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IN
DEZE
UITGAVE.
Voor u ligt alweer het zevende nummer van Ons Mierlo-Hout
Magazine van 2022. Wat hebben we genoten van de zomer
én van de vakantie! Hoewel de weersvooruitzichten bij het
samenstellen van dit magazine nog aardig zomers zijn, is de
herfst meteorologisch gezien al begonnen en zijn wij weer
vol gas aan de gang. Het magazine is wederom gevuld met
nieuws uit en over Mierlo-Hout. De volgende editie van Ons
Mierlo-Hout Magazine zal verschijnen in oktober.

SANDRA GIET
VERFKUNST
STUKJES

4.

In het begin van de zomer van dit jaar,
won ik via de Instagrampagina
@sandraviolinart een supermooi minischilderijtje gemaakt door Sandra van der
Plas. Het schilderwerkje is gemaakt door
paint pouring, het gieten van verf. Ik wilde
er meer over weten en sprak af met Sandra.

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 sprak met Sandra van der Plas over haar bijzondere
hobby van de verfgietkunst. Floortje sloot aan bij een les in
country line dance en praatte met Ben Janssen over zijn passie
voor deze dans én muziek. Daarnaast kunt u in dit magazine
lezen over allerlei leuke dingen die er binnenkort te doen zijn
op ’t Hout. Bijvoorbeeld de nieuwe voorstelling van de Houtse
Toneelgroep of de Gezondheidsbeurs, beide in de Geseldonk.
Uiteraard ontbreekt ook de column van Berry Smits niet. Dit en
nog veel meer leest u in dit magazine.

Minor

5.

Na een zomerstop van 4
maanden is het op vrijdag
30 september 2022 eindelijk
tijd voor een nieuwe editie
van Minor! Deze eerste editie
van het nieuwe schooljaar
wordt direct goed afgetrapt
in Wijkhuis De Geseldonk.

Iedere woensdagavond
danst in De Geseldonk een
gezellige, hechte groep de
line dance op countrymuziek,
onder leiding van Ben
Jansen. Inmiddels geeft hij
zulke lessen al zo’n 40 jaar
en nog altijd met veel plezier.
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ADVERTENTIES
advertentie@onsmierlohout.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon (06-30 25 25 12)

PAG 9. | Waar verstoppen
		 we het lijk?

Country dance
is in town!

Veel mensen blijven
tegenwoordig tot op hoge
leeftijd zelfstandig thuis
wonen. Maar is ons huis wel
veilig genoeg? Je kunt veel
zelf doen, maar het is ook
mogelijk om met raad en
daad te worden bijgestaan.

www.onsmierlohout.nl

REDACTIE
Wendy Lodewijk
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
redactie@onsmierlohout.nl
www.onsmierlohout.nl
Mierloseweg 244,
5707 AV Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 12 okt.
Verschijningsdatum volgende
editie 28 okt. 2022.
BEZORGKLACHTEN EN
VERSPREIDING
bezorging@deloop.eu
Afhaaladressen Ons Mierlo-Hout
• Wijkhuis De Geseldonk,
Cederhoutstraat 44
• Jan Linders, Janssen &
Fritsenplein 11
• Jumbo, Hoofdstraat 168
• Bakker Dirks, Houtse
Parallelweg 131
• Jurrius appelboer,
Goorsebaan 16
• Shell Verbakel,
Mierloseweg 206
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WIJ WENSEN U VEEL
LEESPLEZIER EN EEN
FIJNE VAKANTIE!

VOORPAGINA FOTO
Anton van Stekelenborg
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie
BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
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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In het begin van de zomer van dit jaar, won ik via de Instagrampagina
@sandraviolinart een supermooi mini-schilderijtje gemaakt door Sandra van der
Plas. Het schilderwerkje is gemaakt door paint pouring, het gieten van verf. Ik wilde
er meer over weten en sprak af met Sandra, die naast paint pouring nog heel veel
andere leuke dingen doet of heeft gedaan.
Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg

Sandra van der Plas. Een rasechte Helmondse,
die zo’n 20 jaar geleden in Eindhoven de Hagenees Bram van der Plas leerde kennen. In 2012
stapten ze samen in het huwelijksbootje en wonen nu met hun 2 zonen Casper en Tommie en
hun 2 dochters Saskia en Tessa in Mierlo-Hout.

wat bij te verdienen, werkte ze in twee restaurants in Eindhoven. In één van de twee locaties
werd ze assistent-manager. De leukste uitdagingen van die baan waren voor haar om het restaurant vol te krijgen en het iedereen naar hun zin te
maken. Een hele leuke tijd volgens Sandra.

Creatief
Sandra groeide met haar twee broers op in een
herenhuis in het centrum van Helmond, dat haar
ouders destijds van hun ouders hadden overgenomen. Haar schooltijd bracht ze door op de
vrije school Peelland, al waar ze haar creativiteit
kon ontwikkelen. Na de vrije school sloeg ze haar
vleugels uit naar Sint Lucas in Boxtel, om daar
de opleiding te volgen als tweedimensionaal- en
driedimensionaal ontwerpster. Om tussendoor

Moes Mengelmoes
Ondertussen bleef ze wel doen waar ze voor
gestudeerd had. Foto’s bewerken, tekenen en
schilderen. De Helmondse toneelgroep Moes
Mengelmoes benaderde Sandra, om een poster
te ontwerpen voor hun voorstelling ‘Snoepreis’.
Ze nodigden uiteindelijk Sandra uit, om zich bij
hen aan te sluiten en voordat ze het wist zat ze,
tot op heden, bij deze kleine toneelgroep. Ze
speelde in diverse zelfgemaakte voorstellingen in
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het minitheater van Stiphout, waaronder diverse
Sinterklaasvoorstellingen, maar bracht ook voorstellingen op scholen en in verzorgingshuizen. Ze
maakten de kindervoorstellingen met verschillende lagen, zodat niet alleen de kinderen, maar
ook de ouders van de kinderen het leuk vonden.
Haar favoriete rol was voor haar toch wel in de
sprookjesachtige Sinterklaasvoorstelling, waarin
ze mocht schitteren als vioolspelend Elfje.
Paint-pouring
Na haar restaurantavontuur in Eindhoven, ging
Sandra werken voor de overheid en op het moment dat haar zoon Casper 1 jaar werd, is ze begonnen met een cursus air-brushen. Dat nam
echter zoveel tijd in beslag, dat ze aan het eind
van de cursus, het air-brushen heeft opgegeven.

“De stijl die ik nu gebruik heet

de dutch pour. Je brengt de
verf aan en daarna blaas je
het, met een rietje in je mond
of met een föhn, zachtjes uit
over het doek.

”

“Ik wil het eigenlijk wel weer een keer oppakken”,
bekent Sandra. “Ik heb namelijk alle spullen nog,
maar tegenwoordig, sinds een paar maanden,
houd ik me meer bezig met paint-pouring. Daar
zijn verschillende stijlen in. De stijl die ik nu gebruik heet de dutch pour. Je brengt de verf aan
en daarna blaas je het, met een rietje in je mond
of met een föhn, zachtjes uit over het doek. Ik
heb inmiddels ook een draaitafeltje. Daarop kun
je je werk leggen en bijvoorbeeld in het midden
iets maken. Als je het tafeltje dan ronddraait
wordt het als het ware groter en spreidt het zich
uit over het doek.”
Sandra maakt met haar kunstwerkjes onder
andere kaarten voor verjaardagen, maar ook
persoonlijke voorkanten voor boeken. “Die persoonlijke boeken kunnen met paint-pouring zijn,
maar ik heb ook boeken gemaakt met bijvoorbeeld Tom & Jerry op de voorkant”, vertelt Sandra. “Voor een paardenliefhebster teken ik dan
paarden op de voorkant. Ik ben dus niet alleen

maar met paint-pouring bezig, maar met verschillende soorten technieken. Mensen kunnen
zelf aangeven wat ze willen.”
Op haar Facebookpagina laat Sandra, om anderen te inspireren, zien hoe ze te werk gaat. De
kinderen zijn inmiddels ook lekker creatief bezig.
Ze schilderen, tekenen en maken armbandjes.
Oudste zoon Casper is op een heel ander vlak
creatief. Hij vlogt. Hij maakt en monteert filmpjes
en ik mag even een kijkje nemen op zijn kamer,
dat meer weg heeft van een kleine videostudio.
Violin
We nemen even afstand van haar creatieve bezigheden en ik vraag haar naar het mooiste stukje Helmond. Zonder na te denken zegt ze: “Het
kasteel. Dat is zo’n mooi stukje Helmond waar
iedereen voorbijkomt die door Helmond komt. Je
ziet het prachtige kasteel dan liggen en het ziet er
elk jaargetij toch weer anders uit.”
Als ik vraag of ze er vaak met de kinderen op bezoek bij de Sint is geweest, zegt ze dat ze er wel
eens is geweest, maar ze speelde in die tijd hun
eigen Sinterklaasvoorstellingen, waar heel veel
tijd in ging zitten. De herinneringen gaan ook naar
het Speelhuis in zijn oude vorm. “Dat vond ik zo
erg toen dat afbrandde”, zegt Sandra. “Er waren
zoveel mensen die daar dingen geleerd hebben

en/of opgetreden hebben. Dat was toch wel een
uniek stukje Helmond.” Sandra heeft daar destijds viool leren spelen. Ze heeft zich daardoor de
artiestennaam Sandra Violin aangemeten.
Mierlo-Hout
De reden dat Sandra en haar man Bram uiteindelijk voor Mierlo-Hout hebben gekozen, is dat
ze daar best wel in het groen zitten. “We hebben een lekkere grote tuin en voor het huis is het
ook lekker groen. Kinderen kunnen hier gewoon
spelen op straat. Dat vind ik heel belangrijk.
Spelen zonder dat er gevaar is. Daarnaast zijn er
voldoende speeltuintjes in de buurt. Wat ik ook
belangrijk vind, is de sfeer onderling in de buurt.
Dat merkten we meteen toen we hier kwamen
wonen. Mensen bieden elkaar aan om te helpen
en zelfs in de coronatijd konden we elkaar appen
als er iemand ziek was. Daar werden dan boodschappen voor gedaan. We hadden pas nog een
buurtbarbecue. Hoe leuk is dat? Daarnaast zit je
lekker dicht bij het centrum. En je hebt hier volop
winkels op loopafstand.”
Dochter Tessa komt er even tussen en vertelt
het leuke verhaal dat de buurvrouw haar moeder
herkende van de zwangerschapsyoga. “Dus ze
kenden elkaar gewoon al”, glundert ze. Trots dat
ze ook even een stukje heeft kunnen bijdragen
aan het einde van mijn interview.
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Heerlijk herfst, maar
voorkom dat uw hond
eikels, kastanjes of
paddenstoelen eet

Kijk voor meer informatie
over vergiftiging op
www.dier-en-dokter.nl

www.dier-en-dokter.nl
Behandeling op afspraak

binnenkort:
podium
do 22 sep 21.00 u

Coldplace

A TRIBUTE TO COLDPLAY
vr 23 sep 21.00 u

The Humps
Expo

CELEBRATING THE MUSIC OF CAMEL
vr 30 sep 21.00 u

Dier en Dokter Mierlo

Dier en Dokter Helmond

Geldropseweg 8a
5731 SG Mierlo
T. 0492 - 599 559

Boerhaavelaan 66
5707 SL Helmond
T. 0492 - 540 953

WORD LID
EN ONTVANG
2 MAANDEN
GRATIS SPORTEN!*

voltage

vr 07 okt 20.00 u

3JS

za 08 okt 20.00 u

EDITIE 2022
Menno Pasveer / Eline Boerma / Benjamin Pompe
David Kater / Arno Westerberg / Lucas Mergler / Fedrik Vaessen
Caroline Sarneel / Eddy Eustache

EXPO
SITIE

04 SEP
02 OKT

Tot en met 2 oktober is
Fresh Cacao te bewonderen in de expositieruimte.
De jaarlijks terugkerende
tentoonstelling bestaat uit het
werk van afgelopen zomer afgestudeerde kunstenaars. In
samenwerking met Stichting
Carat wil De Cacaofabriek
jong talent de ruimte te bieden om zich te presenteren
en verder te ontwikkelen. Op
zondag 2 oktober zal één van
de beloftes de Carat Lucas
Gassel Prijs uitgereikt krijgen. De winnaar wordt geselecteerd door een speciale
vakjury. De expo is dagelijks
gratis te bezichtigen tussen
13.00 en 17.00 uur.

Navarone

zo 09 okt 15.30 u

Comedy Show

MET 3 BRABANTSE TONPRATERS
ZA 15 okt 21.00 u

Airbag

vr 21 okt 21:00 u

The Watch

PLAYS THE MUSIC OF GENESIS
za 29 okt 20:45 u

Steffen Morrison
Touch of Toto

A TRIBUTE TO TOTO
vr 18 nov 20:45 u

Laïs

film

MOONAGE DAYDREAM

Meeslepende film over icoon David Bowie

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl
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mis deze actie niet! geldig tot 31 oktober.

vr 11 nov 20:00 u

Groepslessen
Fitness
Geschoold personeel aanwezig
Airconditioning

* Ontvang 2 maanden gratis
bij het afnemen van een
jaar abonnement.

Hoofdstraat 123, 5706 AK
Mierlo-Hout | Helmond | 0492-724990

www.newphasefitness.nl

MINOR
Na een zomerstop van 4 maanden is het op vrijdag 30 september 2022
eindelijk tijd voor een nieuwe editie van Minor! Deze eerste editie van
het nieuwe schooljaar wordt direct goed afgetrapt in Wijkhuis De Geseldonk. Middelbare scholieren van 12 tot en met 17 jaar kunnen weer
feesten als vanouds.

BOUW AAN JE
VERMOGENSOPBOUW!
Om je wensen of dromen in de toekomst waar te kunnen maken, heb je geld
nodig. Of het nu gaat over het opbouwen van vermogen voor een wereldreis
of vakantiewoning, of dat het gaat over het opbouwen voor je pensioen voor
een zorgeloze oude dag. Hoe ga je aan de slag?
Doel
De belangrijkste eerste vraag als je vermogen wil gaan opbouwen is: Wat is je
doel? Dit bepaalt namelijk voor een groot deel hoeveel risico je kunt of wil lopen. Als het vermogen bedoeld is als noodzakelijk (pensioen)inkomen is het
belangrijker dat je doel wordt behaald dan als je aan het sparen bent voor een
wereldreis.
Beleggen
Je kunt op vele manieren met beleggen aan de slag. Het is daarbij belangrijk
dat je kijkt welke vorm bij jou en jouw persoonlijke situatie past. Start je met
een eerste grote inleg of ga je voor een maandelijkse inleg? Tegenwoordig is een
inleg van € 100,- per maand al mogelijk.

Ook deze keer staan er weer mooie namen in de line-up. Van eerdere
edities ken je DJ Daan Productions, Nivex en QUINdrx misschien nog
wel. Ook The Underdogs zullen weer een fantastische set komen draaien,
en met Jimmy als MC zal niemand op de dansvloer stilstaan!
Daarnaast komt DJ Jannix, een regionaal talent, het feest openen. Hij zal
ervoor zorgen dat de zaal voor de rest van de avond goed is opgewarmd.
Bij deze editie komt ook een rapper optreden. Dit is niemand minder dan
Mayness, die onlangs zijn single ‘All-in’ heeft uitgebracht. Mayness komt
uit Mierlo-Hout, dus voor hem is dit optreden een echte thuiswedstrijd.
Samen met zijn DJ Cemz wordt het een half uur vlammen!
Natuurlijk wordt er weer flink uitgepakt met gaaf mooi podium, goed geluid en diverse special effects. Ook beveiliging, verkeersregelaars, EHBO
en diverse vrijwilligers zullen weer aanwezig zijn om alles in goede banen
te leiden. Bezorgde ouders zijn welkom om een kijkje te komen nemen,
zodat ze met hun eigen ogen kunnen zien hoe Minor georganiseerd
wordt. Zij dienen zich wel vooraf aan te melden door een mail te sturen
naar info@minorhelmond.nl.
Minor begint om 19.30 uur en duurt tot 00.00 uur. Om 20.30 uur sluiten
de deuren, zorg er dus voor dat je op tijd komt! Een consumptie kost
bij Minor 1,- euro. Een ticket voor entree kost 4,- euro (excl. service- en
transactiekosten) en is enkel online te bestellen via www.minorhelmond.
nl. Check hier ook meteen het reglement, zodat je niet voor verrassingen
komt te staan. De (verplichte) garderobe is gratis. Voor meer informatie,
houd onze social media in de gaten (@minorhelmond) of kijk op de bovengenoemde website.

Horizon
Dit geeft aan hoelang je de tijd hebt om je doel te bereiken. Als je op je 55e nog
wat extra vermogen wil opbouwen voor je pensioen, heb je minder de tijd dan
wanneer je op je 35e start. Een tijdelijke daling in de koersen kun je ook gemakkelijker opvangen als je nog een ruimere periode voor de boeg hebt.
Spreiding
Bij actief vermogensbeheer beleg je niet in individuele aandelen, maar in fondsen. In elk fonds zijn tientallen aandelen of obligaties opgenomen. Door verschillende fondsen op te nemen in je portefeuille, wordt ervoor gezorgd dat je
meer spreiding hebt over de verschillende werelddelen en sectoren.
De juiste keuze
Niets is zo persoonlijk als je dromen en wensen. Als financieel planner denk ik
graag met je mee. Wat is de juiste keuze voor jou? Ik kijk verder dan eenmalig
voordeel, wijs je op alternatieven en neem ook de langere termijn mee in het
plaatje. Zo krijg jij inzicht en overzicht, zodat je beslissingen kunt nemen die het
beste bij je passen.

Herselsestraat 16, Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl
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COUNTRY
DANCE
IS IN
TOWN!

Ben Jansen | F Floortje Jansen

Iedere woensdagavond danst in De Geseldonk een gezellige, hechte groep de line dance
op countrymuziek, onder leiding van Ben Jansen. Inmiddels geeft hij zulke lessen al zo’n
40 jaar en nog altijd met veel plezier. Schrijfster Floortje danste een avond mee.
Tekst en foto’s: Floortje Jansen
Blijven zitten is niet aan de orde. Vanuit de
warme sfeer word ik aangemoedigd om mee te
doen: “Ge doet toch wel mee?” Al snel kom ik
erachter dat het niet zo simpel is als de dansstijl op het eerste gezicht lijkt. Maar wanneer je
het onder de knie hebt, is het een combinatie
van gezond bewegen en je vermaken dankzij
de opzwepende muziek. Zelfs met eventuele lichamelijke ongemakken blijven de leden trouw.
“Zolang je maar in beweging blijft, zoals we hier
samen doen, gaat alles goed”, verklaart Hannie Mollemans, die er al sinds het begin van de
groep in Mierlo-Hout bij is.

“Er zijn avonden waar je

naar toe kunt gaan en mag
opschrijven wat voor dans
je wilt doen. Dan wordt dat
gedraaid en iedereen die
dat wil kan meedansen..

”

Er wordt dan ook nog thuis geoefend, voor bijvoorbeeld optredens. De groep vertelt me daar
meer over. “Er zijn avonden waar je naar toe kunt
gaan en mag opschrijven wat voor dans je wilt
doen. Dan wordt dat gedraaid en iedereen die
dat wil kan meedansen.” Ben start het volgende nummer: Countrygirl. “Geschreven voor onze
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leeftijd”, spot hij. Het liedje mag dan rustig en
gevoelig zijn, toch is de dans lastiger. Ik kan goed
mee met de groep, maar ik heb het er toch goed
warm van. De pauzes met wat te drinken zijn
dan ook welkom voor iedereen.
“Normaal gesproken zijn we met zo’n twaalf
tot vijftien man”, vertelt Ben. “Nu in de zomer
is niet iedereen er wekelijks, maar dat geeft niet.

We kunnen alles van mekaar velen.” De dansen leert Ben zichzelf, van een beschrijving die
de danspassen stap voor stap beschrijft. Zo’n
blaadje geeft hij me ook mee, omdat je daarmee
zelf ook aan de slag kunt. Voor de danslessen
heeft Ben heel wat afgereisd. “Ik ben begonnen
in België. Daarna heb ik lesgegeven in Uden en
ook nog in Mierlo. In 1994 begon ik op mijn eigen
trouwdag in Helmond.” Een jaar later startte hij

op ’t Hout, net als een groot deel van de leden
die er vandaag de dag nog steeds te vinden zijn.
Druk bezette weken dus voor Ben. “Ik gaf op
een gegeven moment op de dinsdagmiddag, de
woensdag- en donderdagavond en op de zondagavond les.” Bijna allemaal op verschillende
plekken in Brabant. Het werd te veel. “De kinderen zeiden: Pap, je bent nooit thuis. Dat vond ik
erg.” Hij liet meer dingen los, totdat de groep in
Mierlo-Hout en het geven van workshops overbleven. Zo kwam hij dichter tot waar zijn passie
voor country en line dance begon; bij de muziek.
Als kind had hij les gehad. Dat was voor hem de
drijfveer om in Grote-Brogel in België naar het
Western Ponypark te gaan, waar hij vlak in de
buurt begon met dansen bij de band Black Hills.

DE HOUTSE TONEELGROEP
BRENGT SPANNING MET
TONEELSTUK:

WAAR
VERSTOPPEN
WE HET LIJK?

In Engeland haalde Ben zijn Square-licentie, een
dans waarbij men danst in een vierkant figuur
en op commando danspassen uitvoert. Ook
als groep worden flink wat kilometers afgelegd.
Zo zijn de dansers een aantal jaar geleden naar
tweemaal EuroDisney in Parijs gegaan om te
dansen in Europees verband. “Er waren groepen
uit Noorwegen, Engeland en nog meer windstreken. Overdag mochten we in het park en ’s
avonds en ’s nachts werd er gedanst. In een grote tent, maar in een koud seizoen, waardoor alle
noodwc’s bevroren waren en de parkwachters in
warme winterjassen bij de uitgangen stonden
te bibberen. Zo hebben we ook wel wat meegemaakt samen.” De handgemaakte kleding die de
groep meermaals uit de kast haalt voor demo’s,
symboliseren dit. “Ik heb alles nog liggen. Mijn
rok, zo’n mooie, lange rode, doe ik nooit meer
weg”, vertelt één van de leden.
Ben moedigt namens de groep dansers eenieder die geïnteresseerd is van harte aan om te
komen kijken en mee te dansen van 20.00 tot
22.00 uur op woensdagavond in de Geseldonk.

BEZUINIGEN? HET
BEGINT BIJ EEN
GOEDE INKOOP!

DRUKWERK
info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl
0 4 9 2- 8 4 5 3 5 0

Dit najaar gooit de Houtse Toneelgroep
(HTG) extra spanning in haar voorstelling. In
oktober speelt HTG namelijk een heus komisch mysterie: Waar verstoppen we het lijk?
Geschreven door Peter van den Bijllaardt.
Onder regie van Lex Heldens zullen de spelers het publiek boeien met een zinderende
voorstelling, waarin pensionhoudster Mirjam
een lijk in haar pension aantreft.

publiek ontdekt het allemaal in oktober aanstaande bij deze spannende voorstelling, die
natuurlijk ook wederom vervuld zal zijn met
een flinke dosis humor, zoals het publiek gewend is van HTG. Dus kom van de bank en
neem die crime-serie op tv maar gewoon op,
zet 112 alvast onder je speed-dial en kom live
genieten van een geweldige, humoristische
crime-voorstelling in de Geseldonk!

Maar een lijk betekent natuurlijk slechte reclame voor het pension. Samen met manusje-van-alles Sjors wil Mirjam het lijk dan ook zo
snel mogelijk ergens dumpen. Dit blijkt echter
een lastige klus, daar het pension vol zit met
bijzondere en vreemde gasten, die elk op hun
eigen, soms hilarische, manier om aandacht
vragen of in de weg lopen. Heeft elke gast wel
goeds in de zin? Of vindt er wellicht een crimineel spel plaats onder de neus van iedereen?
Wat zit er precies in de gevonden weekendtas
en waarom raakt de Sherry-voorraad op? Het

Wanneer:
Vrijdag 14 oktober 2022 om 20.00 uur
Zaterdag 15 oktober 2022 om 20.00 uur
Zondag 16 oktober 2022 om 14.00 uur
Waar: Wijkhuis de Geseldonk, Helmond
Entree: € 9,50 (inclusief koffie/thee)
Info & reserveren: www.houtsetoneelgroep.nl
Reserveerlijn: 06 - 12 89 57 27 of via
Whatsapp/SMS.
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2 VERS BEREIDE
MAALTIJDEN

NU VOOR

€10.-

TEGEN INLEVERING VAN DE BON.

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

4 SIERKUSSENS
CADEAU BIJ AANKOOP
VAN RAAM- EN/OF
VLOERBEKLEDING
(TEGEN INLEVERING/VERTOON VAN DEZE BON)
ACTIE GELDIG T/M 28 OKTOBER 2022

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

WWW.WIMMULKENS.NL

BIJ AANKOOP VAN
4 BRODEN NAAR KEUZE,
10 ZACHTE BROODJES
GRATIS!

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

WWW.ADVENTURESTORE.NL

GELDIG T/M 31 OKTOBER 2022.
*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.

LEVER JOUW OUDE JAS IN EN KRIJG KORTING
BIJ DE AANKOOP VAN EEN NIEUWE JAS!*
BIJ AANKOOP VAN EEN JAS
V.A. €150: €25 KORTING
BIJ AANKOOP VAN EEN JAS
V.A. €250: €35 KORTING
BIJ AANKOOP VAN EEN JAS
V.A. €350: €50 KORTING

MAAND
AANBIEDINGEN
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

GELDIG IN AL ONZE WINKELS TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON.
ACTIE LOOPT VAN 23 SEPTEMBER T/M 8 OKTOBER 2022

NIEUW
HENRY QUICK
STEELSTOFZUIGER

ONDERNEMER VAN DE MAAND

BAKKERIJ ‘T BAKKERTJE
Bakkerij ‘t Bakkertje heeft winkels in Helmond (4x), Mierlo, Beek en Donk en Heeze
en staat bekend om onder andere de heerlijke kaneelkoek. Elke nacht worden de
producten vers gebakken, zodat het ‘s ochtends vers in de winkels ligt.

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

WWW.OPSLAG-VERHUISBOX.NL

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

500 GRAM HOH GEHAKT
500 GRAM VERSE WORST

10%
KORTING
OP HET HUREN VAN EEN
AANHANGWAGEN.

GELDIGHEID 11 FEBRUARI T/M 22 APRIL 2022

10

U kunt bij ‘t Bakkertje terecht voor al uw brood, koek en banket! Op de website
(www.bakkertje.nl) vindt u meer informatie, zoals de weekaanbiedingen. Op
diezelfde website kunt u ook bestellingen doorgeven die u de andere dag in een
winkel naar keuze kunt ophalen.

HELMOND.VLEESCHMEESTER.NL

SAMEN VOOR
99

€9.

KILO SNOEP SCHEPPEN

2 BOLLEN
VOOR €2.50
WWW.NEMANJA.NL

VOOR MAAR

€ 7.99

TEGEN INLEVERING/
VERTOON VAN
DEZE BON

MAAND
AANBIEDINGEN

WWW.DEZOETEINVALHELMOND.NL
VONDELLAAN 62, HELMOND

RUIME KEUZE.
IDEAAL VOOR OP VAKANTIE MEE TE NEMEN.

5% KORTING
WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL

TOT 31-10-2022

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

UW MKBADVISEUR
WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL

ONDERNEMER VAN DE MAAND

VELDSINK BEKX

Financieel advies gericht op jouw situatie of bedrijf. Daar kun je op rekenen! Een adviseur die lokaal
betrokken is, bij de buurt én bij onze klanten. Die kun je vinden bij Veldsink Advies. Wil je graag persoonlijk advies over je hypotheek, verzekeringen, of heb je een ander financieel vraagstuk? Dan
helpen wij je graag. Neem dus gerust contact met ons op.

WWW.DEBARRIER.NL

Veldsink – Bekx is al meer dan 40 jaar de onafhankelijke financiële dienstverlener in de regio. Binnen onze allround dienstverlening hebben we specialisten op het gebied van MKB en particulier
verzekeringsadvies en hypotheekadvies.
Wij onderscheiden ons graag als adviseur die dicht bij onze klant staat. Of het nu gaat over het
sparen voor de eerste eigen woning, de aankoop van de woning of als er onverhoopt een schade
ontstaat aan het kostbare bezit. Wij kennen de markt en spreken de taal om zaken snel en soepel
te regelen.

WOUT VAN VLERKEN

WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

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

EEN GRATIS
DRANKJE BIJ EEN
12 UURTJE
LUNCHGERECHT
KIJK VOOR ONS
VOLLEDIGE
ASSORTIMENT OP:
WWW.ELECTROWORLD.NL

Geachte heer/mevrouw,
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

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.

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

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.

CADEAUBON T.W.V. € 25,WWW.VELDSINK.NL

TE BESTEDEN BIJ DE LOKALE
MIERLO-HOUTSE ONDERNEMERS.

Hoogachtend,

Naam ondernemer

WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

500 VISITEKAARTJES
INCL. OPMAAK

NU VOOR

€18.11

Rundvlees, goulash
of kipsaté

Kroketten

5 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 3,99 - 4,49 - 4,89

2,

99
Stationsfaciliteiten
• Shop (kadoartikelen)
• 24-uurs betaalautomaat
• Bemand
• Wasserette
• Dogwash
• Luchtpomp

www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Deze aanbieding is geldig van 14 september t/m 1 oktober 2022

•
•
•
•

Stofzuiger
Wasbox
Wasstraat
Gasflessen
Benegas en
Primagas

Shop openingstijden
Ma.t/m Vr. 07:00 - 21:00. Zaterdag 07:30 - 20:00. Zondag 08:30 - 20:00

Benthem 3, 5761 PN Bakel

0492 341 430

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
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BEZOEK DE BEURS

‘OP JE GEZONDHEID’
Kom op zondag 2 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur een kijkje nemen in wijkhuis de
Geseldonk. Daar wordt dan de beurs ‘Op je Gezondheid’ georganiseerd. Zo’n veertig
deelnemers laten zien, proeven, ruiken, voelen en ervaren hoe belangrijk je gezondheid is. Het wordt een middag met veel informatie over bewegen en voeding voor oud
én jong. Met demonstraties, lezing, danspresentaties en proeverijen, dus een gezellig
middagje voor het hele gezin. Er is ook aandacht voor de geestelijke gezondheid.
En de toegang is gratis!
Talloze verenigingen en organisaties gaan graag
met je in gesprek en informeren je over de mogelijkheden. Er zijn gezellige stands met gezonde, maar toch 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. Ontdek alles over bewegen en geestelijke gezondheid. Neem deel aan de gezondheidscheck
door huisartsen en artsen van het Elkerliek zie-

kenhuis en vergroot je kennis over voeding, bewegingsleer, massages en coaching.
Kortom bezoek de beurs, die zo veelomvattend
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!

De organisatie ligt in handen van Kansrijk Mierlo-Hout, OVMH, Wijkmanagement Helmond,
Gezond Helmond, Jibb+ en nog vele andere
organisaties. Ook huisartsen en artsen van het
Elkerliek ziekenhuis werken mee aan deze beurs.
Voor meer informatie kijk in het speciale katern
in weekkrant De Loop of neem een kijkje op de
website www.opjegezondheid.nu.
Daar staan ook alle deelnemers vermeld.

INFORMATIEBIJEENKOMST

ONS VEILIG THUIS
Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge
leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar is ons huis
wel veilig genoeg? Hoe kun je onveilige thuissituaties voorkomen, zoals brand, inbraak en
val-incidenten? En hoe zit het met veiligheid in
de directe woonomgeving? Met kleine aanpassingen en tips kun je je huis al veiliger maken. Je
kunt veel zelf doen, maar het is ook mogelijk om
met raad en daad te worden bijgestaan.
KBO- St. Lucia in Helmond en Kansrijk Mierlo-Hout organiseren een informatieavond met
medewerking van Edith Mostert, beleidsadviseur, en Hans Droppert, woonadviseur van KBOBrabant, via het project Ons Veilig thuis.
Wanneer: dinsdag 4 oktober 2022, om 19.00 uur
zaal open en aanvang 19.30 uur tot circa 21.30
uur in Wijkhuis De Geseldonk. Er is bewust voor
een avond gekozen, omdat we zoveel mogelijk

mensen, vooral jonge senioren (55+), willen bereiken. De entree is gratis. Ook niet-leden van de
KBO zijn welkom. Kinderen van ouderen worden
ook in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn.
De koffie staat klaar.
Aanmelden
Om een indruk te krijgen wie belangstelling heeft
voor deze informatie-bijeenkomst en de avond
passend te organiseren, verzoeken wij u zich aan
te melden bij het secretariaat van KBO-St. Lucia:
telefoon: 06 – 30 85 37 36, email:
secretariaat@kbo-stlucia.nl.
Gratis huistest
Na afloop van de bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld u op te geven voor de gratis
huistest. Doe mee aan onze gratis KBO huistest
en blijf veilig en comfortabel wonen. Zij die deelnemen krijgen een gratis rookmelder!
F | KBO-St. Lucia
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In vertrouwde handen voor de beste start!
Verloskundige
Groepspraktijk
Helmond
Alles rond je zwangerschap op één plek
Iedere dag spreekuur,
op verschillende locaties

Professioneel advies

Weth. Ebbenlaan 168 | 5702 AG Helmond | 0492 53 28 00 | verloskundigenhelmond.nl

Omdat iedereen anders is...

DÉ ACCU
SPECIALIST
VAN ZUIDOOST
BRABANT!
Leverancier van starteraccu’s,
lithium-ion, AGM, gel, tractie, semitractie, acculaders en omvormers.

GRATIS ACCU CHECK/
CAPACITEITSMETING
Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

U I T VA A RT S P I E R I N G S
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
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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 PLANTJES
IN RUIL VOOR
STOEPTEGELS

ALPHONSUS
ZOEKT
VRIJWILLIGERS
VOOR DE
WANDELCLUB
Savant Alphonsus is op zoek naar vrijwilligers die zin hebben om op maandagmiddagen met meerdere vrijwilligers en bewoners
te wandelen! Samen kijken jullie naar een
leuke route met een gezellig pauzemoment
tussendoor of achteraf in ons restaurant.
Met jouw enthousiasme en hulp weet je een
glimlach op het gezicht van de bewoners te
toveren. Daar worden wij allemaal blij van.
Ben jij die vrijwilliger? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Jouw aanwezigheid en aandacht
worden enorm gewaardeerd.
Wat verwachten wij van jou?
• affiniteit met onze doelgroep ouderen;
• goede sociale vaardigheden;
• respectvol omgaat met bewoners,
collega's en bezoekers.

Zaterdag 24 september is het weer tijd voor
operatie Steenbreek. Van 10:00 tot 15:00 uur
ontvangen inwoners gratis plantjes in ruil voor
hun tuintegels. Meer groen gaat de hitte in de
stad tegen en fleurt wijken op. De gemeente
helpt inwoners hun wijk groener te maken en
stelt gratis plantjes, tuinaarde en hulp van hoveniers beschikbaar.
Tegels eruit, planten erin!
Wat was het warm hè, deze zomer. Extreme hitte, periodes van droogte en heftige regenbuien
komen steeds vaker voor. De temperatuur in de
stad loopt hoog op en door de zware regen lopen straten of kelders onder. Meer groen zorgt
direct voor een koelere temperatuur. Planten
houden water vast en het regenwater zakt beter
in de bodem. Riolen worden minder belast. De
planten trekken meer dieren aan, zoals vogels
en bijen en zorgen voor minder fijnstof. Mensen
voelen zich prettiger en gezonder.
Hoe werkt het?
Lever op zaterdag 24 september tussen 10.00
en 15.00 uur maximaal 5 m2 stoeptegels en geel
zand uit uw tuin in bij een van de drie depots. U
ontvangt daarvoor in de plaats vijf gratis tuin-

plantjes en tuinaarde. Hoveniers helpen u met
gratis tuinadvies. U vindt de inleverdepots in:
• Brandevoort: kruispunt Herenlaan
en Lauwerstraat
• Rijpelberg: parkeerterrein Jumbo
• Helmond-Noord: parkeerterrein
winkelcentrum de Bus
Wel graag even aanmelden als u mee wilt doen.
Hoe u dat doet leest u hieronder.
Aanmelden
Het is burendag op zaterdag 24 september. Dus
nodig iedereen in uw straat uit om mee te doen.
Hoe meer tegels eruit en planten erin, hoe beter.
Aanmelden gaat eenvoudig: vul het formulier in
op de website www.allelichtenopgroen.nl/operatie-steenbreek. Leest u dit bericht pas op het
laatste moment? Loop even langs bij een van de
depots. Als er voldoende planten zijn, kunt u nog
meedoen. Daarbij geldt wel: op is op.

Wat staat er tegenover?
Als vrijwilliger van Savant Zorg ondersteun
je niet alleen onze bewoners, maar ook onze
medewerkers. Je bent immers onze belangrijke schakel in zorg en welzijn. Omdat wij
jouw belangeloze inzet zeer waarderen, hebben wij allerlei aangename zaken voor jou
geregeld. Denk daarbij aan leuke workshops,
interessante scholing en het supergezellige
jaarlijkse vrijwilligersfeest.
Spreekt een vrijwilligersvacature je aan?
Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact op met Kristel Crommentuijn,
vrijwilligerscoördinator (k.crommentuijn@
savant-zorg.nl).
Wij ontmoeten je graag en
tot ziens bij Alphonsus.

Geveltuintje
Heeft u geen voor- of achtertuin maar wel een
gevel die u wilt vergroenen? Ook dan kunt u
meedoen. Kijk op www.allelichtenopgroen.nl/
geveltuinen voor de spelregels bij de aanleg van
geveltuintjes.

www.allelichtenopgroen.nl/geveltuinen
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Airconditioners
voor koeling en
verwarming.

€50,- KORTING

op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages
en transparanten

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

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

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING* per m2

Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

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

Vraag naar de actievoorwaarden

Houtse Parallelweg 83 - Helmond - Tel. 0492-547023
Maaspoort 58 - Weert - Tel. 0495-533552

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

NIEUWE
COLLECTIE

ENS

E DI

ONZ

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)

WOONMAAND

TEN

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

fashion
dion
shoes&more
VOLOP
NIEUWE
COLLECTIE
Mierloseweg 331, Helmond

www.fashiondion.nl
online webshop
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24/7 WEBSHOP
WWW.DEELENMENSWEAR.NL

Hoofdstraat 42, Best | 0499-329997 | Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

WOONMAAND
ACTIE BIJ DEELEN
STOFFEN &
GORDIJNEN
Welke kleuren gebruik ik en welke stijl wil ik creëren? Wat hang ik voor de
ramen, stof of systeem, kleurrijk of rustig, trendy of basic? Eén ding is zeker, raambekleding is de sfeermakers in huis! Deelen Stoffen & Gordijnen
heeft het grootste aanbod, duizenden meters gordijnstoffen op voorraad,
in ‘tig’ kleuren, heel veel dessins, transparante en dichte kwaliteiten.
Wil je nieuwe gordijnen voor de kinderkamer of lekker uitslapen met verduisterende gordijnen? Overdag de zon kunnen weren met een van onze trendy
systemen zoals een duo-rolgordijn, plissé, lamellen of paneelgordijn? Voor
ieder interieur en elk budget een uitgebreide keuze en razendsnel op maat
gemaakt en geleverd. Ruim assortiment vloerbekleding in de showroom te
Helmond! U kunt bij ons terecht voor PVC vloeren, vloerbedekking, trapbekleding en CLICK-PVC vakkundig door ons geplaatst.
Profiteer van onze oktober-woonmaand-actie: 21% korting op de maakkosten van gordijnen, vitrages en in-be-tweens, elk 4e raamdecoratiesysteem €
50,- korting en € 5,- korting per m2 plak-PVC! Kijk voor de actievoorwaarden
op de website of informeer hiernaar in de filialen.
Ook voor advies aan huis kunt u ons inschakelen. Wij kunnen alles voor u verzorgen: advies, meten, maken, hangen of leggen. U hoeft alleen maar van het
resultaat te genieten. Een offerte en inmeten is altijd GRATIS en verplicht u tot
niets. In Helmond vindt u ons aan de Houtse Parallelweg 83, in Weert aan de
Maaspoort 58. Voor meer informatie, zie: www.deelenstoffen.nl.

Gun uw oud papier, oude kleding
en schoeisel een tweede leven,
want weggooien is geen optie
Hergebruik of recyclen: Papier
wordt gerecycled. De kleding wordt
zoveel mogelijk hergebruikt. Indien
de kwaliteit te slecht is, wordt het
gerecycled.
Wat verzamelen wij in: Oud papier
en karton. Kleding, textiel, schoeisel
(bij voorkeur in zakken verpakt).
Wanneer verzamelen wij in: Iedere
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
geopend.
Waar verzamelen wij in: Kluppelhal:
Koeveldsestraat 16 Mierlo-Hout.

Door de gemeente benoemd tot
officiële inzamellocatie.
Tegen prestatie: Gratis meespelen
in de loterij, met maandelijkse
trekking.
De O.P.K.-commissie van
C.V de Kluppels

COLUMN
Berry Smits

En weer verder!
Even een open deur intrappen! Zomer 2022 is voorbij en de herfst staat
weer te beginnen. De zomer was natuurlijk voor de zonaanbidders fantastisch. Al zijn er natuurlijk ook mensen die de zomer te warm en zeker
te droog vonden. Maar goed, het weer is grillig en vaak onvoorspelbaar.
Echter, inmiddels realiseren we ons ook dat klimaatverandering een
serieus item is. Al moet ook gezegd worden dat klimaatveranderingen
van alle tijden zijn. Niet op de menselijke schaal, maar vanuit een veel
omvattender tijdspad. De Kleine IJstijd is pas duizenden jaren geleden.
Goed, ik ga geen weerpraatje houden, want daar hebben anderen veel
meer verstand van!
De zomerperiode had weer haar hoogtepunten. Wat te denken van de
Kasteeltuinconcerten, roeien op ’t K’naal, Kermis, om maar eens een
aantal Helmondse evenementen te noemen. Maar er waren ook Houtse hoogtepunten zoals bijvoorbeeld de Kindervakantieweek, carnaval,
sportieve successen, 125 jaar Luciakerk, 25 jaar priesterschap P. Scheepers, Muziekfestijn op ’t Plein, Centrumplan ’t Hout, om er maar eens
een paar te noemen. Maaaaar… de trein dendert gewoon door en moeten we weer verder.
Op lokaal niveau is de raad weer terug van zomerreces en heeft het college de honneurs waargenomen. Sommige projecten gaan om diverse
redenen extra geld kosten en als ik de signalen goed oppik gaat een oude
discussie weer leven, namelijk de hoogspanningslijnen Brandevoort! Een
dossier wat bij het begin van project Brandevoort een hot item was en
destijds het ondergronds aanbrengen ‘in de ijskast’ werd gezet vanwege
praktische, maar zeker financiële kosten en gezondheidsperikelen waren
te verwaarlozen. Maar even afwachten wat de huidige raad gaat besluiten.
Vele landelijke problemen dienen door de lokale overheden te worden
opgepakt. Armoede, opvang vluchtelingen, huisvesting statushouders,
energieproblematiek/-transitie, woningen, veiligheid, stikstof (?), jongerenproblematiek, welzijn, zorg, etc. etc. etc. zoals Theo van Mullekom
altijd zijn lijstje eindigde. Kortom, het zal nu ook weer een hete herfst
en mogelijk winter gaan worden. Maar zoals al gezegd, de trein dendert
maar door en mocht je afhaken dan is het vaak moeilijk om weer op
te stappen/aan te haken! De problemen, ook wel crisissen genoemd,
zijn volgens de deskundigen groots. En dan moeten we ook nog maar
afwachten wat covid ons gaat brengen! Sombere tijden te verwachten?
Natuurlijk gaan we ook weer mooie tegenkomen, maar die zullen mogelijk schaars zijn. Om niet al te veel in teneur te eindigen: kop op en we
gaan verder, samen en dan komen we de problemen wel weer te boven.
Dat heeft de geschiedenis ons al vele malen geleerd.
Tot toi toi, tot op ’t Hout.
Groetjes,
Berry Smits
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WAT TE
DOEN?

EVENEMENTEN
SEPTEMBER | OKTOBER
25
SEPT.

Stadskoningschieten

30
SEPT.

MINOR Non-alcoholic party

2 OKT.

Aanvang 14.00 uur, gratis
toegang. Terrein Gilde Heeklaan.

19.30 - 00.00 uur

Op je gezondheid Beurs
11.00 en 17.00 uur | Wijkhuis
de Geseldonk

Toneelstuk: Waar

14, 15, verstoppen we het lijk?
16 OKT. Wijkhuis de Geseldonk
22 OKT.

Halloween 2022

Wijkhuis de Geseldonk

Informatieavonden
in de Geseldonk
In oktober en november worden in wijkhuis de
Geseldonk weer informatieavonden gehouden. Deze avonden zijn gratis te bezoeken.

vember. Belangstellenden zijn vanaf 19.30
uur welkom, waarna de presentatie begint.
Ook deze info-avond eindigt om 21.00 uur.

Informatieavond over autisme
Deze avond op dinsdag 11 oktober gaat over
omgaan met autisme. We starten om 19.30
uur en vanzelfsprekend is er gelegenheid
om vragen te stellen. De afsluiting is uiterlijk
21.00 uur.

Deze lezing gaat over het werk van de notaris. De avond wordt verzorgd door notaris
Jan Meijer van OMD Notarissen. Hij geeft tips
over erven, schenken, erfbelasting, levenstestament en al wat meer ter tafel komt bij een
notaris. Deze avond is gratis toegankelijk en
iedereen is van harte welkom. Natuurlijk is er
ruimte om uw vragen naar voren te brengen.

Informatieavond door de notaris
Notaris Jan Meijer verzorgt een informatieavond in wijkhuis de Geseldonk. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 22 no-

U vindt wijkhuis de Geseldonk aan de Cederhoutstraat 44 te Mierlo-Hout.

HALLOWEEN 2022
HALLOWEEN MIERLO-HOUT
22-10-2022

TRICK
OR TREAT
BETREDEN OP EIGEN RISICO!

Op 22 oktober 2022 zal Mierlo-Hout in het teken staan van Halloween. De
Geseldonk staat centraal als start- en eindpunt. Voor alle Houtenaren die
graag willen mee doen met dit Halloween Event: heb je zin om een steentje
bij te dragen aan dit griezelig, maar oh zo gezellig evenement? Meld je dan
aan via Halloweenmierlohout@hotmail.com.
Je kunt vanuit huis deelnemen door de flyer voor je raam te hangen. Zo kunnen de kinderen zien waar ze kunnen aanbellen voor trick or treat. Het versieren van je woning zou het extra leuk maken, maar is uiteraard niet verplicht.
De flyers om voor het raam te hangen worden uitgedeeld bij de Geseldonk.
Ook als je mee wil helpen als vrijwilliger, ben je altijd welkom. Hoe meer mensen
die meedoen, hoe gezelliger en griezeliger de Geseldonk zal zijn, voor jong en oud!
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. OUD PAPIER
. KLEDING
. SCHOENEN
Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur
Koeveldsestraat 16.
maandelijks gratis deelname
aan onze loterij.

ZOMERKAMPEN
SCOUTING MIERLO-HOUT!

DOE MEE
EN WIN!
B
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INHAKEN
KRAMP
KWADRAAT
MATIG
OFFEREN
OMROEP
OPIUM
PAGINA
PANIEK
PASFOTO
RONDWEG
ROOIEN
SCHAMPER
SLAGADER

Wilt u uw kind nu ook eens kennis laten maken met Scouting Mierlo-Hout,
op 8 oktober organiseren wij een activiteitendag waarbij alle kinderen welkom zijn. Kijk voor meer informatie op www.scoutingmierlohout.nl.

B N A A

G N E L E P S N A A G K
AANBIEDING
AANSPELEN
ABSENTIE
AFGEZAAGD
ARMLASTIG
BEGRIJPELIJK
BONJE
BOUWKUNDIG
FRAMBOOS
GENIE
GRAFFITI
HOGEROP
HONDS
INFRA

Omdat foto's zoveel meer zeggen dan woorden, hier een aantal foto's van
de verschillende groepen op zomerkamp. Iedereen heeft het weer fantastisch gehad, het weer was ons ook gunstig gezind.

T D H
I

E C

E R S

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 Brandevoort
Magazine naar actie@deloop.eu

Winnaar puzzel juli: Esther van Lieshout

WWW.HELMONDNU.NL

Bloemboetiek

Nicole

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

MIERLOSEWEG 264, HELMOND | 0492 - 54 49 10 | BLOEMBOETIEKNICOLE.NL

GRATIS PROEFPAKKET
KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond
06-22922680
WWW.ONSMIERLOHOUT.NL
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
HOOFDSTRAAT
155
• HELMOND
HOOFDSTRAAT
• HELMOND
0492
- 661 884 •155
INFO@HEUVEL.NL
0492
- 661
884
• INFO@HEUVEL.NL
0492
- 661
884
• INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
AALSTERWEG
134
• EINDHOVEN
AALSTERWEG
134
C •CEINDHOVEN
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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VERHUISPLANNEN?
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PEER&PARTNERS AVH OMH SEP 2022
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