccull eniene ma doluptat. Udi de es eum qui autet pora vendit ea 
volore veritemporia doluptatat moluptaqui ant explita dem ulparior mint. Eperum eos nus atia ni-
mus aut ipis doluptassit quam dolor molore prae moluptum recepro vidunt pererit autem. Poribus.

Ad que conseculpa con con net reped ut quundae ea aut alita delique voloribus dollabo rectatec-
te cuptatu rionemp oriamet, nim dolor alicit, volor autent perum dolenis mo estota nobit harcipsae 
et que eum volupta nis sendi corrore rrovide con eos estrum autas arion re consequuntio blabo-
res  
dolore sunti ipitatem quatur saperov ideliquatam, utem lat et vidis etur molorep erepudiae repero  
verume qui bla pres venti assum atestruptium ea voluptata dolut ium eum aut que res dolupta vit  
que voluptas et re acientiis sit, ut optate est, a velitiaturem lam, ullestium faccus.

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

Electro World is een onderdeel van United Retail. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en 
bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudanti-
um, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vi-
tae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus. 

Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, to-
tam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.

Nusdamus animi, ommolupit is as aut ut doloritam, quibus pa venti te qui utem untiusam qui op-
tiunt aut fugit quibus sit eum faccull eniene ma doluptat. Udi de es eum qui autet pora vendit ea 
volore veritemporia doluptatat moluptaqui ant explita dem ulparior mint. Eperum eos nus atia ni-
mus aut ipis doluptassit quam dolor molore prae moluptum recepro vidunt pererit autem. Poribus.

Ad que conseculpa con con net reped ut quundae ea aut alita delique voloribus dollabo rectatec-
te cuptatu rionemp oriamet, nim dolor alicit, volor autent perum dolenis mo estota nobit harcipsae 
et que eum volupta nis sendi corrore rrovide con eos estrum autas arion re consequuntio blabo-
res  
dolore sunti ipitatem quatur saperov ideliquatam, utem lat et vidis etur molorep erepudiae repero  
verume qui bla pres venti assum atestruptium ea voluptata dolut ium eum aut que res dolupta vit  
que voluptas et re acientiis sit, ut optate est, a velitiaturem lam, ullestium faccus.

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

Electro World is een onderdeel van United Retail. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en 
bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudanti-
um, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vi-
tae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus. 

Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, to-
tam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.

Nusdamus animi, ommolupit is as aut ut doloritam, quibus pa venti te qui utem untiusam qui op-
tiunt aut fugit quibus sit eum faccull eniene ma doluptat. Udi de es eum qui autet pora vendit ea 
volore veritemporia doluptatat moluptaqui ant explita dem ulparior mint. Eperum eos nus atia ni-
mus aut ipis doluptassit quam dolor molore prae moluptum recepro vidunt pererit autem. Poribus.

Ad que conseculpa con con net reped ut quundae ea aut alita delique voloribus dollabo rectatec-
te cuptatu rionemp oriamet, nim dolor alicit, volor autent perum dolenis mo estota nobit harcipsae 
et que eum volupta nis sendi corrore rrovide con eos estrum autas arion re consequuntio blabo-
res  
dolore sunti ipitatem quatur saperov ideliquatam, utem lat et vidis etur molorep erepudiae repero  
verume qui bla pres venti assum atestruptium ea voluptata dolut ium eum aut que res dolupta vit  
que voluptas et re acientiis sit, ut optate est, a velitiaturem lam, ullestium faccus.

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

Electro World is een onderdeel van United Retail. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en 
bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag 
onder nummer 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

ACTIES ZIJN GELDIG TOT DE VOLGENDE UITGAVE VAN HET ONS 
MIERLO-HOUT MAGAZINE (11 MAART).

Wie en wat schuilt er achter Vleeschmeester 
Helmond. Wij zijn Ronnie en Korien van Os. Ron-
nie is geen onbekende in de regio en werkt al 33 
jaar met passie in de slagerij. Eerst gevestigd 
op de Mierloseweg te Helmond.
 
Het concept Vleeschmeester sprak ons zo 
aan, dat wij twee jaar geleden samen het 
avontuur zijn aangegaan om een franchise 
vestiging van Vleeschmeester te openen in 
Mierlo-hout. Nog steeds staan wij 100% voor 
en achter Vleeschmeester, want achter deze 
naam schuilt meer. Zo verkoopt Vleesch-
meester Tante Door kip. Deze kip is 100% 
Nederlands en de enige kip in Nederland vrij 

van antibiotica, coccidiostatica & groeibe-
vorderaars. Al ons scharrelvleesch ( rund, 
varkens ) is in eigen beheer, komt van onze 
eigen vertrouwde slachthuizen, veehouders 
en mesters. Wij doen geen concessies aan 
kwaliteit en versheid.

 Zo krijgt ons vee geen antibiotica of groeihor-
monen. Ook heeft Vleeschmeester een eigen 
productie in Rotterdam, waar zij diverse 
producten voor de winkels maken. Denk aan 
gebraden gehakt, grillworst, pain du proven-
ce en nog veel meer.  Nieuwsgierig geworden 
naar al het lekkers wat wij verkopen. Kom dan 
gezellig langs in één van onze vestigingen. 

ONDERNEMER VAN DE MAAND

VLEESCHMEESTER HELMOND

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

HELMOND.VLEESCHMEESTER.NL

4 HELMONDERTJES

VOOR €5.95

GELDIG IN FEBRUARI 2022

DOOSJE MET 
ROOMBONBONS

WWW.DEZOETEINVALHELMOND.NL
VONDELLAAN 62, HELMOND

250 GR
VAN 9.99

€7.50

325 GR
VAN 14.99

€9.99

BIJ EEN HEERLIJK KOPJE KOFFIE 
EN WARME APPELTAART ; GRATIS 
BOLLETJE IJS EN SLAGROOM!

BIJ MOOI WEER GAAN
WIJ BEGIN MAART OPEN!

WWW.NEMANJA.NL

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

WWW.
BAKKERTJE.NL

WWW.BAKKERTJE.NL

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

WIJ ZIJN WEER 
GEOPEND!

WWW.DEBARRIER.NL
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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.VELDSINK.NL

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 

21% KORTING 
OP MAAKKOSTEN GORDIJNEN, 
VITRAGES EN IN-BE-TWEENS!

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

WWW.OPSLAG-VERHUISBOX.NL

ACTIES ZIJN GELDIG TOT DE VOLGENDE UITGAVE VAN HET ONS 
MIERLO-HOUT MAGAZINE (11 MAART).

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

2 VERS BEREIDE
MAALTIJDEN

TEGEN INLEVERING VAN DE BON.
NU VOOR €10.-

WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL

20 % KORTING
TOT 31-07-2022

Een jong en enthousiast bedrijf dat zich in de loop 
van de laatste jaren heeft ontwikkeld tot een op 
en top dienstverlener, met een beschikbaarheid 
van  7 dagen per week van 07.00 tot 20.00 uur. Ons 
uitgangspunt is om onze klanten zoveel mogelijk 
comfort te bieden op de momenten die hen het 
beste uitkomt.

Een gezonde onderneming, die hoopt nog jaren 
deze diensten aan te kunnen bieden. Uitgangs-

punten zijn dat het flexibel, goed en tegen een 
redelijke prijs moet zijn.

• Verhuiswagen 17 M3 ( B rijbewijs )
• Klein Snel transport & Verhuizingen,
• Opslag units in diverse afmetingen,
• Ski/dakkoffer verhuur & Oplsag,
• Winter en Zomer banden opslag,
• Pallet opslag / Persoonlijke goederen
• Mobile Doe-het-Zelf Opslag-verhuisbox 5 m3

ONDERNEMER VAN DE MAAND
AANHANGWAGEN HUREN HELMOND.NL

WWW.WIMMULKENS.NL

SIEMENS 
STOFZUIGER
€99,-

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

www.adventurestore.nlWWW.ADVENTURESTORE.NL

WINTERSALE
15%
KORTING

• WINTERKLEDING
• WINTERBOOTS
• THERMOKLEDING
• WINTER ACCESSOIRES
GELDIG T/M 1 MAART 2022 | NIET GELDIG MET ANDERE ACTIES

GELDIGHEID 11 FEBRUARI T/M  11 MAART 2022

10% KORTING 
OP HET HUREN VAN EEN 
AANHANGWAGEN.
GELDIGHEID 11 FEBRUARI T/M  11 MAART 2022

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

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL

UW MKB-
ADVISEUR

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.

WWW.JUWELIERVANDENAKER.NL

WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

500 VISITEKAARTJES 
INCL. OPMAAK
NU VOOR €18.-

ALLE STOFZUIGERZAKKEN 

10% KORTING
BIJ VERTOON 
ADVERTENTIE.

WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudanti-
um, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vi-
tae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus. 

Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, to-
tam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.

Nusdamus animi, ommolupit is as aut ut doloritam, quibus pa venti te qui utem untiusam qui op-
tiunt aut fugit quibus sit eum faccull eniene ma doluptat. Udi de es eum qui autet pora vendit ea 
volore veritemporia doluptatat moluptaqui ant explita dem ulparior mint. Eperum eos nus atia ni-
mus aut ipis doluptassit quam dolor molore prae moluptum recepro vidunt pererit autem. Poribus.

Ad que conseculpa con con net reped ut quundae ea aut alita delique voloribus dollabo rectatec-
te cuptatu rionemp oriamet, nim dolor alicit, volor autent perum dolenis mo estota nobit harcipsae 
et que eum volupta nis sendi corrore rrovide con eos estrum autas arion re consequuntio blabo-
res  
dolore sunti ipitatem quatur saperov ideliquatam, utem lat et vidis etur molorep erepudiae repero  
verume qui bla pres venti assum atestruptium ea voluptata dolut ium eum aut que res dolupta vit  
que voluptas et re acientiis sit, ut optate est, a velitiaturem lam, ullestium faccus.

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

Electro World is een onderdeel van United Retail. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en 
bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudanti-
um, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vi-
tae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus. 

Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, to-
tam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.

Nusdamus animi, ommolupit is as aut ut doloritam, quibus pa venti te qui utem untiusam qui op-
tiunt aut fugit quibus sit eum faccull eniene ma doluptat. Udi de es eum qui autet pora vendit ea 
volore veritemporia doluptatat moluptaqui ant explita dem ulparior mint. Eperum eos nus atia ni-
mus aut ipis doluptassit quam dolor molore prae moluptum recepro vidunt pererit autem. Poribus.

Ad que conseculpa con con net reped ut quundae ea aut alita delique voloribus dollabo rectatec-
te cuptatu rionemp oriamet, nim dolor alicit, volor autent perum dolenis mo estota nobit harcipsae 
et que eum volupta nis sendi corrore rrovide con eos estrum autas arion re consequuntio blabo-
res  
dolore sunti ipitatem quatur saperov ideliquatam, utem lat et vidis etur molorep erepudiae repero  
verume qui bla pres venti assum atestruptium ea voluptata dolut ium eum aut que res dolupta vit  
que voluptas et re acientiis sit, ut optate est, a velitiaturem lam, ullestium faccus.

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

Electro World is een onderdeel van United Retail. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en 
bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudanti-
um, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vi-
tae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus. 

Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, to-
tam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.

Nusdamus animi, ommolupit is as aut ut doloritam, quibus pa venti te qui utem untiusam qui op-
tiunt aut fugit quibus sit eum faccull eniene ma doluptat. Udi de es eum qui autet pora vendit ea 
volore veritemporia doluptatat moluptaqui ant explita dem ulparior mint. Eperum eos nus atia ni-
mus aut ipis doluptassit quam dolor molore prae moluptum recepro vidunt pererit autem. Poribus.

Ad que conseculpa con con net reped ut quundae ea aut alita delique voloribus dollabo rectatec-
te cuptatu rionemp oriamet, nim dolor alicit, volor autent perum dolenis mo estota nobit harcipsae 
et que eum volupta nis sendi corrore rrovide con eos estrum autas arion re consequuntio blabo-
res  
dolore sunti ipitatem quatur saperov ideliquatam, utem lat et vidis etur molorep erepudiae repero  
verume qui bla pres venti assum atestruptium ea voluptata dolut ium eum aut que res dolupta vit  
que voluptas et re acientiis sit, ut optate est, a velitiaturem lam, ullestium faccus.

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

Electro World is een onderdeel van United Retail. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en 
bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag 
onder nummer 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

ACTIES ZIJN GELDIG TOT DE VOLGENDE UITGAVE VAN HET ONS 
MIERLO-HOUT MAGAZINE (11 MAART).

Wie en wat schuilt er achter Vleeschmeester 
Helmond. Wij zijn Ronnie en Korien van Os. Ron-
nie is geen onbekende in de regio en werkt al 33 
jaar met passie in de slagerij. Eerst gevestigd 
op de Mierloseweg te Helmond.
 
Het concept Vleeschmeester sprak ons zo 
aan, dat wij twee jaar geleden samen het 
avontuur zijn aangegaan om een franchise 
vestiging van Vleeschmeester te openen in 
Mierlo-hout. Nog steeds staan wij 100% voor 
en achter Vleeschmeester, want achter deze 
naam schuilt meer. Zo verkoopt Vleesch-
meester Tante Door kip. Deze kip is 100% 
Nederlands en de enige kip in Nederland vrij 

van antibiotica, coccidiostatica & groeibe-
vorderaars. Al ons scharrelvleesch ( rund, 
varkens ) is in eigen beheer, komt van onze 
eigen vertrouwde slachthuizen, veehouders 
en mesters. Wij doen geen concessies aan 
kwaliteit en versheid.

 Zo krijgt ons vee geen antibiotica of groeihor-
monen. Ook heeft Vleeschmeester een eigen 
productie in Rotterdam, waar zij diverse 
producten voor de winkels maken. Denk aan 
gebraden gehakt, grillworst, pain du proven-
ce en nog veel meer.  Nieuwsgierig geworden 
naar al het lekkers wat wij verkopen. Kom dan 
gezellig langs in één van onze vestigingen. 

ONDERNEMER VAN DE MAAND

VLEESCHMEESTER HELMOND

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

HELMOND.VLEESCHMEESTER.NL

4 HELMONDERTJES

VOOR €5.95

GELDIG IN FEBRUARI 2022

DOOSJE MET 
ROOMBONBONS

WWW.DEZOETEINVALHELMOND.NL
VONDELLAAN 62, HELMOND

250 GR
VAN 9.99

€7.50

325 GR
VAN 14.99

€9.99

BIJ EEN HEERLIJK KOPJE KOFFIE 
EN WARME APPELTAART ; GRATIS 
BOLLETJE IJS EN SLAGROOM!

BIJ MOOI WEER GAAN
WIJ BEGIN MAART OPEN!

WWW.NEMANJA.NL

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

WWW.
BAKKERTJE.NL

WWW.BAKKERTJE.NL

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

WIJ ZIJN WEER 
GEOPEND!

WWW.DEBARRIER.NL
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

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

Airco Service
Bandenwissel

Leenauto beschikbaar
Trekhaakmontage

Uitlaan
Verkoop occasions

Kleine schades
Onderhoud en reparatie van personen- 

en lichte bedrijfswagens
Apk-keuringen (ook voor diesel)

O
N

ZE D
IEN

STEN Sint Sebastiaanweg, 5731 PE Mierlo • info@avdheuvel.nl 
   Tel: 0492-661516 • www.autobedrijfvdheuvelmierlo.nl

ONZE SERVICES
Haal- en brengservice

Koffie en thee staan klaar
Wachtruimte

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

shoes&more
SALE: 50% KORTING 
OUDE COLLECTIE

VOLOP NIEUWE COLLECTIE!
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Uiteraard valt het besluit hen zwaar. Ze 
hebben de afweging gemaakt op basis 
van de huidige richtlijnen en gekeken 
naar de mogelijkheden. Zittend car-
naval vieren op 1,5 meter afstand van 
elkaar is wat het bestuur betreft geen 
realistisch en uitvoerbaar scenario. 
Geen polonaises, geen volle zaal, zor-
gen rondom handhaving, hoge kosten 
met betrekking tot horeca en enter-
tainment etc. Bovengenoemd besluit 
betekent dat ze, in navolging van het 
gehele voorprogramma, alle binnen 
evenementen vanaf Vijf uurkes Vurraf 
tot en met carnavalsdinsdagavond uit 
de agenda schrappen. 

Prins Patrick d’n 1e is op de hoogte van 
het genomen besluit en hebben ze ver-
zocht om ook volgend jaar de vereni-
ging voor te gaan als regerend Hoog-
heid over het Kluppelrijk. Hij gaat alles 
in het werk stellen om met zijn werk-
gever te regelen dat hij volgend jaar 
tijd vrij kan maken.

Momenteel houdt het bestuur alle 
mogelijke opties open met betrekking 
tot de (nabije) toekomst:
Ze hebben nog geen besluit genomen 
over het organiseren van de Helmond-
se Lichtjes Parade. Dit besluit schuiven 
ze voor zich uit.

Men onderzoekt de mogelijkheid om 
op zondag 29 mei én in het Pinkster-
weekend evenementen te organiseren.

De vereniging brengt wél een Klup-
pelblad uit. Dat wordt momenteel ge-
drukt en wordt verspreid op zaterdag-
morgen 19 februari 2022.

Bestuur 
en leden 
CV de Kluppels

CV de Kluppels gaan niet 
(binnen) carnavallen!
Het bestuur van CV De Kluppels heeft een belangrijke 
beslissing genomen. Men viert geen binnen carnaval in de 
periode van 25 februari t/m 1 maart 2022. 

Carnavalsvereniging 
‘t Barrierke cancelt carnaval 2022
Wij hadden als CV ‘t Barrierke heel ander 
nieuws willen brengen, maar wederom 
kan carnaval bij CV ‘t Barrierke helaas 
geen doorgang vinden. 

De paar vooravonden dat we wel op be-
zoek konden  bij sommige bevriende 
verenigingen smaakten naar meer, maar 
helaas wij als CV ‘t Barrierke hebben ge-
zamenlijk in goed overleg met alle leden 
en bestuur besloten om carnaval 2022 te 
cancelen en alle daarbij behorende activi-
teiten on hold te zetten. 

Ook zal er dit jaar geen nieuwe Hoogheid 
verkozen dan wel bekend gemaakt wor-
den.

Hopende dat we in november 2022 dan 
toch eindelijk weer volop kunnen gaan 
feestvieren en carnaval weer mogen pro-
moten. 

Carnaval zit ons in het hart. Dit gaat nooit 
over, maar des te meer straks hopend op 
een nieuwe start.

Namens bestuur, 
leden van CV ‘t Bar-
rierke, dames en 
dansgarde willen 
wij iedereen alle ge-
zondheid toewen-
sen. Let goede op 
uzelf en anderen.

Denk out of 
the box!

Jammer dat carnavalminnend 
Mierlo-Hout voor het 2e jaar op 
rij het binnen carnaval ontzegd 
wordt  door de pandemie. Hoe 
mooi zou het zijn om op zater-
dagmiddag 26 februari a.s., on-
der voorwaarde dat de gemeente 
een vergunning afgeeft, toch de 
(buiten) optocht door kon gaan? 

Een grote en creatieve vereniging 
als CV de Kluppels zou zoiets toch 
moeten kunnen organiseren? Ar-
gumenten als controle, veiligheid, 
er zijn geen wagens e.d. kunnen 
toch gepareerd worden? Ook een 
Heilige Mis op zondagmorgen kan 
makkelijk georganiseerd worden, 
met aansluitend een evenement 
op het ‘St. Pietersplein’ zou toch 
kunnen? In Engeland wordt alles 
open gegooid, denk ‘out of the 
box!’

Het is te makkelijk om te denken 
als ‘de tap binnen niet open kan’, 
er buiten ook niks kan? Wat an-
dere verenigingen beslissen in de 
regio is effe niet belangrijk, durf 
als grootste Helmondse vereni-
ging voorop te gaan, denk wat er 
wel kan!

Wel is het te prijzen dat men on-
derzoekt of in het komende Pink-
sterweekend e.e.a. georganiseerd 
kan worden, o.a. de Boerenbrui-
loft en/of het Daupfist.

Oproep aan alle Kluppels en 
Kluppelinnekes, hebben jullie 
ideeën? Mail ze naar 
redactie@onsmierlohout.nl 

De redactie.
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Aldi van Lierop schrijft voor 
Helmondse initiatieven

Door: Kristie Raaijmakers

Als zelfstandig tekstschrijver heeft ze al 
veel ondernemers en instellingen ge-
holpen aan goede teksten, maar haar 
vakkennis zet ze ook in om Helmondse 
verenigingen en stichtingen te helpen. De 
twee meest recente en meest bekende 
voorbeelden daarvan zijn Waskracht en ’n 
Ouwe Sok. 

“Helmond is een fijne stad. Als je actief 
bent en veel netwerkt, wat voor mij bij 

het ondernemerschap hoort, kom je veel 
enthousiaste mensen tegen en dan is er 
in Helmond heel veel mogelijk én heel 
veel te doen.” Het is ook op die manier 
dat Aldi betrokken raakte bij Waskracht. 
“Netwerken heeft me heel veel gebracht. 
Waar mensen tegenwoordig veel online 
doen, heb ik gemerkt dat netwerkbij-
eenkomsten voor mij beter werken.” Aldi 
sloot zich aan bij lokale netwerken als het 
0492 Netwerk Ontbijt, Vrouwennetwerk 
ISIS Helmond en Ondernemers Peelland, 
waar ze ook een tijdlang een bestuurs-

functie had. Via die bestuursfunctie kreeg 
Aldi de uitnodiging voor de aftrap van 
Waskracht. Een theaterproductie in de 
Helmondse wijken, om de inwoners van 
verschillende wijken te verbinden. “Ik ben 
gaan kijken, met als voornemen: alleen 
kijken. Dit keer ga ik niet meedoen. Maar 
zoals het vaak gaat, als een club van en-
thousiaste mensen in Helmond een idee 
heeft, en wat lijntjes uitgooit, komt er di-
rect een heleboel in beweging. Dat vind 
ik echt heel leuk aan Helmond. Dat en-
thousiasme werkte aanstekelijk, waardoor 

Aldi van Lierop is geboren en getogen in de Palmhoutstraat in Mierlo-Hout, die in 
1965 nog Leliestraat heette en bij Mierlo hoorde. Toch is ze een Helmonder in hart 
en nieren. Ze heeft Helmond een tijdje verruild voor andere Nederlandse steden, 
maar kwam terug naar de stad waar ze zich zo mee verbonden voelt. 

Aldi van Lierop achter haar laptop | F Kristie Raaijmakers
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Aldi van Lierop als kleuter 
F | Privécollectie Aldi

ik al snel toezegde om te helpen.” Daaruit 
vloeide het project ’n Ouwe Sok voort, dat 
als voorloper op Waskracht is opgezet. 
“Als een soort van aandachtstrekker”, ver-
duidelijkt Aldi. “Tahné Klein is de aanjager 
daarvan en tegen haar kan ik echt geen 
‘nee’ zeggen, dus al snel had ik ook daar 
mijn medewerking toegezegd.”

’n Ouwe sok is onder meer een project 
dat het wereldrecord langste waslijn met 
sokken naar Helmond haalt. “Daarvoor 
hadden we minimaal 100.000 sokken 
nodig en dat aantal is inmiddels ruim-
schoots behaald. Gaandeweg werd het 
steeds meer een apart project en is er 
ook een goed doel aan gekoppeld. Met 
’n Ouwe Sok zamelen we geld in om de 
2.500 kinderen die in Helmond onder de 
armoedegrens wonen een onvergetelijk 
dag te bezorgen.” Beide projecten heb-
ben veel tegenslag gekend, want steeds 
moest alles verzet worden vanwege de 
coronamaatregelen, maar in september 
is het dan toch eindelijk gelukt om met 
Waskracht door Helmond te trekken en 
dat werd een daverend succes. ’n Ouwe 
Sok krijgt op 2 en 3 april nog z’n uitwer-
king. “Het is bewonderenswaardig met 
hoeveel enthousiasme en doorzettings-
vermogen deze projecten in Helmond zijn 
neergezet. Zeker na al die tegenslag is het 
geweldig dat bijna iedereen aangehaakt 
is gebleven. Mensen die deelnamen aan 
Waskracht hebben vriendschappen voor 
het leven gesloten. Dat maakt het project 
heel bijzonder.”
Ook vroeger was Aldi al iemand die mid-
denin de samenleving stond. “Ik ben ie-

mand die snel enthousiast wordt, maar 
kan iets ook snel weer beu zijn. Zo was 
ik onder meer lid van de scouting, zat bij 
broeder Willibrord op de fotoclub, die zijn 
donkere kamer had onder het podium 
van de Geseldonk, haalde de gele band 
bij de lokale judovereniging, deed klas-
siek ballet bij mevrouw Hazes en volgde 
een paar jaar blokfluitles. Ook was ik een 
trouwe deelnemer aan de carnavalsop-
tocht. Dat deden we met een school-
groep van de Jorisschool. Toen ik na jaren 
in het noorden van het land te hebben 
gewoond, met mijn kinderen weer in Hel-
mond kwam wonen, verheugde ik me dan 
ook erg op een echte carnavalsoptocht. 
De deelname van ‘mijn oude’ Jorisschool, 
was een sneue vertoning. Daarom heb ik 
vanaf 2001 als ouder meegeholpen om 
de carnavalsoptocht van de Jorisschool 
weer op straat te krijgen. Maar mijn en-

thousiasme was groter dan dat van mijn 
kinderen, dus toen zij niet meer mee wil-
den doen, ben ik daar weer mee gestopt.”

Haar onderneming Aldi Schrijft bestaat 
nu al twaalf jaar en het maakt Aldi nog al-
tijd blij als ze de essentie van een gesprek 
heeft weten te vatten in een tekst. “En dat 
ik dat kan doen vanuit Mierlo-Hout vind ik 
helemaal fijn”, zegt ze. “Ik vind het heerlijk 
om met taal te spelen, en ik vind het leuk 
om de woorden te vinden die precies bij 
een persoon of organisatie passen. Suc-
cesvol schrijven, begint met heel goed 
luisteren. Het mooiste compliment dat ik 
kan krijgen is dan ook, als mensen zeg-
gen: ‘Zo heb ik het niet gezegd, maar wel 
bedoeld’.” Dat je Aldi de komende tijd nog 
eens vaker zult zien schrijven voor een 
écht Helmonds initiatief, is dan ook nog 
niet uitgesloten. 

GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680
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