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Herdenking 
  bevrijding 

Mierlo-Hout

Verloskundige 
Groepspraktijk
Helmond

In vertrouwde handen voor de beste start!In vertrouwde handen voor de beste start!

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

Alles rond je zwanger- 
schap op één plek

 Iedere dag spreekuur,  
op verschillende locaties

Professioneel advies

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.

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   
 facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth       instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf 

 

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

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

Voor u ligt alweer het achtste nummer van Ons Mierlo-Hout 

Magazine van 2022. Het is nu volop herfst en Halloween 

staat voor de deur. Onze voorpagina is geheel in stijl van dit 

griezelige feest. Het magazine is uiteraard wederom gevuld 

met nieuws uit en over Mierlo-Hout. De volgende editie van 

Ons Mierlo-Hout Magazine zal verschijnen in november. 

In deze editie

Wendy ging op de koffie bij Karin Loch en sprak met haar over 

haar werk en haar interesse in de medemens. Daarnaast nam 

het Houts Gemengd Koor afscheid van de Geseldonk en is 

Anton van Stekelenborg op zoek naar Houtenaren die net als 

hij gek zijn op kerst. Wendy praatte ook met Florian over zijn 

passie voor kreeften (vangen) en Anton van Lieshout reikte het 

bloemetje uit aan Henk van de Westerlo. Dit en nog veel meer 

leest u in dit magazine.

IN 
DEZE 
UITGAVE.

OP DE 
KOFFIE BIJ…
KARIN LOCH
De titel van dit artikel is eigenlijk wel 
grappig: Karin presenteerde jarenlang het 
programma ‘Op de koffie bij…’ op Omroep 
Helmond TV (nu DitisHelmond). Daar ging 
ze langs bij Helmonders met een bijzonder 
beroep of een aparte hobby. “We gingen 
dan altijd langs bij mensen waar ik iets 
‘mee kon doen’.

4.

WIJ WENSEN U 
VEEL LEESPLEZIER!

PAG 4. | Op de koffie bij...
  Karin Loch

PAG 7. | Afscheid Houts  
  Gemengd Koor

PAG 8. | Informatieavonden
  in De Geseldonk

PAG 9.  | Mierlo-Houtenaar of  
  Groep 2022

PAG 9. | Kerst kriebels

PAG 12. | Herdenking 
  bevrijding Mierlo-Hout

PAG 13. | Dorpsplein 
  Mierlo-Hout

PAG 15. | Kreeften vangen

PAG 16. | Bijzonder Bloemetje

PAG 17. | Jeugddisco
  Mierlo-Hout

PAG 17. | Column Berry Smits

Afscheid Houts 
Gemengd Koor

Dorpsplein 
Mierlo-Hout

Herdenking 
  bevrijding 

Mierlo-Hout

Het Houts Gemengd Koor, 
Seniorenkoor De Vrolijke 
Samenzang en het Stedelijk 
Helmonds Seniorenkoor 
kennen een tweejaarlijkse 
uitwisseling. Op 9 oktober 2022 
is het de beurt aan het Houts 
Gemengd Koor om de andere 
twee koren te ontvangen. 

Er is een belangrijke mijlpaal 
bereikt in de planvorming 
van het project Dorpsplein 
Mierlo-Hout: het nieuwe 
bestemmingsplan voor de 
locatie Alphonsus is vastgesteld 
door de gemeenteraad van de 
gemeente Helmond. 

Donderdag 22 september was 
het alweer 78 jaar geleden 

dat Mierlo- Hout bevrijd werd 
van de Duitse onderdrukking. 

Ook dit jaar stond de jeugd 
weer centraal rondom deze 

herdenking.

7.

12.

13.
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OP DE KOFFIE BIJ…

KARIN 
LOCH

Tekst en foto: Wendy Lodewijk
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De titel van dit artikel is eigenlijk wel grappig: Karin presenteerde jarenlang het programma 
‘Op de koffie bij…’ op Omroep Helmond TV (nu DitisHelmond). Daar ging ze langs bij Helmonders 
met een bijzonder beroep of een aparte hobby. “We gingen dan altijd langs bij mensen waar ik 
iets ‘mee kon doen’. Zo heb ik bijvoorbeeld in een paal gehangen bij een paaldanseres en heb ik 
me, ondanks een beschermend pak, blauw laten bijten bij een politiehondentrainer. 
Ik heb echt van alles gedaan”, vertelt Karin.

Het programma bestaat inmiddels niet meer. 

Karin doet nog steeds vrijwilligerswerk bij de 

omroep, soms voor TV en eens in de zoveel tijd 

ontvangt ze gasten in het radioprogramma Hel-

mond Info. “Het is dan ook heel gek om nu aan 

de andere kant van de tafel te zitten”, vervolgt 

Karin. “Normaal ben ikzelf degene die interviewt 

en nu is het ineens andersom.”

Scouting-huwelijk

Dat Karin een veelzijdig persoon is, blijkt wel 

uit haar enorme reeks aan vrijwilligerswerk dat 

ze doet en heeft gedaan. Niet alleen voor de 

omroep, maar ook bijvoorbeeld voor diverse 

carnavalsverenigingen en feestcommissies. 

Daarnaast is ze voorzitter van het buurtpreven-

tieteam van Kroon-Krollaan. “Ik heb ook veel 

voor Scouting gedaan. Ik ben daar 16 jaar lang 

leiding geweest, daarna teamleider. In die tijd 

heb ik mijn man leren kennen, dus wij zijn eigen-

lijk een scouting-echtpaar”, zegt ze met een lach. 

“In die tijd bij Scouting heb ik leren praten voor 

een groep. Daar moest ik immers groepen kin-

deren en ouders kunnen toespreken. Op school 

was ik een grijze muis en vond ik spreekbeurten 

verschrikkelijk. Dat is nu wel anders, aangezien ik 

ritueelbegeleider ben.”

Belangstelling voor de medemens

De oplettende lezer (her)kent Karin misschien 

wel van tv, of van de serie Bloedwijn en Gele Ro-

zen. Daarin speelde ze Aagje, een nieuwsgierige 

en zorgzame buurvrouw. “Daar herken ik mezelf 

wel in. Ik ben ook nieuwsgierig, maar dan wel op 

een positieve manier. Ik leefde me in in de rol, 

door te bedenken hoe ik zou reageren als het een 

van mijn kinderen betrof die bijvoorbeeld aan de 

drugs raakt. Ik heb oprechte belangstelling voor 

mensen en wil graag weten wat in hen omgaat. 

Ik denk daarom dat het beroep van ritueelbege-

leider zo goed bij me past.” Karin is huwelijks-

ambtenaar en (bege)leidt afscheidsdiensten bij 

uitvaarten. Dat lijkt een tegenstelling, maar is 

het niet. “Het zijn beide gelegenheden die je niet 

over kunt doen. Je moet op dat moment het 

gevoel hebben dat je het goed doet en hebt ge-

daan. Het enige wat overblijft, zijn herinneringen, 

dus is het belangrijk deze fijn en mooi te maken. 

Het gaat in beide gevallen om een lach en een 

traan. Bij een huwelijk wordt volop gelachen en 

wel eens een traantje weggepinkt, maar ook bij 

een uitvaart wordt er naast veel gehuild, vaak 

gelachen bij het ophalen van anekdotes. Er zijn 

twee grote verschillen; de emotie en het feit dat 

een huwelijk ruim van tevoren gepland wordt, 

wat bij een uitvaart natuurlijk niet kan. Voor de 

rest zijn er veel overeenkomsten. In beide geval-

len is het belangrijk dat de manier waarop alles 

gebeurt, past bij degene(n) om wie het draait. 

Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Mooi Helmond

Oorspronkelijk komt Karin (en haar man) uit 

Eindhoven. Bij Scouting aldaar ontmoetten ze 

elkaar. Als klein meisje kwam Karin graag bij 

haar opa en oma in Helmond. Ze vond het zo 

fijn dat ze altijd zei: “Als ik later groot ben, ga 

ik in Helmond wonen.” In de zoektocht naar 

een huis kwam het stel in 1993 daadwerkelijk 

in Helmond terecht, in het centrum. Na 5 jaar 

verhuisden ze naar Brouwhuis waar ze tot 2016 

gewoond hebben. Daarna zijn ze op ’t Hout in 

de Burgemeester Krollaan (oude boerderij Peter 

Steenbakkers) komen wonen, met veel plezier. 

“Het is een straat waar de mensen zich om el-

kaar bekommeren. Mede doordat regelmatig 

iets georganiseerd wordt voor de buurt, denk ik. 

Zo leer je je buren echt kennen.” Karin woont er 

graag. “Helmond, Mierlo-Hout, ons huis, het is 

een heel fijne plek. Helmond is echt mijn stad 

geworden. Ik heb niets meer met Eindhoven.” 

Een leuk weetje: Karins huis vormt het decor van 

een bepaalde verhaallijn in seizoen 2 van Bloed-

wijn en Gele Rozen.

Mooie verhalen

Voor haar werk als ritueelbegeleider is Karin altijd 

op zoek naar mooie verhalen. Aan de hand van 

mooie anekdotes leert ze het bruidspaar of de 

overledene kennen. “Het mooiste compliment 

kreeg ik ooit na een uitvaart, toen iemand vroeg 

of ik de overledene persoonlijk kende. Ik haal 

hier zo ontzettend veel voldoening uit.” Een uit-

vaart zien mensen vaak als een einde. Karin ziet 

het ook als een begin; het begin van de rouwpe-

riode. “Daarom probeer ik met het schrijven van 

de overweging altijd een stukje hoop te geven. 

Je moet immers verder en je neemt degene die 

overleden is, met je mee. Op jouw manier. Ik wil 

hierin graag de mensen bijstaan. Het delen van 

verhalen helpt hierbij. Ieder mens heeft zijn of 

haar eigen verhalen.” 

Als interviewster bij het radioprogramma is Ka-

rin ook altijd op zoek naar verhalen van mensen. 

Net als ikzelf, als schrijfster voor onder andere 

dit magazine en Weekkrant De Loop. “Ik gebruik 

De Loop vaak om inspiratie op te doen”, zegt 

Karin vrolijk. Erg leuk om te horen. Andersom 

denk ik dat Karin een grote inspiratiebron is voor 

velen. Zeker voor degenen die ze begeleidt, of 

dat nu een afscheid is, een huwelijk of een heel 

 andere ceremonie.
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GEZOCHT
De baan | Je bent het gezicht van het Wijkhuis. Tot jouw taken be-
horen het ontvangen van onze gasten, het draaien van bardiensten, 
keukenwerkzaamheden en het mee begeleiden van de vrijwilligers. 
Het betreft een aanstelling van 20 uur per week. De werkzaamhe-
den vinden zowel overdag als in de avonduren plaats. Tevens heb-
ben we in de weekenden ook een aantal evenementen. Het team 
bestaat uit 4 vaste medewerkers en een 20tal vrijwilligers.

Wat zoeken wij | Je bent flexibel inzetbaar en vindt het niet erg 
om avonden en weekenden te werken. Daarnaast beschik je over 
goede sociale vaardigheden. Ervaring of affiniteit met de horeca 
is een pre.

Wat bieden wij | Wij bieden jou een functie binnen een sociaal 
team. Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en daarnaast bie-
den wij ook de mogelijkheid tot het volgen van trainingen.

Wijkhuis de Geseldonk | Wijkhuis de Geseldonk is een non profit 
organisatie die ten dienste staat van de Houtse verenigingen en 
instellingen en werkt voornamelijk met vrijwilligers. Vele verenigin-
gen hebben hun thuis in de Geseldonk en organiseren daar ook 
tal van activiteiten. Ook op maatschappelijke gebied zijn er tal van 
instellingen actief.

Interesse of wil je meer informatie?
Stuur uw sollicitatie vóór 15-11-2022 naar:
Stichting Wijkhuis De Geseldonk 
T.a.v. Dhr. Tim Kuijpers  | info@degeseldonk.nl
06 24270632

GEZOCHT
Gastheer/gastvrouw
bij Wijkhuis De Geseldonk

Wij zien de herfst!

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

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

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

“Het goedkoopste  
adres voor uw tuin”

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

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

Openingstijden: 
ma t/m vr 9.00 - 17.30 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten

“Het goedkoopste  
adres voor uw tuin”

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

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

Openingstijden: 
ma t/m vr 9.00 - 17.30 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten

AANBIEDING
Geldig t/m zaterdag 5 november 2022
(op vertoon van deze advertentie)

• OP ALLE VASTE PLANTEN,
 HEESTERS EN BOMEN 
 10% KORTING
 (uitgezonderd aanbiedingen)

• Fagus Sylvatica
 (bladhoudende beuk weer leverbaar vanaf
 eind oktober/begin november)

• (Bos)violen30+ kleuren
 PER 12 VAN 1 KLEUR
 F1-Hybride

• Bloeiende heideplanten
 diversen kleuren

• VELE NIEUWE 
 SOORTEN HEESTERS
• VELE NIEUWE
 GRASSOORTEN
 IN KLEINE EN GROTE POTTEN

€ 1,- per stuk

binnenkort:

ma 31 okt 20:30 u  

celeste
EXCLUSIEVE NL SHOW  
vr 11 nov 20:00 u  

touch of toto
A TRIBUTE TO TOTO
vr 18 nov 20:45 u  

laïs
vr 25 nov 20:30 u  

fm
EXCLUSIEVE NL SHOW  
za 03 dec 21:00 u  

the obscure
PLAYS MUSIC OF THE CURE 
vr 09 dec 19:30 u  

nile
za 10 dec 21:00 u  

new cool collective
do 12 jan 20:30 u  

sem jansen
WHO THE F*CK IS BRITT?
zo 15 jan 15:30 u  

iconic albums
MOONTAN BY GOLDEN EARRING

podium

UN BEAU MATIN
Een persoonlijk en liefdevol Frans drama

MRS HARRIS GOES TO PARIS 
Over een huishoudster en een couture-jurk

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

wat er gebeurt 
wanneer er 
niets gebeurt. 

Tot en met 27 november is 
de tentoonstelling ‘Wat er 
gebeurt wanneer er niets 
gebeurt’ te bewonderen.

De expositie gaat over 
de aandacht voor het ge-
wone, dat ons dagelijks 
omringt. Vaak merken we 
het niet eens meer op. De 
coronapandemie heeft ons 
gedwongen te verblijven in 
de beslotenheid van onze 
eigen omgeving. De bele-
ving moest gezocht worden 
in het huiselijke domein. De 
deelnemende kunstenaars 
leggen in hun werk allemaal 
op eigen wijze een link met 
dit actuele thema. De expo 
is dagelijks te bezoeken tus-
sen 13.00 uur en 17.00 uur. 
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Het Houts Gemengd Koor, Seniorenkoor De 

Vrolijke Samenzang en het Stedelijk Helmonds 

Seniorenkoor kennen een tweejaarlijkse uitwis-

seling. Op 9 oktober 2022 is het de beurt aan 

het Houts Gemengd Koor om de andere twee 

koren te ontvangen. Na een lange periode dat 

de koren niet mochten en niet konden optre-

den, organiseerde het HGK een herfstconcert 

en ontving het HGK de twee andere koren in 

wijkhuis De Geseldonk, al vele jaren het thuis-

honk van het Houts Gemengd Koor.

Het programma van de drie koren is zeer gevari-

eerd. Van klassiek, evergreens, ballades tot wer-

ken uit musicals. Als gastheer opent het HGK 

deze middag met een viertal werken. Een goede 

luisteraar heeft al snel in de gaten, dat het moei-

lijk zingen is in deze zaal. De akoestiek is niet om 

over naar huis te schrijven, maar met versterking 

van een viertal microfoons en Tim Kuijpers aan 

de knoppen lukt het de koorleden onder leiding 

van Jacques Lemmens en met pianobegeleiding 

van Ad Brouwers en dwarsfluit van Theo Franx 

goed te musiceren. Het Houts Gemengd Koor 

opende met ‘O signore dal tetto natio’ en ver-

volgens ‘Love changes everything’, ‘Steal away’ 

en met ‘That’s what friends are for’ sloten wij 

ons eerste blokje af. Jacques had ons gevraagd 

naar hem te blijven kijken. Wie dat deed en de 

dirigent goed kent, weet dat het goed ging of dat 

er toch nog foutjes werden gemaakt. Met name 

aan het einde van het derde nummer vond 

onze dirigent zo geslaagd dat hij deed alsof hij 

een traantje moest wegpinken. Het Stedelijk 

Helmonds Seniorenkoor mag als tweede het 

podium betreden. Frans Sijmens staat voor het 

koor en probeert het koor zo goed mogelijk op 

te stellen. Aansluiten bij elkaar. Een compact 

geheel maken, zodat je je buurman goed hoort. 

Hij vraagt aan zijn koor de volle concentratie. Met 

pianobegeleiding van Jolanda Verhagen zingt 

het koor een zevental werken. Met het ‘Halle-

lujah’ van Leonard Cohen opent het SHS haar 

blokje. Vervolgens brengen zij ‘Memory from 

cats’, ‘Slavenkoor’, ‘The Rose’, ‘Eine sehr gewöh-

nliche Geschichte’, ‘Stay with me ‘till the morn-

ing’ en ‘Wenn Zigeuner Hochzeit machen’ ten 

gehore. Na het laatste werk kijkt een tevreden 

dirigent zijn koor aan met een tevreden blik. In 

de pauze krijgen leden van het HGK en SHS ver-

schillende complimenten over het repertoire en 

de uitvoering daarvan. Verfrissend en vernieu-

wend. De koorleden zelf hebben veel moeite 

gehad met de akoestiek. Je hoort jezelf zingen, 

je kunt niet ‘kleuren’ met de andere stemmen. 

Zo’n situatie maakt je onzeker en je gaat zachter 

zingen. Helaas komt dit de totale koorklank niet 

ten goede. 

De Vrolijke Samenzang stond na de pauze op 

het podium. Ook zij brachten een zestal werken 

ten gehore. Met verve. Het koor bleek weinig last 

te hebben van de slechte akoestiek. Met ‘Ga-

briellas Song’, een lied uit de film ‘As it is in he-

aven’, opent de Vrolijke Samenzang haar blokje. 

‘My heart will go on’, ‘Amazing Grace’, ‘The white 

cliffs of Dover’ en ‘What a wonderful world’ zijn 

de daarop volgende werken welke met een wel-

verdiend applaus worden beloond. Het koor uit 

Nuenen sluit haar bijdrage aan dit herfstconcert 

af met een mooie vertolking van Freddy Mercu-

ry’s ‘Bohemian Rhapsody’.

Als gastheer staat het HGK opnieuw op het po-

dium. ‘The long day closes’, een werk waarop de 

afgelopen maanden flink is gerepeteerd, wil nog 

niet helemaal lukken. ‘Cantique de Jean Racine’ 

daarentegen werd goed uitgevoerd, maar dit 

werk zingt het koor bijna uit het hoofd en kan 

daardoor goed op de dirigent letten. ‘A song of 

peace’ en ‘Siyahamba’ zijn de laatste twee wer-

ken die het Houts Gemengd Koor in een goed 

bezette zaal van wijkhuis De Geseldonk laat 

horen. Met name het Zuid-Afrikaans lied ‘Siya-

hamba’ was een uitsmijter, mede door onder-

steuning van de twee andere koren.

Voorzitter Nico Vaessen bedankte in zijn slot-

woord niet alleen de dirigenten en begeleiders 

van de drie koren, maar ook de vele muzieklief-

hebbers voor hun komst naar de Geseldonk. Het 

Houts Gemengd Koor kan terugkijken op een 

mooie muzikale middag. Het was een waardig 

afscheid van het wijkhuis De Geseldonk. Voor 

het HGK resten nog twee kerstconcerten. 11 De-

cember in ‘t Brandpunt samen met de Rimbo-

band en 16 december in woonzorgcentrum De 

Nieuwenhof in Deurne.

Afscheid van de Geseldonk
voor Houts Gemengd Koor 

Het Houts Gemengd Koor 
tijdens een optreden 

| F Gerrit Jacobs
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Informatieavonden
in De Geseldonk
In november worden in wijkhuis De Geseldonk 

weer informatieavonden gehouden. Deze 

avonden zijn gratis te bezoeken. Let op: de in-

formatieavond over autisme was gepland op 

dinsdag 11 oktober, maar deze kon geen door-

gang vinden. Deze wordt alsnog verzorgd op 29 

november. Graag aanmelden voor de avonden 

via info@kansrijkmierlohout.nl.

Lezing door cardioloog Lammers 

Cardioloog Lammers van het Elkerliek zieken-

huis geeft op dinsdag 8 november van 19.00 

- 20.30 uur een lezing: ‘Gezonde voeding, hart-

stikke belangrijk!’. Hij geeft de lezing in samen-

werking met ervaringsdeskundige Wim Tilburgs. 

Inwoners met diabetes type 2 en/of overge-

wicht worden speciaal door hen uitgenodigd om 

de lezing bij te wonen. 

Tijdens eerdere lezingen hebben velen al kun-

nen vernemen hoe de cardioloog de luisteraars 

inspireert tot een gezondere leefstijl met gevolg 

gewichtsverlies, geen of minder pillen en geen 

diabetes type 2 meer. Meer dan één miljoen 

mensen in Nederland hebben diabetes type 2. 

Nogmaals meer dan een miljoen hebben pre-

diabetes, de voorfase van diabetes type 2. Het 

aantal patiënten stijgt bovendien snel. Lang 

werd gedacht dat weinig tegen diabetes type 2 

kan worden gedaan. Inmiddels is duidelijk dat 

het goed mogelijk is beter met de ziekte om te 

gaan, en de ziekte vaak zelfs om te keren. De 

leefstijl speelt daarin de hoofdrol. Duizenden 

diabetespatiënten wisten inmiddels hun medi-

cijngebruik te verminderen of er helemaal mee 

te stoppen. Wim Tilburgs is het levende voor-

beeld hiervan. Cardioloog Lammers is inmiddels 

afgestudeerd leefstijlcoach en denkt dan ook 

dat wijkgerichte aanpak goed kan helpen. Want 

het aanpassen van je leefstijl, daarbij kun je ze-

ker wel wat hulp gebruiken.

Lammers geeft aan dat de aanpak zo laag-

drempelig mogelijk moet zijn. Samen met het 

Elkerliek ziekenhuis steunt hij het initiatief www.

gezondhelmond.nl en hij richt zich daarbij nu 

vooral op de wijk Mierlo-Hout. Daar startte het 

Elkerliek ziekenhuis samen met Kansrijk Mier-

lo-Hout en Jibb+ met een groep patiënten. Zij 

geven op vaste maandagavonden voorlichting 

op gebied van leefstijl, voeding en gezondheid. 

Inmiddels hebben in Helmond de gemeente, de 

zorg en het bedrijfsleven elkaar gevonden in Hel-

mondse gezondheidsaanpak onder de noemer 

GezondHelmond. Lammers wil door de aanpak 

van de leefstijl en voeding bereiken dat mensen 

minder pillen hoeven te slikken en zich minder 

hoeven te melden bij de afdeling cardiologie van 

het ziekenhuis. Wil jij ook horen hoe dit werkt, 

kom dan naar de lezing en luister naar wat deze 

cardioloog samen met de ervaringskundige te 

vertellen heeft. Je wordt van harte uitgenodigd 

om deze avond kosteloos bij te wonen.

Informatieavond door de notaris

Notaris Jan Meijer verzorgt een informatieavond 

in wijkhuis De Geseldonk. De bijeenkomst wordt 

gehouden op dinsdag 22 november. Belangstel-

lenden zijn vanaf 19.30 uur welkom, waarna de 

presentatie begint. Deze informatieavond ein-

digt om 21.00 uur. Deze lezing gaat over het werk 

van de notaris. Jan Meijer van OMD Notarissen 

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 over autisme

Deze avond is op dinsdag 29 november en gaat 

over omgaan met autisme. We starten om 19.30 

uur en vanzelfsprekend is er gelegenheid om vra-

gen te stellen. De afsluiting is uiterlijk 21.00 uur.

U vindt wijkhuis De Geseldonk aan de Ceder-

houtstraat 44 te Mierlo-Hout. Vergeet u niet om 

zich even aan te melden, zodat we weten op 

hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen?

www.onsmierlohout.nl
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Kerst
kriebels 
Een zwoele zomeravond in september. Op het 

witte zandstrand ergens aan de Spaanse kust, 

denderen de golven ritmisch op het zand. Met een 

cocktail in mijn hand en de zon op mijn huid, tuur 

ik over de zee met maar een gedachte. Kerst!! 

Tekst en foto: Anton van Stekelenborg

Het is inmiddels oktober en ik ben toch wel erg 

benieuwd wat de tuincentra deze kerst te bie-

den hebben. Op 1 oktober stond ik dan ook al in 

de startblokken met mijn gespaarde euro’s, want 

zodra de deur geopend werden bij mijn favoriete 

tuincentrum, ben ik de eerste die daar naar bin-

nen stapte. Mijn naam is Anton en ja, ik geef toe, 

ik heb een kerstkronkel in mijn hoofd. Ik weet niet 

wat het is, maar ik begin in september al plannen 

te maken voor kerst. Mijn huis is dan ook vanaf 1 

december helemaal ingericht voor de kerstdagen 

die gaan komen. Elk jaar creëer ik steeds een nieuw 

kerstdorp in een ander thema. Na ‘Lord of the 

rings’, ‘The Hobbit’ en ‘The Grinch’ is het thema dit 

jaar ‘Santa’s bakery’. Ik klei zelf alle attributen die 

daarbij horen. De broden, de taarten, de meelzak-

ken… alles. Op andere plekken in mijn huis zie je de 

wereld van ‘Alice in wonderland’, ‘De Efteling’, het 

elfendorp en het rariteitenkabinet.  

Oproep

Als ik nu door de diverse tuincentra loop, zie ik dat 

ik toch niet de enige ben die al kerstspullen aan het 

verzamelen is. Daarom wil ik bij dezen een oproep 

doen aan alle Houtenaren, die net als ik een “kerst-

kronkel” hebben of misschien gewoon last van de 

kerstkriebels. Stuur mij een berichtje via redactie@

onsmierlohout.nl als ik met jou over je kerstkriebels 

mag komen praten en onze lezers in dit mooie 

magazine alvast wat prachtige kerstinspiraties mag 

laten zien. Dat mogen ook creaties zijn van vorig 

jaar natuurlijk. Dus, wil jij je kerstgevoel met ons 

delen? Mail ons!

Wie kent een 
Mierlo-Houtenaar
of Groepering 2022? 

Voor 2022 zoeken we kandidaten die in aan-

merking komen voor de onderscheiding. Daar-

om doen we de oproep: wie zou u kandidaat 

willen stellen voor de nieuwe Mierlo-Houtenaar 

2022? Kijk eens rond in uw omgeving, want het 

is aan u om uw kandidaat voor de onderschei-

ding De Mierlo-Houtenaar aan de wijkraad ken-

baar te maken. De verlening van deze eretitel is 

bedoeld voor mensen die altijd klaar staan voor 

een ander, of dat nu binnen of buiten het ver-

enigingsleven is. Iemand die onopvallend, al dan 

niet achter de schermen, met hart en ziel bezig 

is voor de vereniging of voor de gemeenschap 

Mierlo-Hout. 

De uitreiking van de onderscheiding is onder 

voorbehoud op 8 januari 2023 in wijkhuis De 

Geseldonk om 13.00 uur. Kent u iemand of 

een groepering die in aanmerking komt voor de 

onderscheiding, meld deze persoon dan aan, 

voorzien van een goede motivering en adresge-

gevens. Er zijn wel enkele criteria waaraan moet 

worden voldaan: de kandidaat is woonachtig in 

de wijk Mierlo-Hout en heeft zich op uitzonder-

lijke wijze ingezet voor een doel dat meerwaarde 

heeft voor de wijk. 

Bestuursleden van de stichting Wijkraad Mier-

lo-Hout kunnen niet worden voorgedragen. De 

jury bestaat uit enkele bestuursleden van de 

stichting en enkele personen van buiten de wijk. 

Voorzitter van de jury is wijkwethouder Cathalij-

ne Dortmans. Aan de kandidatuur zijn behalve 

een sculptuur, een oorkonde en een persoonlijk 

geschenk ook enkele geldprijzen verbonden, te 

besteden aan een doel in de wijk Mierlo-Hout. 

Middels het contactformulier op de website van 

de wijkraad kunnen personen en/of groeperin-

gen aangemeld worden voor de Mierlo-Hou-

tenaar en Groepering van het jaar. U kunt de 

naam en de adresgegevens van uw kandidaat 

ook op een briefje vermelden en afgeven/in 

de brievenbus doen bij wijkhuis De Geseldonk 

onder vermelding: Wijkraad: Verkiezing De 

Mierlo-Houtenaar. Of mail naar secretariaat@

wijkraadmierlohout.nl

De wijkraad Mierlo-Hout reikt ieder jaar tijdens de
 Nieuwjaarsbijeenkomst ‘De Mierlo-Houtenaar’ en ‘Groepering van
 het jaar’ uit aan een wijkbewoner en een vereniging die altijd klaar 
staat voor de wijk en haar bewoners.

Leo van de Laar was de Mierlo-Houtenaar van 2021 | F Anja Donkers
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ER WARMPJES 
BIJZITTEN DEZE WINTER!
PLAIDS €14,95 
2 VOOR €24,95!WWW.DEELENSTOFFEN.NL

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

WWW.
BAKKERTJE.NL

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

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

AGF SPECIAALZAAK MET EEN 
RUIME KEUZE AAN KANT EN 
KLARE MAALTIJDEN, SALADES, 
BROODJES, WRAPS, SOEPEN 

(TEGEN INLEVERING/VERTOON VAN DEZE BON)

WWW.OPSLAG-VERHUISBOX.NL

10% KORTING 
OP HET HUREN VAN EEN 
AANHANGWAGEN.
GELDIGHEID 11 FEBRUARI T/M  22 APRIL 2022

Bloemboetiek Nicole is gelegen aan de Mierloseweg 264. Wij 
staan graag voor u klaar om u te helpen bij het uitzoeken of 
samenstellen van een boeket of bloemstuk of bij de advisering 
over uw interieuraankleding. 

Een bezoek aan onze boetiek is telkens opnieuw de moeite waard. 
Omdat we graag de laatste trends op de voet volgen, heeft onze 
winkel regelmatig een ander gezicht. Bij ons bent u dus aan het 
juiste adres voor een cadeautje voor uzelf, óf voor anderen! Voor 
een wat betere kijk op onze creaties nodigen wij u graag uit voor 
een kijkje in onze bloemboetiek. Wij staan dagelijks voor u klaar.

ONDERNEMER VAN DE MAAND

BLOEMBOETIEK NICOLE

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

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

WWW.JUWELIERVANDENAKER.NL

WWW.BAKKERTJE.NL

HELMOND.VLEESCHMEESTER.NL

4 SPEKLAPPEN
4 HAMBURGERS
4 SAUCIJSJES

SAMEN VOOR

€13.95

WWW.ADVENTURESTORE.NL

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

BEE-SAFE 
VISIBILITY

OPVALLEN IN HET DONKER

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

KWALITEIT EN
VEILIGHEID

WWW.WIMMULKENS.NL

ACTIE LOOPT T/M 25 NOVEMBER 2022

BIJ 
AANKOOP 
VAN EEN
 PHILIPS TV 
€ 50,- 
KORTING 
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WWW.DEZOETEINVALHELMOND.NL
VONDELLAAN 62, HELMOND

KILO SNOEP SCHEPPEN 
VOOR MAAR 

€ 7.99

RUIME KEUZE. 
IDEAAL VOOR OP VAKANTIE MEE TE NEMEN.  

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

Onze service, uw visitekaartje! Wij zijn in staat om met ons team een 
grote mate van service en flexibiliteit te garanderen. Met de modernste 
technieken en de meeste materialen op voorraad, zijn wij in staat om 
snel, vakkundig, maar vooral binnen uw budget te werken. 

Wij begeleiden elk project van begin tot eind, geven advies en ver-
zorgen alles vanaf ontwerp tot en met de montage. We beschikken in 
onze studio over een aantal computergestuurde print- en belette-
ringsapparatuur. Met deze machines kunnen wij diverse reclame-
materialen produceren voor onder andere: gevel- en autobelettering, 
reclameborden, banieren, raambelettering, fullcolourprints enz. Een 
scherpe prijs en een goede kwaliteit staan hoog in het vaandel.

ONDERNEMER VAN DE MAAND
KEMENADE DESIGN

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

WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

500 VISITEKAARTJES 
INCL. OPMAAK
NU VOOR €18.-

WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

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

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

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

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

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

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

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN
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Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

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

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

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

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL

UW MKB-
ADVISEUR

WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL

5% KORTING
TOT 31-10-2022

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

WWW.VELDSINK.NL

HEERLIJKE 
HERFST-

BONBONS!
WWW.NEMANJA.NL

Spot ‘n
   ‘Vlerk’
Zie jij een van onze auto’s rijden? Maak een 
foto, deel deze op Facebook of Instagram 
en vergeet ons natuurlijk niet te taggen. 
Misschien ben jij wel een van de winnaars 
van een selectie mooie prijzen!
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Herdenking bevrijding 
Mierlo-Hout 78 jaar 
Donderdag 22 september was het alweer 78 

jaar geleden dat Mierlo- Hout bevrijd werd van 

de Duitse onderdrukking. Ook dit jaar stond de 

jeugd weer centraal rondom deze herdenking. 

‘In het Hart van het Hout’ is dit jaar de adop-

tieschool die zich met de groepen 8 inzette 

voor de bevrijdingsherdenking. Deze groepen 

hebben voorafgaand aan Bevrijdingsdag voor-

lichting en voldoende informatie gekregen over 

wat er op 22 september 1944 allemaal heeft 

plaatsgevonden in Mierlo-Hout en de regio van 

Helmond. 

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

War Cemetery Mierlo

Op 22 september werden deze kinderen met au-

thentieke militaire voertuigen naar het War Ce-

metery Mierlo gebracht. Voorafgaand aan deze 

verplaatsing kregen de kinderen eerst uitleg bij 

het monument. Op de militaire begraafplaats 

kregen de kinderen uitleg over wat sommige ge-

sneuvelde soldaten betekend hebben voor onze 

bevrijding.  Na deze rondleiding, verplaatsten de 

militaire voertuigen zich weer naar Mierlo-Hout. 

Hier gingen de kinderen eerst naar de kerk, om 

het bevrijdingsvuur op te halen, dat daar maan-

dag vanuit Deurne naar toe was gebracht door 

de lopers van HAC. Hierna werd om 12.00 uur 

het vrijheidsvuur door pastoor Scheepers ont-

stoken bij het Bevrijdingsmonument.

Herdenkingen

’s Avonds om zeven uur was er dan ook nog de 

herdenkingsdienst in de St. Luciakerk. Na deze 

dienst vertrokken allen naar het monument op 

de hoek Hoofdstraat/Houtse Parallelweg. Hier 

werd de bevrijdingsherdenking om kwart voor 

acht voortgezet en waren velen hier naar toe ge-

komen om dit allemaal bij te wonen en getuige 

te zijn van deze mooie herdenking. 

Namens de gemeente Helmond was wethou-

der Harrie van Dijk aanwezig. Zowel in de kerk, 

als ook bij het Bevrijdingsmonument, waren ter 

opluistering aanwezig de Gemert Firebrigade 

Pipes & Drums en het gilde St. Antonius Abt 

Mierlo-Hout. 
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Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan omschrijft de kaders 

waarbinnen nieuwe ontwikkelingen en plan-

nen gerealiseerd mogen worden. Van maximale 

bouwhoogtes, tot functieomschrijvingen (zorg, 

wonen en/of kantoren) en maximale bebou-

wingspercentages. Het legt daarmee nog niet 

vast wat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Dat 

wordt in de latere planvorming en ontwerpfases 

pas op papier gezet. Het bestemmingsplan is 

een middel om de gemeente in staat te stellen 

om ontwikkelingen richting te geven én om pro-

jecten te kunnen toetsen.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Alphonsus stamt uit de jaren ’70 en ’80 en was 

destijds een modern verzorgings- en verpleeg-

huis. Nu, bijna 50 jaar later, voldoet Alphonsus 

niet meer aan de eisen van modern (verzorgd) 

wonen. Qua functionaliteit, energieverbruik en 

technisch zijn de gebouwen verouderd, maar 

ook omdat er een enorm maatschappelijk 

vraagstuk is, als het gaat om de toekomst van 

langdurige ouderenzorg. Er is sprake van snel 

groeiende personeelstekorten in de zorg, het 

aantal ouderen neemt sterk toe en er rust een 

steeds zwaardere verantwoordelijkheid op be-

roepskrachten. De meesten van ons willen zo 

lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarin hebben 

de huidige gebouwen nu reeds beperkingen. En 

de tijd dringt. Het zorgen voor morgen is giste-

ren gestart en met een realisatietijd van 8-10 jaar 

waarin we ook de verantwoordelijkheid hebben 

om op de locatie alles door te laten gaan, voelen 

we een hoge mate van urgentie. 

Het huidige bestemmingsplan biedt onvoldoen-

de ruimte om de visie op wonen en zorg te on-

dersteunen. Daarnaast biedt het onvoldoende 

mogelijkheden om in te spelen op de steeds 

groter wordende vraag naar zorg en nieuwe wo-

ningen in de gemeente Helmond én in Neder-

land. Door het bestemmingsplan aan te passen, 

kan er een nieuw plan worden ontwikkeld dat 

aansluit bij de doelstellingen op langere termijn 

en zo een kwaliteitsimpuls worden gegeven aan 

het wonen, leven en de zorg op de locatie Alp-

honsus. Zo kan daarmee blijven voldoen aan de 

vraag van de inwoners van Helmond naar goede 

zorg en woningen.

Hoe gaat het nu verder?

De beroepstermijn loopt op dit moment. Reke-

ning houdend met de uitkomst van deze pro-

cedure wordt het ontwerp verder vormgegeven. 

Hierbij wordt steeds dieper ingegaan op diverse 

ontwerpaspecten als oriëntatie en ligging van 

ruimtes in de diverse gebouwen, het gebruik 

van de ruimtes en het gebruik van de omliggen-

de buitenruimte. In dit proces worden ook de 

buurtbewoners een stem gegeven: hoe kunnen 

we straks met elkaar het meest genieten van het 

Dorpsplein Mierlo-Hout? Maar ook: hoe zorgen 

we voor samenredzaamheid zodat jong en oud 

in onze buurt prettig samen kunnen leven?

Neil Saffrie, Senior manager

brink.nl

DORPSPLEIN 
MIERLO-HOUT
Er is een belangrijke mijlpaal bereikt in de planvorming van het project 
Dorpsplein Mierlo-Hout: het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie 
Alphonsus is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente 
Helmond. Maar wat betekent dat voor het plan én voor de Houtenaren?

F | www.dorpspleinmierlohout.nl
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Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

shoes&more
20% KORTING
OP ALLE
WINTERJASSEN
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

groepslessen inbegrepen 
bij een jaarabonnement
bekijk ons hele groepslessen rooster op 
www.newphasefitness.nl of scan de qr-code.

www.newphasefitness.nl
Hoofdstraat 123, 5706 AK  | Mierlo-Hout  |  Helmond  |  0492-724990

Groepslessen

Fitness

Geschoold personeel aanwezig

Airconditioning

32,95p.m.

DIEPVRIESSPEC.

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

Airconditioners 
voor koeling en 
verwarming. 

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407

Deze aanbieding is geldig t/m 8 november 2022
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Kreeften 
vangen bij de 
Schootense Loop 

www.onsmierlohout.nl

Soms ontvangt de redactie een bijzonder bericht. Zo ook 
van Xavier van Berkel, die vertelde over zijn 6-jarige zoon 
Florian en zijn passie voor het vangen van kreeften. We 
gingen met ze in gesprek.

Door: Wendy Lodewijk

Xavier vertelt: “Waar de Amerikaanse rivierkreeft 

in Noord-Holland een echte plaag vormt, dach-

ten wij dat het hier in Helmond wel mee zou val-

len. Toch wilde Florian ze proberen te vangen bij 

de Schootense Loop. Hij ging op een put liggen 

en we hadden er zo 6 gevangen. Ik stond daar 

echt van te kijken. Eerder waren de kreeften al 

eens gespot door wandelaars, maar niet in zo’n 

grote getale. De boer van wie de aangrenzende 

maïsvelden zijn, was ook stomverbaasd.” Florian 

zit op schoot en zijn ogen beginnen te twinkelen. 

Blijkbaar zit de interesse voor dieren nogal diep-

geworteld. “Hij heeft diverse boeken over dieren, 

met name waterdieren, en kan de hele dag naar 

‘Catching Seafood’ op tv kijken. Het is al zover 

dat hij de diverse kreeftensoorten beter kan 

onderscheiden dan ik”, vervolgt Xavier lachend. 

“Nu heeft hij het zelfs in zijn hoofd dat hij naar 

Japan wil, omdat ze daar zoveel vis vangen en 

eten. Tenminste, zo komt het op hem over door 

dat tv-programma.”

Alleseter

Zelf heeft Florian ook al eens kreeft gegeten. “Hij 

is pas 6 jaar, maar eet werkelijk alles. Sushi is een 

van zijn favorieten. Maar ook dingen als een hele 

vis met kop en staart, coquilles en kaviaar eet 

hij met smaak op.” Bijzonder voor een jong kind, 

meestal hoor je juist het tegenovergestelde. “Hij 

heeft zelfs een tijdje graag escargots gegeten. 

King crab is nog iets wat op zijn lijstje staat wat 

hij graag wil proeven.”

Interesse

Het gaat Florian niet alleen om het eten. Hij 

vindt alle dieren buitengewoon interessant. Hij 

kan verwonderd naar een kreeft, kikker of een 

kever kijken en zich afvragen hoe deze beestjes 

leven. “Al zo lang dat we hier wonen, gaan we 

samen op pad. De liefde begon ooit met een als 

huisdier gekochte bidsprinkhaan. Daarna begon 

de ‘jacht’ op kleine beestjes bij oma in de tuin.” 

Het liefst zou Florian alle beestjes aan me laten 

zien, het enthousiasme straalt hij uit. “Het liefst 

neemt hij alle bezoek mee naar het water, om 

daar te laten zien wat hij zoal kan vangen.” Zijn 

zus Julia, die tijdens het gesprek bij ons aan tafel 

zit, lacht als benoemd wordt dat Florian thuis 

Freek genoemd wordt. Naar Freek Vonk inder-

daad. Als ik vervolgens mezelf hardop afvraag 

of hij later bioloog of sterren-kok zal worden, 

grapt zijn vader: “Ik hoop van allebei niet. Daar 

is weinig mee te verdienen, haha.” Toch is Flori-

an slim genoeg om bioloog te worden. Zijn va-

der beaamt dat: “Soms komt hij met een beest 

aan waarvan ik denk ‘wat is dit?’ en dan weet 

hij het me direct feilloos te vertellen. Ik vind het 

wel grappig.”

Mierlo-Hout

Het gezin woont nu zo’n 2 jaar in Mierlo-Hout. 

“Het bevalt hier goed. En zeker dat water hier 

vlakbij is een paradijs voor Florian. En voor mij, 

want ik moet natuurlijk elke keer mee. We heb-

ben het bos nog nooit gezien hier. De Schooten-

se Loop kennen we echter op ons duimpje, tot 

aan de Brandevoortse Hoeve aan toe. En zeker 

nu Florian wel eens kreeften vangt, van kleintjes 

tot echt hele grote, is hij er helemaal niet weg 

te slaan. Zijn vriendjes vinden het natuurlijk ook 

geweldig. Eén vriendje is zo onderhand even 

fanatiek als Florian, dus die versterken elkaar 

alleen maar.”

Op het moment dat ik vertrek, zit Florian weer 

voor de tv ‘Catching Seafood’ te kijken. Het van-

gen van kreeften zal nu in de winter misschien 

op een lager pitje komen, maar ik denk dat hij 

in het voorjaar weer genoeg te doen zal hebben. 

Zeker als de Amerikaanse rivierkreeft ook hier in 

Helmond een plaag gaat vormen.

Florian met gevangen kreeften 
| F Xavier van Berkel
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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 Henk van de Westerlo, 
een bijzondere man met een tomeloze inzet 
voor Mierlo-Hout.

Henk werd geboren op 3 juli 1941 te Mierlo. Na 

de annexatie werd een deel van Mierlo bij Hel-

mond gevoegd, waar vele bewoners niet bijster 

gelukkig mee waren. Henk is vader van enig kind 

Wencke en de trotse opa van: Joep, Juul en Ties, 

en de twee kleinkinderen van Coby, Anne en 

Martijn. Op zeer jonge leeftijd rolde Henk al rich-

ting het verenigingsleven, omdat hij van mening 

was dat er nieuwe dingen moesten gebeuren 

binnen Mierlo-Hout. Een carnavalsvereniging 

voor de jeugd, dat leek hem wel een goed idee, 

en samen met zijn vriend en toeverlaat Fritske 

Slegers gingen ze aan de slag. En zo ontstond de 

eerste carnavalsvereniging de ‘Bouw Kluppels’, 

waarna later de naam werd veranderd in carna-

valsvereniging de ‘Houtse Kluppels’.

Nu 60 jaar later kan Henk terugkijken en ge-

nieten van een carnavalsvereniging die zich de 

nummer 1 mag noemen van de regio. Als trouw 

erelid is Henk nog steeds betrokken bij de Klup-

pels, want van zijn ouderenmiddag moet ie-

dereen afblijven. Na vele jaren van Kluppelwerk 

begint bij Henk een totaal andere en uiterst 

bijzondere interesse te leven. Hij droomt over 

borden, vlaggen, een klok, een kunstwerk en 

zelfs een herdenkingsmonument en nog veel 

meer. Henk wordt ontembaar en ziet in de han-

dige Mario Coolen en Europarlementariër Toine 

Manders 2 prima kandidaten waarmee Henk 

zijn jongensdroom wil verwezenlijken. Henk trekt 

eropuit en bij de gemeente Helmond is geen 

enkele ambtenaar meer veilig en zelfs de toen-

malige burgemeester Fons Jacobs neemt een 

vrije dag als hij hoort dat Henk afspraken heeft 

op het gemeentehuis. Want Henk moet vergun-

ningen hebben, materialen, geld en bereidwillige 

ondernemers die willen en kunnen maken wat 

Henk voor de koord heeft.  Prachtige full colour 

boeken heeft Henks partner Coby gemaakt van 

de meeste werken die door Henks inzet zijn ge-

realiseerd. Ik krijg een A4’tje onder mijn neus ge-

drukt met kort omschreven wat er in de periode 

2005 tot 2011 allemaal is gerealiseerd.

2005 Borden ’t Hout worden vervangen

 voor borden met de naam Mierlo-Hout

2006 Wapenschildbord komt aan het oude

 Unitas-gebouw te hangen

2006 A.N.W.B.-borden ’t Hout worden 

 vervangen door borden met de 

 naam Mierlo-Hout

2007 Er komt een speciale wijn met op de 

 fles het logo van het wapenschild

2007 Vlaggen met het wapenschild komen

 aan palen op de hoofdstraat

2008 Een mooie klok wordt er geplaatst nabij

 de rotonde

2009 Op de rotonde worden 5 vlaggenmasten

 geplaatst

2010 Een kunstwerk wordt geplaatst 

 op de rotonde

De psychologie van de wilskracht vertelt ons dat 

niets onmogelijk is, als onze vastberadenheid 

onbedwingbaar is. Maar langzaamaan begin-

nen ook bij Henk de jaren te tellen en daarom 

geeft hij aan zichzelf en zijn inmiddels vaste 

maat Mario Coolen nog een laatste opdracht, 

een herdenkingsmonument voor de oorlogs-

slachtoffers. En voor de allerlaatste keer trekken 

Henk en Mario alles uit de kast om dit prachtige 

initiatief te realiseren, en zo geschiedde. Onder 

enorme belangstelling spreekt burgemeester 

Elly Blanksma-van den Heuvel op 22 september 

2011 woorden van dank uit aan de 2 initiatief-

nemers Henk van de Westerlo en Mario Coolen. 

Henk kijkt een beetje moe maar voldaan terug 

naar een bijzondere periode in zijn leven. En met 

veel dank aan de gemeente Helmond, alle per-

sonen en ondernemers die hem op een fantas-

tische wijze hebben geholpen.

Beste Henk, Mierlo-Hout is jou dankbaar en wat 

kan je met veel trots door de straten van Mier-

lo-Hout lopen, bedankt voor het gesprek, blijf 

gezond en geniet van alles wat het leven jou nog 

te bieden heeft.

Bloemboetiek

Nicole

Bloemboetiek

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

MIERLOSEWEG 264, HELMOND  |  0492 - 54 49 10
BLOEMBOETIEKNICOLE.NL
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Mierlo-Hout zal de komende jaren met name in het centrum ‘opgesierd’ 

worden met de nodige bouwkranen. Zoals het er nu naar uitziet, zullen 

gefaseerd over een periode van ca. 10 jaar bouwactiviteiten zijn in het 

centrum. Savant, Compaen en de gemeente zijn dan bezig om de locatie 

Alphonsus geheel te vernieuwen.

Nadat medio dit jaar de bouwkranen van de ‘Voorstadhalte’ zijn verdwe-

nen, wat overigens een mooie aanwinst is voor Mierlo-Hout, gaat dit het 

vervolg worden. Tenminste als de bezwaarmaker(s) bij de Raad van State 

niet zullen worden gehoord! Natuurlijk hebben zij het recht om hun be-

zwaren in te dienen, echter dan kan mogelijk dezelfde situatie ontstaan 

als in het centrum van Stiphout! Daar worden 2 grote plannen in het cen-

trum (Aambeeld en Manders) vanwege onder andere bezwaarmakers, 

maar overigens ook door gemeentelijke inbreng, in de ijskast gezet c.q. 

ernstig vertraagd. Grote lege plekken in het Stiphoutse centrum, die mo-

gelijk nog jaren zo blijven liggen, met alle gevolgen van dien.

Zorgvuldigheid is natuurlijk geboden bij zulke ingrijpende centrumont-

wikkelingen, maar alles heeft een prijs! Zowel fysiek, maatschappelijk, 

als geldelijk. Goed, naast de genoemde plannen in het centrum van 

Mierlo-Hout werd onlangs ook een bestemmingsplanwijziging voor de 

bouw van 19 appartementen aan de achterzijde van de Luciakerk goed-

gekeurd, dus ook daar gaan we op termijn bouwkranen tegenkomen.

Als de gemeente Helmond ook nog een positieve richting geeft aan mo-

gelijke ontwikkelingen op het braakliggende terrein tussen tankstation 

Verbakel en Jumbo Aanhangers aan de Mierloseweg, onlangs aange-

kaart door de projectgroep Attentie Buurtpreventie Apostelwijk, dan 

mogen we gerust stellen dat op ’t Hout de nodige bouwplannen zijn/

gaan worden gerealiseerd. Allemaal ten gunste van onze inwoners.

We gaan het meemaken, tot ziens op ’t Hout.

Berry Smits

COLUMN
Berry Smits 

Bouwkranen!Dag jongens en meisjes, ouders/verzorg(st)ers, wijkbewoners,

Op zondag 6 november zal jeugddisco Mierlo-Hout weer haar speelgoed- 

en kinderkledingbeurs organiseren. Er zullen weer vele mooie spulletjes en 

kinderkleding van eigenaar wisselen. Deze speelgoed- en kinderkleding-

beurs zal worden gehouden in Wijkhuis de Geseldonk. 

Aanvang beurs 11:00 uur, tot 15:00 uur. De gehele opbrengst van de tafelhuur 

en de entree zal geheel ten goede komen aan de jeugddisco. De opbrengst 

van wat de deelnemers aan de beurs verkopen is geheel voor henzelf. Na-

tuurlijk hopen we op een grote opkomst met veel bezoekers. Natuurlijk kunt 

u ook voor een natje en een droogje terecht aan de bar in de Geseldonk. 

Dus hebt u op 6 november nog niets gepland? Noteer dan in uw agenda: 

speelgoed- en kinderkledingbeurs Jeugddisco Mierlo-Hout in de Geseldonk.

Tot dan!

Mocht u nou interesse hebben om ook een tafel te huren: de maten zijn 120 

cm bij 80 cm en de prijs € 5,- per tafel voor verkoop van speelgoed of kinder-

kleding. Stuur even een mail naar m.baggermans1@upcmail.nl en wij mailen 

even terug.

De organisatie.

Jeugddisco
Mierlo-Hout

Na een geweldige eerste editie na de zomervakantie komt de volgende Mi-

noreditie alweer in zicht! Op vrijdag 18 november 2022 staat deze namelijk 

gepland, noteer ‘m vast in je agenda!

Natuurlijk wordt er weer gezorgd voor een fantastische line-up. Deze wordt 

binnenkort bekend gemaakt, volg ons daarom op social media. Het belooft 

weer een geweldige avond te worden, waarbij alle middelbare scholieren in 

de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar welkom zijn. Minor begint om 19.30 uur 

Volgende Minorfeest 
komt er weer aan! 

www.minorhelmond.nl

en duurt tot 00.00 uur. Om 20.30 uur worden de deuren gesloten, zorg 

dus dat je op tijd binnen bent! Ook bij deze editie zullen de verkeersre-

gelaars, beveiliging en EHBO natuurlijk weer aanwezig zijn om alles in 

goede banen te leiden.

Tickets voor Minor kosten slechts 4 euro (excl. servicekosten) en zijn al 

te koop via onze website www.minorhelmond.nl. Hier kun je nog meer 

informatie vinden, zoals het reglement. Neem deze vooraf goed door, 

zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
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WAT TE
DOEN?
EVENEMENTEN
NOVEMBER

12
NOV.

21 JAN.
2023

C.V. De Houtse Kluppels 
Prinsbekendmaking

De Blau Weiss

met o.a. John de Bever, 
20:00 uur De Geseldonk

(met immers Hansi en
 Django Wagner,  Party bij 
RKSV Mierlo-Hout

Voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat 

Scouting Mierlo-Hout doet en die wilde ken-

nismaken met de Scouting, hebben wij op za-

terdag 8 oktober 2022 onze deuren geopend 

voor onze gratis Scouting doe-dag!

Doordat elke groep eigen korte activiteiten 

had georganiseerd, konden de kinderen bij 

hun eigen leeftijdsgroep aansluiten en direct 

meedoen. In de boerderij kon je zelf je eigen 

appelflappen bakken, heuse bouwwerken 

maken van spaghetti of zelf een sleutelhanger 

knopen. Ook buiten was er van alles te doen: 

er waren verschillende oud-Hollandse spellen 

uitgezet, je kon boven een kampvuur je eigen 

frikandel bakken, maar ook een lekkere sui-

kerspin halen. DJ Jannix zorgde voor een goe-

de sfeer en uiteraard zijn we ook verwend met 

een stralende middagzon. We hebben kunnen 

laten zien waarom Scouting de leukste vereni-

ging is om bij te zijn.

Bij Scouting is iedereen vanaf 4 ½  jaar wel-

kom. Scouting staat voor avontuur! Bij Scou-

ting word je uitgedaagd je persoonlijk te 

ontwikkelen en je grenzen te verleggen met 

uitdagende activiteiten. Ben je tussen 4 ½  en 

18 jaar oud en denk je dat Scouting wel iets 

voor jou is, meld je dan aan via het aanmeld-

formulier op www.scoutingmierlohout.nl. 

Je mag sowieso altijd eerst enkele keren gratis 

en vrijblijvend komen kijken.

Scouting doe-dag 
groot succes! 

GEZOCHT
De baan | Je bent het gezicht van het Wijkhuis. Tot jouw taken be-
horen het ontvangen van onze gasten, het draaien van bardiensten, 
keukenwerkzaamheden en het mee begeleiden van de vrijwilligers. 
Het betreft een aanstelling van 20 uur per week. De werkzaamhe-
den vinden zowel overdag als in de avonduren plaats. Tevens heb-
ben we in de weekenden ook een aantal evenementen. Het team 
bestaat uit 4 vaste medewerkers en een 20tal vrijwilligers.

Wat zoeken wij | Je bent flexibel inzetbaar en vindt het niet erg 
om avonden en weekenden te werken. Daarnaast beschik je over 
goede sociale vaardigheden. Ervaring of affiniteit met de horeca 
is een pre.

Wat bieden wij | Wij bieden jou een functie binnen een sociaal 
team. Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en daarnaast bie-
den wij ook de mogelijkheid tot het volgen van trainingen.

Wijkhuis de Geseldonk | Wijkhuis de Geseldonk is een non profit 
organisatie die ten dienste staat van de Houtse verenigingen en 
instellingen en werkt voornamelijk met vrijwilligers. Vele verenigin-
gen hebben hun thuis in de Geseldonk en organiseren daar ook 
tal van activiteiten. Ook op maatschappelijke gebied zijn er tal van 
instellingen actief.

Interesse of wil je meer informatie?
Stuur uw sollicitatie vóór 15-11-2022 naar:
Stichting Wijkhuis De Geseldonk 
T.a.v. Dhr. Tim Kuijpers  | info@degeseldonk.nl
06 24270632

GEZOCHT
Gastheer/gastvrouw
bij Wijkhuis De Geseldonk

KOM OOK 
NAAR DE
OPEN
DAG
vrijdag 4 november 
16.00 - 21.00 uur

Kijk op www.janvanbrabant.nl voor meer informatie
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www.onsmierlohout.nl

ACHTERHUIS
ACHTERWEG
APRIL
AUDIO
BIJBOEKEN
CATEREN
COMIC
DOPEN
GARANT
GEWICHT
GUPPY
IDEAAL
INDRINGEND
INGAAN

KLEURENDIA
KOEKJE
MAGNAAT
PAPAVER
PEZIG
PUBER
ROLSTOEL
ROSSIG
SLEEPTOUW
STAPELEN
STOMMITEIT
STUWER
TELKENS
UITVOERIG

S C L E O T S L O R E W U T S
I A S M D N E G N I R D N I T
U T K L E U R E N D I A E N O
H E J K E O K I L I R P A A M
R R L S S E L Y T A A N G A M
E E E S O C P A G P E Z I G I
T N I B O P S T A P E L E N T
H G IJ M U I T V O E R I G I E
C B I G J P E D A U D I O E I
A C H T E R W E G E W I C H T

DOE MEE 
EN WIN!

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

Winnaar puzzel sept.: Edgar van de Ven

GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680

IN
ZA
ME
LING

OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

WWW.
KLUPPELS.NL

Elke zaterdag 
van 09.00 - 13.00 uur
Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout

DOE OOK 
MAANDELIJKS 
GRATIS MEE 
MET ONZE
LOTERIJ!

hartstichting.nl
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VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

LAAT JE DOOR ONS 

ADVISEREN!

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de  

BESTE kopers en verkopers voor je  

in het vizier!  

Overweeg je je woning te verkopen? 

Neem eens contact met ons op voor 

een vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*
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