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We mogen weer! Ontmoet en groet de sfeer- en stijlwinkeliers, de 
smaakmakers, de natte horeca-kasteleins, de kantinekanjers en de 
cultuurverzorgers die we zo lang hebben moeten missen. Ze staan te 
popelen om je weer gastvrij te kunnen ontvangen en hun kwaliteiten 
in te kunnen zetten, zodat jij kan genieten van alle lokale kwaliteiten. 

ONTMOET & 
GROET ONZE 
ONDERNE-
MERS WEER 
IN GELDROP-
MIERLO! 

Heb jij een van de exclusieve Ontmoet & 
Groet munten weten te bemachtigen? 
Je kan ze tot 30 juni uitgeven bij je 

favoriete horecagelegenheid in 
Geldrop-Mierlo. Zo helpen we elkaar! 

MEER INSPIRATIE NODIG VOOR LOKALE PARELTJES OF 
WIL JE ALLE SPELREGELS VAN DE MUNTENACTIE LEZEN? 
SCAN DE QR CODE! 
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Lisa Vervoort zet zich in voor 
wereldwijde rechtvaardigheid

Joyce van Dijk-Boorsma voert 
actie via Samen voor de buurt

Op de koffie bij Marc Kerkhof

Mierlo-Houtse Kristie Raaijmakers 
brengt eerste boek uit
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Ik ben Lisa Vervoort, 22 jaar oud en geboren 
en getogen in Mierlo-Hout. Ik heb vrijwel mijn 
gehele leven in Mierlo-Hout geleefd, tot het 
moment dat ik ging studeren.

Bij het speelveld aan de Karperlaan in Helmond 
(Vissenwijk) wordt een wilgenhutje gebouwd 
voor en door de kinderen uit de buurt. Veldsink 
- Bekx is Zelfstandig Adviseur van RegioBank en 
steunt de bouw van dit wilgenhutje.

Op Koningsdag werd Houtenaar Marc Kerkhof 
(48) door de burgemeester verrast met een lintje. 
Geboren en getogen in Mierlo-Hout zal hij voor 
velen een bekend gezicht zijn. Zeker vanwege zijn 
tomeloze inzet voor het lokale vrijwilligersleven.

Als journalist schrijft Kristie Raaijmakers (32) 
uit Mierlo-Hout al jaren, onder meer voor dit 
magazine. Maar onlangs zag ze ook haar meis-
jesdroom in vervulling gaan: haar eerste boek is 
uitgegeven door HarperCollins Holland.

Voor u ligt alweer het vierde nummer van 
Ons Mierlo-Hout Magazine van 2022. De 
temperaturen schieten met enige regelmaat 
ver in de twintig, het is duidelijk te merken dat 
we richting zomer gaan. Lekker buiten eten en 
genieten van het mooie weer! Dat hebben we 
de afgelopen weken volop kunnen doen. Toch 
hebben wij niet achterover gezeten, we hebben 
weer een magazine boordevol nieuws uit en 
over Mierlo-Hout. De vijfde editie van Ons 
Mierlo-Hout Magazine zal verschijnen in juni. 

In deze editie
Wendy sprak met Lisa Vervoort, een 
jonge activiste die strijdt voor wereldwijde 
rechtvaardigheid. Kristie ging op de koffie bij 
Marc Kerkhof en vertelt wat hij zoal voor de 
wijk betekent en betekend heeft. Hij heeft 
onlangs een koninklijke onderscheiding mogen 
ontvangen en dat is niet voor niets. Naast 
dat Kristie voor ons schrijft, is voor haar een 
meisjesdroom in vervulling gegaan: onlangs 
verscheen haar eerste boek! Dit en nog veel 
meer leest u in deze nieuwe editie van ons 
magazine.

Ten slotte vindt u in het midden van dit 
magazine een up-to-date en uitneembare 
verenigingsgids.

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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Lisa Vervoort zet zich 
in voor wereldwijde 

rechtvaardigheid

Kun je iets vertellen over de organisatie
waar je activiste voor bent, wat zij doen
en wat jouw rol hierin is? Misschien ook
hoe je er terecht bent gekomen.
Naast mijn studie ben ik nu voor het 
tweede jaar jeugdambassadeur bij The 
ONE Campaign Nederland. Dit is een we-
reldwijde organisatie die zich inzet om ex-
treme armoede en voorkombare ziektes 
uiterlijk in 2030 uit de wereld te helpen. 
Gedurende mijn tussenjaar, in 2020, heb 
ik mij aangesloten bij The ONE Campaign. 
Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging 
die aansloot bij mijn interesses rondom 
internationale betrekkingen en ontwikke-
ling. Ik zag de vraag naar jeugdambassa-
deurs en heb direct gesolliciteerd. Wat mij 
vooral aansprak was het feit dat bij ONE 
het niet draait om liefdadigheid, maar om 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Er 
zijn dus geen inzamelingsacties, maar er 
wordt voornamelijk gefocust op lobbyen 
en de politiek. Dit sluit aan bij mijn eigen 
perspectief op ontwikkeling, aangezien ik 
van mening ben dat ontwikkeling enkel te 
behalen valt wanneer dit op een structu-
rele en institutionele wijze wordt aange-
pakt. Daarbij moet de inspraak van de 
mensen uit de desbetreffende regio als 
zwaarste meewegen. Zij weten exact wat 
er nodig is en hoe we de doelen het best 
kunnen behalen. 

Hoe zie je de toekomst met corona?
Op dit moment is het naar mijn mening 
duidelijk dat we moeten leren leven met 

corona. Dit virus zal niet meer weggaan 
en zal op den duur onder de categorie 
van griep vallen. Daarom is het belangrijk 
dat zoveel mogelijk mensen weerstand 
en immuniteit opbouwen tegen het co-
ronavirus. Om deze reden is het beschik-
baar maken van wereldwijde vaccins van 
belang. De verdeling van vaccins is op dit 
moment ongelijk, waarbij voornamelijk de 
rijke ‘westerse’ landen vaccins beschik-
baar hebben. Zolang deze verdeling in 
stand blijft, kunnen er nieuwe mutaties 
optreden waarvan we niet weten wat de 
impact zal zijn. Naast de impact op de 
wereldwijde gezondheid, heeft het ook 
een gevolg op de wereldwijde economie.

Corona laat zich inderdaad niet
tegenhouden door landsgrenzen.
Om de beschikbaarheid van vaccins
wereldwijd gelijk te trekken, is een 
erg nobel streven. Het is dan echter 
ook van belang dat mensen zich willen
laten vaccineren (in Nederland werkt
ook niet iedereen mee). Hoe zou je,
volgens jou, de vaccinatiebereidheid
kunnen verhogen?
Laat me allereerst vooropstellen dat ie-
dereen de keuzevrijheid moet hebben om 
te kiezen voor het vaccin. Echter is er op 
dit moment in veel landen geen keuze, 
hier moet dan ook verandering komen. 
Daarnaast denk ik dat het van belang is 
dat iedereen de juiste informatie ont-
vangt over vaccins. Een goed voorbeeld 
hiervan is de actie #MythOrVax, waar 

Allereerst, kun je iets over jezelf vertellen? Wie ben je, wat doe je en wat is je binding met Mierlo-Hout?
Ik ben Lisa Vervoort, 22 jaar oud en geboren en getogen in Mierlo-Hout. Ik heb vrijwel mijn gehele leven 
in Mierlo-Hout geleefd, tot het moment dat ik ging studeren. Ik ben toen naar Rotterdam verhuisd om 

de bachelor Sociologie te volgen. Op dit moment studeer ik de master Political Science: 
Global Politics in Malmö (Zweden).

Door: Wendy Lodewijk

onjuiste informatie bestreden wordt. Op 
deze manier worden mensen bewust ge-
maakt van het belang van het vaccin op 
basis van feiten en juiste informatie. Het 
is ook van belang dat deze informatie la-
ge-inkomenslanden bereikt, aangezien 
hier de laatste jaren veel verkeerde en 
tegenstrijdige informatie is verspreid. De 
onduidelijkheid in informatie heeft voor-
namelijk te maken met de ongelijke en 
onvoorspelbare aanvoer van vaccins in 
deze landen. Nu deze is verbeterd, zijn 
er inspanningen nodig om burgers te in-
formeren en voor te lichten over vaccins 
om het vertrouwen en de bereidheid  
te verhogen. 

Lisa Vervoort 
| F Aangeleverd
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Wat zijn je toekomstplannen? Zijn er 
momenteel (andere) onderwerpen waar 
je actie voor zou willen gaan voeren?
Gedurende de maand mei focust The ONE 
Campaign zich op The Global Fund-meet-
ing die zal plaatsvinden. The Global Fund 
is een internationale organisatie die jaar-
lijks ruim 4 miljard US-dollar mobiliseert, 
waarbij ongeveer 92% geïnvesteerd wordt 
door verschillende overheden. Het geld 
wordt gebruikt om in verschillende lokale 
programma’s en initiatieven te investeren 
die zich inzetten om aids, malaria en tu-
berculose te beëindigen en miljoenen le-
vens te redden. Tijdens de meeting in mei 
worden de investeringen van verschillende 
landen besproken. Als ONE zullen wij de 
Nederlandse politici benaderen om ervoor 
te zorgen dat The Global Fund hoog op de 
agenda komt en dat Nederland haar bij-
drage aan The Global Fund verhoogt. 

Hoe kunnen andere mensen helpen?
Aangezien The ONE Campaign werkt 
door middel van lobbyen en het bena-
deren van politici, is het van belang dat 
zoveel mogelijk mensen de verschillende 
petities tekenen. 

Jeugdambassadeurs van ONE | F Aangeleverd

Dit kan gedaan worden 
op de volgende pagina:
www.one.org/nl/
kom-in-actie.

‘Wat mij vooral aansprak 
was het feit dat bij 
ONE het niet draait om 
liefdadigheid, maar om 
rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid.”
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Hoofdstraat 42
Best 
T 0499-329997 

Mierloseweg 329
Helmond 
T 0492-536450 

Korte Kerkstraat 38 
Geldrop 
T 040-2985253

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSHOP 24/7 

BEREIKBAAR DEELENMENSWEAR.NL

DE NIEUWSTE 
TRENDS SHOP JE BIJ 
DEELEN MENSWEAR

Altijd diverse aanbiedingen: 
24 Waldsteinia voor € 1,00
per stuk

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Vernieuwd, alles verhard en op verkooptafels
• Diverse soorten perkplanten en kuipplant, hangpotten.
• Graszoden, 1e keus , kan ook gelegd worden
• Groot assortiment planten, dit jaar zeer uitgebreid,

ook meer dan 300 soorten vaste planten
• Siergrind 25 kg vanaf € 2,50
• Mooi verschillende wandhangers per seizoen, nu met veel verschillende soorten
• Kunstgras van goede kwaliteit
• Tevens aanleg van tuinen: incl. grondwerk, bestrating,

regeninstallatie, beplanting enz.

Altijd diverse aanbiedingen: 
24 Waldsteinia voor € 1,00
per stuk

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Openingstijden: 
ma t/m vr   9.00 - 18.00 uur •  za  9.00 – 17.00 uur    OP ZONDAG  IN APRIL EN MEI OPEN VAN 10 - 16 UUROpeningstijden: 

ma t/m vr   9.00 - 18.00 uur •  za  9.00 – 17.00 uur    OP ZONDAG  IN APRIL EN MEI OPEN VAN 10 - 16 UUR

“Het goedkoopste adres voor uw tuin”

Veldsink - Bekx
Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E bankzaken@mierlo.veldsink.nl
I www.veldsink.nl

De inzamelingsactie loopt tot en met 15-06-2022.

Joyce van Dijk-Boorsma
Bij het speelveld aan de Karperlaan in Helmond (Vissenwijk) wordt een wilgenhutje gebouwd voor 

en door de kinderen uit de buurt. Veldsink - Bekx is Zelfstandig Adviseur van RegioBank en steunt de 
bouw van dit wilgenhutje. Een prachtig initiatief dat bijdraagt aan een sociaal vitaal Helmond/Mierlo.

Steun Joyce van Dijk-Boorsma en doneer op samenvoordebuurt.nl

Samen een wilgenhutje 
bouwen in Helmond/Mierlo

Ben jij technisch onderlegt

in energie opslag?
en op zoek naar een baan

Control your own energy, reduce your costs

Inspiring Energy Solutions

Reageren op deze vacatures kan tot en met 15 juni 2022
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Joyce van Dijk-Boorsma 
voert actie via Samen
voor de buurt 

Katinka Stas van Veldsink – Bekx vertelt
“Het project Wilgenhutje stimuleert en mo-
tiveert kinderen om samen buiten te spe-
len. Het wilgenhutje is duurzaam en wordt 
voor en door kinderen gemaakt en onder-
houden. Zo leren ze omgaan met de na-
tuur en krijgt het wilgenhutje een belang-
rijke functie in de buurt voor jong en oud.”

Donaties zijn meer dan welkom
Samen voor de buurt is er voor elk initia-
tief dat zorgt voor verbinding en bijdraagt 
aan leefbaarheid in de buurt. Ook de kin-
deren uit de Vissenwijk in Helmond kun-
nen uw hulp heel goed gebruiken. Daar-
om zijn donaties vanuit Helmond/Mierlo 
meer dan welkom. Hoe meer steun uit de 

omgeving, hoe beter. Zo dragen ze samen 
bij aan een fijne plek voor iedereen. Want 
een sociaal Helmond/Mierlo maken we 
samen.

Over RegioBank
RegioBank is al ruim 100 jaar de bank in 
de buurt. Met Zelfstandig Adviseurs is Re-
gioBank actief in heel veel buurten in dor-
pen en kleine steden. In al die jaren zijn 
de Zelfstandig Adviseurs van RegioBank 
uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht in 
de buurt. Zij weten hoe belangrijk een 
leefbare buurt is. Dat is een buurt waar 
iedereen zich thuis voelt: bewoners, on-
dernemers, verenigingen en stichtingen. 
Daarom steunt RegioBank samen met 

het Oranje Fonds lokale projecten die het 
buurtgevoel vergroten. En regelt de klant 
zijn bankzaken gewoon in de buurt. Dat 
is RegioBank, de buurtzame bank. Regio-
Bank is onderdeel van de Volksbank, sa-
men met SNS, ASN Bank en BLG Wonen. 
Voor meer informatie: www.regiobank.nl.

Meer over Samen voor de buurt
Samen voor de buurt is er voor elk initia-
tief dat zorgt voor verbinding en bijdraagt 
aan leefbaarheid in de buurt. Zo zorgen 
we samen voor een buurt waarin je fijn 
woont, je thuis voelt en waar mensen naar 
elkaar omkijken. Dát willen RegioBank en 
haar Zelfstandig Adviseurs ook voor Hel-
mond/Mierlo.

Bij het speelveld aan de 
Karperlaan in Helmond 
(Vissenwijk) wordt een 
wilgenhutje gebouwd 
voor en door de kinderen 
uit de buurt. Veldsink 
- Bekx is Zelfstandig 
Adviseur van RegioBank 
en steunt de bouw van 
dit wilgenhutje. Een 
prachtig initiatief dat 
bijdraagt aan een sociaal 
vitaal Helmond/Mierlo.

F | RegioBank

www.regiobank.nl
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Op de koffie bij…

Marc Kerkhof
nieuw lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op Koningsdag werd Houtenaar Marc Kerkhof (48) door de 
burgemeester verrast met een lintje. Geboren en getogen in 
Mierlo-Hout zal hij voor velen een bekend gezicht zijn. Zeker 
vanwege zijn tomeloze inzet voor het lokale vrijwilligersleven. 
‘Iets wat leuk is, kost geen tijd,’ is zijn motto. 

Door: Kristie Raaijmakers

Marc Kerkhof was op Koningsdag gewoon 
aan het werk in de gemeente Gemert-Ba-
kel toen zijn baas hem meenam ‘om een 
controle uit te voeren in Bakel’. Onderweg 
kreeg hij echter al in de gaten dat dat een 
smoes was. “Toen we op de rotonde in 
Bakel de afslag naar Helmond namen zei 
ik: ‘nu weet ik wat er aan de hand is’. Ik 
had dit soort dingen iets te vaak meege-
maakt bij anderen.” In het Draaiorgelmu-
seum in Helmond werd hij opgewacht 
door familie en bekenden en ontmoette 

hij ook de andere mensen uit Mierlo-Hout 
die een lintje ontvingen. “Ik was enorm 
verrast en enorm vereerd. Vroeger heb ik 
wel eens lachend gezegd dat ik alles zou 
doen voor een lintje, maar nu werd het 
tegen me gebruikt.” Zijn vrijwilligers-CV is 
indrukwekkend. Zo is Marc zeventien jaar 
lang betrokken geweest bij wijkblad De 
Houtvonken. “Ik schreef verslagen en ar-
tikelen en werkte elke week mee aan de 
opmaak. Dat vond ik leuk om te doen. Je 
komt overal, krijgt dingen mee die je an-
ders niet zo snel zou weten en bent op die 
manier ook een nieuwsbron voor je om-

geving. Mensen zagen me altijd graag ko-
men, dat is ook fijn.” Enkele jaren geleden 
is het wijkblad opgehouden te bestaan 
vanwege financiële redenen. “We konden 
niet meer op tegen de snellere nieuwsme-
dia op het internet.” Achter de schermen 
bleef de stichting nog altijd actief. Afgelo-
pen 12 mei werd de Houtvonkenstraat nog 
geopend door de stichting. “Dat is wel het 
laatste wat we hebben gedaan.”

Hart voor Unitas
Bij muziekvereniging Unitas ligt zijn hart. 
Als klein jongetje begon Marc met het 

Marc Kerkhof met zijn koninklijke onderscheiding | F Kristie Raaijmakers
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bespelen van een blaasinstrument en 
inmiddels is hij al 38 jaar lid, waarvan 
23 jaar in verschillende bestuursfuncties. 
“Daar heb ik mijn vrouw leren kennen en 
met mensen van Unitas vormen we nog 
altijd een hechte vriendengroep.” Inmid-
dels zijn ook zijn beide dochters Nienke 
(18) en Emma (14) lid. “Elke keer als ik met 
mijn hele gezin bij de muziekvereniging 
ben, voel ik me trots en geniet ik intens. 
Dan denk ik bij mezelf: dat heb ik goed 
voor elkaar. Dat maakt ook dat het drukke 
vrijwilligersleven goed vol te houden is; ik 
ben veel weg, maar veel hobby’s doen we 
samen. Bijna altijd heb ik wel iemand van 
mijn gezin om me heen. Daardoor begrij-
pen zij ook waar ik het voor doe.” 
Sinds zeven jaar speelt Marc in de Blue 
Band, een blaaskapel die optreedt op 
blaaskapellenfestivals door heel Neder-

land. “We organiseren ook het Helmond-
se Blaaskapellenfestival. Dit jaar gaan we 
er voor het eerst een tweedaags festival 
van maken met dertig blaaskapellen uit 
het hele land.” Vanwege het lidmaatschap 
van zijn dochter is Marc ook betrokken 
geraakt bij de Scouting Mierlo-Hout. “De 
meeste kinderen uit Mierlo-Hout kennen 
me als ‘kokkie’, omdat ik kookstaf ben bij 
de weekenden en zeskampen. Dat ben 
ik gaan doen toen Houtvonken ophield, 
want het moet wel een beetje in balans 
blijven.” Ten slotte is hij ook nog actief 
binnen de Damiaanparochie. “In een ver 
verleden bij het jongerenpastoraat, maar 
nu nog altijd voor de bouw van de kerst-
stal. Bij pastoor Van de Laar was het wat 
minder, omdat hij het niet zo groot wilde, 
maar dit jaar zijn we van plan om weer 
flink uit te gaan pakken.”

Plezier
Plezier is het kernwoord bij alle activitei-
ten die Marc uitvoert. “Ik haal er zelf veel 
plezier uit, maar vind het ook belangrijk 
om dat bij de rest van het bestuur en de 
vereniging terug te zien.” De koninklijke 
onderscheiding is een kroon op zijn werk. 
“Vroeger zei ik altijd: als ik een lintje heb, 
dan stop ik met alles. Maar ik ben al door 
meerdere mensen gewaarschuwd dat ik 
dat echt niet mag doen. Ik heb mijn lintje 
gewoon te vroeg gekregen, want ik ben in-
derdaad nog te jong om te stoppen.”

Kunstwerk ‘Houtvonken’ 
bij Voorstadhalte
Wijkkrant Houtvonken was van janua-
ri 1965 tot en met december 2017 een 
graag gelezen en informatief medium 
in de wijk Mierlo-Hout van de gemeen-
te Helmond. Met een sterke eenheid 
van vrijwilligers viel het blad 53 jaar lang 
wekelijks gratis in 5500 brievenbussen. 
Echter door veranderende nieuwe media 
in combinatie met de economische ach-
teruitgang vanaf 2008 en de opvolgende 
jaren vielen de inkomsten geleidelijk aan 
terug en was Houtvonken genoodzaakt 
haar werk te stoppen. Ons Mierlo-Hout 
maandmagazine is inmiddels een be-
scheiden opvolger van Houtvonken.  

Voor haar vele werk en inzet voor de ge-
meenschap Mierlo-Hout en al het vrij-
willigerswerk mocht De Stichting Hout-

vonken bij haar 50-jarig bestaan in 2015 
de Koninklijke Erepenning ontvangen. 
De  langdurige inzet werd ‘gezien’ en ge-
eerd in 2021 met de toekenning van een 
straatnaam “Houtvonkenstraat” in een 
nieuwbouwcomplex aan de Voorstadhal-
te door de gemeente Helmond. Van de 
overgebleven reserves heeft Houtvonken 
besloten deze terug te moeten geven aan 
de wijk Mierlo-Hout en daarmee ook aan 
de gemeente Helmond in de vorm van 
een kunstwerk aan de Houtvonkenstraat. 

Het kunstwerk is een ontwerp en uit-
voering van Juul Baltussen. De officiële 
onthulling van het kunstwerk werd op 
donderdag 12 mei j.l. verricht door Bur-
gemeester Elly Blanksma-van den Heu-
vel en Antoon Kanters vicevoorzitter van 

Stichting Houtvonken op de hoek Hoofd-
straat/Houtvonkenstraat nabij de ingang 
van de appartementen van Voorstadhal-
te. Een prachtige aanwinst voor de wijk 
Mierlo-Hout.

Marc Kerkhof
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

F | Bram Viveen
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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

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

MET HET 
VAKANTIE
SEIZOEN 
VOOR DE DEUR, 
ZEKERHEID 
VOOR ALLES!

Leverancier van starteraccu’s, 
lithium-ion, AGM, gel, tractie, semi- 
tractie, acculaders en omvormers. 

Voor de zakelijke markt kunt u 
ook bij ons terecht. Bijna alles direct 
op voorraad.

Breedijk 7a, 5705 CJ Helmond
0492 - 55 56 62
info@accucentralebrabant-bv.nl 
www.accucentralebrabant-bv.nl

GRATIS ACCU CHECK/
CAPACITEITSMETING  
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ALGEMEEN
 
HART VOOR HET HOUT
Hart voor het Hout is een stichting 
die zich inzet om de levensvreugde 
van ouderen en hulp behoevenden 
in Mierlo-Hout te verbeteren.
www.hartvoorhethout.nl
info@hartvoorhethout.nl

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Harrie Blankers
Fondsenwerving & organisatie: 
Anton van Lieshout en Peter Slegers
Penningmeester: Brent van Hoof
ICT & Marketing: Huub Jonkers

Stichting Hart voor het Hout
Kromme Steenweg 19
5707 CA Helmond
06 510 66 968
K.v.K. Eindhoven 78096235

STICHTING SAMENLEVINGS 
OPBOUW MIERLO-HOUT
De doelstelling van de SOM is het leveren van een 
bijdrage aan de samenleving van Mierlo-Hout op 
sociaal-cultureel vlak. Onderstaande werkgroe-
pen maken deel uit van de SOM. In principe 
werken deze groepen zelfstandig, maar zijn wel 
verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur, 
zijnde SOM. Het SOM-kantoor is ondergebracht 
in De Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 5706 XC, 
Helmond.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter, tijdelijk: Loes Steenbergen
Secretaris: Tom Pennings, tel. 06-25087476
Penningmeester: Séverine Seelen

WERKGROEPEN 
VAN DE SOM
WERKGROEP JEUGD
www.werkgroepjeugdmierlohout.nl
Organiseert o.a. de jaarlijkse 
kindervakantieweek.
Secretariaat: p/a Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44, 5706 XC, Helmond.

OUDEREN CREATIEF
Iedere dinsdagmiddag is in de Geseldonk een 
handwerkgroep actief voor dames vanaf 50 jaar. 
Voor informatie: Mevr. Anja Meulendijks- Gofers, 
telefoonnummer 0613684215.

HOUTSE TONEELGROEP

www.houtsetoneelgroep.nl
Toneelgroep voor volwassenen.
Secretariaat: p/a Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 
5706 XC, Helmond.

CREATIEF MET KLEI
Iedere maandagavond in de Geseldonk in de 
pottenbakkersruimte voor kinderen en volwas-
senen. Voor informatie: Mevr. M. van Vaalen, tel. 
0492-540054.

WIJKRAAD MIERLO-HOUT
www.wijkraadmierlohout.nl
Mierlo-Hout is het gebied, liggend 
tussen de Goorloop, de Euro-
paweg, het Eindhovens kanaal, de groenstrook 
Ashorst en de oostzijde van de Geldropseweg. Het 
doel van de wijkraad is om in samenwerking met 

de gemeente en de inwoners van de wijk Mier-
lo-Hout, de belangen van de wijk op een adequate 
manier te behartigen, waardoor de leefbaarheid en 
de veiligheid optimaal wordt.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Jan Drouen, tel. 0492-538747
Secretaris: Anja Donkers, Harz 11, 
5706 PA, Helmond,
e-mail: secretariaat@wijkraadmierlohout.nl
Bestuursleden: Tim Kuijpers
Mario Coolen
Joke van Eemeren
Cor van Rijsingen
Jeffrey Verberne

CARNAVAL

CARNAVALSVERENIGING 
DE KLUPPELS
www.kluppels.nl | info@kluppels.nl
Het doel van de Houtse Kluppels 
is om carnaval te organiseren en te 
stimuleren voor alle inwoners van 
Mierlo-Hout, het organiseren van een optocht 
en het uitbrengen van een carnavalsblad. U kunt 
contact opnemen met onze vereniging via info@
kluppels.nl. Voor meer informatie kijkt u op www.
kluppels.nl.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Riny van Oorschot
e-mail: voorzitter@kluppels.nl
Secretaris: Ruud van de Westerlo,
e-mail: secretariaat@kluppels.nl
1e Penningmeester: Berry van de Westerlo,
e-mail: 1epenningmeester@kluppels.nl
2e secretaris: Rob Relou
Vice-voorzitter: John van de Kerkhof
Materiaalcommissaris: Wiljan van Hoof

CARNAVALSVERENIGING
 ‘T BARRIERKE 
www.barrierke.nl
Carnavalsvereniging ‘t Barrierke is een 
kleine carnavals-vereniging met als 
doel het carnaval in Mierlo-Hout zoveel mogelijk 
te promoten en te stimuleren. 

Om dat doel te bereiken beschikt Carnavalsver-
eniging ‘t Barrierke over enthousiaste leden, een 
voltallige Raad van 11, dansmariekes - Dansgarde 
‘t Barrierke - en een groeiende schare van dona-
teurs, verenigd in de Club van 111.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: voorzitter@barrierke.nl
Secretaris: secretaris@barrierke.nl
Penningmeester: penningmeester@barrierke.nl

Residentie: Eetcafé de Barrier, Houtsestraat 64, 
5706 LS, Helmond,tel. 0492-554360

BIJZONDERHEDEN:
Naast deelname aan de carnavalsoptochten in 
Mierlo-Hout en Helmond zorgt Carnavalsvereni-
ging ‘t Barrierke voor volop gezelligheid voor jong 
en oud, zowel vóór als tijdens de carnavalsdagen. 
Ook de allerkleinste carnavalsliefhebbers komen 
aan bod tijdens het kindermatinee op carna-
valsdinsdag.

CARNAVALSVERENIGING
DE KWIETKEDIETEN
Senioren carnavalsvereniging Mierlo-Hout 
Residentie: Woonzorgcentrum Savant Alphonsus

GEMEENTE / OVERHEID

GEMEENTE HELMOND:
www.helmond.nl
Postadres: Postbus 950, 5700 AZ,
Helmond | Telefoon: 14-0492 of 
0492-587777
Website: www.helmond.nl
E-mail: gemeente@helmond.nl

STADSWINKEL 
(voor veel gemeentelijke producten):
Bezoekadres: Frans Joseph van Thielpark, 
5707 BX,  Helmond, tel. 14-0492 of 0492-587777
Openingstijden: Maandag van 09.00-19.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur.
Kijk voor meer info op www.helmond.nl

STADSKANTOOR overige afdelingen
Adres: Weg op den Heuvel 35, 5701 NV, Helmond

POLITIE
Adres: Kasteel Traverse 101, Postbus 297, 5700 AG, 
Helmond, tel. 0900-8844.

BRANDWEER:
Adres: Deurneseweg 135, 5701 CE, Helmond, 
tel. 0492-587888, ALARMNUMMER tel. 112.

KERK / GELOOF

DAMIAANPAROCHIE 
HELMOND
Parochiesecretariaat:
Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond
0492-523147
Maandag t/m donderdag 10-12 uur.
www.damiaanhelmond.nl
secretariaat@damiaanhelmond.nl
 
St. Luciakerk Mierlo-Hout
Hoofdstraat 159
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.00 uur
Donderdag 19.00 uur
 
Kerk Goddelijke Voorzienigheid
Hornestraat 1 Helmond
Zaterdag 17.00 uur
 
St. Trudokerk Stiphout
Dorpsstraat 32 Helmond
Zondag 11.15 uur
 
Pastoor: P. Scheepers
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond
0492-522930 | pastoor@damiaanhelmond.nl
 
Pastoraal werker: M. Verhoeven-van der Staak
Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond
0492-523147, mverhoeven@damiaanhelmond.nl
 
Ondersteunend diaken: D. Martina

MAATSCHAPPELIJK /SOCIAAL

GASTERIJ LEKKER GEZELLIG
Op dinsdag en donderdag bereiden wij van-
uit ORO met onze clienten en vrijwilligers een 
3-gangenmaaltijd voor onze gasten. Wij bieden 
plaats aan 25 gasten per keer en de maaltijd 
start om 12.30 uur. Onze medewerkers serveren 
iedere gang en ruimen dit ook weer uit. Inloop is 
vanaf 12.15 uur. Op donderdag zijn er nog plaatsen 
beschikbaar. Gasten kunnen zich aanmelden voor 

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

DAMIAANPAROCHIE HELMOND
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de maaltijd via de telefoon: 
Janneke Hanssen 06-46436476
Dorien Snoeks 06-21382699

STICHTING HERDENKINGSMONUMENT 
MIERLO-HOUT
www.monumentmierlohout.nl
Opgericht:  mei 2015 
KvK: 64271153
De stichting heeft als doelstelling het waarborgen 
en in stand houden van het monument voor onze 
huidige en toekomstige generatie.
“Vrijheid geef je door. We hebben het monument 
slechts in bruikleen van onze kinderen”.

BESTUURSSAMENSTELLING: 
Voorzitter: Mario Coolen, tel. 0620746778
voorzitter@monumentmierlohout.nl
Secretaris: Harrie Raaijmakers,  tel. 0622606053
secretaris@monumentmierlohot.nl
Penningmeester: Henk van de Westerlo, 
tel. 0683091370
Leden:  Patrick van Seggelen, Ad Schepers

MUZIEK / ZANG

MUZIEKVERENIGING
UNITAS 
MIERLO-HOUT
www.muziekvereniging-unitas.nl
Muziekvereniging Unitas is opgericht op 24 
oktober 1924. Tijdens haar 75-jarig jubileum is 
Muziekvereniging Unitas door hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning voor de verdiensten welke 
de vereniging zich mag toerekenen binnen de 
Mierlo-Houtse gemeenschap.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Mevr. Gonny van den Heuvel, 
Hendrik de Swaeffstraat 11, 5706 MX, Helmond, 
tel. 06-83566819, secretaris@muziekvereni-
ging-unitas.email
Penningmeester: Mevr. Danielle Kuijpers,
Kardinaalspad 30,  5707 JP, Helmond
Bank: Rabobank Mierlo-Hout 
NL71 RABO 0123 8162 70

BIJZONDERHEDEN:
Naast een gedegen instituut waarbij veel aandacht 
en tijd geïnvesteerd wordt in de opleiding en 
begeleiding van enthousiaste jeugdige en oudere 
muzikantenleerlingen, beschikt de muziekver-
eniging over een orkest en een tamboerafdeling. 
Kortom Muziekvereniging Unitas is een muzikale 
familie waarin jong en oud zich thuisvoelen, en 
waarop we in Mierlo-Hout en Brandevoort best 
een beetje trots mogen wezen.

HOUTS GEMENGD KOOR
www.houtsgemengdkoor.nl
Het Houts Gemengd Koor is in 
oktober 2009 ontstaan door het 
samengaan van het Houts Gemengd 
Koor St. Caecilia en de Gemengde 
Zangvereniging Crescendo.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Nico Vaessen, Witte de Withstraat 58, 
5703 XC, Helmond, tel. 0492-541768, e-mail: 
helmondhoutsgemengdkoor@gmail.com
Secretaris: Nico Vaessen, Witte de Withstraat 58, 
5703 XC, Helmond, tel. 0492-541768, e-mail: 
helmondhoutsgemengdkoor@gmail.com
Penningmeester: Helma Janssen-Steeghs, 
Branderijmolen 8, 5706 DS, Helmond, tel. 0492-
555680, e-mail: heljan@chello.nl
Bestuursleden: Annie van Rijt, Wim van Vlerken.

BIJZONDERHEDEN:
Repetities: Dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
in de muziekzaal van de Geseldonk.

ONDERWIJS

KINDERDAGVERBLIJF 
MARABOE
Kinderdagverblijf MARABOE biedt 
professionele dagopvang en bui-
tenschoolse-opvang aan kinderen 
van 0-13 jaar. Kom eens langs of bel voor meer 
informatie. Adresgegevens: Tarbotstraat 18, 5706 
EJ, Helmond, tel. 0492-532242
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 
07.30 - 18.00 uur. Maraboe behoort tot 
STICHTING KINDEROPVANG HELMOND

PEUTERSPEELZAAL KIEKEBOE
KIEKEBOE PINO: Cederhoutstraat 46 
(Geseldonk), 5706 XC, Helmond, tel: 0492-541196
KIEKEBOE BERT EN ERNIE
Gheynspark 25 (Bibliotheek), 5706 VE, Helmond, 
tel: 0492-553227

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter: Maarten Romers, Eifel 31, 5706 RN, 
Helmond, tel. 0492-527464
Vice-voorzitter: Jos van Neerven, Bruinvisstraat 8, 
5706 EL, Helmond, tel. 0492-537940
Secretaresse: Madelène van Malsen, 
Mahoniehoutstraat 76, 5706 VV, 
Helmond, tel. 0492-533330
Penningmeester: Dily van Bokhoven, 
Mahoniehoutstraat 71, 5706 VS, 
Helmond, tel. 0492-544564
Begeleidster: Annie Raaymakers, 
Karperlaan 33, 5706 EA, Helmond, 
tel. 0492-522851
Postadres: Mahoniehoutstraat 76, 5706 VV Hel-
mond, E-mail: mromers@iae.nl

OPENINGSTIJDEN SPEELZALEN:
Ochtend: ma. t/m vr. 09.00-11.30 uur
Middag: ma.-di.-do.-vr. 13.30-15.45 uur
Inschrijven peuters vanaf 2 jaar. Peuters worden 
geplaatst wanneer ze 2,5 jaar zijn. Inschrijvingen 
steeds de eerste maandagavond van de maand, 
vooraankondiging altijd in Houtvonken.

SCHOLEN BASISONDERWIJS

BASISSCHOLEN
Basisschool In Het Hart 
van het Hout:
Slegersstraat 2a - Dol-
fijnlaan 81
5706 AX Helmond
0492-523701  |  0492-534649
www.inhethartvanhethout.nl

Openbare Basisschool 
‘T HOUT:
Mahoniehoutstraat 9 & 13, 
5706 VS  Helmond
Directeur: Maarten Jacobs, tel. 0492-523847,
e-mail: obshout@obsh.nl

ONTSPANNING / VRIJE TIJD

SENIORENVERENIGING 
KBO - ST. LUCIA 
MIERLO-HOUT/
BRANDEVOORT/
HELMOND WEST

De Seniorenvereniging KBO - St. Lucia is opgericht 
in 1952 en telt momenteel  ca. 700 leden.  Het 
is een actieve vereniging van en voor iedereen 
vanaf 50 jaar , die activiteiten voor haar leden 
organiseert , een ontmoetingspunt wil zijn, de 
belangen van senioren behartigt en haar leden 
vertegenwoordigt. Eén op de zeven vijftigplussers 
in Helmond is lid van een van onze afdelingen in 
Helmond.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter:  Ton van de Meulenhof, Oude Aa 
17 , 5701 PZ  5706 VP  Helmond, telefoon: 06 
53417529, email: a.meulenhof@ziggo.nl 
Secretaris:  Joke van de Moosdijk, Eikenwal 4 A 
, 5706 LJ Helmond, telefoon: 06 30853736, email: 
secretariaat@kbo-stlucia.nl 
Penningmeester:  Jo Beelen, Pater Bollenstraat 5 , 
5706 TS Helmond, telefoon: 0492 550286, email: 
j.beelen74@upcmail.nl
Vicevoorzitter: Hans van Knegsel, Hoofdstraat 70, 
5706 AM Helmond, telefoon: 06 12304586, email: 
vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl 
Overige Bestuursleden:  Minie van Kilsdonk, Pas-
toor van de Spijkerstraat  37, 5706 TP Helmond, 
telefoon: 0492 543878, email: a.vankilsdonk3@
chello.nl  en Adriaan van Veggel, Louwerserf 14, 
5706 JH Helmond, telefoon: 0492 841112, email: 
a.vanveggel@brandevoort.nu
 
BIJZONDERHEDEN:
ONDER DE KBO-St. LUCIA  RESSORTEREN 
DE VOLGENDE CLUBS

Wandelclub Coördinator Jo Beelen, telefoon: 
06 10708912, email: dehoutselopers@gmail.com
Fietsgroepen Er zijn 4 fietsgroepen. Coördina-
toren: Groep 1. Coördinator: Martien Verstijnen, 
telefoon: 06 57772715, email : mverstijnen@
hotmail.com;  Groep 2. Coördinator Albert Cop-
pens, telefoon: 06 20856733, email: albertco@
live.nl ;  Groep 3. Coördinator: Vacature. Groep 4. 
Coördinator: Vacature.  
Schilderclub Coördinator: Mieke Wildenberg, 
telefoon: 06 48353764, email: info@webtweets.nl 
Jeu de Boules Coördinator: Frits Verlijsdonk, 
telefoon : 0492- 537085, email:  
f.verlijsdonk@ziggo.nl 
Gymclub Coördinator: Rita van der Velden, 
telefoon : 06 18886751, email: 
ritavandervelden@live.nl          
Repair café Coördinator: Adriaan van Veggel, 
telefoon:  0492- 841112 / 06 28085461, 
email: repaircafe@kbo-st.lucia.nl 
Computerclub/inloop. Coördinator: Herman 
Nieweg, telefoon: 06 38319793, email: 
kbo.hjnieweg@upcmail.nl 
Sjoelclub Coördinator: Diny Jeuken, 
telefoon: 0492-522726, email: 
e.jeukenvandekerkhof@chello.nl   
Bloemschikken. Coördinator: Brigitte van Agt,
telefoon:  06 12059942, email: 
brigitte.vanagt@ziggo.nl    
Gezelligheidsochtend Coördinator Adriaan van 
Veggel, telefoon:  0492- 841112 / 06 28085461, 
email: a.vanveggel@brandevoort.nu 
Etentje buiten de deur. Coördinator: J.P.M. 
Geubbels, telefoon: 0492- 535392 / 06 
29155998, email:  j.geubbels@outlook.com 
KBO-diner Coördinator Adriaan van Veggel, tele-
foon: 0492-841112 / 06 28085461, 
email:  a.vanveggel@brandevoort.nu 
SeniorenVakantieWeek. Coördinator: Brigitte van 
Agt en Rita van der Velden, email : 
seniorenvakantieweek@hotmail.com 
Leesclub. Coördinator: Lenie Siebers, telefoon: 
0492-551657, email: leniesiebers@gmail.com  
Fotoclub: Coördinator: Ton van de Meulenhof,  
telefoon:  0653417529, email: 
webmaster@kbo-stlucia.nl 
Koersballen. Coördinator: Piet Lambrechts en 
Martha Lambrechts, telefoon: 0492 - 516864, 
email: p.lambregts@bbhmail.nl 

JAARLIJKS TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
Nieuwjaarsreceptie, Bijeenkomst alle coördi-
natoren, Bijeenkomst voor alle nieuwe leden, 
Algemene Ledenvergadering, Voorjaarsreis, 80 
plus middag, SeniorenVakantieWeek, Najaarsreis,  
Jaarfeest, Nationale Vrijwilligers dag, Kerstfeest

OVERIGE ACTIVITEITEN
Ontspanning
Musicals, Bedrijfsbezoeken, Museumbezoek, Lezin-

KBO
ST. LUCIA
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gen over onderwerpen die voor Senioren relevant 
zijn .Kunst en cultuur (Leren Kunstkijken,  Luisteren 
naar klassieke muziek, bezoek van bijzondere ge-
bouwen zoals kerken), bijzondere activiteiten
(bijvoorbeeld een  bezoek aan een luchtmachtbasis).

Voorts:
• 11x per jaar verschijnt de nieuwsbrief KONTAKT. 
Coördinator/redactie:  Hans van Knegsel ,  tele-
foon: 06 12304586, email: redactie@kbo-stlucia.nl  
• Bezorging  van KONTAKT  en de ONS (van 
KBO-Brabant). Coördinator:  Martien Verstijnen 
telefoon: 06 57772715, email : mverstijnen@
hotmail.com 
Ledenzorg Coördinator Minie van Kilsdonk, 
telefoon. 0492 543878, email: a.vankilsdonk3@
chello.nl 
Ledenadministratie Coördinator Jan Snijders, 
telefoon: 0492 474555, email: ledenadministra-
tie@kbo-stlucia.nl   

STICHTING VRIENDEN 
VAN DE WERKGROEP 
JEUGD MIERLO-HOUT
Opgericht: 20 februari 2013. KvK: 
57288356 De stichting heeft als 
doelstelling om het voortbestaan van de kinder-
vakantie te garanderen en verdere initiatieven, 
die de Werkgroep Jeugd wil ontplooien binnen 
Mierlo-Hout, te stimuleren.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: J.F.M. (Johan) Wijnen
Secretaris en Penningmeester: J.A. (Johan) 
Verbakel tel. 06-23803263, e-mail j.verbakel1@
kpnplanet.nl
Leden: J.M.J.M. (John) van de Vossenberg
R. (Roland) van de Ven
Rene Baggermans  Kotterlaan 25   5706ER   
Helmond

BILJARTCLUB ’T HOUT
De club heeft ten doel de bevordering en beoefe-
ning van de biljartsport door het organiseren van 
de onderlinge competities LIBRE en 3-Banden.
De club speelt met diverse teams in de Stads-
competitie Helmond.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Hans van Beers, Akkerweg 21, 5706 LL 
Helmond, tel. 0492-535367
Secretaris: Toon van Lieshout, Pastoor v.d.Spij-
kerstraat 47, 5706 TP Helmond, tel. 06-28716251 
Penningmeester: Eef Brouwers, Gheynspark 
10, 5706 VE Helmond, tel 06-23351765

BIJZONDERHEDEN:
Clubhuis:  wijkhuis “De Geseldonk”, Ceder-
houtstraat 44, 5706 XC Helmond, tel. 0492-
537495 Competitie: LIBRE: op maandag- en 
dinsdagmiddag van 13.00 -17.00 uur
3-BANDEN: op donderdagmiddag van 13.00 
-17.00 uur Stadscompetitie: op woensdag- en 
vrijdagmiddag van 13.00 -17.00 uur

TOURCLUB HET VERZETJE
Recreatief fietsen op zondagmorgen van half 
maart tot half oktober. Van half oktober tot half 
maart recreatief wandelen. Contactpersoon: 
Tineke en Theo Huijbers, e-mail: 
t.huijberseijkemans@upcmail.nl

VRIJ KAARTEN EN RIKKEN 
IN DE GESELDONK
Elke donderdagmiddag vrij kaarten,rikken, in de 
Geseldonk in Mierlo-Hout van 13.30 tot 17.00 uur.
Aanmelden vanaf 13.15 uur tot 13.30 uur. Inleg 1 
euro. Geen verplichtingen.
Hebt u donderdagmiddag nog niets te doen en 
rikt u graag dan kunt u elke donderdagmiddag 
vrij rikken in de Geseldonk. Er wordt niets van u 
gevraagd, alleen dat u op de hoogte bent van de 
beginselen van het rikken. Vragen en informatie bij 
dhr. Frits van Bussel tel. 0630730620.

SCOUTING MIERLO-HOUT 
www.scoutingmierlohout.nl
De scouting stelt zich ten doel 
een bijdrage te leveren aan de 
zorg voor en de bevordering van 
‘t jeugdwerk en tracht dit doel 
te bereiken door het scheppen 
van aan leeftijd en situatie aangepaste mogelijk-
heden tot spel en creatieve activiteiten, alsmede 
tot recreatieve ontmoeting van leeftijdsgenootjes 
volgens de scoutingmethodiek.
SAMENSTELLING GROEPSBESTUUR:
Groepsvoorzitter: Martijn van Oorschot, 
Claassensstraat 17, 5708 ER, Helmond, 
tel. 06-51132956,
e-mail: groepsvoorzitter@scoutingmierlohout.nl
Secretaris: Marc Kerkhof, 
Baarsstraat 10, 5706 CJ, Helmond, 
tel. 06-23531209, 
e-mail: groepssecretaris@scoutingmierlohout.nl
Penningmeester: Han van Eijk
Groepsbegeleider: Cindy van Oorschot – van der 
Borst
Lid: Lisanne Oosterhof – Verbunt
Lid: Marlie Wintjes – van Ooijen
Lid: Simon van de Westerlo
Het groepsbestuur beheerd het leiding- en 
ledenbestand en heeft de verantwoordelijkheid 
dat het scoutingspel wordt gespeeld conform de 
richtlijnen van Scouting Nederland.
SAMENSTELLING STICHTINGSBESTUUR/
SJB-BESTUUR:
Voorzitter: Lambert van der Meulen
Secretaris: Ruud Zieverink, 
Gheynspark 14, 5706 VE, Helmond, 
tel. 06-53337208, 
e-mail: secretaris@scoutingmierlohout.
Penningmeester: Nick Verhulst
Materiaal-/Gebouwbeheer: Paul Smits / Anton 
Kanzler
Het bestuur van Stichting Jeugdbelangen (SJB) 
draagt zorg voor uitvoering van de gezamenlijk 
bepaalde visie, beleid en strategie, en is verant-
woordelijk voor de financiën van de gezamenlijke 
vereniging Scouting/SJB en voor materiaal- en 
vastgoedbeheer.

BIJZONDERHEDEN:
Clubhuis: Jeugdboerderij, 
Koeveldsestraat 4, 5706 AT, Helmond, 
tel. 0492-546051

TOURCLUB MIERLO-HOUT 
www.tourclub-mierlohout.nl
Toerfietsen is een vorm van 
vrijetijdsbesteding waarbij sprake 
is van een sportief of een recreatief 
karakter op zondagmorgen.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Tonnie van Bussel | Zomereik 10, 5707 
PB  Helmond. T: 06 – 53 23 25 86

Secretaris: Johan Sterken
Lijsbeth van Villeynstraat 53, 5706 MJ Helmond. 
T: 0492-525580

Penningmeester: Ad van den Elzen
Marlijnstraat 32, 5706 EP Helmond. 
T: 06-41681019

Bestuurslid: Jos Löring
Hendrik de Swaefstraat 13, 5706 MX Helmond.
 T: 0492-474036

Kamer van koophandel onder nr. 40239036
Nederlandse toerfiets unie onder nr. 111066
Vertrekplaats wekelijkse ritten: scoutinggebouw
Mierlo-Hout, Koeveldsestraat

VOGELVERENIGING ‘T HOUT 
Het doel van de vereniging is, belangstelling op te 
wekken voor de veredeling van alle gecultiveerde 
vogels in de ruimste zin van het woord.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter (interim): Gerry van Asten, Noord Paral-
lelweg 51, 5707 AX, Helmond, tel. 0492-535950
Secretaris: Henk Verberne, Maaslaan 230, 5704 LL,
Helmond, tel. 0492-516230
Penningmeester: Gerry van Asten, 
Noord Parallelweg 51, 5707 AX,
Helmond, tel. 0492-535950
Ringencommissaris: Martien Hermans, 
Janssen en Fritsenplein 27,
5706 DZ, Helmond, tel. 0492-553511
Materialen: Wim Collombon, 2e Haagstraat 5,
5707 VJ, Helmond, tel. 0492-535596

BIJZONDERHEDEN:
Bank: Rabobank Mierlo-Hout 12.38.02.687
Giro: 3794726
Locatie: Café Th.v.d.Kimmenade, Mierloseweg 191, 
5707 AE, Helmond, tel. 0492-536467

VOLKSTUINVERENIGING 
DE APOSTELHOEVE

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: J. Aarts, Pastoor v.d.Spijkerstraat 39, 
5706 TP, Helmond, tel. 0492-548613
Secretaris: E. van Duijnhoven, Kardinaalspad 22
Penningmeester: M. v.d. Tuuk, Meervalstraat 8, 
5706 CA, Helmond, tel. 0492-524777

ZIJ-ACTIEF 
MIERLO-HOUT
Een ontmoetingspunt 
voor vrouwen.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Ria van Beeck, Windmolenstraat 102, 
5706 AS, Helmond, email riavanbeeck@gmail.
com, tel. 06-14241814 Penningmeester: Thea 
Heldens, Krabbenerf 4, 5706 JW, Helmond

BIJZONDERHEDEN:
Bank: Rabobank Mierlo-Hout 12.38.15.061
Lidmaatschap: Dames van 21 jaar en ouder.
Bijeenkomsten: 1x per maand. Activiteiten: Thema 
en ontspanningsavonden, excursies. Leden kun-
nen verder cursussen volgen op creatief, cultureel 
en vormend gebied.

HEEMKUNDEKRING MYERLE 
FOTOHERKENNINGSGROEP

Maandelijks komen de belangstellenden bijeen 
in de Geseldonk om foto’s te herkennen en de 
historie van Mierlo-Hout in woord en beeld te 
herbeleven. Iedereen is daar van harte welkom en 
de toegang is gratis.

SECRETARIAAT HEEMKUNDEKRING MYERLE
Dhr. Jean Paul Ruyters
Pankenstraat 19
5731 LW  Mierlo
info@heemkundekringmyerle.nl

JIBB+
www.jibbplus.nl
Jibb+ stimuleert Helmonders om 
meer te gaan bewegen en het maken 
van een gezonde voedingskeuze. Jibb+ laat kinde-
ren ervaren hoe leuk het is om te bewegen en te 
sporten. Op school, na school, tijdens vakanties en 
in elke wijk. Jibb+ brengt ook 55’ers in beweging 
door een gevarieerd beweegaanbod in de wijken, 
veelal in de buitenlucht. 

We werken samen met bijna alle sportaanbieders 
in Helmond, het onderwijs en de diverse wijkorga-
nisaties. Kijk voor meer informatie en activiteiten 
op www.jibbplus.nl en www.sportencultuurhel-
mond.nl
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INFORMATIE:
Correspondentieadres: postbus 801, 5700 AV, 
Helmond. E-mail: info@jibbplus.nl
Telefoon: 0492-347071
Of neem contact op met de buurtsportcoach 
Mierlo-Hout Flo de Haas: flodehaas@jibbplus.nl, 
06 – 31 92 98 92

SPORT / COMPETITIE

BILJARTVERENIGING DE KARPER
De vereniging heeft ten doel de bevordering en 
beoefening van de biljartsport.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Bert van Heugten, Brantstraat 25, 5707 
TP, Helmond, tel. 0492-554326
Secretaris: Joop van Hoof, Beukehoutstraat 81, 
5706 XK Helmond, tel. 0492-549777
Penningmeester: Rinie van Lierop, Vletstraat 7, 
5706 EV Helmond, tel. 0492-540467
Wedstrijdleider: Sjaak Rosmulder, Bruinvisstraat 
54, 5706 EM Helmond, tel. 0492-551673

BIJZONDERHEDEN:
Clubhuis: Café ‘de Karper’, Walvisstraat 34, 5706 
CT Helmond, tel. 0492-537855 Competitie: Er 
wordt in eigen competitie gespeeld en wel op 
donderdagavond.

BRIDGECLUB HOUTSE SLEM 

www.houtseslem.nl  De club heeft als doelstelling: 
het spelen van bridge in clubverband en het hou-
den van onderlinge drives. Bridgeparen alsmede 
individuele bridgers zijn welkom. 

BESTUURSSAMENSTELLING: 
Voorzitter: Vacant Vicevoorzitter: Theo Leijten, 
Eikenwal 15, 5706 LJ Helmond, tel. 0492-534793, 
Secretariaat: Dhr. Gerrit van Stempvoort, Vesalius-
plantsoen 9,5707 EM, Helmond Penningmeester: 
Mw. Elle de Brouwer, Lungendonk 12, 5706LE 
Helmond, 06-20620907 

Bestuurslid Bridgezaken: Dhr. Jos Hagelaar, 
Eikenwal 9, 5706 LJ, Helmond, tel. 0492-574631 
Bestuurslid Ad Baselmans (tijdelijk adres) 06-
38919485 Wedstrijdleiders: Dhr. Jos Hagelaar, 
Eikenwal 9, 5706 LJ, Helmond, tel. 0492-574631 
Dhr. Gerrit van Stempvoort, Vesaliusplantsoen 9, 
5707 EM, Helmond (zowel maandag als vrijdag) 
Contactpersoon: Dhr. Gerrit van Stempvoort, 
Vesaliusplantsoen 9, 5707 EM

Helmond email: gerritvans@hotmail.com Bridgen: 
Maandagavond van 19.30-22.45 uur clubavond en 
drives. Vrijdagmiddag vrij bridgen van 13.30-16.30 
uur Bridgelocatie: Wijkhuis De Geseldonk, Ceder-
houtstraat 44 5706 XC Helmond

DANSVERENIGING
X-PERIENCE 
Voorzitter: Godi Valks | 0622335300
Penningmeester: Mayke van Deursen
0622379391
Secretaris: Nicole Valks | 0636599299

Trainlocaties zijn: 
• Geseldonk 
• Gymzaal Baken (Dolfijnlaan)  
• ‘t Brandpunt 
• De Westwijzer 

JEU DE BOULES CLUB ‘T BARRIERKE
Het doel van de vereniging is het op een recreatie-
ve manier beoefenen van het jeu de boules-spel.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Jan Odenhoven, Rivershof 2,
5731 HC, Mierlo, tel. 0492-662288

Secretaris: Theo van Aerle, Vinkelaan 216,
5702 LX, Helmond, tel. 0492-545474
Penningmeester: Jan Odenhoven, Rivershof 2,
5731 HC, Mierlo, tel. 0492-662288
Bestuursleden: Annie van Aerle, Smaragdstraat 5,
5706 DE, Helmond, tel. 0492-539576
Ruud Schunselaar, Kardinaalspad 2,
5707 JP, Helmond, tel. 0492-550837
Wim v.d.Velden, Maanvisstraat 5,
5706 CP, Helmond, tel. 0492-542369
Wedstrijdleider: Theo van Aerle, Vinkelaan 216,
5702 LX, Helmond, tel. 0492-545474

BIJZONDERHEDEN:
Clubhuis: Eetcafé de Barrier, Houtsestraat 64, 
5706 LS, Helmond, tel. 0492-554360 Hier zijn 
ook de banen gelegen. 

JUDOVERENIGING 
MIERLO-HOUT 
www.jvmh.nl
Doel van de vereniging is het beoe-
fenen en uitdragen van de judosport. 
De vereniging is aangesloten bij de Judo Bond 
Nederland. De oefenruimte (Dojo) van de judover-
eniging is in ‘de Koperwiek’, Tarbotstraat 16, tel. 
06-83378354 (alleen tijdens lestijden).

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Harrie de Greef, Pastoor van de 
Venstraat 7, 5706 RT,  Helmond, tel. 06-55774170
Penningmeester: Erika Dreverman, Hendrik de 
Swaeffstraat 14,  5706 MX, Helmond,tel. 0492-
564079

Beheer en activiteiten: Leo van den Heuvel, 
tel. 0492-526227

Leraren en opleidingen: Maarten van Lieshout, 
tel. 0492-536767
Sponsors en PR: Mark de Greef, Pastoor van de 
Venstraat 7,5706 RT, Helmond, tel. 06-23910610
Wedstrijden: Patrick van der Pijl, tel. 06-51264748
Bestuurslid: Henri Meeuwsen
E-mail: info@jvmh.nl

TRAINERS:
Hoofdtrainer: Mark de Greef - 1e Dan - Judoleider
Trainers: Jean-Claude de Leeuw - 1e Dan - 
Jeugd Judoleider
Maarten van Lieshout - 2e Dan - Jeugd Judoleider
Paco Dreverman - 1e Kyu
Harrie de Greef - 3e Dan - Judoleraar A
(Technisch Adviseur)
Steven van Roessel - 3e Dan - Judoleraar B
 (Technisch Adviseur)

HANDBOOGSPORT 
HOUTS WELVAREN
Het doel van de vereniging is 
het beoefenen en bevorderen 
van de handboogsport voor jong en oud. Dit kan 
naast de wekelijkse trainsavonden op dinsdag en 
donderdag, ook op vele uit- en thuiswedstrijden 
gehouden door het jaar heen.
Tevens biedt Houts Welvaren tegenwoordig ook 
archery tag aan, een soort trefbal maar dan met 
pijl en boog. Gehele veilig en erg leuk!
De sport kan het hele jaar door in onze eigen 
accommodatie binnen worden beoefend. Houts 
Welvaren is aangesloten bij de NHB.
 
BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Rini van der Linden, e-mail: voorzit-
ter@houtswelvaren.nl
Secretariaat: Willem Keeris, e-mail: secretaris@
houtswelvaren.nl
Penningmeester: Martin Nieuwenkamp, e-mail: 
penningmeester@houtswelvaren.nl
Promoties: Willie van de Rijt, e-mail: willie.van.
de.rijt@houtswelvaren.nl, telefoon: 06 5321 6964
 
BIJZONDERHEDEN
Postadres/locatie: Clubhuis ‘D’n Doel’, 

Koeveldsestraat 6, 5706 AT, Helmond.
Website: www.houtswelvaren.nl

HOUTSE 
TURNVERENIGING 
HT’35 
www.ht35.nl 
Het doel van de vereniging is het met plezier 
beoefenen van de turn- en gymnastieksport in 
de breedste zin. Er wordt in groepen van diverse 
leeftijdscategorieën gesport in de vorm van kleu-
tergymnastiek, recreatief turnen,  wedstrijdturnen, 
fitness, zowel voor jongens en meisjes en dames 
en heren. 

BESTUURSSAMENSTELLING: 
Voorzitter: Vacature 
Secretaris: Henny van Heijster, Snelliusstraat 10, 
5707 RZ, Helmond, tel. 0492-532487, e-mail: 
secretariaat@ht35.nl 
Ledenadministratie: Anneke Leenders, Dr. Dree-
slaan 6, 5707 KD, Helmond, e-mail: ledenadmi-
nistratie@ht35.nl
Penningmeester: Marco van de Manakker, e-mail: 
penningmeester@ht35.nl
Verenigingscoördinator: Ingrid Geven, e-mail: vc@
ht35.nl
Bestuur: Paul Zijderveld
Bestuur: Mylene Donkers

BIJZONDERHEDEN: 
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Ne-
derlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Er zijn diver-
se recreatie-turngroepen voor jongens en meisjes 
vanaf drie jaar en wedstrijdgroepen. Daarnaast zijn 
er enkele dames/ heren fitness-groepen.
Naast de wekelijkse trainingen zijn er jaarlijks 
diverse activiteiten en wedstrijden voor de leden.
 De trainingen zijn in diverse sportzalen: 
Gymzaal In het Hart van het Hout aan de Sleger-
straat in Mierlo-Hout
Sportzaal Westwijzer aan de Cortenbachstraat in 
Helmond-West
Gymzaal De Vendelier aan de Schutsboom/Roef-
voort in Brandevoort 
Sportzaal aan de Gasthuisstraat in Stiphout 
Turncentrum Helmond aan de Rakthof (wedstrijd-
turnen)
Wedstrijdtrainingen zijn er op verschillende 
niveau’s en in diverse leeftijdscategorien. Deze 
trainingen zijn in het compleet ingerichte Turncen-
trum aan de Rakthof. 
Heeft u interesse, komt u eens een kijkje nemen 
tijdens onze trainingen. 
Er mag altijd vrijblijvend een of twee proeflessen 
gevolgd worden.
Raadpleeg de website www.ht35.nl voor een actu-
eel lesrooster met alle tijden en locaties. 

POLITIEHONDENVERENIGING 
RECHT DOOR ZEE
Doel van de vereniging is de africhting van daartoe 
geschikte honden tot een der certificaten van de 
Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereni-
ging; Politiehond I en II, Object- bewakingshond, 
Speurhond en Reddingshond. De opleiding van de 
daartoe geschikte personen tot bekwame leiders 
van de honden, dresseurs en eventueel instruc-
teurs, alsmede helpers (pakwerkers).

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: A. Zwanenberg, Herselseweg 8, 5715 PJ 
Lierop, Tel. 06-20675714
Secretaris/penningmeester: J. van de Kerkhof, 
Kapellerweg 5, 5707 JR Mierlo-Hout, Helmond, 
Tel. 06-20908644

BIJZONDERHEDEN:
Van de vereniging kunnen alleen lid worden, 
personen die tenminste 16 jaar oud zijn, van on-
besproken gedrag zijn en lid zijn of bij aanmelding 
lid worden van de K.N.P.V. Het lidmaatschap dient 
goedgekeurd te worden door de ledenvergadering. 
Er geldt een proeftijd van 2 maanden. Clubhuis is 
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het verenigingsgebouw in het Groot Goor, Goorse-
baan te Mierlo-Hout.

POSTDUIVENVERENIGING LA PALOMA
Het doel van de vereniging is het gezamenlijk 
bedrijven van de duivensport.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: J. Adriaans,1e Haagstraat 34, 5707 XP, 
Helmond, 0492-543449. Secretaris: R. Gruijters, 
Pastoor Elsenstraat 14, 5706 VP, Helmond, 0492-
527407 Penningmeester: K. de Ruiter, Meienvoort 
15, 5706 HK, Helmond

BIJZONDERHEDEN:
Clublokaal: Café ‘t Trefpunt (v.d. Kimmenade), 
Mierloseweg 101, 5707 AE, Helmond, tel. 0492-
536467

R.K.S.V. SPORTVERENIGING 
MIERLO-HOUT
Het doel van de vereniging is het 
bedrijven van de voetbalsport en het 
opleiden van jeugdige spelers.

HOOFDBESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Paul Lambrechts (0637318176) 
voorzitter@rksv-mierlo-hout.nl
Secretaris: Frits Vliegenberg (0611119769) 
secretaris@rksv-mierlo-hout.nl 
1ste penningmeester: Pierre Claassen 
(0624754798) penningmeester@rksv-
mierlo-hout.nl
2de penningmeester: Frans Bekx (0653242139) 
2epenningmeester@rksv-mierlo-hout.nl 
Voetbalzaken: Niek Klaassen (0657557427) 
voetbalzaken@rksv-mierlo-hout.nl 
Voetbalzaken: Séverine Seelen (0644795448) 
voetbalzaken@rksv-mierlo-hout.nl 
Accommodatie en materialen: Peter van de 
Kerkhof (0651101022) materialen@rksv-
mierlo-hout.nl 
Wedstrijdsecretaris: Patrick Schepers 
(0610085067) wedstrijdsecretariaat@rksv-
mierlo-hout.nl 
Ledenadministratie: Riny van Oorschot 
(0651369517) ledenadministratie@rksv-
mierlo-hout.nl 

BIJZONDERHEDEN:
Accommodatie: Sportpark ‘de Beemd’, Wilgen-
houtstraat, Helmond, tel. 0492-538649
Postadres: Postbus 338, 5700 AH, Helmond
Bank: Rabobank Mierlo-Hout 12.38.02.512
Giro: 2981118

SUPPORTERSVERENIGING 
BLAUW-WIT R.K.S.V.
Het doel van de supportersvereniging
is de ondersteuning van alle elftallen 
van RKSV Mierlo-Hout met het accent 
op de selectie.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Eric Konings (0653899285)
Secretaris: Frits Vliegenberg (0611119769)
Penningmeester: Johan Verbakel (0623803263)
Bestuursleden:
Wim Meulendijks (0613062443)
Marc van der Vorst (0641353489)

TAFELTENNISVERENIGING 
DE SOEPELE POLS
Het recreatief beoefenen van de
 tafeltennissport, uitsluitend voor 
leden vanaf 16 jaar.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter; Raymond Wiersma
Penningmeester; Jan Wernsen
Secretaris; Marc van den Broek
marc.vanden.broek@hotmail.nl
De Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 
5706 XC Helmond

Tel; 0492537495 | Onze trainingsavond is op 
woensdagavond van 20:00u tot 23:00u

VOLLEYBALCLUB
POLARIS
www.vcpolaris.nl
VC Polaris stelt zich in het algemeen ten doel het 
bevorderen en beoefenen van de volleybalsport 
en deelname aan competities van de Nederland-
se Volleybalbond en/of andere wedstrijden of 
toernooien. VC Polaris heeft haar thuisbasis in de 
sporthal aan de Mahoniehoutstraat 9a op ‘t Hout 
en haar ledenbestand bestaat uit senioren, recre-
anten, jeugd en mini’s alsmede niet actieve leden.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Wouter Stronkhorst 
bestuur@vcpolaris.nl
Secretaris: Mark Prinsen 
bestuur@vcpolaris.nl
Penningmeester: Linda van Beeck 
bestuur@vcpolaris.nl

BIJZONDERHEDEN
Postadres/speelhal: Sporthal ‘t Hout/Clubhuis 
Twiertijd, Mahoniehoutstraat 9a, 5706 VS, Hel-
mond, tel. 0492-535088. 
E-mail: info@vcpolaris.nl
De vereniging is opgericht op 9 oktober 1954 te 
Mierlo-Hout en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder registratienummer V235951.

WANDEL AVOND VIERDAAGSE
BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Dhr. F. van Os, Baloystraat 14, 5708 CJ, 
Helmond, tel. 0492-537201
Secretaris: Mevr. R. Verstraaten, Scheerderhof 22, 
5709 GM, Helmond, tel. 0492-511247 Leden Mier-
lo-Hout: Dhr. E. de Greef, Snoekstraat 14, 5706 
BZ, Helmond, tel. 0492-564725

WIJKEN

BUURTVERENIGING 
GHEYNSPARK
Vereniging voor bewoners van het 
Gheynspark, die als doel heeft de 
onderlinge contacten en het woon-
genot van de ruim 70 leden te bevorderen door 
het organiseren van activiteiten, zoals nieuw-
jaarsbijeenkomst, barbecue, fietstocht, Halloween 
viering, Sinterklaasfeest en oudejaarsbijeenkomst. 
Daarnaast behartigt de buurtvereniging de 
gezamenlijke belangen van de leden door middel 
van onder meer het buurtpreventieproject en ver-
tegenwoordiging in de Wijkraad. Naast informatie 
over bovengenoemde activiteiten via de website 
www.gheynspark.nl en facebook ontvangen alle 
bewoners van het Gheynspark ook regelmatig  
nieuwsbrieven, welke vanaf de oprichting op de 
website zijn gearchiveerd.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Marijn Wittgen |  Gheynspark 15  
5706VE, Helmond| Tel. 0492-847505
Secretaris: Hein Hunnego | Gheynspark 4  
5706VE, Helmond | Tel. 0492-522592
Penningmeester: Joost Meesters | Gheynspark 13 
5706VE, Helmond | Tel. 06 55324010
Leden: Twan Spierings | Gheynspark 6  
5706VE, Helmond |  Tel. 06 22216872   
Ton Evers |  Gheynspark 3  
5706VE, Helmond | Tel. 06 48252237

Emailadres buurtvereniging:
info@gheynspark.nl

BUURTVERENIGING 
APOSTELWIJK 
www.bvapostelwijk.nl
De doelstelling is het behartigen van de collectieve 
belangen, in de ruimste zin van het woord, van alle 
buurtbewoners in de wijk. Hiervoor worden sociaal 

maatschappelijke, culturele activiteiten voor jong 
en oud georganiseerd en wordt geparticipeerd in 
werkgroepen die tot doel hebben het leven en 
wonen te bevorderen.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Berry Smits, Troelstrastraat 59, 5707 JC, 
Helmond, 
tel. 0492-544957
Secretaris: H. van Hoof Noord Parallelweg 59, 
tel. 0492-565455
Penningmeester: Helma van Hoof, Noord Parallel-
weg 5, 5707 AX, 
Helmond, tel. 0492-529916
Leden: Peter Tielemans, Mierloseweg 195, 5707 
AG, Helmond, 
tel. 0492-544610
Ad van de Hurk, Troelstrastraat 19, 5707 JB, Hel-
mond, tel. 0492-542350
Ana Dams 
Anica Camps 
Victor Mers
E-mail: info@bvapostelwijk.nl

BIJZONDERHEDEN:
Sinds maart 1999 is het voormalig werkgebied be-
grensd door Goorloop, Spoorlijn en Mierloseweg, 
uitgebreid met de
Mierloseweg (tussen spoorwegovergang ‘t Hout en 
de brug Goorloop). Activiteiten worden doorgaans 
georganiseerd in kantine. Speeltuinvereniging Hel-
mond-West, Itterestraat 19, 5707 SM, Helmond.

WIJKVERENIGING ASHORST 
www.ashorst.nl

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: voorzitter@ashorst.nl
Secretaris: info@ashorst.nl
Penningmeester: penningmeester@ashorst.nl
Coördinator Buurtpreventieteam
Ashorst: Martien Roefs, buurtpreventie@ashorst.nl
Website: www.ashorst.nl
E-mail: info@ashorst.nl

WIJKVERENIGING 
DE AKKERS 
Het doel van Wijkvereniging  
De Akkers is het periodiek 
samenbrengen van wijkbewoners ter bevordering 
van de saamhorigheid in de wijk. Activiteiten die 
worden georganiseerd voor de leden zijn bijvoor-
beeld Halloween, wijk sale, bingo, speurtocht en 
een pubquiz. Ook streven we er naar om jaarlijks 
een wijkfeest te organiseren. Wijkbewoners voelen 
zich zodoende verbonden met de wijk en voelen 
zich verantwoordelijk om de wijk leefbaar te 
houden.

Vrijwilligers: Bart van der Poel (voorzitter), Bonny 
Meijer (penningmeester), Dianne de Brouwer, Ellen 
Theeuwen, Frans Willems, Hedy de Bont, Hélène 
Vermeulen, Loes van der Heijden, Lynn Boumans 
en Susanne Peeters 
Website: www.deakkers.nl 
E-mail: deakkers@outlook.com
Correspondentieadres: Akkerweg 62, 
5706 LL Helmond

Ben je nog geen lid, meld je dan aan via de web-
site. Vind je het leuk om te ondersteunen bij een 
activiteit, meld je dan ook aan via de mail.

OVERIG

ZORGELOOS LENEN 
BIJ DE BIBLIOTHEEK 
HELMOND
www.bibliotheekhelmondpeel.nl
De bibliotheek is een trefpunt van boeiende en 
gezellige dingen. Belangrijk om te weten is dat ie-
dereen er van harte welkom is om zomaar te lezen 
in boeken en tijdschriften. Dit kost niets! Wil je iets 
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meenemen naar huis dan heb je een pasje nodig 
en moet je lid worden. Tot 18 jaar kan dit gratis. 
Vanaf 18 jaar betaal je jaarlijks contributie. Het 
lidmaatschap is inclusief gebruik van de online 
Bibliotheek voor het lenen van e-books en luister-
boeken. Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11. 

E.H.B.O. VERENIGING 
MIERLO-HOUT 
www.ehbomierlohout.nl
Het geven van eerste hulp bij ongevallen, zo 
wel in en om het huis als op straat. Ook geven 
wij eens in de twee jaar een EHBO-cursus voor 
personen boven de 16 jaar. Voor de gediplomeer-
de EHBO-ers verzorgen wij de noodzakelijke 
herhalingslessen. De jeugd vanaf 10 jaar kan ook 
bij ons terecht, wij zijn ook op vele evenementen 
aanwezig.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Dhr. F. Welten, Clemensstraat 9, 
5707 JS, Helmond, tel. 0492-533141. Secretaris: 
Dhr. A. Verbunt, Pastoor Elsenstraat 15, 5706 
VM, Helmond, tel. 06-14197796, e-mail sec@
ehbomierlohout.nl Penningmeester: Dhr. P. van de 
Warrenburg, Slegerstraat 33, 5707 AV, Helmond, 
tel: 0492-547071 Begeleiding evenementen: Mevr. 
J. Sneyers, Stepekolk Oost 6, 5706 AL, Helmond, 
tel: 0492-661418

WIJKHUIS 
DE GESELDONK
Beheer en exploitatie van een  
gebouw dat voorziet in de behoeften aan ruimten 
voor allerlei activiteiten ten dienste van de Houtse 
samenleving. Adres: Cederhoutstraat 44, 5706 XC, 
Helmond, tel. 0492-537495

BEHEER EN EXPLOITATIE:
Wijkhuis ‘de Geseldonk’ wordt beheerd door
Stichting Wijkhuis De Geseldonk.
Planning en reserveringen: Tim Kuijpers, tel. 06-
24270632, E-mail: planning@degeseldonk.nl

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Jan Drouen
Secretaris: Piet Maas, E-mail: secretariaat@
degeseldonk.nl
Penningmeester: Jacques van Schijndel
Horeca: Theo Kanters

GILDE SINT ANTONIUS ABT
Correspondentieadres: 
Troelstrastraat 59, 5707 JC Helmond
Locatie gildeterrein: Antonianenpad 1, 
ingang Heeklaan Helmond
Contact: info@gildemierlohout.nl · 
www.gildemierlohout.nl   
‘Het Gilde leeft op ’t Hout’. Dit is niet alleen onze 
slogan maar ook één van onze doelstelling om 
dienstbaar te zijn voor onze gemeenschap. Het 
Gilde eert haar tradities vanuit broederschap 
en ontwikkelt zich sterk mee met de moderne 
tijdsgeest. Het Gilde groeit door de kracht van 
samenwerking, is geworteld in natuurgebied de 
Beemd en biedt uitdagende (schiet)activiteiten 
voor iedereen met een cultuurhart.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Hoofdman: Johnny Sleegers
Dekenschrijver (secretariaat): Berry Smits
Dekenschatbewaarder: Elma Bogers – Janssen
Deken (bestuurslid): Jelco Beekers
Deken (bestuurslid): Stefan Vogels

BIJZONDERHEDEN:
Gilde Sint Antonius Abt, bij de bevolking beter 
bekent als ‘de Schut’, bestaat in de gemeente 
Mierlo en later in de parochie ST. Lucia al enkele 
honderden jaren en is daarmee ongetwijfeld de 
oudste vereniging van Mierlo-Hout. Over de exacte 
oprichtingsdatum verkeert men in ’t ongewisse, 
maar uit overlevering is er in 1451 sprake van ’t 
schutsgilde St. Antonius Abt. In 1537 krijgt men 

van twee overleden gildebroeders een erfenis 
ter grootte van 3 en 5 stuivers, aldus een oud 
geschrift. 

Het koningschieten wordt om de twee jaar gehou-
den op de tweede zondag in September. Het gilde 
kent een grote groep begunstigers ‘Vrienden van 
het Gilde’ die het gilde een warm hart toedraagt. 
Jaarlijks komen zij samen op de relatiedag en strij-
den om de titel, beste schutter vrienden van het 
gilde. Verder wordt deelgenomen aan gildefeesten 
en andere evenementen. De schietsport wordt 
het hele jaar door beoefend op het gildeterrein. 
Ontdek via onze website wie we zijn, wat we doen 
en hoe we dat willen gaan bereiken! Voor meer 
informatie, neem gerust contact op of loop binnen 
bij onze Gildelocatie.

HOUTSE HUURDERS 
BELANGEN VERENIGING
COMPAEN
www.hbvcompaen.nl

DOELSTELLING:
a. Het behartigen van de belangen van de 
bewoners van huurwoningen, welke door de 
Woningstichting Compaen te Helmond
worden beheerd.
b. Het waarborgen of doen waarborgen van 
de rechtspositie van de huurders van de
 Woningstichting.
c. Het in gezamenlijk overleg met de huurders 
en bewoners bevorderen van de leefbaarheid 
en het welzijn in de directe
woonomgeving.
d. Het optreden als gesprekspartner van 
de Woningstichting.
Kantooradres: Scharstraat 2, 5706 EE, 
Helmond, tel. 06-16920669.
Spreekuur: Na telefonische afspraak
E-mail: info@hbvcompaen.nl
U kunt eventueel een berichtje achterlaten 
op de voicemail en wij bellen u dan zo snel 
mogelijk terug.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: Mevr. Loes Steenbergen
Secretaris: Mevr. Hilda Vogels
Penningmeester: Mevr. Nelly Heldens
Bestuurslid: Dhr. Frans Schamper

ORANJE COMITÉ MIERLO-HOUT
Doelstelling: het Oranje Comité houdt zich bezig 
met het organiseren en coördineren van oranjeac-
tiviteiten rond Koninginnedag in Mierlo-Hout.

Bank: Rabobank 1496.92.854

O.V.M.H. 
ONDERNEMERS-
VERENIGING 
MIERLO-HOUT
BESTUUR:
Voorzitter: Cor van Rijsingen
Penningmeester: Birgitte van Tilborg
Secretaris: Doris Martens
Overige bestuursleden: Angelie Mulkens, Jan Paul 
Deelen, Brent van Hoof, John van de Vossenberg

CONTACTGEGEVENS:           
Houtse Parallelweg 83, 5706 AD Helmond
info@ovmh.nl 

OMSCHRIJVING VERENIGING:             
Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout is opgericht 
in 1974. Sindsdien bundelen we als ondernemers 
onze krachten en maken ons sterk om Mier-
lo-Hout tot een fijn leefbaar ‘dorp in een stad’ te 
maken. 

SINT-NICOLAAS COMITÉ
Het doel is het organiseren en verzorgen van de 
intocht van St. Nicolaas in Mierlo-Hout, gevolgd 
door een bezoek aan de Sint van alle kinderen t/m 

groep 4. Dit wordt mogelijk gemaakt door samen-
werking met OVMH en de Ouderraden van de
basisscholen.

VERENIGING VRIJWILLIGE 
VERKEERSREGELAARS HELMOND E.O.
Contactpersoon: Twan Spierings, Gheynspark 6, 
5706 VE, Helmond, tel. 0492-537107 / 06-
22216872. KvK: 59737840
Banknr: NL52RABO0152234993 t.n.v. 
Ver.Vrijwillige Verkeersregelaars
E-mail: verkeersregelaarshelmond@gmail.com

WONINGBOUW-
VERENIGING 
COMPAEN
Actief in: Brouwhuis, 
Mierlo-Hout, Stiphout, 
Brandevoort en Mierlo
Directeur: Dhr. Paul Smidt
Adresgegevens: Houtsestraat 69, 5706 LE, 
Helmond Postbus 249, 5700 AE, HelmondTel. 
0492-579090, fax. 0492-579085
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 09.00-
12.00 uur en 14.00-16.00 uur
vrijdag: 09.00-12.00 uur.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter:   Loes Steenbergen
Secretaris:   Hilda Vogels
Bereikbaar via info@hbvcompaen.nl of 
via 06-16920669
Adres: Scharstraat 2, 5706 EE  HELMOND
Spreekuur op afspraak.

Kijk voor de digitale 
actuele versie op 
www.onsmierlohout.nl

Heeft u aanvullingen 
en/of wijzigingen
mail dan naar: 
redactie@
onsmierlohout.nl
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25 jaar! 
Column

Als u deze column leest, is waarschijnlijk het 
25-jarig priesterjubileum van pastoor Pieter 
Scheepers, aangeboden door het parochiebestuur 
Damiaanparochie Helmond, al gevierd. In een H. 
Mis in de Luciakerk en daaropvolgende receptie in 
De Geseldonk is dit jubileum op dinsdagavond 24 
mei zeer waarschijnlijk uitbundig herdacht.

Het ED besteedde enkele weken vooraf in een uit-
gebreid artikel ook ruime aandacht aan dit jubile-
um. Het overzicht van 25 jaar priesterschap en de 
weg daarnaartoe werd uitgebreid besproken.
Pieter is geheel in zijn nopjes sinds hij wist dat 
hij het stokje van zijn voorganger, Norbert Swage-
makers, mocht overnemen. Een Mierlo-Houte-
naar mocht pastoor zijn in zijn eigen omgeving! 
Hoe mooi kun je het bedenken en zoals hij zelf 
aangeeft, is dit zijn laatste (!) standplaats. Ik durf 
gerust te stellen dat Pieter zich hier op ’t Hout 
zich voelt als ‘een vis in het water’. Hij is zichtbaar, 
aanspreekbaar, meevoelend, transparant etc. etc. 
Allemaal zaken die van een christelijk leider mo-
gen worden verwacht. Een christelijk leider die 
midden in de maatschappij staat. Met open ar-
men is hij door de Houtenaren en anderen in de 
Damiaanparochie Helmond ontvangen.
Met enige regelmaat bezoek ik de diensten in de 
kerk van de Goddelijke Voorzienigheid. De wij-
ze waarop hij de dienst leidt en predikt is zelfs 
aanstekelijk. Zijn preek en bedenkingen plaatst 
hij op Facebook waarbij de vele reacties en likes 
veelzeggend zijn. Goed, Pieter heeft enkele zaken 
naar zijn hand gezet, maar die geven verder geen 
opmerkingen. Zo zijn er geen collectanten meer, 
maar men kan na de dienst offeren in de schaal 
achter in de kerk. Als Gilde hebben wij, net zoals 
vele andere verenigingen op ’t Hout, uitstekende 
contacten met Pieter. Pieter woont in de pastorie 
aan de Hoofdstraat waar ook onze Gildekoning 
Jelco op de bovenverdieping woont. Kortom, daar 
woont een geestelijk leider en een Koning, bijna 
een Residentie!
Nadat ik vorige keer aandacht vroeg voor Kardi-
naal Willem van Enckevoirt, denk ik dat we Pieter 
Scheepers straks in het ‘beruchte’ rijtje van karak-
teristieke pastores op ’t Hout kunnen opnemen.
Kortom, ’t Hout mag zich verheugen in de mens 
en christelijk voorganger Pieter Scheepers. Een 
Houtenaar onder de Houtenaren!
Amen.

Tot ziens op ’t Hout.
Berry Smits

Samen eropuit!
Als het weer goed is, gaat een groep vrijwilligers met bewoners van Alp-
honsus elke maandagmiddag wandelen, van 13.45 tot plm. 16.00 uur. 
Vertrek vanuit Alphonsus en elke week een andere route, met onderweg 
een kopje koffie of iets fris (nemen ze zelf mee). Jolanda v/d Laar rijdt al-
tijd zelf (elektrische rolstoel, 3de van links) en Brigitte Grefrath loopt altijd 
mee (naast Nelly van Rijsingen).

Duwers: Cor van Rijsingen, Cisca van Dijk, Nolda Swinkels, Nelly van Rijs-
ingen, Riny Wilbers, Paula Winckens en Jos van Lierop. Deze keer werd er 
koffie gedronken bij Piet en Cisca van Dijk op Kranenbroek. Een prima ini-
tiatief, samen eropuit!

F | Cor van Rijsingen

Het voetbal na corona
Het is een zaterdagmorgen. Rond 07.30 uur gaat de poort open en maken 
we de velden in orde. De vlaggen gaan in top. Een half uur later arriveren 
de eerste teams met enthousiaste jongens en meiden, want om 08.30 uur 
beginnen de wedstrijden van onze jongste jeugd.

Het sportpark loopt aardig vol. Ouders, opa’s en oma’s drinken hun eerste 
kopje koffie in de kantine. En zo gaat het de hele dag maar door. Wedstrij-
den volgen elkaar op en veel kinderen blijven hangen om na hun wedstrijd 
nog te kunnen voetballen op de zeldzame stukjes veld die vrij zijn. Wat 
heeft iedereen het gemist. Het bij elkaar zijn met teamgenootjes, de aan-
moedigingen van ouders en familie, het broodje frikandel, de hectiek en de 
drukte op ons sportpark. Gelukkig mag dit alles weer en kunnen we bij onze 
vereniging weer zeggen: ‘Zaterdag is de mooiste dag van de week’. Kom ook 
eens een kijkje nemen op de zaterdag (óf zondag) en wordt besmet met het 
voetbalvirus. De koffie staat klaar en er is altijd wel iemand die u te woord 
kan staan. Voetbal is namelijk voor iedereen!

Patrick Schepers
Wedstrijdsecretariaat RSKV Mierlo-Hout
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SAMENVERDER.NL

Om beter, langer en actief thuis te kunnen blijven wonen voor ouderen 
met dementie biedt Samen Verder de volgende hulp en ondersteuning:

 Casemanager
De steun en toeverlaat voor cliënten en 
mantelzorgers bij het omgaan met dementie.

 Wijkverpleging
Voor ondersteuning bij verzorging en 
specialistische verpleging thuis.

 Huishoudelijke ondersteuning
Voor een leefbaar en schoon huis.

 Ondersteuner/maatje
Zorgt onder andere voor een passende 
daginvulling, ontspanning en helpt bij 
maaltijden.

 Techniek op maat
Zodat alleenstaande beginnende 
dementerenden meer dagstructuur hebben 
en mantelzorgers via leefstijlmonitoring een 
signaal kunnen ontvangen van hun naaste.

Door dementie wordt iemand steeds afhankelijker van de 
directe leefomgeving. Het proces vraagt intensieve zorg en 
ondersteuning van de mantelzorgers en de zorgprofessional. 
Door het verlenen van passende zorg aan huis kan iemand met 
dementie langer en veiliger thuis blijven wonen.

Langer en veiliger thuis wonen 
voor ouderen met dementie? 

Kijk wat úw specifi eke mogelijkheden 
zijn op www.samenverder.nl
of neem contact met ons op: 
0492 - 476 001 / info@samenverder.nl

Neem contact met ons op0492-476 001

Een graf in de natuur is 
groen, duurzaam en voor altijd
De eeuwige grafrust staat ook garant voor eeuwige 
natuur.  Bovendien vraagt een graf in de natuur geen 
onderhoud en zijn de kosten eenmalig. Zo laten we geen 
extra zorgen na, maar wel een fijne plek voor 
gedenken en herinneren. Reserveer deze plek al bij leven, 
dat maakt wensen kenbaar en ontzorgt onze naasten. 

Maak kennis met Hoeve Ruth 
Wandel mee en leer meer over Hoeve Ruth en het 
natuurbegraven. Elke 1e zondagmiddag | 16.00 uur en 
1e donderdagavond | 19.00 uur  van de maand. 
Iedereen is welkom, aanmelden kan via de site of 
telefonisch. 
De natuurbegraafplaats is alle dagen van de week 
geopend voor een wandeling. Informatiecentrum 
‘t Veldhuys is dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur.  

          
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474 | ww.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   

 facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth       instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf  

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa
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    Tijd voor 
nieuwe dromen

In 2018 is Kanzz gestart door Hans Maas-
akkers. “Ik heb Kanzz opgericht om men-
sen écht verder te helpen en bewust te 
maken van de mogelijkheden van finan-
ciële planning”, aldus Hans. “Bij grote en 
spannende stappen in je leven ga je niet 
over een nacht ijs. Die bespreek je met 
een specialist.” Kanzz is in een paar jaar 
tijd uitgegroeid tot een begrip in Brande-
voort en omstreken. 

Sinds 1997 werkt Hans als erkend financi-
eel adviseur en heeft hij 20+ jaar ervaring 
opgedaan bij banken als ABN AMRO en 
ING. Als gecertificeerd financieel planner 
(CFP®) is hij aangesloten bij de Federatie 
Financieel Planners (FFP) en de Stich-
ting Erkend Hypotheekadviseurs (SEH). 
Zo blijft hij op de hoogte van alle actuele 
ontwikkelingen. Zijn vrouw Marloes heeft 
een achtergrond in de communicatie 
en sociale media. Marloes: “Al sinds een 
tijdje werken we samen, maar dan wel 
apart van elkaar. Hans vanuit kantoor en 
ik vanuit huis met sporadische bezoekjes 
aan kantoor. Laten we zeggen dat dat niet 
helemaal ideaal was.”

Het echtpaar werkt elke dag aan de dro-
men van hun klanten, maar hadden zelf 
ook een droom. Hans: “Wij waren op zoek 
naar een kantoor waar we samen kunnen 
werken en ons bedrijf verder uit kunnen 
bouwen.” Dat vonden ze in het pand aan 
de Herselsestraat 7 in Helmond.

“We hebben het pand afgebouwd en 
helemaal ingericht naar onze wensen. 
We wilden een fijne werkplek voor ons 

samen, maar ook een inspirerende plek 
voor onze klanten. Zodat ze zich, wat hun 
vraag ook is, tijdens hun afspraak geheel 
kunnen focussen op hun financiële plan”, 
aldus Marloes.

De klanten van Kanzz worden geïnfor-
meerd en geadviseerd over: financiële 
planning, hypotheken en vermogensop-
bouw. “Iedereen krijgt gedurende haar of 
zijn leven te maken met veranderingen 
die ook financiële gevolgen hebben. Zul-
ke gebeurtenissen heten life events. Denk 
hierbij aan het kopen van een huis, trou-
wen of samenwonen, je pensioen of het 
ontvangen van een erfenis. Deze events 
hebben niet alleen gevolgen op de korte 
termijn, maar ook zeker op de lange ter-
mijn”, legt Hans uit. “Ik verras elke dag 
mensen met de mogelijkheden en de 
voordelen van financiële planning. Door-
gaans levert een goede planning uitein-
delijk meer op dan dat het kost! En laten 
we eerlijk zijn: financiële rust is niet in een 
bedrag uit te drukken; het is onbetaal-
baar”, aldus Hans.

‘Geef je dromen een Kanzz’ ken je als de slogan 
van Kanzz financiële planning. Met de verhuizing

naar het nieuwe kantoor is een van hun eigen
dromen uitgekomen.

‘Dus bedenk wat jouw
dromen zijn en ga er 
mee aan de slag!’

Hans en Marloes Maasakkers | F Kanzz financiële planning

Kanzz financiële planning  |  Herselsestraat 16.  Brandevoort - Helmond  |  06-50524702  |  hans@kanzz.n l |  www.kanzz.nl
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Als klein meisje verzon Kristie al fanta-
sierijke verhalen die ze opschreef en later 
uittypte. Haar keuze om journalistiek te 
gaan studeren om van schrijven haar werk 
te kunnen maken, was voor haar naasten 
dan ook geen verrassing. Maar schrijven 
als journalist en als auteur zijn twee to-
taal verschillende dingen. “Dat is ook 
precies de reden dat het zolang geduurd 
heeft tot ik mijn eerste boek daadwerke-
lijk geschreven heb”, vertelt ze lachend. 
“Er staan tientallen eerste hoofdstukken 
op mijn computer, maar nooit kon ik 
me ertoe zetten om een heel boek af te 
schrijven. Ik was gewend aan snelle dead-
lines. Wat ik die dag schreef was veelal de 
volgende week klaar en gepubliceerd. Een 
boek leek altijd een eindeloos project.” 

Nieuw avontuur
Dat veranderde toen ze in 2021 op een 
schrijfwedstrijd stuitte. “Het ging om een 
kort verhaal, dat was nog wel te overzien. 
Dus begon ik met schrijven.” Daar had 
de 32-jarige Houtse zoveel plezier in dat 

ze al snel wist: dit wil ik vaker doen. “De 
wedstrijd heb ik niet gewonnen, maar via 
het korte verhaal was ik wel in contact ge-
komen met Gillian King, een van mijn fa-
voriete Nederlandse feelgoodauteurs. Zij 
zag potentie in het verhaal en moedigde 
me aan om een uitgever te zoeken.” Zo 
begon het balletje te rollen. “Een kort ver-
haal wordt niet zo snel gepubliceerd, dus 
kwam de vraag of ik nog andere manus-
cripten had. Daarop was mijn antwoord: 
‘nog niet’. Het was het laatste zetje dat ik 
nodig had om me vol enthousiasme in dit 
nieuwe avontuur te storten.” 

Muziek
“Mijn grootste inspiratiebron bij het schrij-
ven is muziek. Songteksten vertellen vaak 
een heel verhaal en zorgen ervoor dat 
mijn fantasie geprikkeld wordt. Dat mu-
ziek een grote rol mocht spelen in mijn 
boek, stond daarom al snel vast.” Com-
pleet van de Wijs gaat over dertiger Fleur. 
Ze struint concerten en festivals af, zingt 
regelmatig op feesten en partijen en flirt er 

lustig op los. Niet voor niets staat ze be-
kend als ‘Fleur Flirt’. Ze is dolblij als ze de 
kans krijgt om mee te doen aan Utrecht 
on Stage, hét evenement voor jong muzi-
kaal talent. Het enige nadeel is dat ze een 
duet moet zingen met de mannen van de 
up-and-coming rockband Misty Figures. 
Alleen lijkt de arrogante leadzanger Jeff 
een hekel te hebben aan Fleur. Gelukkig 
heeft ze wel een fijne klik met Johan, de 
charmante drummer. Maar hoe komt het 
toch dat Jeff zo anders lijkt als hij begint 
te zingen? En waarom raakt Fleur daar zo 
van in de war?

“Het leuke aan het schrijven van fictie is 
dat je alle vrijheid hebt. Natuurlijk vind je 
inspiratie in je eigen leven, maar ik vond 
het juist heel leuk om van Fleur een totaal 
ander type te maken dan ik zelf ben.” Het 
verhaal vloog bijna als vanzelf op papier. 
Binnen een paar maanden was de eerste 
versie af. “Dat manuscript stuurde ik naar 
diverse uitgeverijen.” Vervolgens begon het 
lange wachten. Wel voor een goed doel: 
drie uitgeverijen waren geïnteresseerd. “Ik 
was compleet overrompeld maar super-
trots. Het allereerste boek dat ik ooit ge-
schreven had, was opgevallen tussen het 
grote aanbod van manuscripten.” 

Vierdelige serie
De keuze viel op HarperCollins Holland. 
Afgelopen 10 mei verscheen Compleet 
van de Wijs daar als ebook. Het is het 
eerste boek binnen de vierdelige Rock & 
Flirt-serie. “De drie volgende delen ver-
schijnen in de loop van dit jaar en volgend 
jaar. Het zijn stuk voor stuk los te lezen 
romantische verhalen waarbij de band 
Misty Figures gevolgd wordt vanuit een 
andere vrouwelijke hoofdpersoon.” Voor 
Kristie is het een droom die uitkomt. “En 
dat voelt heel bijzonder. Ik dacht altijd dat 
dit slechts voor een enkeling was wegge-
legd, maar heb nu zelf mogen ervaren dat 
het echt loont om hard te werken voor je 
dromen”, vertelt Kristie trots. 

Compleet van de Wijs (ISBN 9789402 
766578) is voor € 7,99 te koop als ebook 
via de (digitale) boekhandel en te lezen 
via platforms als Storytel en Koboplus. 
Wil je meer lezen over Kristie’s schrijfpro-
ces en de volgende delen in de serie? Ze 
is actief op Instagram en Facebook als  
@kristieraaijmakers.

Mierlo-Houtse 
Kristie Raaijmakers 
brengt eerste boek uit
Als journalist schrijft Kristie Raaijmakers (32) uit Mierlo-Hout 
al jaren, onder meer voor dit magazine. Maar onlangs zag ze 
ook haar meisjesdroom in vervulling gaan: haar eerste boek 
is uitgegeven door HarperCollins Holland. Een romantische 
feelgoodroman over vriendschap, familie en muziek. 

Kristie Raaijmakers | F Karin Verhoog Fotografie
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Een feestje wat een feest werd
Zoals bekend heeft het Houts Gemengd 
Koor op 8 februari haar jaarvergadering 
2022 gehouden. Op deze avond besloten 
de leden onder andere om pas aan de re-
petities te beginnen als het koor vierstem-
mig kon repeteren. Dus de anderhalve-me-
ter-maatregel moest ingetrokken zijn. Ook 
werd aan het bestuur verzocht om een 
nieuwe herstart te vieren met een feest.

Er is goed geluisterd naar de leden. Op 8 
maart 2022 begonnen de repetities en de 
activiteitencommissie heeft nog het St. 
Caeciliafeest van 26 november 2021 op de 
plank liggen. Wijkhuis De Geseldonk had 
op vrijdagmiddag 8 april de mogelijkheid 
om het koor in de grote zaal te ontvangen. 
In de loop naar deze feestelijke middag, die 
van het bestuur de naam PrimaVera heeft 
gekregen, konden de leden zich aanmelden 
en hun voorkeur opgeven voor een voor- en 
hoofdgerecht, want de activiteitencommis-
sie wilde ons verrassen met een dinertje van 
vier gangen.

Op vrijdagmiddag waren vijfenvijftig perso-
nen, leden – muzikale leiding – introducees, 
welkom in een feestelijk ingerichte grote zaal 
van wijkhuis De Geseldonk. De activiteiten-
commissie Diny Mollemans, Cisca Gruijters 
en Antoinette Meulendijks heetten de le-
den welkom die al gauw een plekje aan de 
feestelijk gedekte tafels vonden. Onder het 
genot van het kopje koffie/thee opent de 
voorzitter deze PrimaVera-middag. Enkele 
leden kunnen vandaag om gezondheidsre-
denen of vanwege droevige familieomstan-
digheden niet hier aanwezig zijn. We missen 
deze middag zeven leden. Dhr. René van 
Bree is één van de afwezigen. We missen 
hem ontzettend. Hij spoorde het bestuur 
aan om de herstart te vieren met een feest. 
Half maart werd hij opgenomen in het Ca-
tharien ziekenhuis en mist zijn eigen feestje.

En ons… staat een gezellige middag te 
wachten. Allereerst heeft de activiteiten-
commissie Hans Kuijpers bereid gevonden 
om het entertainment van deze middag 
voor zijn rekening te nemen. De vrijwilligers 
van wijkhuis de Geseldonk dragen zorg voor 
de interne mens en gaan ons verwennen 
met een heerlijk 4-gangendiner. Wij moe-
ten ons maar laten verrassen vanaf het 
voorgerecht tot en met het toetje. Met een 

bedankje aan de dames van de activiteiten-
commissie voor hun inzet bij het organise-
ren van deze middag sluit de voorzitter zijn 
woordje af.

Hans Kuijpers weet ons goed te vermaken. 
We kletsen veel, luisteren naar de muziek 
uit vervlogen jaren en menigeen waagt zich 
op de dansvloer. Kortom, het belooft een 
gezellige middag te worden. Later komt 
wethouder voor Zorg & Welzijn, Sport en 
Personeel & Organisatie, dhr. Harrie van Dijk 
op bezoek. Voorzitter Nico Vaessen wordt 
naar voren geroepen. De wethouder is niet 
met lege handen gekomen. Namens de ge-
meente Helmond mag hij aan Nico Vaessen 
de vrijwilligerspenning van de gemeente 
Helmond uitreiken. Al ruim 25 jaar is hij 
voorzitter van het Houts Gemengd Koor. 
Daarnaast is hij secretaris van het Stedelijk 
Helmonds Seniorenkoor en was betrokken 
bij de oprichting van het Helmonds Slavisch 
Koor. Naast het voorzitterschap heeft hij 
sinds de jaarvergadering ook het secretari-
aat van het HGK onder zijn hoede. Voor het 
gemeentebestuur een reden om aan deze 
vrijwilliger de vrijwilligerspenning van de ge-
meente toe te kennen. Aldus de wethouder. 
Nico is zeer verrast met deze waardering 
voor het vele vrijwilligerswerk. Behalve de 
mooie bronzen penning krijgt hij uit han-
den van de wethouder ook een oorkonde en 
een mooi kleurrijk boeket. Ook de oud-se-
cretaris Hans van Langeveld heeft een kort 
woordje. Hij zet Tineke in de bloemen voor 
de zeeën van tijd dat Nico afwezig was. In 
zijn weerwoord bedankte Nico de gemeente 
Helmond voor de onderscheiding en vroeg 

of de wethouder dit dankjewel aan B & W 
wilde overbrengen.

Na dit officiële gedeelte heeft de wethou-
der nog ruim een half uur met de voorzitter 
gesproken. Er waren verschillende overeen-
komsten qua interesse, hobby en werk. Wat 
begon als een ‘feestje’ was voordat het voor-
gerecht op tafel kwam een groot ‘feest’. Er is 
gezellig getafeld, veel gekletst en gedanst. 
Natuurlijk zongen we menig lied mee met 
Hans Kuijpers. Mede door de grote inzet van 
de vrijwilligers bij de bediening en werken 
in de keuken is 8 april 2022 voor het Houts 
Gemengd Koor een bijzondere middag ge-
worden die niet gauw in de vergetelheid zal 
geraken. Onze fotograaf Gerrit Jacobs heeft 
weer een mooie serie geschoten. De voor-
zitter roept hen tijdens het slotwoord naar 
voren en bedankt hen met een envelop 
voor de vrijwilligerspot. Tim Kuijpers weet al 
waaraan dit besteed gaat worden. Met zijn 
allen gaan ze heerlijk uit eten.

De vrijwilligers worden met een groot ap-
plaus beloond. Voor sommigen onder ons 
eindigde het feest te vroeg. 
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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 
10% KORTING OP 
PLISSE HORDEUREN! 
HOUDT DE BEESTJES BUITEN! WWW.DEELENSTOFFEN.NL

DIVERSE SMAKEN & TO-GO VERKRIJGBAAR

BUBBLE TEA
WWW.DEZOETEINVALHELMOND.NL

VONDELLAAN 62, HELMOND
50% KORTING.

GELDIG T/M 26 JUNI 2022

ACTIES ZIJN GELDIG TOT DE VOLGENDE UITGAVE VAN HET 
ONS MIERLO-HOUT MAGAZINE (24 JUNI). MITS ANDERS AANGEGEVEN

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

2 VERS BEREIDE
MAALTIJDEN

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

GELDIG 27 MEI - 23 JUNI 2022

Wist u dat… u bij de zoete inval Helmond niet 
alleen terecht kan voor een lekkere zak snoep? 
Wij hebben ook diverse overheerlijke bonbons, 
chocoladestukken op maat, 18+ artikelen, 
kraamartikelen, oud-Hollandse snoep & 
cadeaupakketten op maat. 

En vergeet niet, voor uw bedrijf of vereniging 
maken wij een passend pakket op maat voor 
diverse gelegenheden. 

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend 
contact op om de mogelijkheden te bespreken.

ONDERNEMER VAN DE MAAND

DE ZOETE INVAL

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

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

WWW.
BAKKERTJE.NL

WWW.BAKKERTJE.NL

HELMOND.VLEESCHMEESTER.NL

COMPLEET 
VERZORGDE 
BARBECUE 

€8.95 P.P.

10% KORTING 
OP YOGHURT
PRODUCTEN.

WWW.NEMANJA.NL

10% KORTING OP: 
WWW.AANHANG
WAGENHUREN
HELMOND.NL

WWW.AANHANGWAGEN
HURENHELMOND.NL

WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

500 VISITEKAARTJES 
INCL. OPMAAK
NU VOOR €18.-

ACTIES ZIJN GELDIG TOT DE VOLGENDE UITGAVE VAN HET 
ONS MIERLO-HOUT MAGAZINE (24 JUNI). MITS ANDERS AANGEGEVEN

De juwelier op ’t Hout die klein is gebleven door 
gewoon te blijven. En met trots kan zeggen dat 
er zaterdag 4 juni een feestje gevierd mag 
worden, omdat we ons 30-jarig bestaan vie-
ren. Zonder u was dit natuurlijk nooit gelukt en 
daarom viert u mee op deze dag. U krijgt 15% 
korting op de gehele collectie!

30 jaar Juwelier van den Aker brengt hele 
mooie herinneringen met zich mee die we 
graag met u delen deze dag. De gezelligheid, 
betrouwbaarheid en service die bij ons voor-

op staan,  samen met een gedreven passie 
voor het ‘juweliersvak’. U als klant hebt vast 
een keer gezien dat er een goudsmid of een 
klokkenmaker met vieze handen, of eerlijk 
gezegd pikzwarte handen onder het polijstvet 
of klokkenolie, de werkplaats uit komt om te 
vragen of we u van dienst kunnen zijn. Dit is 
het ambacht waarvoor we staan en wat we 
met veel liefde en passie doen. U bent van 
harte welkom zaterdag 4 juni.

Team Juwelier van den Aker.

ONDERNEMER VAN DE MAAND

JUWELIER VAN DEN AKER

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

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
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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.

WWW.WIMMULKENS.NL

SENNHEIZER HIFI
OORDOPJES
VAN €29,95

VOOR 
€14,95

NEDIS VLIEGEN
VERJAGER
OP=OP
VOOR €8,75

EEN GRATIS 
DRANKJE BIJ EEN 
12 UURTJE 
LUNCHGERECHTWWW.DEBARRIER.NL

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

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL

UW MKB-
ADVISEUR

WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL

20 % KORTING
TOT 31-07-2022

WWW.ADVENTURESTORE.NL

COBBER AFKOELSJAAL

19.95

De originele Cobber af-
koelsjaal koelt langdurig tot 

5 dagen (120 uur). Koelen 
met de Cobber afkoelsjaal is 

een koud kunstje.

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.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 
10% KORTING OP 
PLISSE HORDEUREN! 
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alleen terecht kan voor een lekkere zak snoep? 
Wij hebben ook diverse overheerlijke bonbons, 
chocoladestukken op maat, 18+ artikelen, 
kraamartikelen, oud-Hollandse snoep & 
cadeaupakketten op maat. 

En vergeet niet, voor uw bedrijf of vereniging 
maken wij een passend pakket op maat voor 
diverse gelegenheden. 

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend 
contact op om de mogelijkheden te bespreken.
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De juwelier op ’t Hout die klein is gebleven door 
gewoon te blijven. En met trots kan zeggen dat 
er zaterdag 4 juni een feestje gevierd mag 
worden, omdat we ons 30-jarig bestaan vie-
ren. Zonder u was dit natuurlijk nooit gelukt en 
daarom viert u mee op deze dag. U krijgt 15% 
korting op de gehele collectie!

30 jaar Juwelier van den Aker brengt hele 
mooie herinneringen met zich mee die we 
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op staan,  samen met een gedreven passie 
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vragen of we u van dienst kunnen zijn. Dit is 
het ambacht waarvoor we staan en wat we 
met veel liefde en passie doen. U bent van 
harte welkom zaterdag 4 juni.

Team Juwelier van den Aker.
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SENNHEIZER HIFI
OORDOPJES
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VOOR 
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VERJAGER
OP=OP
VOOR €8,75

EEN GRATIS 
DRANKJE BIJ EEN 
12 UURTJE 
LUNCHGERECHTWWW.DEBARRIER.NL

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

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL

UW MKB-
ADVISEUR

WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL

20 % KORTING
TOT 31-07-2022

WWW.ADVENTURESTORE.NL

COBBER AFKOELSJAAL

19.95

De originele Cobber af-
koelsjaal koelt langdurig tot 

5 dagen (120 uur). Koelen 
met de Cobber afkoelsjaal is 

een koud kunstje.

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL
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Frans had lang gedroomd om ooit eens als 
missionaris in een ontwikkelingsgebied te 
werken. Op 11 september 1911 vertrok hij per 
tram onder een oorverdovend klokkengelui 
naar Scheut. Amper een week later vertrok 
hij vandaar uit per trein naar Berlijn. In de 
Duitse stad maakte hij de overstap in de 
Trans-Siberië Expres. Via Letland treinde 
hij naar Moskou in Rusland. Vandaaruit per 
Russisch-Chinese spoorlijn naar zijn eind-

doel in Ortos, een missiegebied in Mon-
golië. Dit werd ook wel de zijderoute ge-
noemd. Na een goede reis en een spontaan 
welkom ging pater Van Vlerken met goede 
moed aan het werk. Vooral onderwijs stond 
bij hem hoog in het vaandel. Onderwijs 
aan de inheemse bevolking en als docent 
Chinese talen voor confraters (collegae) en 
hogere studenten had zijn voorkeur. Zeven-
tien jaar lang deed hij zijn werk met volle 

overtuiging en met Gods hulp. Zijn levens-
doel werd op 7 september 1928 vreselijk 
verstoord. Geheel onverwacht werd Frans 
van Vlerken overvallen door een roversben-
de. Hij werd beroofd van twintig dollars. De 
rovershoofdman eiste nog meer. “Al sla je 
mij dood, ik heb niet meer”, zei Frans. “Dan 
moet je mee”, bitste de rover. In een enge en 
donkere kamer werd hij afgeranseld en on-
der druk gezet om meer geld beschikbaar te 

Pater van 
Vlerkenstraat

Iedere Mierlo-Houtenaar weet de Pater van Vlerkenstraat wel te vinden. Zo niet? 
Dan heeft hij er in ieder geval weleens van gehoord. Maar weet hij ook wie pater Van 
Vlerken was? Pater Frans van Vlerken was een Mierlo-Houtenaar uit het goede hout 
gesneden en rooms opgevoed. Hij werd 16 januari 1884 geboren. Na zijn jeugdjaren 
waarin hij ook de lagere school en het gymnasium had doorlopen, ging hij naar het 

Bisschoppelijk Seminarie Sparrendaal in Vught. In 1905 trad hij in bij de Missionarissen 
van Scheut bij Brussel. Aan de Universiteit van Leuven doceerde hij onder andere 

sociologie en de Chinese taal.

Door: Rinie Weijts, Heemkundevereniging Myerle

Pater van Vlerken | F Heemkundevereniging Myerle
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stellen. De roversbende moest onverhoeds 
vluchten voor een legeraanval. Frans werd 
in de haast met al zijn ontberingen en ka-
pot geslagen rug en benen op een muilezel 
geplaatst en moest met alle ellende met de 
rovers mee trekken. Dagenlang werd hij ver-
nederd en onder afschuwelijke omstandig-
heden onder druk gezet om het inmiddels 
gevraagde losgeld van 500 dollars te vol-
doen. Pijn, honger en dorst overheerste zijn 
bestaan tijdens de soms 8-10 uur durende 
tochten door de Mongoolse woestenij. Van 
honger had hij meerdere keren vochtig ge-
maakt geroofd vogeltjeszaad moeten eten. 
Dikwijls had hij Onze Lieve Heer gevraagd 
om te mogen sterven, zodat hij verlost was 
van alle kwellingen. Ook de rovers had hij 
gesmeekt om hem het genadeschot te ge-
ven. Maar pater Van Vlerken mocht van de 
roverhoofdman niet in zijn ellende omko-

men. Alleen levend was hij geld waard en 
zou er losgeld betaald worden.

Op 20 september 1928 werd Frans eindelijk 
verlost. Het losgeld werd betaald en Frans 
was weer een vrij man. Na enkele dagen 
rust vertrok hij terug naar Nederland. Te-
rug naar Mierlo-Hout. Van de congregatie 
had hij twee jaar verlof gekregen om weer 
te herstellen. Echter na één jaar vertrok hij 
weer naar zijn toegewezen missiegebied 
om daar zijn afgebroken werk af te gaan 
maken. In 1948 werd hij door politieke om-
standigheden door de Generaal Overste 
van zijn congregatie verplicht om terug te 
keren naar zijn vaderland. Zo kwam hij één 
dag voor zijn 66ste verjaardag weer terug in 
Sparrendaal te Vught. Na 43 jaar priester-
schap droeg hij op eerste kerstdag 1952 een 
Heilige Mis op uit dankbaarheid aan O.L. 

Heer voor het grote vertrouwen dat O.L.H. 
in hem had gehad. Op 2e kerstdag voelde 
Frans in de namiddag dat hij niet lekker 
was. Op doktersadvies moest hij het bed 
houden. Enkele uren later overleed Frans 
zacht en kalm. Zijn confraters zeiden dat 
Frans stierf op 26 december 1952 met een 
lach op het gezicht en dat hij aan de He-
melpoort door Onze Lieve Heer persoonlijk 
werd opgewacht om hem welkom te heten. 
Pater van Vlerken: Mierlo-Houtenaar, pries-
ter, docent, missionaris, martelaar en heer-
lijk van zijn zaligheid genietend in de He-
mel. Wat konden de gemeentebestuurders 
en alle parochianen van Mierlo en Mier-
lo-Hout in die tijd nog beter doen? Juist ja. 
Een straatnaam naar hem vernoemen.

Dank aan de familie 
P. van Gastel-van Vlerken

Airco Service
Bandenwissel

Leenauto beschikbaar
Trekhaakmontage

Uitlaan
Verkoop occasions

Kleine schades
Onderhoud en reparatie van personen- 

en lichte bedrijfswagens
Apk-keuringen (ook voor diesel)
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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

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.

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

shoes&more

20% KORTING

BIJ INLEVERING 
VAN DEZE BON
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Evenementen MEI/JUNI/JULI

28 mei | Zomercarnaval bij de Bromsnorren
Zomercarnaval Bromsnorren, in Wijkhuis de Geseldonk
5 juni | READY TO ROCK FESTIVAL
Bandjes bestaande uit leerlingen van ‘t Baken, St. Joris en St. 
Odulfus rocken. Wijkhuis de Geseldonk
20 t/m 29 juli | Kindervakantieweek Mierlo-Hout
Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout presenteert Kindervakantieweek 
2022: Maandag 25-07-2022 tot en met vrijdag 29-07-2022 Let 
op!! Dit is de eerste week van de schoolvakantie. Meer info:
www.werkgroepjeugdmierlohout.nl

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

Airconditioners 
voor koeling en 
verwarming. 

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!

Parkeerboete voor 
foutparkeren Alphonsus
Op korte termijn wordt gehandhaafd op het terrein voor zorg-
centrum Alphonsus. Een parkeerboete ligt dan op de loer. De 
gemeente heeft een verzoek gedaan voor handhaving omdat er 
tal van klachten kwamen van omwonenden.

Jarenlang is het foutparkeren een doorn in het oog van de omwo-
nenden en inwoners van zorgcentrum Alphonsus. Op sommige 
drukke dagen is het niet mogelijk om bij de toegang van het zorg-
centrum te komen met taxi, ambulance of brandweervoertuig. Zij 
hebben daarover al diverse keren geklaagd bij de gemeente en 
politie. Ook de commissie Verkeer van de wijkraad Mierlo-Hout 
kreeg hierover klachten. De wijkraad heeft hierover contact op-
genomen met de gemeente en de wijkagent. De gemeente Hel-
mond heeft nu bericht dat zij een verzoek hebben gedaan om 
te gaan handhaven. Ook wijkbewoners die overlast ervaren door 
foutparkeerders kunnen zich melden bij Handhaving. Een par-
keerboete kost € 95.

F | Wijkraad Mierlo-Hout

Leo van de Laar
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Rene Baggermans
Lid in de Orde van Oranje-Nassau



27

GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680

In de vorige editie van Ons Mierlo-Hout 
Magazine stond een oproep om het vieze 
wijkbord schoon te maken. De mensen 
van Minor pakten de handschoen op en 
zorgden voor een frisse verschijning bij 
binnenkomst van onze wijk. Wij van de 
redactie vonden dit wel een pluim waard 
en willen graag de spotlights richten op 
deze mooie organisatie. We legden ze 
een aantal vragen voor.

1. Wat goed dat jullie het bord bij de
binnenkomst van Mierlo-Hout hebben
schoongemaakt! We zetten jullie als
organisatie van Minor graag eens in het
zonnetje. Wanneer dit magazine op de
mat valt, is er net weer een keigave 

editie van Minor geweest. Wat is het
leukst aan het organiseren van een 
spetterend feest voor onze jeugd?
Het leukst aan het organiseren van Minor 
is om de jongeren te zien genieten op de 
avond zelf. Dat zo’n grote groep het naar 
hun zin heeft, is echt een kick, en geeft 
ons echt voldoening!

2. En wat vind de jeugd nu het 
allerleukst? Is er een grappige of mooie
anekdote te vertellen van een echt
hoogtepunt van Minor?
De jeugd vindt het het allerleukst als er 
veel interactie plaatsvindt. Natuurlijk vin-
den ze het ook geweldig als er een beken-
de artiest bij Minor komt. Zo hebben we 
Snelle al eens in de line-up gehad! Ook 
is Lamme Frans eens spontaan bij Minor 
langsgekomen, omdat hij toch in de buurt 
was. In 10 minuten heeft hij de zaal com-
pleet op z’n kop gezet!

3. Hoe zijn jullie ooit op het idee 
gekomen om dit te organiseren en is
dat niet een hele uitdaging? Winst kan
er met de prijzen die jullie hanteren
immers niet gemaakt worden.
Het idee is ontstaan doordat De Ge-
seldonk een wijkhuis werd, wat het orga-
niseren van frisfeesten op vrijwillige basis 
mogelijk maakte. Middelbare scholieren 
vallen vaak tussen wal en schip, ze zijn te 
jong om op stap te gaan en te oud voor de 
jeugddisco. Toch houden zij wel van een 
feestje, en daar hebben wij op ingespeeld. 
De entreeprijs houden wij bewust laag (4 

euro), omdat wij vinden dat de feesten 
voor iedereen toegankelijk moeten zijn. 
Onze feesten zijn niet commercieel, dus 
winst maken is niet ons doel, wij willen 
gewoon de jeugd een leuke avond bieden! 
Het organiseren van Minor is inderdaad 
telkens weer een uitdaging. Het ene feest 
is nog niet voorbij, of de voorbereidin-
gen voor de volgende zijn alweer in volle 
gang. Denk aan het samenstellen van de 
line-up, posters ontwerpen en rondbren-
gen, etc. Om een mooie line-up neer te 
zetten zijn we afhankelijk van sponsoren, 
welke wij ook zelf werven.

4. Voor de mensen die Minor een warm
hart toedragen: kunnen jullie nog hulp
gebruiken? Vele handjes maken immers
licht werk. 
Hulp is altijd welkom! We hebben een 
hechte groep vrijwilligers, waarvan een 
groot deel al vanaf het begin af aan mee-
helpt. Het doet ons goed om te zien dat 
zij met zoveel plezier helpen bij Minor, en 
andersom zijn wij hartstikke blij met hun 
hulp. Zonder de vrijwilligers zouden we de 
feesten niet kunnen organiseren!

5. Wat zijn jullie toekomstplannen? 
Is er al iets bekend over de volgende 
editie van Minor? 
Wij hopen nog heel lang onze feesten te 
kunnen blijven organiseren, zodat vele 
jongeren nog hiervan kunnen genieten. 
De zomer komt eraan, dus voor nu ne-
men we zelf ook even rust, maar op 30 
september aanstaande zijn we weer terug 
met een mooie nieuwe editie! Op onze 
social media (@minorhelmond) zullen wij 
meer bekend maken, onder andere over 
de line-up.

In de spotlights

MINOR
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LAAT JE DOOR ONS 

ADVISEREN!

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de  

BESTE kopers en verkopers voor je  

in het vizier!  

Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*


