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Alles rond je zwangerschap op één plek
Iedere dag spreekuur,
op verschillende locaties
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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.

Voor altijd
in prachtige natuur,
tegen het dal van de Aa

Welkom voor een wandeling van zonsopkomst tot
zonsondergang, de openingstijden van de natuur.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Maak gerust een afspraak
voor een rondleiding en/of een oriënterend gesprek.

Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474
www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl
ffacebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

IN
DEZE
UITGAVE.
Voor u ligt alweer het zesde nummer van
Ons Mierlo-Hout Magazine van 2022. Dit is het laatste
nummer voor de zomervakantie. Ga jij nog op reis? Voordat
wij vakantieplannen gingen maken, hebben wij eerst dit
magazine gevuld met nieuws uit en over Mierlo-Hout.
De volgende editie van Ons Mierlo-Hout Magazine zal
verschijnen in september.
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GESLAAGDE
STUDENTEN GAAN
NIET OP KAMERS

Beide heren zijn inmiddels geslaagd en
met hun diploma op zak, hebben ze een
stevige basis gelegd voor hun toekomst en
kunnen ze alle kanten op. Rik en Daan zijn
al jaren bevriend. Ik ben benieuwd of ze
dan ook dezelfde richting op gaan.

OPLAGE
5300 stuks in Mierlo-Hout,
Geldropseweg-West,
Kroon-Krollaan,
Helmond-West.
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244,
5707 AV Helmond

In deze editie
Anton ging langs bij Daan en Rik en praatte met hen over
hun middelbare schooltijd en toekomstplannen. Debby sprak
met Mieke Wildenberg over de schilderclub Mierlo-Hout.
Wendy dronk koffie met Jef de Jager en vroeg hem naar zijn
herinneringen aan Mierlo-Hout waar hij geboren is. Daarnaast
werd Bas Teeuwen in het zonnetje gezet vanwege zijn 25-jarig
jubileum als NVM-makelaar. Dit en nog veel meer leest u
in dit magazine.

Speciaal
voor ouderen
in Mierlo-Hout
De wijkraad organiseert
voor de ouderen (55+) in de
grote zaal van de Geseldonk
een show vol livemuziek,
humoristisch kienen en
quizzen.

5.
Kunst uit
het hart
De meter hoge
ballonnenpilaar naast de
deur verraadt dat er iets
feestelijks gaande is in De
Geseldonk. De schilderclub
KBO Mierlo-Hout bestaat
tien jaar en viert dit met een
expositie.
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Inmiddels woont hij al een
hele poos in het Gelderse
Beusichem, maar nog altijd
heeft Jef de Jager een zwak
voor Helmond. Hij groeide
op in Mierlo-Hout en houdt
zich nog dagelijks bezig met
Helmonds nieuws.
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WIJ WENSEN U VEEL
LEESPLEZIER EN EEN
FIJNE VAKANTIE!

Aan de inhoud van
Ons Mierlo-Hout Magazine is alle
mogelijke zorg besteed. Er kunnen
echter geen rechten aan worden
ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.
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GESLAAGDE
STUDENTEN
GAAN NIET
OP KAMERS
Zondagmiddag 10 juli, de dag dat Max Verstappen aan zijn Formule 1-race begon,
hebben Rik Boetzkes (17) en Daan Wintjes (17) uit Mierlo-Hout toch even tijd
vrijgemaakt om te praten over hun havo-opleiding aan het Carolus Borromeus
College. Vooral Rik wil graag om 15.00 uur thuis zijn om de race van Max te volgen.
Daan vertelt meer met voetbal te hebben.
Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg
Beide heren zijn inmiddels geslaagd en met hun
diploma op zak, hebben ze een stevige basis
gelegd voor hun toekomst en kunnen ze alle
kanten op. Rik en Daan zijn al jaren bevriend. Ik
ben benieuwd of ze dan ook dezelfde richting
op gaan. “Nee, onze wegen gaan zich scheiden”,
vertelt Daan. “Ik ga naar de Fontys in Eindhoven en ga me richten op International Business
en dat in het Engels op hbo-niveau.” Rik, die in
eerste instantie hetzelfde als Daan wilde gaan
doen, gaat na lang twijfelen naar de Fontys in
Tilburg voor de opleiding van leraar geschiedenis. Ondanks de gekozen opleidingen vinden ze
het beiden best moeilijk om de toekomst uit te
stippelen. “Misschien ga ik uiteindelijk wel de politiek in”, grapt Rik. Wel balen ze er een beetje van
dat ieder een andere kant opgaat. Alhoewel, ze
hebben een hechte vriendengroep en komen net
terug van vakantie met z’n zessen in Llorett.
Coronatijd
We gaan eerst even verder terug in de tijd. Hoe
hebben ze zich staande gehouden in de coronatijd? “Het was heel anders dan normaal natuur-
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“Ik ben gelukkig in die tijd

ook niet achteropgeraakt,
ondanks we halve dagen
achter de computer onze
lessen moesten volgen.
Hoe makkelijk is het om in
je bed te blijven liggen?.

”

lijk”, begint Daan. “In het begin was het heel erg
wennen voor mij. Ik vond het lastig om steeds
over te schakelen. Wel in de lockdown, niet in de
lockdown, en dat bijna twee jaar lang. Van online
les naar een normaal schoolrooster. Het was best
lastig. Ondanks de online lessen heb ik de stof
goed meegekregen. Uiteindelijk vond ik het niet
megastorend.” Rik vult aan dat het best lastig
was om elke dag je huiswerk te maken zonder
enige controle. “Toch had ik genoeg motivatie
omdat het examenjaar eraan ging komen”, zegt
hij. “Ik ben gelukkig in die tijd ook niet achteropgeraakt, ondanks we halve dagen achter de computer onze lessen moesten volgen. Hoe makkelijk is het om in je bed te blijven liggen? Ik weet

dat sommige leerlingen dat dan ook deden. Maar
als je zelf goed luisterde en meewerkte, bleef je
goed op de been. Het enige dat ik echt miste, is
dat je niet in de klas kon zitten met de leerlingen en met m’n vrienden. Dat je gewoon met je
vrienden in de klas een beetje kon klooien.”
Het examenjaar
Na de coronajaren begon een redelijk normaal
schooljaar en kwam het einde van de schooltijd
in zicht. Ik vraag of er dan extra spanning was,
op de dag dat ze zaten te wachten op het telefoontje met de uitslag, omdat ze toch twee
vreemde jaren hebben gehad tijdens corona.
Beiden vinden dat het eigenlijk geen extra stress
heeft opgeleverd. “Bij mij was het nogal een
dingetje”, lacht Daan. “Eerst zouden degenen
gebeld worden die niet waren geslaagd. Ik werd
echter na een kwartiertje al gebeld, dus ik zat
al helemaal te panikeren toen de telefoon over
ging. M’n moeder zei neem nou maar gewoon op
en bleek dat ik toch wel gewoon geslaagd was,
maar dat was toch wel even schrikken.” “Ik zat
veel langer is spanning”, vertelt Rik. “Ik dacht wel

dat ik geslaagd zou zijn en wist dus niet dat ze
eerst degenen zouden bellen die gezakt waren.
Ik kreeg ook appjes van vrienden die allemaal al
geslaagd waren. Ik had echt zoiets van, als ze me
nu onderhand eens zouden bellen, zou dat wel
fijn zijn. Gelukkig kreeg ik uiteindelijk ook mijn
verlossende telefoontje.”
Mierlo-Hout
Daan en Rik zijn beiden geboren en getogen in
Mierlo-Hout en zijn voorlopig niet van plan om
weg te gaan. Op de vraag of ze op kamers gaan,
roepen beiden volmondig nee. “Ik kan makkelijk op en neer rijden naar Eindhoven, dan kan
mama de was blijven doen en koken”, lacht
Daan. “Ik blijf ook thuis”, zegt Rik. “Sowieso is
het moeilijk om een kamer te vinden en binnen
een uurtje ben ik er ook.” Beide beamen ook dat
het veel te gezellig is in Mierlo-Hout. “Iedereen
kent elkaar een beetje”, vertelt Daan, terwijl Rik
eraan toevoegt dat er een gezellige sfeer hangt in
Mierlo-Hout. “Een veilige dorpse sfeer”, bevestigt
Daan. “En je bent zo in Eindhoven of Helmond
in het centrum”, aldus Rik. Een biertje drinken
vinden ze het gezelligst in Snookertown en als ze
echt willen stappen gaan ze naar het centrum in
Helmond. “Daan is een grotere stapper dan dat

ik ben”, vertelt Rik. “Ik zit net zo lief gewoon met
vrienden bij elkaar. Gezellig samen zingen met
een drankje vind ik helemaal prima.” Daan gaat
in zijn vrije tijd graag tennissen en sporten. Rik
houdt ook van sporten, maar de afgelopen weken heeft hij daar net wat minder tijd voor gehad,
omdat hij vaak aan het werk is in het bedrijf van
zijn vader of in het wereldrestaurant, waar Daan
voorheen ook werkte.
Trots
De heren zijn trots op Mierlo-Hout. Daan vindt
vooral de vijver bij de Akkers een fijne plek waar
hij mooie herinneringen aan heeft en Rik vindt
het bosgebied van het Goor een mooi stukje
Mierlo-Hout. “Als ik echt iets zou moeten verzinnen wat ik mis, is het misschien nog een uitgaansgelegenheid zoals vroeger bijvoorbeeld de
kroeg op de Hoofdstraat, maar verder hebben we
gewoon een hele mooie en complete wijk.” Na de
vakantie begint het Fontys-avontuur, maar eerst
gaan ze nog op vakantie. Daan met zijn ouders
naar Corsica en dat terwijl hij net terug is uit Mallorca waar hij met zijn opa en oma verbleef en
Rik gaat met zijn ouders naar Oostenrijk. Maar
wel mooi met een diploma op zak. Oh, en Max
Verstappen werd net 2e tijdens de race.

SPECIAAL
VOOR
OUDEREN
IN MIERLOHOUT
De wijkraad organiseert voor de ouderen (55+)
in de grote zaal van de Geseldonk een show vol
livemuziek, humoristisch kienen en quizzen.
Op zondag 18 september om 14.00 uur gaat
dit gebeuren: The Big Bingo Revue. Er speelt
een Helmondse bezetting, die wel van wanten
weet, als het gaat om muziek en kolder.

Erica en Irma Martens (bekend van Dubbel
Trubbel, de OudDoorconcerten en Muziek in
’t Portiek) verzorgen de muziek en Henkes
(Striepke Veur, DJ Henkes), Birgit van Ekert
(Petazzie mi Skruwsaws) en Rob Bouwman
(tonprater, winnaar Narrekap) zorgen voor de
kolder eromheen. Een show speciaal voor ouderen. Is dat nou wel zo verstandig? “We gaan
het gewoon doen”, zeggen Annique van den
Heuvel en Joost Verspaget van de Werkgroep
Aandacht voor Ouderen. Deze werkgroep is
de initiatiefnemer van de voorstelling. “Per
show maken we afspraken over het aantal
bezoekers en over zitplaatsen met voldoende afstand. We hopen zo een goed voorbeeld
te kunnen zijn van een theaterbeleving voor
ouderen op een veilige manier.” Het is de bedoeling om de show in de diverse wijken uit te
voeren. Nu is Mierlo-Hout aan de beurt. “We
gaan gewoon draaien”, zegt Erica Martens.
“We hebben bij de OudDoor Concerten en
Muziek in ’t Portiek (waar Erica, Irma en Henkes een grote bijdrage aan hebben geleverd)
kunnen zien wat het met ouderen doet om
even lekker te kunnen lachen en hun zinnen
te verzetten door te luisteren naar muziek van
vroeger. Wij gaan ervoor zorgen dat het een
geweldige voorstelling wordt.”
U dient zich vóór 9 september aan te melden om deze show te bezoeken via info@
kansrijkmierlohout.nl of via een briefje in de
brievenbus van de Geseldonk. Dit in verband
met het aantal zitplaatsen in de zaal. Wees er
dus snel bij, want er zijn slechts 150 plaatsen
beschikbaar. We vragen bij binnenkomst een
bijdrage van € 3,00 voor een kop koffie en
een heerlijk stuk vlaai.
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Cursiste Gairthy | F Debby Walters-Smits

De meter hoge ballonnenpilaar naast
de deur verraadt dat er iets feestelijks
gaande is in De Geseldonk. De
schilderclub KBO Mierlo-Hout bestaat
tien jaar en viert dit met een expositie.

KUNST
UIT
HET
HART
Door: Debby Walters-Smits
Cursiste Gairthy vertelt dat tien jaar geleden
een groepje mensen zin had om te schilderen.
Zij kregen docente Ineke Swinkels enthousiast
om les te gaan geven. Al gauw was er zoveel belangstelling, dat er een tweede groep bij kwam.
“Het is altijd heel gezellig en er wordt vooral veel
gelachen”, vertelt Gairthy. Dat kan mede-cursiste
Joke volmondig beamen. Als eind-veertiger wilde zij maar wat graag meedoen met de schilderclub, maar ze moest wachten tot ze vijftig werd
om lid te kunnen worden van de KBO. “Dat was
tenminste één voordeel aan vijftig worden”, lacht
Joke. Ze meldde zich direct aan. Hoewel ze voor
zichzelf al actief was met schilderen, leert ze bij
de schilderclub bijvoorbeeld te kijken naar verhoudingen, hoe een schaduw aan te brengen
of een kleur te mengen of welke kwast wanneer
het beste te gebruiken. “Maar”, vindt Joke, “het
plezier is het belangrijkste. Het is een hobby, je
hoeft niet te presteren.”
De eerste jaren werd er geschilderd in Alphonsus,
maar inmiddels is De Geseldonk de thuisbasis,
waar de veelal gepensioneerde leden wekelijks
op dinsdag- en woensdagmiddag aan de slag
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gaan. De schilders kiezen zelf met welke verf
ze willen werken. Waar de één warm loopt voor
aquarel, leeft een ander op bij de meer dekkende
effecten van acryl of olieverf. De kleurrijke werken bij de expositie laten zien dat de ondergrond

niet eens altijd doek of papier hoeft te zijn. Ook
(zelfgemaakte) bloemen of bijvoorbeeld een
dienblad kunnen worden beschilderd. Hoewel
ze per sessie al gauw drie uur bezig zijn, vliegt
de middag meestal voorbij. Soms is een kunst-

Er worden in de
schilderclub niet
alleen schilderijen
gemaakt, ook bloemen
worden beschilderd
| F Debby Walters-Smits

Cursiste Joke | F Debby Walters-Smits

werkje rap klaar, maar evengoed besteden ze
soms maanden aan een enkel werk. Mieke Wildenberg nam zo’n vijf jaar geleden het stokje
over van Gairthy als coördinator. Dat betekent
dat ze vooral veel mag regelen; van materialen
inkopen tot de financiën bijhouden en van zieke
cursisten een kaartje sturen tot het organiseren
van het jaarlijkse uitstapje, zoals een bezoek aan
Den Bosch, waarbij dan ook steevast een museum of ‘iets met kunst’ op het programma staat.
Naar eigen zeggen gaat Mieke richting de zeventig, maar ze maakt vooral een energieke indruk.
Hoewel ze werd geboren in Geldrop, woonde en
werkte ze ook een tijd in Weert. Inmiddels woont
Mieke echter alweer een poos in Mierlo-Hout. Ze
schildert al vijfendertig jaar. Daarnaast werkt ze
ook met keramiek. Ze volgde een tweejarige opleiding in Weert en tien jaar lang reisde ze naar
Frankrijk om daar een week schilderles te krijgen
van een leraar, die haar inspireerde. Mieke geeft
zelf ook les als docente Ineke er niet is. Heeft
Mieke nog een advies voor mensen, die twijfelen of schilderen iets voor ze is? “Je weet vooraf
Mieke Wildenberg is naast kunstenaar,
ook coördinator van de schilderclub
| F Debby Walters-Smits

nóóit of je het kunt”, zegt ze gedreven. “Je ziel
zit vaak in zo’n schilderijtje en dan is alles goed.
Kunst komt vanuit je hart en dat komt vanzelf
op papier.” Mieke benadrukt dat elk lid wordt gewaardeerd. “Het gaat er niet om, wie het beste
kan schilderen. Het sociale aspect is echt het
belangrijkst.”
Wie een keer een kijkje wil nemen bij een schildermiddag is van harte welkom. Een paar keer
proberen is zelfs ook mogelijk, míts er plaats is.
Daarvoor is het wijs om vooraf even contact op
te nemen met Mieke. Een lidmaatschap bij de
KBO is een voorwaarde om lid te kunnen worden van de schilderclub. In augustus verdwijnen
de kwasten echter tijdelijk in de kast, “want dan
moet er tenslotte gefietst worden”, lacht Mieke.
Tijdens deze maand komen de schildergroepen
een aantal weken niet bij elkaar, om na de zomer
met vernieuwde energie en frisse inspiratie de
penselen weer op te pakken.
SCHILDERGROEPEN
KBO MIERLO-HOUT,
MIEKE WILDENBERG,
06 – 48 35 37 64
WWW.SCHILDERENWORKSHOP.NL
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De beste service. De ruimste keuze.
Veel op voorraad.

Voor gewoon
fijn wonen

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

VA N

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

MET HET

VAKANTIE
SEIZOEN

Airconditioners
voor koeling en
verwarming.

VOOR DE DEUR,

ZEKERHEID
VOOR ALLES!

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

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

GRATIS ACCU CHECK/
CAPACITEITSMETING
Airco Service
Bandenwissel
ONZE SERVICES
Leenauto beschikbaar
Haal- en brengservice
Trekhaakmontage
Koffie en thee staan klaar
Uitlaan
Wachtruimte
Verkoop occasions
Kleine schades
Onderhoud en reparatie van personenen lichte bedrijfswagens
Apk-keuringen (ook voor diesel)

8

TEN

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

ENS

E DI

ONZ

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

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

JUBILARISSEN
EN ERELEDEN
BIJ UNITAS
Zondag 12 juni was een feestelijke middag voor Muziekvereniging
Unitas. Tijdens een gezellige, zonnige middag werden een groot
aantal leden in de bloemetjes gezet. En in plaats van de standaard
speech werden ze dit maal toegezongen door een afvaardiging
van het bestuur op de melodie van ’24 rozen’.
Peter Zantvoort | F Marc Kerkhof

Zo ging de eerste bos bloemen naar het gouden
bruidspaar Jos en Nellie van Goch. Jos is vaste
kracht in het muziekkorps waarin hij ondermeer
met zijn zoon Joachim trombone speelt. Daarna
werd stilgestaan bij het vertrek van slagwerkinstructeur Mark Kouwenhoven, die helaas door
drukke werkzaamheden zijn functie heeft moeten beëindigen. Maar ook voor hem een mooie
bos bloemen en een dankwoord. De volgende
bloemen gingen naar de 4 gedecoreerden die
onlangs met Koningsdag hun lintje ontvingen.
René baggermans, Mario Janssen, Leo van de
Laar en Marc Kerkhof werden ook uitbundig toegezongen. Mooi is om te zien dat 3 van de 4 gedecoreerden lid zijn van Unitas en ook daar hun
sporen verdiend hebben.
Jubilarissen
Normaal gesproken worden jubilarissen van
Unitas altijd gehuldigd tijdens het traditionele
kerstconcert, maar door bekende redenen is dat
al twee jaar niet door kunnen gaan. Dus werden
ook de jubilarissen nu gehuldigd. Jacques van
Schijndel is al meer dan 50 jaar lid bij Unitas,
maar toch ontving hij nu zijn speldje voor 40 jaar
lidmaatschap van de Brabantse Bond. Unitas
telt namelijk alle jaren op dat je lid bent, ongeacht of je tussendoor even bent gestopt.
De Brabantse Bond doet dat niet en begint weer
op 0. En dan krijg je deze rare situaties, maar de
vreugde was er niet minder om. Ad van Os werd

gehuldigd voor zijn 60 jaar lidmaatschap (en
dus ook bij de bond). Een lange staat van dienst
waarbij Ad niet alleen tamboer is geweest, maar
ook heel lang deel heeft uitgemaakt van de commissarissen. Zo was hij één van de grote krachten
achter de Houtquiz. Wim Meulendijks is 65 jaar
lid. Hij kon helaas niet aanwezig zijn en zal op
een later moment zijn speldje ontvangen.
Ereleden
De grootste verrassing kwam daarna. Een tweetal
leden die totaal geen vermoeden hadden, werden naar voren gehaald en toegezongen als de
nieuwe ereleden van Muziekvereniging Unitas.
Peter Zantvoort heeft tijdens zijn 57-jarige lidmaatschap belangeloos vele diensten verricht.
In het bijzonder het lesgeven aan jeugdige muzikanten, het vervaardigen van het clubblad en
het lidmaatschap van dansorkest De Flamingo’s,
dat bestond uit een groot aantal leden van Unitas. In het bijzijn van zijn dochter Elly ontving hij
een mooie oorkonde. Ook Antoon Benders werd
benoemd tot erelid. Hij heeft tijdens zijn 55-jarige
lidmaatschap belangeloos vele diensten voor de
vereniging verricht. En in het bijzonder het beheer
en de reparatie van alle instrumenten van de
vereniging. Vele jaren zijn er door Antoon kurkjes
gesneden, buizen losgemaakt, mondstukken getrokken en deukjes verwijderd. Ook is hij jarenlang
de muzikale leider geweest van de Bietenrooiers.
In bijzijn van zijn vrouw Annemarie ontving ook
hij de bijbehorende oorkonde en bloemen.
Muziek maken
Muziek maken blijft natuurlijk het belangrijkste bij
Unitas. Elke maandagavond wordt er volop gerepeteerd door de muzikanten onder leiding van
Henk van de Weijer. Daar heeft de traditionele

Antoon Benders | F Marc Kerkhof

fanfaremuziek plaats gemaakt voor lichte, populaire muziek en wordt er gekeken naar optredens
die leuk en uitdagend zijn, maar waarbij vooral
ook wordt gekeken naar een muzikale medepartij. Zo werd er al opgetreden met een jazzorkest
en staan er andere samenwerkingspartijen op de
planning. Ook werken ze toe naar het 100-jarig
jubileum, wat in oktober 2024 groots gevierd
gaat worden met een muzikale reis naar Gran
Canaria. En ook een optreden op de weg daar
naar toe in Frankrijk staat op de planning. Dus
volop uitdagingen waarbij plezier absoluut de
boventoon voert. Dus mocht je als muzikant zin
hebben om hierbij aan te sluiten, loop dan eens
binnen tijdens onze repetitieavond op maandag
tussen 20:00 en 21:30 uur in de Geseldonk.
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BBQ ACTIE

2 VERS BEREIDE
MAALTIJDEN

NU VOOR

€10.-

TEGEN INLEVERING VAN DE BON.

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

WWW.ADVENTURESTORE.NL

GELDIG T/M 31 AUGUSTUS 2022.

25% KORTING IN DE VORM
VAN BARBECUE-ACCESSOIRES
OF 15% DIRECTE
KASSAKORTING*

MAAND
AANBIEDINGEN
*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.

BIJ BESTEDING VAN € 50,EEN TEGOEDBON T.W.V. € 5,BIJ VOLGENDE AANKOOP.
WWW.JUWELIERVANDENAKER.NL

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

PROFITEER EN KOOP LOKAAL BIJ EEN VAN ONZE LEDEN!

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

WWW.WIMMULKENS.NL

WWW.BAKKERTJE.NL
GELDIG IN AL ONZE WINKELS TEGEN
INLEVERING VAN DEZE BON
ACTIE LOOPT VAN 29 JULI T/M
13 AUGUSTUS 2022

HENRY 180
STOFZUIGER

€175.-

OVMH

1 BRABANTSE KANEELKOEK
10 ZACHTE BROODJES
2 BRODEN NAAR KEUZE
(M.U.V. KRENTENBROOD)
NORMAAL € 17.25

€13.50
ZOMERKORTING

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

10% KORTING OP
ALLE ZOMERTRICOTS
STOFFEN!

ONDERNEMER VAN DE MAAND

ADCOMMUNICATIE
ALLES BEGINT BIJ ENTHOUSIASME, VOOR PRODUCT EN KLANT
Maar ook met een idee. Creatieve denkers,
ontzorgers en doeners die niet vóór je werken,
maar met je samenwerken. De vragen, het
vak en de wereld zijn continu in beweging, wij
bewegen mee. Dat is inmiddels ook onze kracht
geworden; geef ons je uitdaging en wij zorgen
dat onze aanpak passend is.
Om tot het beste werk te komen, zoeken
we altijd de verbinding met onze klanten
en partners. De vraag wordt namelijk pas

kraakhelder als we allemaal op dezelfde
golflengte zitten. We werken samen, dus
we zoeken elkaar continu op om vragen te
stellen en ideeën voor te leggen. Zo maken we
de beste communicatie écht samen!
In een vrijblijvend gesprek willen we graag
weten wat u drijft, interesseert en welk doel
u wil bereiken. We denken graag mee en
komen dan met een passend voorstel om uw
boodschap uit te dragen.

OP VERTOON VAN BON GELDIG T/M 28 JULI

COMPLEET
VERZORGDE
BARBECUE.

KILO SNOEP SCHEPPEN
VOOR MAAR

€ 7.
WWW.DEZOETEINVALHELMOND.NL
VONDELLAAN 62, HELMOND
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99

RUIME KEUZE.
IDEAAL VOOR OP VAKANTIE MEE TE NEMEN.

HELMOND.VLEESCHMEESTER.NL

€15.95

VANAF 10 PERSONEN.

WWW.NEMANJA.NL

GRATIS
SLAGROOM
BIJ ELKE
WAFEL!

MEGAPHONE
VAN € 9.
95

WOUT VAN VLERKEN

VOOR
€4.95

WWW.WOUTVANVLERKEN.NL
Geachte heer/mevrouw,
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

MAAND
AANBIEDINGEN

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 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.
Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 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 optiunt 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 nimus 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 rectatecte 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 blabores
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.

WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL

20% KORTING

TOT 31-08-2022

Hoogachtend,

PROFITEER EN KOOP LOKAAL BIJ EEN VAN ONZE LEDEN!

Naam ondernemer

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

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

Mooi voor elkaar

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL

OVMH
ONDERNEMER VAN DE MAAND

SERVICE ALS VANOUDS BIJ
WOUT VAN VLERKEN
Electro World Wout van Vlerken is al 50 jaar een
begrip. In onze winkels vindt u een uitgebreide
collectie elektrische apparaten. Wij werken
met vakkundige medewerkers. Zij staan voor
u klaar en beschikken over veel kennis van
zaken. Uw wens of vraag is het uitgangspunt
voor een advies op maat. Bij Electro World Wout
van Vlerken bent u in handen van een specialist.
Als klant staat u centraal. Dit garanderen
wij door het bieden van goede service. Wij

WWW.DEBARRIER.NL

zijn dan ook trots op onze eigen technische
dienst. Alle bij ons gekochte apparaten worden bij u thuis afgeleverd, ingebouwd en geïnstalleerd. Heeft u een storing? Ons streven is
om binnen 24 uur onze monteur voor u klaar
te hebben staan. Zelfs apparaten die niet bij
ons gekocht zijn, repareren wij voor u.
Electro World Wout van Vlerken is het vertrouwde adres voor uw elektrische apparatuur en goede service.

WWW.AANHANGWAGEN
HURENHELMOND.NL

EEN GRATIS
DRANKJE BIJ EEN
12 UURTJE
LUNCHGERECHT
WWW.AANHANG
WAGENHUREN
HELMOND.NL
500 VISITEKAARTJES
INCL. OPMAAK

CADEAUBON T.W.V. € 25,TE BESTEDEN BIJ DE LOKALE
MIERLO-HOUTSE ONDERNEMERS.

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

10% KORTING OP:

OPEN NU EEN BETAAL-EN SPAARREKENING BIJ VELDSINK BEKX
EN REGIOBANK EN ONTVANG EEN
WWW.VELDSINK.NL

UW MKBADVISEUR

WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

NU VOOR

€18.11

Inmiddels woont hij al een hele poos in het Gelderse Beusichem, maar nog altijd
heeft Jef de Jager een zwak voor Helmond. Hij groeide op in Mierlo-Hout en houdt
zich nog dagelijks bezig met Helmonds nieuws. “Het liefst was ik weer terug in
Helmond gaan wonen, maar mede door het werk van mijn vrouw was dat geen
optie. Toch voel ik me sterk verbonden met dit stadje. Ik voel me gegijzeld door
Helmond”, zegt hij met een lach.
Tekst en foto: Wendy Lodewijk
Huis naast Jumbo Groenewegen
“Mijn ouders woonden in Rotterdam en zijn na het bombardement vertrokken naar Den Haag. Toen ook dat gebombardeerd werd, zijn ze op zoek
gegaan naar een huis in een rustige, katholieke omgeving. Dat vonden ze in
Mierlo-Hout, toentertijd nog Mierlo, naast de fabriek van Jumbo. Dat huis
staat er nog. Ik ben er in 1949 geboren. De eerste levensjaren heb ik daar
doorgebracht en ik weet nog hoe magisch ik de Jumbo-fabriek vond. Als de
deur van de fabriekshal openstond, zag ik daar in een donker ‘gat’ de grote
machines staan. Dat mysterieuze, dat spannende, dat had direct mijn aandacht. Iets wat ik ook nooit vergeten ben, is dat er op een gegeven moment
een medewerker van Jumbo langs de regenpijp het dak op geklommen was.

“Die boeren spraken
onvervalst dialect en mijn
ouders hadden echt moeite
om dat te verstaan. Het leek
wel een soort Turks.”
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De ‘oude’ Van der Meulen gaf hem goed op zijn donder, zeg maar”, vertelt
hij geamuseerd. “In die tijd bestond Mierlo/Mierlo-Hout voornamelijk uit
boerderijen. Die boeren spraken onvervalst dialect en mijn ouders hadden
echt moeite om dat te verstaan. Het leek wel een soort Turks.”
Schrijver
“In 1956 zijn we verhuisd naar de Aarle-Rixtelseweg. Ik ben thuis opgevoed
met een vrijere omgangsvorm. Dat matchte niet zo goed met school. Ik ben
zowel van het Carolus als de vroegere Knip weggestuurd. Daarna ben ik naar
de paters gestuurd en is het toch nog goed gekomen.” Later studeerde Jef
culturele antropologie en ontpopte hij zich als succesvol schrijver. “Op de
middelbare school schreef ik mijn eerste verhalen. Dan pakte ik één of ander
moeilijk woord als titel en daar verzon ik dan een verhaal bij. Later is dat omgeslagen naar voornamelijk non-fictie. Ik heb diverse boeken over Helmond
geschreven, onder andere over Piet de Wit. Maar ook andere onderwerpen
kwamen voorbij, zoals de biografie over Albert Heijn. Dat werd uiteindelijk
mijn best verkopende boek. Ik heb dat in de ik-vorm geschreven, waardoor
het een autobiografie lijkt. Dat is het absoluut niet. In Amerika is het een
bekende schrijfvorm, maar in Nederland eigenlijk niet. Ik vind schrijven echt
heerlijk om te doen. Ik voel me ongelukkig als ik een dag niet geschreven
heb. Ik hou ervan om met mijn hersens bezig te zijn. En het voordeel van

schrijver zijn, is dat je dit beroep nog heel lang kunt uitoefenen, ook als het
fysiek wat minder goed zou gaan.” Schrijven over Helmond heeft Jef ook altijd
graag gedaan. Zo schreef hij regelmatig stukken voor De weblog van Helmond.
“Daar is een serie over Helmondse helden uit voortgekomen. Die jongen van
De weblog van Helmond verdient echt een pluim. Het is toch prachtig dat
hij dat allemaal doet! Ik kijk elke dag wel op de weblog. Op die manier hou ik
binding met Helmond. Ik denk stiekem dat ik de stad meer waardeer dan vele
Helmonders dat zelf doen. Mijn bewondering voor Helmond is groot. Iedereen
mag trots zijn op deze stad!”
Mierlo-Hout
Terug naar Mierlo-Hout. Het was weer even geleden dat Jef op ’t Hout was. “Ik
wilde al graag mijn zus opzoeken die in Helmond woont, dus dit kon ik mooi
combineren met een bezoekje aan Mierlo-Hout. Het is leuk om hier weer te
zijn. Er is natuurlijk veel veranderd en zelfs weggehaald, maar je kijkt vooral
naar wat er nog wel is. Bijvoorbeeld de Luciakerk. Die hoorde toen nog bij
Mierlo, maar is wel gebouwd met Helmonds geld.” Als we samen naar het huis
lopen waar Jef is opgegroeid, wijst hij naar het huis aan de overkant. “Daar zat
vroeger Bruidsmode Dora. Zij was haar tijd ver vooruit. Vroeger trouwde men
in sobere kleding, de kleding moest na de bruiloft immers afgedragen kunnen worden. Dora Bijsterveld, de eigenaresse, haakte mooi in op de groeiende
welvaart door jurken aan te bieden met een luxueuze uitstraling, met kant en
zo. Iets wat tegenwoordig heel normaal gevonden wordt.” Als we de foto hebben genomen bij de woning waar Jef is geboren, sluit hij af met een grappige
anekdote: “Ik was als kleuter verliefd op de zus van Dora. Op een dag ging zij
trouwen, ik zie haar vent nog voor me. En boos dat ik was!”

KOMT U OOK IN
AANMERKING VOOR
EEN EENMALIGE
ENERGIETOESLAG
VAN € 800?
Bewoners met een inkomensverklaring van de gemeente Helmond krijgen
automatisch de energietoeslag van € 800. Heeft u de inkomensverklaring
niet, maar u heeft wel een laag inkomen, dan heeft u wellicht toch recht op
een eenmalige energietoeslag van € 800. Om bovengenoemde toeslag te
ontvangen, moet u een formulier aanvragen bij de gemeente. Vanuit ‘Kansrijk
Mierlo-Hout’ willen we u hierbij, indien nodig, graag ondersteunen.
Elke dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur kunt u hiervoor terecht in wijkhuis ‘De Geseldonk’. Om de formulieren volledig in te kunnen vullen, hebben
we de volgende documenten van u nodig: geldig legitimatiebewijs van uzelf en
indien van toepassing van uw partner (paspoort; ID-bewijs of rijbewijs) en de
bankafschriften van februari 2022. Tevens kunnen we voor u de inkomensverklaring aanvragen. Ook kunt via het mailadres info@kansrijkmierlohout.nl of
via het telefoonnummer 06 – 21 26 47 94 hierover contact met ons opnemen.
Rest de vraag: Wat is een laag inkomen? Inkomensgrenzen netto per maand
(exclusief vakantiegeld):

Alleenstaand
Alleenstaand ouder
Samenwonend/getrouwd

21 jaar tot AOW leeftijd
€ 1.244,54
€ 1.600,13
€ 1.777,92

Vanaf AOW leeftijd
€ 1.382.89
€ 1.872,49

COLUMN
Berry Smits

Valreep!
Als ik deze column schrijf, is er nog geen besluitvorming in de gemeenteraad over het bestemmingsplan waarin de nieuwbouwplannen in het
centrum van Mierlo-Hout worden voorgesteld. Centrumplannen die al
meerdere malen onderwerp van gesprek zijn geweest tijdens formele
informatiebijeenkomsten. Informatieavonden in bijvoorbeeld Alphonsus verzorgingshuis en Geseldonk (wijkraad). Maar ook in de schrijvende
media, zoals ED, de Loop en Ons Mierlo-Hout Magazine, werd melding
gedaan van dit grootschalige project van Savant, Compaen en gemeente. Een project wat circa 10 jaar, vanwege fasering, zou gaan duren.
Tijdens de vele bijeenkomsten werd alleen maar lof en instemming genoteerd, maar er waren natuurlijk ook wat steekhoudende vragen en opmerkingen. Ik kan dit beamen, omdat ik de avonden heb bezocht en de
artikelen gelezen. Algehele conclusie was; mooi plan ter vervanging van
huidige verzorgingshuis en goed voor het centrum van Mierlo-Hout. So
far so good zou je zeggen en de ontwikkelingsplannen werden aan de
gemeente voor besluitvorming aangeboden. Een zienswijze werd ingediend door een belendende bewoner. Deze zienswijze werd zoals gebruikelijk in juridische zin beoordeeld en door de gemeente van een advies
voorzien, zodat de gemeenteraad haar besluitvorming mee kan afstemmen. Mocht het voorstel worden aangenomen, dan heeft de indiener van
de zienswijze de mogelijkheid om bezwaar te maken. Zover de juridische
besluitvorming op gemeentelijk niveau.
Maar… Op de valreep kwam een handt
ekeningenactie naar voren! Ondertekenaars waren het klaarblijkelijk niet
eens met de inhoud van het bestemmingsplan. En dan raken sommige
politici in paniek! Hoe is de participatietraject verlopen? Zijn bewoners
naar behoren geïnformeerd? Wat moet er gedaan worden met een handtekeningenactie die in formele en juridische wijze geen zienswijze is? Hoe
moet met dit signaal worden omgegaan? Waarom werden die handtekeningen niet ingediend als ware het een zienswijze? In procedurele zin
heeft een handtekeningenlijst tijdens bestemmingsplanprocedure geen
juridische ondergrond, maar ja hoe leg je dat uit? Goed, inmiddels heeft
de gemeenteraad haar besluit genomen en ik verwacht dat dit bestemmingsplan de eindstreep heeft gehaald en de indiener van de zienswijze
mogelijk bezwaar gaat indienen naar de Raad van State. En de ondertekenaars van de handtekeningenactie? Een signaal van een 40-tal Houtenaren versus de velen die ‘stilzwijgend’ instemmen met dit mooie plan.
Wat mij, maar ook bijvoorbeeld de wijkraad betreft, mag het plan starten
en wordt de enige bezwaarmaker mogelijk door de rechter in voldoende
mate gecompenseerd en wordt het besluit gehandhaafd. Ik heb geen
glazen bol, maar ik denk dat mijn inschatting niet veel zal afwijken! Aan
iedereen een fijne vakantie toegewenst.
Tot ziens op ’t Hout.
Berry Smits
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Omdat iedereen anders is...

Eventcatering voor o.a:

BUFFET HIGH TEA
DIVERSE BORRELPLANKEN
CUPCAKES

Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

Mierloseweg 282 | 5707 AV Helmond
www.lekkerplenkske.nl
lekker_plenkske@hotmail.com

fashion
dion
shoes&more
50% KORTING

ZOMERCOLLECTIE
Mierloseweg 331, Helmond

www.fashiondion.nl
online webshop
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BEWONERS ZIJN
HET NIET EENS
MET PLANNEN
CENTRUM
MIERLO-HOUT

| F JYB Architecten

Grote plannen met betrekking tot centrum
Mierlo-Hout, maar diverse aanwonende
bewoners zijn het niet eens met de plannen.
De politiek heeft evenwel ingestemd met de
voorstellen, een gang naar de rechter zit er dik in.
Er moet een woontoren komen aan de Hoofdstraat, een autovrije kloostertuin, veel groen en een parkeergarage bij de Houtse Parallelweg. De
gemeenteraad stelde na veel discussie het bestemmingsplan vast, maar
meerdere bezwaarmakers hebben al aangekondigd om naar de Raad van
State te stappen, om op die manier de plannen van tafel te krijgen. Mogelijk
ligt er dus een tijdrovend traject in het verschiet.
Kritiekpunten: de bouw wordt onnodig hoog, het kantoor te groot en de
huurwoningen te duur. Bovendien wordt er volgens de bewoners een parkeerkelder gerealiseerd, die overlast gaat geven. Het wordt een gigantisch
bouwwerk, dat veel consequenties gaat hebben voor de omwonenden.
Bezwaarmakers zijn onder andere een jurist namens bakkerij Dirks en petitiestarter Benjamin Brill. In dit wijkblad zijn meerdere keren artikelen verschenen van projectleider Alex Sievers van Beyond Now over het nieuwe
centrumplan.

POLITIEKE

COLUMN
Willem Boetzkes
Politiek zit in je achtertuin,
dus laat je horen!
Op dinsdag 12 juli is door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld rondom Alphonsus. Voor Helder Helmond was dit plan
een groot dilemma. Alphonsus is een begrip in Helmond en een mooie
locatie die het verdient om vernieuwd te worden. Zowel voor de medewerkers van Savant als voor de cliënten welke daar gaan verblijven. Niet
alleen vanuit Mierlo-Hout, maar vanuit heel Helmond vinden mensen
daar een fijne plek met de juiste zorg.
Anderzijds zien we weerstand bij de omwonenden en aangrenzende ondernemers. Het lijkt erop dat het voortraject vooral gericht is geweest op
informeren en minder op participeren (meedoen). De ‘bouw’-wethouder
van den Waardenburg (D66) gaf aan verrast te zijn over de weerstand van
omwonenden, maar nam een week later in de raadsvergadering deze
woorden terug en stond volledig achter Savant en Compaen.
Kritische opmerkingen van omwonende werden door sommigen zelfs
gedraaid tot leugens. En andere fracties wijzen inwoners erop dat ze bezwaar kunnen maken bij de rechtbank als ze het er niet mee eens zijn.
WAT? Voor Helder Helmond is dat de omgedraaide wereld. Sommigen
zien een partij welke kritische vragen stelt als een ‘luis in de pels’. Wij geloven dat die kritische mening belangrijk is. Dit houdt ons scherp. Koester dus de luis in uw pels en bedenk dat het vermomde vrienden zijn.
Want mensen wie van zich laten horen zijn betrokken. Anders zouden
ze geen kritiek leveren. En soms moet je simpelweg sorry zeggen. In elk
geval moet je degenen die kritiek leveren niet weg zetten als onbelangrijk
of dom. Veel inwoners, niet alleen in Mierlo-Hout, maar in heel Helmond
hebben geen idee van hoe ze een zienswijze moeten indienen, of hoe ze
bezwaar moeten maken. Maar zij hebben wél een mening! Zeker wanneer er iets verandert in hun achtertuin. Want dat is een plek waar je jezelf
veilig moet voelen samen met je gezin, familie of vrienden.
We kunnen het niet voor iedereen goed doen, maar wij luisteren altijd!
Een paar weken terug nog tijdens ons buurtcafé bij HVV. Ook hebben
we in elke wijk wijkvertegenwoordigers. Inwoners welke onze fractie informeren over wat er speelt. Voor Mierlo-Hout zijn Jan de Kloe en Dick
Eindhoven actief betrokken. Dus spreek hen aan of deel uw mening via
onze social media of website www.HelderHelmond.nl.

Waarom nu pas bezwaren?
Volgens sommigen waren meerdere bewoners niet op de hoogte van de
details van het plan, ook werd gesteld dat een zienswijze indienen best
moeilijk is. In het kader van de politiek dichter bij de bewoners brengen, een
goed punt waar aan gewerkt moet worden.
In het septembernummer van Ons Mierlo-Hout willen we graag argumenten publiceren over de voors en tegens op dit plan, wat elke Mierlo-Houtenaar aangaat. Mail naar: info@onsmierlohout.nl Ook kan dit eerder in
Weekkrant De Loop Helmond, mail naar redactie@deloop.eu.

Willem Boetzkes
Raadslid Helder Helmond
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Op woensdag 6 juli
werd Bas Teeuwen
van Adriaan van den
Heuvel makelaars
en adviseurs in het
zonnetje gezet. En
dat was niet zomaar!
Bas is al (meer dan)
25 jaar beëdigd NVMmakelaar/taxateur.
Bart Smits en Martijn
Lukassen van NVM
hebben hem de
oorkonde en het stafje
overhandigd.

BAS TEEUWEN
25 JAAR
NVM-MAKELAAR
Tekst en foto’s: Wendy Lodewijk
Het was een hele onderneming om Bas te verrassen. Terwijl hij boven in een vergadering zat, werd
beneden in de kantine van alles voorbereid. Ballonnen, bubbels en een taart met zijn foto erop.
Er waren al wel wat signalen dat hij iets door zou
hebben, maar toch was de verrassing groot toen
hij eenmaal beneden kwam. Iedereen was het
erover eens dat 25 jaar een mooie mijlpaal is en
gevierd mag worden.
Bas: “Die 25 jaar zijn omgevlogen. Ik ga nog altijd
met heel veel plezier naar mijn werk en dan gaat
de tijd snel. En ik doe dit natuurlijk niet alleen.
Samen met heel veel andere mensen klaren wij
de klus. Dankzij mijn fijne collega’s én idem klanten, is mijn vak het leukste dat er is. Soms voelt
het alsof ik dagelijks met mijn hobby bezig ben,
zo geniet ik hiervan. Wat mij betreft ga ik hier nog
lekker lang mee door!” In de loop van die 25 jaar
is er natuurlijk heel veel veranderd. “Ik merk voor-
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al het verschil in automatisering. 25 jaar geleden
werd er nog niet zo veelvuldig gebruik gemaakt
van internet bijvoorbeeld. Toen hadden we nog
veel meer kantoorbezoekjes. Funda was er nog
niet en de agenda was nog van papier. Het voordeel hiervan, vind ik, is dat ook tijdens vakanties
en dergelijke, je alles een beetje bij kunt houden.
Mails of appjes beantwoorden kan even snel tussendoor. Vroeger was het zo dat als ik terugkwam
van vakantie, mijn hele bureau volgeplakt zat met
gele briefjes met terugbelverzoeken en dergelijke.
Ik vind het prettig dat ik nu tijdens mijn vakantie
niet zo’n grote achterstand meer opbouw.”

“De redactie van Ons Mierlo-Hout magazine
feliciteert Bas met deze mooie mijlpaal en wenst
hem evenveel werkplezier voor de komende 25 jaar!”

GEZOND
HEIDS
BEURS

BIJZONDER
BLOEMETJE
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar in
het zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen van Bloemboetiek Nicole. Dit keer is de
keuze gevallen op Wim Meulendijks, een verenigingsmens in hart en nieren.
Tekst en foto: Anton van Lieshout
Melkboer wil ik worre
7 kinderen telde het gezin Meulendijks; 5 jongens
en 2 meisjes, vader Piet was melkboer en een
trouw lid van de Fanfare Unitas en het zangkoor.
En zoals zo vaak vroeger: vader bij een vereniging,
dan de kinderen ook. En zo gebeurde het dat op
een bepaald moment vader Piet met zijn 5 zonen
allemaal lid waren van Fanfare Unitas.
Carrière
Wim wist het zeker; hij wilde melkboer worden
net zoals vader Piet. Ja maar Wim zei moeder, je
moet wel eerst een vak gaan leren. Ik wil niks leren
zei Wim, want ik wil melkboer worden. Op jonge leeftijd ging Wim aan de slag bij de Hemepro,
vervolgens bij Jan van Gennip en weer later bij
de post. Melkboer was zijn mooiste beroep, met
paard en wagen venten, veel contact met mensen en altijd in de buitenlucht.
Verenigingen
Wim was amper 10 jaar toen hij lid werd van Fanfare Unitas, ruim 60 jaar was hij onafgebroken
lid van de Fanfare, een schitterende tijd waar hij
met veel genoegen naar terug kijkt. Wat hem het
meeste is bijgebleven zijn de deelnames aan de
Rosenmontag in Düsseldorf, een fantastische
optocht met veel drank en lol. Ondertussen was
hij tot het bestuur doorgedrongen als penningmeester, maar liefst 25 jaar was Wim de penningmeester van Fanfare Unitas. Wim en Mieke waren
vaak actief in de horeca en dat was de RKSV ook

opgevallen, daarom werden zij verantwoordelijk
voor de RKSV kantine. Ook een hele mooie periode is dat geweest, want in de kantine is het praktisch iedere week groot feest. Ook bij de RKSV
kwam Wim in het bestuur en daarom besloten
Wim en Mieke na 15 jaar trouwe kantinedienst het
stokje over te dragen aan een ander koppel. Wim
ontwikkelde zich als de ‘klusjesman’ en dan weet
je waar je aan toe bent: reparaties, kleding wassen, materialen verzorgen, inkopen, poetsen en
oud papier naar De Kluppels brengen :). En tot de
dag van vandaag is Wim de klusjesman en gaan
er maar weinig dagen voorbij dat hij niet actief is
bij de RKSV. Binnenkort wordt Wim 76 jaar en kan
hij terugkijken op 66 actieve interessante verenigingsjaren. Vele anekdotes vliegen over tafel, wat
hij zoal heeft meegemaakt bij de Hemepro, Jan
van Gennip, de Post maar vooral bij de Fanfare
en de RKSV. Af en toe zie ik een traan van emotie
in zijn ogen, want een dergelijk gesprek haalt veel
leuke en minder leuke herinneringen naar boven.
Beste Wim, je bent een fantastisch mens, de
Fanfare en de RKSV zullen trots op je zijn. Gelukkig ben je van een zeer vervelende val aardig hersteld en heb je de klusdraad weer opgepakt. Blijf
gezond, geniet van je kinderen en de 4 prachtige
(kleinkinderen) meiden.
Wim en Mieke,
bedankt voor het gesprek,
ik heb ervan genoten.

Bloemboetiek

Nicole

OP JE GEZONDHEID
2 OKTOBER 2022
STAND HUREN?
Samen naar een gezondere leefstijl. Door
een gezondere leefstijl kunnen we gezondheidsproblemen gedeeltelijk voorkomen of
verlichten. Door gewoonweg iets meer te bewegen, beter te letten op onze voeding, wat
vaker te ontspannen of ons in te zetten voor
iets waar we voldoening uithalen, werken we
al aan een betere gezondheid.
Op zondag 2 oktober 2022 organiseert Kansrijk Mierlo-Hout samen met vele partners de
beurs 'Op je Gezondheid'. Een dag met veel
informatie over bewegen en voeding. Talloze
verenigingen en organisaties gaan graag met
je in gesprek en informeren je over de mogelijkheden. Er zijn gezellige stands met gezonde, maar ook lekkere hapjes. Neem deel aan
de gezondheidscheck en krijg direct een persoonlijk advies. Maak gebruik van het aanbod
aan proeflessen en krijg antwoord op vragen,
waar je mee zit. Kortom een beurs, die zo
veel omvattend is, dat er voor elk wat wils is.
Zelfs voor iemand, die supergezond is en naar
een gezellig evenement wil. Dus kom naar de
beurs om kennis te maken met alles wat Helmond op het gebied van gezondheid en een
gezonde leefstijl te bieden heeft! Bezoek deze
beurs, de moeite waard!
Zondag 2 oktober 2022.
Wijkhuis de Geseldonk, 11.00-17.00 uur.
Wil je standhouder worden? Of meer info?
Mail naar info@kansrijkmierlohout.nl
of kijk op www.opjegezondheid.nu

Het juiste adres voor
een cadeautje voor uzelf,
óf voor anderen!

MIERLOSEWEG 264, HELMOND | 0492 - 54 49 10 | BLOEMBOETIEKNICOLE.NL
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WAT TE
DOEN?

EVENEMENTEN
JULI | AUGUSTUS
15 T/M
19 AUG.
28
AUG.

Senioren
Vakantieweek

Geseldonk
gesloten
tijdens
vakantie
Omdat de Geseldonk van 25 juli tot
en met 2 september gesloten is, zullen
ook de activiteiten van Kansrijk Mierlo-Hout geen doorgang kunnen vinden.
Het betreft dan het ontbijt op maandagochtend, de inloop en de maaltijden
en andere activiteiten. De opvang in de
Huiskamer gaat wel gewoon door.

Jaarmarkt centrum
Mierlo-Hout
Gezondheidsbeurs

2 OKT.

Wijkhuis De Geseldonk
www.opjegezondheid.nu
11.00-17.00 uur.

| F Houts Welvaren

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

Na 2 jaar weer koningschieten
bij Houts Welvaren
Onlangs heeft René van den Berg na 2 keer 16 pijlen de koningstitel bemachtigd. Op de tweede
en derde plek resp. Erik Veerhoek en Herman Carlebur. Jeugdkoning is Pim Zonneveld. Aspirantkoning is David Nieuwenkamp.

GRATIS PROEFPAKKET
KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond
06-22922680
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DOE MEE
EN WIN!
A N E P M A H C S A R D

I

E N

A R E P O K H D E O R B U V L
Het team van Ons Mierlo-Hout Magazine
wenst u een geweldige zomervakantie toe!
U kunt ons magazine weer verwachten op
23 september. Tot dan!
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N N E N K O R T S G N E H

AANDURVEN
AANKOEKEN
AARDNOOT
ADDER
ARUBA
BAZUIN
BINNENKORT
BOUWBEDRIJF
BREDA
BROED
CARNIVOOR
DAMAST
HENGST

JENEVER
KOPER
LAADRUIM
ONDERTROUW
OVERJAS
REGGAE
SARDIEN
SCALP
SCHAMPEN
SPECIAAL
STOFJAS
STOKJE
VAARWEL

Puzzel mee en win een overheerlijke
Brabantse kaneelboek van Bakkerij
het Bakkertje. Stuur de uitkomst
samen met je naam en adres en
vermelding van Ons Mierlo-Hout
Magazine naar actie@deloop.eu

Wij gaan
verhuizen!
Per 01-09-2022 verhuist
onze locatie van Zorgcentrum
Alphonsus naar Medisch
Centrum Mierlo-hout
(beukehoutstraat 40).

0492-504720
www.podotherapiehelmond.nl
info@podotherapiehelmond.nl
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
HOOFDSTRAAT
155 • HELMOND
AALSTERWEG
134 C • EINDHOVEN
HOOFDSTRAAT
155 • HELMOND
0492
- 661 884
• INFO@HEUVEL.NL
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL
0492 - 6610492
884 • INFO@HEUVEL.NL
- 661 884 • INFO@HEUVEL.NL 040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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PEER&PARTNERS
PEER&PARTNERS
AVH OMH
AVH OMH
JUL 2022
JUL 2022
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