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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 negende nummer van Ons Mierlo-

Hout Magazine van 2022. We gaan richting de feestdagen. 

Sinterklaas is in het land! Uiteraard is het magazine wederom 

gevuld met nieuws uit en over Mierlo-Hout. De volgende én 

laatste editie van 2022 van Ons Mierlo-Hout Magazine zal 

verschijnen in december. 

In deze editie

Anton van Lieshout ging op de koffie bij Jan Vermeulen, die 

al 40 jaar lid is van het Gilde. Wendy sprak met John van de 

Vossenberg; de organisatie van de Kindervakantieweek kan 

heel goed nieuwe aanwas gebruiken. Daarnaast is er een 

benefietbingo georganiseerd voor stichting Mike MS-vrij. 

Dit en nog veel meer leest u in dit magazine.

IN 
DEZE 
UITGAVE.

KINDERVAKANTIE
WEEK MIERLO-HOUT 
ZOEKT VERSTERKING
Het wordt in verschillende artikelen 
aangestipt en ook op social media 
zijn de nodige berichten verschenen: 
Kindervakantieweek Mierlo-Hout verkeert 
in zwaar weer. Deze gezellige week in de 
zomervakantie boordevol leuke activiteiten 
wordt al bijna 50 jaar georganiseerd. 

12.
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Op de koffie bij… 
Jan Vermeulen

MINOR
gaat door

Benefietbingo 
kindcentrum

Van Gildebroeder, Deken, 
Hoofdman, Koning tot en met 
Keizer. Al 40 jaar lid bij het 
Gilde Sint Antonius Abt 
Mierlo-Hout.

Ook in het nieuwe jaar zullen 
er weer fantastische feesten 
worden georganiseerd voor 
middelbare scholieren van 12 
tot en met 17 jaar. Dit wordt 
op geheel vrijwillige basis 
gedaan door een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers.

Afgelopen woensdag 2 
november stond voor 

kindcentrum In het Hart van 
het Hout in het teken van de 

benefietbingo. Deze bingo werd 
georganiseerd door de collega’s 

van juffrouw Hennie. De zoon 
van juffrouw Hennie heeft MS 

(multiple sclerose).

7.

14.

13.
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OP DE KOFFIE BIJ…
JAN VERMEULEN

Van Gildebroeder, Deken, Hoofdman, Koning tot en met Keizer. Jan werd geboren in Helmond op 17 februari 1954. Het 
gezin verhuisde in 1962 naar de toenmalige gemeente Mierlo aan de Hoofdstraat 121. Om precies te zijn achter het café 
van Jan van de Westerlo. Jan was bevriend met Jos van Aerle (gildebroeder †) die hem ervan wist te overtuigen om lid te 
worden van Gilde Sint Antonius Abt. Jan was voetballer en speelde in het sterrenteam, maar uiteindelijk verruilde Jan op 

28-jarige leeftijd, in 1982, zijn voetbalschoenen voor het schuttersgeweer.

Tekst: Anton van Lieshout

40 jaar lid bij het Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout

Staatsieportret van keizerspaar 
Jan en Mieke Vermeulen 
| F Mario Coolen
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Jan werd schutter en wat later bleek een zeer 

talentvolle, want in 1984 wist hij de Koningsti-

tel te behalen. “Veel oefenen Jan”, adviseerde 

Hoofdman Sjef van Aerle †, dan zit er nog meer 

in het vat. Met de nodige ervaring en wat geluk 

schoot Jan zich weer tot Koning in 1985. Als een 

geschenk uit de hemel haalde Jan de vogel ook 

in 1986 naar beneden. Drie keer opvolgend Ko-

ning betekent de bekroning tot Keizer, de aller-

hoogste rang haalbaar bij het Gilde. 

Jan had ondertussen plaatsgenomen in de 

overheid (bestuur) en ging samen met enke-

le leden stevig aan de slag om het huidig on-

derkomen te vervangen voor een fatsoenlijk 

clubgebouw. Het onderkomen stelde niet veel 

voor, een oud hok met een tafel en wat stoe-

len was de inboedel, geen elektriciteit en geen 

wateraansluiting. In 1986 kon de Gildevlag wor-

den gehesen, want van 3 megagrote zeecontai-

ners was met verenigde krachten een prachtig 

clubgebouw gemaakt. Midden in de ‘eco-zone’ 

voorzien van toiletten, elektriciteit en stromend 

water, wat een luxe.

Jan werd in 2005 benoemd tot hoofdman 

(voorzitter) van het Gilde. Jan blikt terug: er 

werd volop in de prijzen geschoten bij thuis- en 

uitwedstrijden, maar ook de tamboers en ven-

deliers deden niet onder. Naast de vele schiet-

wedstrijden openden we de jaarlijkse kermis, we 

organiseerden kringgildedagen in 1988, 1996 en 

2018. Een bijzonder groot gildefeest, waarbij alle 

gelederen van de gemeenschap betrokken wa-

ren. Een bijzondere mijlpaal was het jaar waarin 

het Europese hof besloot om de mannenwereld 

te doorbreken en voortaan ook vrouwen het 

recht te geven om lid te worden bij het Gilde-

wezen. In 2011 werden onder leiding van Jan de 

eigen statuten gewijzigd en installeerde hij ze-

ven gildezusters.

Met enige trots vertelt Jan waar het Gilde voor 

staat. Doelstelling nummer een zijn de Gilde-

tradities handhaven, denk modern maar blijf 

de tradities respecteren en uitvoeren. Daarnaast 

het uitdragen van het broeder- en zusterschap, 

dichtbij de gemeenschap staan en de nauwe 

samenwerking koesteren met de kerk en andere 

verenigingen.

Ondertussen blijft Jan zijn Keizerstitel met grote 

trots dragen, want Keizer blijf je voor het leven 

bij het Gilde. Andere tijden breken aan en de 

historie herhaalt zich, want wederom staat het 

Gilde voor enkele grote uitdagingen. Een nieuwe 

accommodatie is nodig, omdat de 3 zeecon-

tainers hun diensten hebben bewezen en snel 

vervangen moeten worden voor een permanent 

gebouw. Maar ook het aantrekken van nieuwe 

leden is aan de orde om de vergrijzing tegen te 

gaan. Verder willen we het Gilde voor een bre-

dere doelgroep aantrekkelijker maken, met kwa-

liteit nieuwe aanwas afdwingen. Jan is uiterst 

voldaan en tevreden, hij heeft uit zijn Gildecar-

rière alles gehaald en ziet in Johnny Sleegers 

(2018) zijn ideale opvolger als hoofdman. Maar 

Jan blijft zonder twijfel betrokken bij het Gilde, 

want zo citeert Jan: “Het Gilde moet vooruit en 

ik zal zo lang als ik kan ten dienste zijn van het 

Gilde. Tenslotte gaat het niet om mij maar om 

het Gilde, waar leden zich prettig voelen onge-

acht leeftijd en titel.”

Beste Jan, van harte gefeliciteerd met je robijnen 

lidmaatschap en je inzet voor het Gilde Sint An-

tonius Abt. Blijf vooral gezond en geniet samen 

met Mieke van de mooie dingen die het leven te 

bieden heeft.

Gilde Sint Antonius Abt

Ons Mierlo-Hout Magazine

Jan voor het eerst koning in 1984, 
samen met vrouw en dochter 
| F Eigen archief Jan en Mieke
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Daarom bij aankoop van 
3 brillenglazen krijgt je de vierde

 van ons gratis!

ACTIE GELDIG 1 DEC. T/M 14 JAN.

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)
info@vanberlooptiek.nl  |  0492-549541

1 GRATIS

ALWEER 
3 JAAR 
JOUW 

OPTICIEN

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

De volksuniversiteit Helmond (VUH) biedt voor elk niveau en vele inte-
ressegebieden cursussen aan. Dit varieert van talen tot kunst en cultuur. 
Voor de talen (Engels, Nederlands, Italiaans, Spaans en Frans) kan zowel 
op beginners- als op gevorderd niveau gestart worden. 

Daarnaast bestaan er cursussen voor koken (ook vegetarisch), bridge, lifes-
tyle, schilderen, fotografie, muziek, creatief en kunst en cultuur. Iedere 2e 
dinsdag van de maand zijn er interessante lezingen. De eerstvolgende is 
op dinsdag 8 november met het onderwerp N.A.H. (niet aangeboren her-
senafwijking). Op 13 december is het onderwerp ‘van Kelten en druïden’.
Begin 2023 start weer een nieuwe cyclus. Als u interesse hebt bezoek dan 
onze site vuhelmond.nl of onze infoavond op vrijdag 16 december van 
19.00 uur tot 21.00 uur in wijkhuis De Westwijzer aan de Cortenbachstraat 
70 in Helmond. Daarnaast is er een inloop uur op donderdag vanaf 3 no-
vember wekelijks van 10.00 uur tot 11.30 uur, ook in de Westwijzer. Wij 
staan u graag te woord.

Cortenbachstraat 70  | Helmond
www.vuhelmond.nl |  info@vuhelmond.nl
Tel: 0492 532 729

VOOR
IEDER 
WAT 
WILS!

BEN JIJ AL KLAAR
VOOR HET 
NIEUWE JAAR?

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

New Phase Fitness is op zoek naar 
10 personen die in de periode van 
januari t/m maart 2023 onder begeleiding 
het nieuwe jaar in willen gaan met een gezonder, 
slanker en sportiever lichaam.
 
Inclusief:

Persoonlijke begeleiding

3 maanden onbeperkt sporten

3 vetmetingen

Persoonlijk trainingsschema

VoedingsApp, speciaal 
afgestemd op

 jouw voedingsbehoefte

99,00VAN €150,-
VOOR
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Scouting Mierlo-Hout 
zet haar beste beentje
voor tijdens de Nationale
Natuurwerkdag

Sinds de start van het nieuwe seizoen hebben 

wij, scouting Mierlo-Hout, het Kulkesven in de 

Stiphoutse bossen ‘geadopteerd’. Zaterdag 5 

november was het zo ver! Samen met het IVN 

hebben wij met alle scoutingleden meege-

daan aan de landelijke Natuurwerkdag.

We hebben jonge berkenscheuten en zaailin-

gen van naaldbomen tussen de heide uitge-

haald en grotere boompjes hebben we met 

handzaagjes afgezaagd. Daarna worden al 

deze planten op stapels in de bosrand gelegd. 

Zo kan de heide rondom het ven behouden 

blijven. De klussen op deze werkdag dragen 

bij aan natuurbehoud en de leefomgeving van 

planten en dieren.

Van Bever tot Explorer, van leiding tot Plus-

scout en zelfs ouders hebben ervoor gezorgd 

dat deze middag een succes was! Met warme 

chocomelk en wat lekkers van het IVN, hebben 

alle leden zich ingezet voor de natuur.

Dank jullie wel allemaal!

 

Wil je meer informatie over wat wij allemaal bij 

de scouting doen? Neem dan eens een kijkje 

op onze site: www.scoutingmierlohout.nl.

Kerstconcert Houts 
Gemengd Koor 
Het Houts Gemengd Koor laat nog één keer 

van zich horen. Samen met de Rimboband 

uit Helmond geeft het koor een kerstconcert 

op zondag 11 december 2022 om 14:30 uur in 

wijkhuis ’t Brandpunt, Biezenlaan 29, 5708 ZD 

Helmond.

Voor de koorleden en de leden van de Rimbo-

band is de kersttijd muzikaal gezien de mooi-

ste tijd van het jaar. Vroeg in het najaar, direct 

na het herfstconcert, komt het kerstrepertoire 

tevoorschijn en wordt er uitgekeken naar een 

mooi kerstconcert. Ook in het jubileumjaar 2016 

heeft het HGK samen met de Rimboband een 

kerstconcert mogen verzorgen. In 2021, het jaar 

waarin het HGK 105 jaar bestond, werd opnieuw 

de samenwerking gezocht met de Rimboband 

en het bestuur was erg blij dat de band toezegde 

hun medewerking te verlenen aan een kerstcon-

cert. Echter, eind 2021 gooide corona opnieuw 

roet in het eten. Repetities werden stil gelegd en 

concerten afgezegd. Vroeg in het voorjaar werd 

besloten om het kerstconcert te verplaatsen 

naar december 2022.

Op zondag 11 december zullen 75 muzikanten 

in wijkhuis ’t Brandpunt van hun beste kant la-

ten horen. Bekende en minder bekende kerst-

liederen zullen ten gehore worden gebracht. 

Geestelijke als ook wereldlijke kerstliederen van 

bekende componisten zullen zowel vocaal als 

instrumentaal in de grote zaal van wijkhuis ’t 

Brandpunt klinken. Enkele kerstliederen zullen 

we met begeleiding van de Rimboband samen 

zingen. Het belooft een mooi en sfeervol kerst-

concert te worden, waarin we u meenemen in 

een prachtige kerstbeleving. 

Het Houts Gemengd Koor hoopt met haar laat-

ste concert de bewoners van Mierlo-Hout en van 

Brandevoort in kerststemming te brengen. U 

bent van harte welkom op zondag 11 december 

2022 in Wijkhuis ’t Brandpunt, Biezenlaan 29

5708 ZD Helmond

Bestuur en leden van het HGK, bestuur, begelei-

ders en leden van de Rimboband wensen u allen 

alvast hele fijne en gezellige kerstdagen.

Nico Vaessen



8

KINDERVAKANTIEWEEK 
MIERLO-HOUT 2023
LAATSTE NIEUWS- EN BULLETINUPDATES
Ook in 2023 gaan we een kindervakantieweek 

organiseren, daar zijn we allemaal al druk mee 

bezig. Het thema was al snel gevonden, we gaan 

iets met feestdagen doen, maar dan in een an-

dere volgorde het hele jaar door elkaar halen. 

De ‘Kalender op z’n kop’ dus. Welke feestdagen 

kunnen we verwachten, tja, dat willen de onder- 

en bovenbouw nu nog niet verklappen. Maar het 

zal beslist leuk en spannend worden.

De afgelopen maanden hebben jullie vast onze 

noodkreet voorbij zien komen op Facebook. Er 

hebben zich nu 2 personen gemeld die de ernst 

van de situatie inzien en willen dat er in Mier-

lo-Hout een Kindervakantieweek blijft bestaan. 

Maar 2 personen is niet genoeg, er zijn zowel in 

de voorbereidende maanden als gedurende de 

week zelf meer mensen nodig, zoals om het ma-

teriaalteam en de leeftijdsgroepen te ondersteu-

nen. Zie ook het interview met John Vossenberg 

elders in dit magazine. Maar eerst volgen nu de 

inschrijvingen van de kinderen en leiding. En daar 

hebben we ook iets nieuws in bedacht. Namelijk 

dat je ook als groep kunt inschrijven, uiteraard 

wel aan enkele regeltjes gehouden. Deze regeltjes 

zijn ook te vinden op onze website. Heb je vragen 

over inschrijven, ons ondersteunen of wat dan 

ook? Loop tijdens de inschrijfavonden gewoon 

even binnen.

Inschrijving Kindervakantieweek

Op woensdag 1 februari en maandag 6 februa-

ri heeft u de mogelijkheid om uw kinderen in 

te schrijven voor de kindervakantieweek Mier-

lo-Hout 2023. Deze vinden plaats in de Koning, 

Mierloseweg 301, 5706 AK, Helmond. Beide da-

gen van 18:30 – 20:00 uur. De inschrijfformu-

lieren en overige info zijn te downloaden op de 

website van Werkgroep Jeugd: www.werkgroep-

jeugdmierlohout.nl/informatie. Alle inschrijffor-

mulieren zijn digitaal in te vullen. Op deze dagen 

kunt u zich ook inschrijven als leiding, M.A.S.-sta-

giaire of jeugdvrijwilliger. Lees ook de infobrief en 

het reglement Kindervakantieweek Mierlo-Hout 

goed door.

Of er een derde inschrijving komt, ligt geheel aan 

het aantal volwassen leiding die zich hebben op-

gegeven. Informeer bij vriendjes en vriendinnetjes 

of zij ook meedoen voordat je hen als wens ten 

behoeve van de groepsindeling opgeeft.

Onze voorkeur voor betalen: PINNEN.

Kindervakantieweek met VOG

Voor iedere persoon van 18 jaar en ouder wordt 

door Werkgroep Jeugd een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) aangevraagd. Deze aanvraag zal 

iedereen gratis aangeboden worden. Zonder gel-

dig VOG mag een vrijwilliger vanaf 01-01-’23  niet 

bij ons aan de slag. Kijk hiervoor ook op onze site: 

werkgroepjeugdmierlohout.nl/preventie.

Vanuit de Onder- en Bovenbouw

Een tipje van de sluier willen wij wel oplichten over 

de Kindervakantieweek. We geven een drietal tips: 

• Wij zouden de ballen niet helemaal achter 

 in de kast opbergen

• Alle eieren verzamelen

• Gefeliciteerd W.A. van Buren

Maar vooral veel lol, plezier en gezelligheid. De 

informatieavond voor leiding, M.A.S.-stagiaires 

en jeugdvrijwilligers De informatieavond voor alle 

leiding, M.A.S.-staigiaires en jeugdvrijwillligers 

vindt plaats op dinsdag 13 juni 2023 in de Koning, 

Mierloseweg 301, 5706 AK, Helmond. 

A- & B-groepen van 18.30 – 19.30 uur.

C- &D- groepen van 20:15 - 21:30 uur.

Zie de lijst op onze site in welke groep jij 

bent ingedeeld.

Kindervakantieweek 1995, 
met het thema comboys en indianen 
| F Kindervakantieweek Mierlo-Hout

Heb jij ooit meegedaan aan Kindervakan-

tieweek Mierlo-Hout en vind je het leuk om 

(oude) foto’s hiervan te bekijken? Like dan 

onze Facebookpagina: 50jaarkindervakan-

tieweekmh. Werkgroep Jeugd Mierlo-hout 

is onderdeel van Stichting Samenle-

vingsopbouw Mierlo-hout (SOM).
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Mogelijk heb ik in deze column al vaker aandacht gevraagd voor Kar-

dinaal Willem van Enckevoirt, maar toch nog even aandacht voor deze 

Mierlo-Houtenaar. De reden is dat hij als Houtenaar zijn sporen heeft 

verdiend in het kerkelijke c.q. pauselijke domein en feitelijk een beroemd 

Houtenaar is!

Door de werkgroep buurtpreventie Apostelwijk en leden van de Heem-

kundekring Helmont  en Myerle is hij de laatste tijd weer actueel in beeld 

gekomen. De Heemkundekring bracht enkele jaren geleden een histo-

risch geschreven boekwerk uit ‘De Kardinaal en het Apostelhuis’. Hierin 

werd de levensloop van de kardinaal beschreven en zijn invloed in Rome, 

Spanje (bisschop van Tortosa) en bisschop van Utrecht, maar ook in het 

Houtse beschreven. Zo werd op zijn initiatief het Apostelhuis op ’t Hout 

(Apostelwijk) gebouwd. Een tehuis opgericht na zijn dood in 1534 en 

door hem bekostigd, waar 12 arme weduwnaars werden verpleegd. In de 

18e en 19e eeuw raakte het Apostelhuis in verval en werd toen gesloopt. 

De huidige Apostelhoeve werd op de plaats gebouwd nadat die eerder in 

1934 was afgebrand.

Wijlen Doortje van de Elsen was een bewonderaarster van de kardinaal, 

wat vervolgens ook werd overgenomen door leden van werkgroep buurt-

preventie: Rob van Eekeren en ondergetekende.

Zij wilden Kardinaal Willem van Enckevoirt, geboren in Mierlo-Hout 1464 

en in 1534 gestorven en begraven in Rome (grafmonument Sancta Maria 

dell’Anima) en als beroemde Houtenaar gediend aan het pauselijke hof, 

meer naar de voorgrond (terug) brengen. Op ’t Hout is een straat naar 

hem genoemd en in de Luciakerk is zijn portret opgehangen. Er wordt nu 

samen met pastoor Pieter Scheepers gedacht aan een mogelijke jaarlijk-

se herdenkingsdag. 

Mogelijk zou in de Kardinaal van Enckevoirtstraat een herdenkingspla-

quette worden geplaatst waar het ‘reilen en zeilen’ van de kardinaal, als 

discipel van enigste Nederlandse Paus Adrianus, uiteen wordt gezet. De 

eerdere aandacht in de ‘waterput’ aan de Aposteldreef is jammer genoeg 

gestrand vanwege vandalisme aan de glasplaat. De leden van werkgroep 

buurtpreventie Apostelwijk proberen kardinaal Willem van Enckevoirt 

dus beter ‘op de kaart’ te zetten en hopen dat in 2023 te realiseren.

Geïnteresseerd in het leven van de kardinaal? 

Neem dan gerust contact op met een van de leden van de 

werkgroep buurtpreventie: 06 – 10 71 94 02.

Tot ziens op ’t Hout.

Berry Smits

COLUMN
Berry Smits 

WILLEM

Concert muziek-
vereniging Unitas
Op zondag 11 december zal muziekvereniging Unitas een concert verzorgen 

met het Orkest Zuid Fluitkwartet uit Eindhoven. Dit concert start om 11 uur 

in de Geseldonk en de toegang is gratis. Tijdens dit concert zal Unitas onder 

leiding van Henk van de Weijer verschillende werken laten horen, variërend 

van de Corona Triple tot Dancing in the Street en BigBand Swing. Het Orkest 

Zuid Fluitkwartet putten uit het lichte muziekrepertoire.

De afgelopen periode is door Unitas hard gewerkt aan nieuwe muziek en dit 

optreden is één van de vele in aanloop naar het 100-jarig bestaan, wat zal 

starten op 22 oktober 2023 en zal eindigen met een geweldige muziekreis in 

Gran Canaria in oktober 2024. De optredens die Unitas zal verzorgen in het ju-

bileumjaar zullen als rode draad ‘Muziek in de wijk’ hebben en dit jubileumjaar 

zullen ook een reünie en een groots concert met de naam ‘Unitas draait door’ 

bevatten. Genoeg om naar uit te kijken.

Heb je als oud-lid of oud-muzikant van Unitas zin om aan te haken bij één van 

de optredens van Unitas, dan is dat altijd mogelijk. Kom kijken op 11 december 

of loop een keer binnen tijdens een van de repetities op maandagavond tussen 

20:00 en 21:30 uur of stuur een mailtje naar 100jaar@muziekvereniging-uni-

tas.email. Dan nemen we contact met je op. 

hartstichting.nl
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10% KORTING 
OP HET HUREN VAN EEN 
AANHANGWAGEN.WWW.AANHANGWAGENHURENHELMOND.NL 

KROMME HAAGDIJK 26, HELMOND

WWW.DEELENSTOFFEN.NL
HOUTSE PARALLELWEG 83, HELMOND

HELMOND.VLEESCHMEESTER.NL
HOOFDSTRAAT 148, HELMOND

HOOFDSTRAAT 144, HELMOND

RUIME KEUZ KANT EN 
KLARE MAALTIJDEN

2 VOOR 11,-

BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

BIJ INLVERING VAN DEZE BON. BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

WWW.BAKKERTJE.NL
HOOFDSTRAAT 150, HELMOND

WWW.WIMMULKENS.NL
PASTOOR ELSENSTRAAT 28, HELMOND

WWW.ADCOMMUNICATIE.NL
MIERLOSEWEG 244, HELMOND

500 VISITEKAARTJES 
INCL. OPMAAK
NU VOOR €18.-

OP ALLE SKI’S, SKISCHOENEN 
EN SKIKLEDING.

15% INTRODUCTIEKORTING

50% KORTING OP SKI-ONDERHOUD

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

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL
HOOFDSTRAAT 129, HELMOND

UW MKB-ADVISEUR

WWW.ADVENTURESTORE.NL
KASTANJEHOUTSTRAAT 3, HELMOND

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

GELDIG T/M 10 DEC. 2022
*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.

BESTEL UW GOURMET EN 
OF FONDUESCHAAL VOOR 
DE FEESTDAGEN GRAAG 
OP TIJD. | 0492-523077

ZAKJE ANIJSKROLLEN EN 
PAKJE SPECULAAS UIT 
EIGEN BAKKERIJ VAN 
€ 8,05 VOOR € 6,50

WWW.DEZOETEINVALHELMOND.NL
VONDELLAAN 62, HELMOND

WWW.WOUTVANVLERKEN.NL
HOOFDSTRAAT 105, HELMOND

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

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

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

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

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

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

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

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

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

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

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

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

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

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

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

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

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

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

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

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

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

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

WWW.DEBARRIER.NL
HOUTSESTRAAT 64, HELMOND

WWW.JUWELIERVANDENAKER.NL
MIERLOSEWEG 287, HELMOND

WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL
KOEVELDSESTRAAT 12, HELMOND

WWW.VELDSINK.NL
MARKTSTRAAT 18, MIERLO

HOOFDSTRAAT 149 , HELMOND
WWW.NEMANJA.NL

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

10% KORTING OP DE BOSCH 
ACCU STOFZUIGER BBS612PCK 
+ BOSCH CASHBACK 
 VAN € 20.-

20% KORTING OP
AMBACHTELIJKE 
BONBONS

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

ER WARMPJES 
BIJZITTEN DEZE WINTER!
PLAIDS €14,95 
2 VOOR €24,95!
BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

GELDIG T/M 31-12-2022

BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

EEN GRATIS DRANKJE 
BIJ EEN 12 UURTJE 
LUNCHGERECHT

5% KORTING

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.

SINTERKLAAS EN 
KERSTMAN, WIJ STAAN 
VOOR JULLIE KLAAR!

NU OOK DE WINTERSPORTSPECIALIST

ALLE STOFZUIGERZAKKEN 

10% KORTING
BIJ INLVERING VAN DEZE BON.
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Sinterklaas
in Mierlo-Hout

 27 november

Zondag 27 november bezoekt Sint-Nicolaas 
met zijn pieten weer Wijkhuis de Geseldonk!

Alle kinderen van de basisscholen in Mierlo-Hout 
tot 9 jaar zijn vanaf 13.00 uur van harte welkom.
Voor elk kind hebben wij een leuke attentie en voor 
de ouders is er een speciaal terras aangelegd.
 
Tot dan op zondag 27 november!

.

10% KORTING 
OP HET HUREN VAN EEN 
AANHANGWAGEN.WWW.AANHANGWAGENHURENHELMOND.NL 

KROMME HAAGDIJK 26, HELMOND

WWW.DEELENSTOFFEN.NL
HOUTSE PARALLELWEG 83, HELMOND

HELMOND.VLEESCHMEESTER.NL
HOOFDSTRAAT 148, HELMOND

HOOFDSTRAAT 144, HELMOND

RUIME KEUZ KANT EN 
KLARE MAALTIJDEN

2 VOOR 11,-

BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

BIJ INLVERING VAN DEZE BON. BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

WWW.BAKKERTJE.NL
HOOFDSTRAAT 150, HELMOND

WWW.WIMMULKENS.NL
PASTOOR ELSENSTRAAT 28, HELMOND

WWW.ADCOMMUNICATIE.NL
MIERLOSEWEG 244, HELMOND

500 VISITEKAARTJES 
INCL. OPMAAK
NU VOOR €18.-

OP ALLE SKI’S, SKISCHOENEN 
EN SKIKLEDING.

15% INTRODUCTIEKORTING

50% KORTING OP SKI-ONDERHOUD

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

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL
HOOFDSTRAAT 129, HELMOND

UW MKB-ADVISEUR

WWW.ADVENTURESTORE.NL
KASTANJEHOUTSTRAAT 3, HELMOND

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

GELDIG T/M 10 DEC. 2022
*NIET I.C.M. ANDERE ACTIES.

BESTEL UW GOURMET EN 
OF FONDUESCHAAL VOOR 
DE FEESTDAGEN GRAAG 
OP TIJD. | 0492-523077

ZAKJE ANIJSKROLLEN EN 
PAKJE SPECULAAS UIT 
EIGEN BAKKERIJ VAN 
€ 8,05 VOOR € 6,50

WWW.DEZOETEINVALHELMOND.NL
VONDELLAAN 62, HELMOND

WWW.WOUTVANVLERKEN.NL
HOOFDSTRAAT 105, HELMOND

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

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

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

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

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

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

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

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

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

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

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

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

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

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

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

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

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

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

Hoogachtend, 

Naam ondernemer

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

Mooi voor elkaar

Geachte heer/mevrouw, 
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

Member of the

WOUT VAN VLERKEN

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

WWW.DEBARRIER.NL
HOUTSESTRAAT 64, HELMOND

WWW.JUWELIERVANDENAKER.NL
MIERLOSEWEG 287, HELMOND

WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL
KOEVELDSESTRAAT 12, HELMOND

WWW.VELDSINK.NL
MARKTSTRAAT 18, MIERLO

HOOFDSTRAAT 149 , HELMOND
WWW.NEMANJA.NL

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

10% KORTING OP DE BOSCH 
ACCU STOFZUIGER BBS612PCK 
+ BOSCH CASHBACK 
 VAN € 20.-

20% KORTING OP
AMBACHTELIJKE 
BONBONS

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

ER WARMPJES 
BIJZITTEN DEZE WINTER!
PLAIDS €14,95 
2 VOOR €24,95!
BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

GELDIG T/M 31-12-2022

BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

BIJ INLVERING VAN DEZE BON.

EEN GRATIS DRANKJE 
BIJ EEN 12 UURTJE 
LUNCHGERECHT

5% KORTING

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.

SINTERKLAAS EN 
KERSTMAN, WIJ STAAN 
VOOR JULLIE KLAAR!

NU OOK DE WINTERSPORTSPECIALIST

ALLE STOFZUIGERZAKKEN 

10% KORTING
BIJ INLVERING VAN DEZE BON.
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Kindervakantieweek 
Mierlo-Hout zoekt 

versterking
In gesprek met John Vossenberg 

We spreken met John van de Vossenberg, voor-

zitter van de Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout. 

Deze werkgroep is de drijvende kracht achter de 

Kindervakantieweek. Hij vertelt: “Op alle vlakken 

zoeken we mensen om de teams van de Kin-

dervakantieweek te versterken. Kijk bijvoorbeeld 

naar het bestuur: waren dat jaren geleden nog 

12 mensen, nu zijn we nog maar met 6. Het kalft 

langzaamaan af en nieuwe aanwas is dus heel 

hard nodig. Maar ook voor de supportgroep, 

een soort onderbestuur dat met allerlei hand- 

en spandiensten ervoor zorgt dat de druk voor 

iedereen wat meer verdeeld wordt, kan extra 

handjes gebruiken. En hetzelfde geldt voor bij-

voorbeeld het materiaalteam. Zij zorgen er tij-

dens de Kindervakantieweek voor dat alle spul-

len klaar staan voor de activiteiten en na afloop 

ook weer netjes opgeruimd worden. Ze zijn dus 

van cruciaal belang voor het slagen van de Kin-

dervakantieweek.”

John vervolgt: “Er is jong bloed nodig. Veel vrij-

willigers doen dit al tientallen jaren en het mo-

ment dat zij zeggen ‘het is goed geweest’ komt 

steeds dichterbij. Voor velen is de Kindervakan-

tieweek een vanzelfsprekendheid, maar dat is 

het natuurlijk niet. Zonder vrijwilligers zijn we 

nergens. En twijfel je of het wel iets voor je is? 

Iedereen is welkom om eens met ons mee te 

lopen. Je kunt dan zelf ervaren wat voor functie 

het beste bij je past.”

John is zelf ook al geruime tijd actief binnen de 

werkgroep. En zijn ogen beginnen spontaan te 

fonkelen als je met hem praat over de Kinder-

vakantieweek. “Het is prachtig om 300 blije ge-

zichtjes te zien, om de kindjes te zien genieten. 

Daar doen we het voor. Het is geweldig om te 

zien dat een idee dat we in het najaar hadden, 

uitmondt in een geslaagde en spetterende Kin-

dervakantieweek in de zomer. Dat geeft je echt 

een kick!”

Het wordt in verschillende artikelen aangestipt en ook op social media zijn de nodige berichten verschenen: 
Kindervakantieweek Mierlo-Hout verkeert in zwaar weer. Deze gezellige week in de zomervakantie boordevol leuke 
activiteiten wordt al bijna 50 jaar georganiseerd. De animo vanuit de kinderen is elk jaar onverminderd groot. Om 

alles draaiende te kunnen houden, kan de organisatie echter wel extra helpende handen gebruiken.

Tekst: Wendy Lodewijk | Foto’s: Kindervakantieweek Mierlo-Hout
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De voorbereidingen voor 2023 zijn al in volle 

gang. De 49e editie wordt er eentje met het the-

ma ‘de kalender op z’n kop’. Alle feestdagen van 

een heel jaar komen voorbij in het thema, maar 

dan helemaal door elkaar gehusseld. “Mascotte 

Jimbo heeft ook weer een prominente rol bin-

nen de Kindervakantieweek”, licht John toe. Ver-

der wordt er uiteraard nog niet te veel verklapt. 

“Ook dit thema begon met een idee en nu zijn 

we bezig elk dagdeel van de Kindervakantieweek 

vorm te geven. We hebben een leidraad en daar 

‘hangen’ we alles aan op.”

Het werk voor de Kindervakantieweek is dan 

ook erg divers en zoals eerder benoemd, kun je 

kijken wat het best bij je past. Vind je het bij-

voorbeeld leuk om de kinderen te begeleiden tij-

dens de Kindervakantieweek? Dan kun je kiezen 

voor de onder- of bovenbouw. De kinderen zijn 

namelijk ingedeeld in twee leeftijdsgroepen: die 

van groep 1 tot en met 4 en die van groep 5 tot 

en met 8. Je kunt je voorstellen dat de ene groep 

heel andere activiteiten onderneemt dan de an-

dere groep. De kleinsten gaan bijvoorbeeld een 

vossenjacht doen of naar de speeltuin, terwijl de 

groteren gaan overnachten of kanoën. Ben je 

juist de creatieveling die geweldige ideeën heeft 

om de Kindervakantieweek vorm te geven? Van 

harte welkom. “Alle plannen ontstaan met een 

idee. Je kunt een voorstel geheel naar eigen idee 

invullen en samen kijken we dan hoe we een en 

ander kunnen aanpakken en wat uitvoerbaar is 

en wat niet”, aldus  John. De deur van de Kinder-

vakantieweek staat wagenwijd open voor ieder-

een die een steentje wil bijdragen.

De Kindervakantieweek wordt volledig gedragen 

door vrijwilligers. Al 48 jaar lang wordt door hen 

ervoor gezorgd dat de kinderen van Mierlo-Hout 

kunnen genieten van een fantastische vakantie-

week. Dit kan en mag niet wegvallen!

Ons Mierlo-Hout Magazine roept eenieder die 

interesse heeft dan ook op om aan te sluiten. 

Help jij mee om de Kindervakantieweek een 

toekomst te bieden? Weet je nog niet zo goed 

hoe, loop dan een keertje mee. “We hopen dat 

veel mensen besmet worden met de Kinderva-

kantieweek-koorts. Die blije gezichtjes van al die 

kindjes zijn echt onbetaalbaar”, besluit John.

Kijk voor meer informatie op de site van 
Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout: 

werkgroepjeugdmierlohout.nl. 
Daar kun je ook het contactformulier invullen.
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Benefietbingo kindcentrum 
In het Hart van het Hout

Afgelopen woensdag 2 november stond voor 

kindcentrum In het Hart van het Hout in het 

teken van de benefietbingo. Deze bingo werd 

georganiseerd door de collega’s van juffrouw 

Hennie. De zoon van juffrouw Hennie heeft MS 

(multiple sclerose) en gaat in januari 2023 naar 

Mexico voor een stamceltransplantatie. Deze 

behandeling zal de kwaliteit van leven voor de 

34-jarige Mike Sleegers weer een stuk aange-

namer kunnen maken. Echter kost deze behan-

deling (die niet in Nederland wordt gedaan) € 

75.000. Een bedrag dat niet iedereen op de 

plank heeft liggen.

Dit verhaal ontroerde vele collega’s van juffrouw 

Hennie en zij wilden zich daarom graag inzetten 

om geld in te zamelen voor de behandeling en 

Mike weer een toekomst te gunnen. Al snel was er 

het idee van een bingo met de kinderen en hun 

ouders, opa’s en oma’s op locatie van de school 

te Mierlo-Hout. Gertie van den Eijnde, Judith 

Geubbels en Erica van der Heijden gingen er vol 

voor en zijn aan de slag gegaan. Brieven voor de 

kinderen werden gemaakt om aan te melden en 

ook werden de eerste gesponsorde prijzen bin-

nengehaald. Al snel was er een probleem: het 

enthousiasme voor de bingo was zo groot dat de 

ruimte op school niet haalbaar was, dit moest dus 

worden opgelost. En dit werd heel snel opgelost 

door de gastvrijheid van wijkhuis de Geseldonk. 

Woensdag 2 november was het zo ver, 180 kin-

deren, mama’s, papa’s, opa’s, oma’s werden 

om 13.30 uur verwacht. Ook was Mike deze 

middag aanwezig en werd duidelijk zichtbaar 

waarvoor we het allemaal hebben gedaan. Het 

enthousiasme werd deze middag alleen maar 

groter en wat heeft iedereen genoten van deze 

middag. Uiteindelijk werd het totaalbedrag dat 

is opgehaald gepresenteerd: er werd een bedrag 

opgehaald van € 1.853,-. We willen daarom ie-

dereen bedanken die hebben geholpen om 

deze middag mogelijk te maken. Sponsoren, de 

Geseldonk, vrijwilligers en collega’s en zoals de 

kinderen uit volle borst schreeuwden NOG EEN 

KEER, NOG EEN KEER…

Namens kindcentrum In het Hart van het Hout 

zijn we blij Mike financieel te hebben kunnen 

ondersteunen voor zijn zware behandeling in 

januari 2023. Wat de behandeling van Mike in 

gaat houden is te bekijken via www.mikemsvrij.

nl, hier kunt u ook nog steeds een (kleine) bij-

drage doen.

www.inhethartvanhethout.nl



MINOR GAAT OOK IN HET 
NIEUWE JAAR DOOR! 

De feestdagen staan weer voor de deur. Daar-

om wil Minor iedereen een goed, gezond en 

feestelijk 2023 toewensen! Ook in het nieuwe 

jaar zullen er weer fantastische feesten worden 

georganiseerd voor middelbare scholieren van 

12 tot en met 17 jaar. Dit wordt op geheel vrij-

willige basis gedaan door een grote groep en-

thousiaste vrijwilligers. En met succes, vijf keer 

per jaar komen honderden jongeren een gewel-

dige avond beleven in Wijkhuis de Geseldonk 

in Mierlo-Hout.

De eerste editie in het nieuwe jaar staat gepland 

op vrijdag 13 januari 2023. Noteer deze vast in je 

agenda! Zoals de jongeren gewend zijn, wordt er 

gezorgd voor een gaaf podium met mooi licht 

en geluid, en natuurlijk ook voor spectaculaire 

special effects. De line-up bestaat uit een mix 

van regionale, beginnende en ervaren artiesten. 

Talenten krijgen, als zij contact opnemen, altijd 

een kans om hun skills te laten zien op het podi-

um. De precieze line-up voor de volgende editie 

kan natuurlijk nog niet verklapt worden. Uiter-

aard lichten we wel al een tipje van de sluier op: 

Craniax zal weer te zien zijn op het podium! Ook 

komt er een rapper optreden. Wie dit is houden 

we nog even geheim. Dit wil je in ieder geval niet 

missen! Houd onze social media in de gaten om 

op de hoogte te blijven.

De ticketprijs is ook in 2023 € 4,00 euro (exclu-

sief service- en administratiekosten). Tickets zijn 

verkrijgbaar via de website van Minor. Tijdens 

Minor hanteert Wijkhuis de Geseldonk een aan-

gepaste prijs van € 1,00 per consumptie.

Als ouder kan het spannend zijn om je zoon 

of dochter alleen naar een feest te laten gaan. 

Daarom biedt Minor al 9 jaar aan ouders de mo-

gelijkheid om een kort kijkje achter de schermen 

te komen nemen. Zo kunnen zij met eigen ogen 

zien hoe de organisatie eraan toegaat. Zou je 

graag eens komen kijken? Stuur dan een mail 

naar info@minorhelmond.nl. 

Er wordt dan contact met je opgenomen, en zo 

kun je op een afgesproken tijdstip eventjes een 

blik komen werpen. Minor wordt op een zo vei-

lig mogelijke manier georganiseerd. Zo zijn er 

verschillende partijen aanwezig tijdens het feest 

die ervoor zorgen dat de jongeren met een gerust 

hart kunnen feesten. Denk hierbij aan professi-

onele beveiliging, EHBO en verkeersregelaars. Zij 

dragen er zorg voor dat zowel buiten als binnen 

alles in goede banen wordt geleid. Ook heeft 

Minor connecties met de LEV-groep en Novadic 

Kentron. Verder heeft Minor een samenwerking 

met Stichting Leergeld. Ben je hierbij bekend, dan 

is het mogelijk om via hen een gratis kaartje te 

ontvangen om Minor te bezoeken. Voor meer in-

formatie kun je contact opnemen met deze partij. 

Minor is actief op social media. Zo worden er re-

gelmatig berichten geplaatst op kanalen als Face-

book, Instagram en TikTok. Hier vind je de laatste 

informatie en kun je alvast van de sfeer proeven 

als je benieuwd bent hoe een editie eraan toe 

gaat! Ben je te oud om naar Minor te gaan, maar 

lijkt het je wel leuk om als vrijwilliger bij de feesten 

te ondersteunen? Dan kun je altijd contact opne-

men met de organisatie. Ook tips van jongeren 

zijn altijd welkom. Voor deze doelgroep worden 

de feesten georganiseerd, speciaal om hen een 

leuke avond te laten beleven! Zo hebben zij een 

opstapje naar het echte op stap gaan.

Mocht je meer informatie over Minor willen, kijk 

dan eens op www.minorhelmond.nl. Hier vind 

je onder andere veel gestelde vragen, het regle-

ment en ook kun je hier een ticket kopen.
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www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407

Deze aanbieding is geldig van 23 november t/m 6 december 2022

Mini 
pizzabodems

10 stuks - Fondo Crust

Normaal 3,99

2,99

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

Airconditioners 
voor koeling en 
verwarming. 

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.

Airco Service
Bandenwissel

Leenauto beschikbaar
Trekhaakmontage

Uitlaan
Verkoop occasions

Kleine schades
Onderhoud en reparatie van personen- 

en lichte bedrijfswagens
Apk-keuringen (ook voor diesel)

O
N

ZE D
IEN

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

ONZE SERVICES
Haal- en brengservice

Koffie en thee staan klaar
Wachtruimte

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

shoes&more
25% OP 
DE GEHELE 
COLLECTIE
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

“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

• Diverse  
 Skimmia’s, 
 mooie 
 winterplanten
• Bonsai 
 sierappel-
 bomen
• Taxus en Ilex
 in pot
• Beukenhaag, 
 Fagus sylvatica
• groot 
 assortiment 
 heesters

v.a.€ 1,50 per stuk

“Het goedkoopste
 adres voor uw tuin”

openingstijden
Ma - vr  09.00 - 17.00 uur



binnenkort:

za 26 nov 21:00 u  

we all love 
THE 80’S, 90’S & 00’S  
zo 27 nov  

platenbeurs
za 03 dec 21:00 u  

the obscure
PLAYS MUSIC OF THE CURE 
do 08 dec 21:00 u  

verzot op
VENUS IN FLAMES  
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
za 28 jan 19:00 u  

giants of progrock
PINK FLOYD, GENESIS & KING CRIMSON

podium

VORTEX
Het verhaal van een ouder koppel

ROYAL OPERA HOUSE: 
DE NOTENKRAKER 
Live vanuit Londen

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. 

DWARSBOOM
EERSGEVOEL
EETLUST
EVALUATIE
EZELHOEDER
GOEREE
IRAAKS
LEVENSMOE
LIBIËR
LIEVELING
MASSEUSE

NAMENS
NIETTEMIN
NONCHALANT
RENDEMENT
RITUEEL
SCHUURTJE
STOEL
TAAIHEID
TOETASTEN
TONIJN

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

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 oktober:
Dinie van de Sande

PENSIOENTIPS VOOR 
DE ONDERNEMER
Met pensioen gaan is een echte mijlpaal in je leven. Als je met pensioen gaat, 

krijg je vanuit de overheid een basisinkomen (AOW). Als ondernemer ben je 

zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een aanvulling op de AOW. 

Opbouwen

Wil je zekerheid over je inkomen na je pensioen en dus niet afhankelijk zijn van 

de (eventuele) waarde van je onderneming, dan ga je dus zelf aan de slag. Om 

zelf je pensioen op te bouwen heb je grofweg 3 opties.

• Lijfrente

 Voorheen waren dit vooral verzekeringen, nu gebruiken we steeds vaker een

 beleggingsrekening. Deze hebben veel minder kosten en vaak een beter

 rendement. Het vermogen in de lijfrente is vrijgesteld in Box III. Deze keert uit

 als je AOW krijgt of als je (eerder) met pensioen gaat. Een lijfrentepolis kun je

 ook afsluiten als inkomen voor een ander, bijvoorbeeld voor je partner na

 jouw overlijden. Ook bij arbeidsongeschiktheid kun je de lijfrente laten 

 uitkeren. De stortingen voor de lijfrente zijn fiscaal aantrekkelijk.

• Vermogensopbouw

 Als je op tijd start met vermogensopbouw is je maandelijkse inleg beperkt.

 Daarnaast kun je wat meer risico lopen omdat je een slecht beleggingsjaar

 nog goed kunt maken. Met vermogensbeheer zorg je meteen voor een goede

 spreiding. Opbouwen van vermogen is ook zeer goed mogelijk met de 

 aankoop van onroerend goed. Zoals een appartement voor de verhuur of 

 een vakantiewoning.

• Aflossen op je hypotheek

 Deze derde mogelijkheid ligt in het verlengde van de tweede optie. Zodra je

 aflost op je hypotheek creëer je meer overwaarde op je woning. De woning-

 markt is de afgelopen jaren vooral in waarde toegenomen. Het aflossen van

 je hypotheek kan direct leiden tot lagere woonlasten en financiële ruimte. Als

 je op je pensioendatum geen hypotheeklasten meer hebt, heb je ook minder

 inkomen nodig.

Heb jij al een plan?

In een financieel plan bepaal je je wensen, doelen en dromen voor nu en de 

toekomst en stemt je financiën hier dan ook op af. Bekijk een aantal keer in 

je leven of je nog op koers ligt. Vooral als er veranderingen zijn in je inkomsten 

of levenssituatie is het verstandig om te kijken wat voor invloed dit heeft op je 

pensioen. Je kunt dan vaak nog gemakkelijk bijsturen.

Herselsestraat 7, Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl
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WAT TE
DOEN?
EVENEMENTEN
NOVEMBER | DECEMBER

27
NOV.

29
NOV.

11
DEC.

11
DEC.

8
JAN.

13
JAN.

Bezoek Sinterklaas 
aan de Geseldonk

 Informatieavond autisme

Koffieconcert 
muziekvereniging Unitas

Kerstconcert Unitas

Nieuwjaarsreceptie 
wijkraad Mierlo-Hout

Minor

13.00 uur

De Geseldonk, 19.30 uur

 licht klassiek en Big Band genre, 
11.00 uur, entree gratis, 
De Geseldonk.

’t Brandpunt, 14.30 uur

De Geseldonk.

De Geseldonk.

GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680

Hét adviesbureau 
voor al jouw 
financiële 
vragen.

Herselsestraat 7, Brandevoort - 
Helmond | 06-50524702 
hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl

De Blau Weiss Party bij 
RKSV Mierlo-Hout is terug! 
Op zaterdag 21 januari 2023 zal op ons 

sportpark weer een gigantisch feest plaats-

vinden! Het seizoen is weer begonnen, 

maar wij kijken alvast wat verder! Na een 

verlengde periode van stilzitten denken wij 

weer aan een geweldig feestje!

 Op het sportpark in Mierlo-Hout zal dan 

een super feest plaatsvinden met de dik-

ste artiesten! Deze avond zal het aan niets 

ontbreken: goede muziek, de lekkerste bier-

tjes, heel heel héél veel confetti en een dikke 

lasershow uiteraard! De line-up voor deze 

waanzinnige avond:

• Immer Hansi

• Django Wagner

• De Lampegastuh

• WESS

• Papa Lauda

• Jeffrey Heesen

• Mikey Murdah

Meer info op: www.rksv-mierlo-hout.nl
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Als oud-Houtenaar gaat de wijk ’t Hout mij altijd na aan het hart. Wat ’t Hout zo mooi 

typeert, is het ondernemerschap van deze wijk. Iets wat namelijk al heel lang in haar 

genen zit. De middenstand floreerde en dat kwam ook weer ten goede aan het ver-

enigingsleven. Want met een groot ‘ons kent ons’-gevoel wilden de ondernemers het 

verenigingsleven graag sponseren. Dit kwam de leefbaarheid van de wijk ten goede. 

Allerlei wijkactiviteiten werden georganiseerd, wie deed er bijvoorbeeld vroeger niet 

mee aan de Kindervakantieweek? Hoe schrijnend is het dat nu diezelfde organisatie 

een oproep doet voor nieuwe bestuursleden en niet gevonden krijgt! Zonder vernieu-

wing lukt het hen anders niet meer om deze activiteit draaiende te houden. Hierbij dus 

nogmaals een verzoek tot uw medewerking, zodat deze laagdrempelige kinderactivi-

teit niet verloren gaat.

Daarnaast moeten wij ook onze ondernemers helpen, want als gevolg van de corona-

periode en de hoge energieprijzen van dit moment heeft de middenstand het zwaar. 

Als wijkbewoner kun je hen natuurlijk steunen door lokaal te blijven kopen. Maar ook 

de gemeente Helmond kan een steentje bijdragen. Daarom zullen wij als VVD Hel-

mond ons sterk maken voor lastenverlichting. Op 10 november jongsleden heeft de 

gemeenteraad van Helmond de eerste Programmabegroting van de nieuwe college-

periode besproken. Als gevolg van de deadline voor dit artikel kan ik de resultaten van 

deze beraadslaging niet meenemen. Ik kan u echter wel aangeven waar onze fractie 

zich sterk voor heeft gemaakt. 

Hoewel we er als Helmond financieel heel goed voor staan, hebben het bedrijfsleven 

en de inwoners voor de toekomst te maken met veel onzekerheden. Vandaar onze 

handreiking: om de lasten te verlichten voor de ondernemers zullen wij het College 

verzoeken om de precariobelastingen (de terras- en uithangbordenbelasting) voor nog 

een jaar uit te stellen.

De koopkracht van de inwoners gaat ons na aan het hart. Het nieuwe college kiest er 

helaas voor om zowel het ophalen van ons huisvuil, de hondenbelasting, de parkeer-

tarieven en de onroerende zaakbelasting met 6 % tot 7,5% te verhogen. In een tijd van 

enorme inflatie is dat volgens ons zeer onverstandig. Wij zullen dan ook proberen een 

aantal van deze verhogingen terug te draaien, echter hebben wij hiervoor ook de me-

dewerking van andere partijen nodig! 

Ook de hulpkreet van sportverenigingen vindt bij ons gehoor. Wij zijn van mening dat 

de verenigingen in zowel daadkracht als geld met hun verduurzamingsopgave gehol-

pen moeten worden. Dit geeft verenigingen de ruimte om activiteiten te ontplooien in 

plaats van te denken of de contributie omhoog moet of thuis douchen een must wordt.

U heeft in de krant waarschijnlijk al kunnen lezen of er inder-

daad een aantal van deze accenten verlegd zijn, waardoor de 

belasting van veel ondernemers, verenigingen en wijkbewo-

ners weer dragelijker zijn worden.

Matijs Sneijers

Fractie VVD Helmond

POLITIEKE COLUMN

Lastenverlichting,
daar staan we voor

Informatieavond 
over autisme
Deze avond op dinsdag 29 november gaat over omgaan met 

autisme. We starten om 19.30 uur en vanzelfsprekend is er gele-

genheid om vragen te stellen. De afsluiting is uiterlijk 21.00 uur.

U vindt wijkhuis De Geseldonk aan de Cederhoutstraat 44 te 

Mierlo-Hout. Vergeet u niet om zich even aan te melden, zodat 

we weten op hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen? 

Aanmelden kan via info@kansrijkmierlohout.nl.

Vanuit Mierlo-Hout maakt een groep senioren elke vrijdag-

ochtend een flinke wandeling in de mooie omgeving van Hel-

mond. Helmond kent gelukkig nog steeds een bosrijke omge-

ving waarin het fijn wandelen is.

Sportief wandelen is zeer gevarieerd, wekelijks een andere route 

en er wordt gewandeld in een tempo van ongeveer 4 km per 

uur. Wandelen in de groep is gezelliger dan alleen wandelen 

en het sociale aspect staat in de groep hoog in het vaandel. 

Daardoor is elke wandeling een klein feestje waarbij je als seni-

or goed aan je conditie kunt werken.  Momenteel wandelen wij 

onder leiding van deskundige Marij Verberkt met 12 personen 

en wij willen graag kennismaken met andere wandelaars. Kom 

je een keertje meedoen? Elke vrijdag van 09:30 tot 12:30 uur 

wandelen wij vanuit de Slegersstraat, tegenover de ingang van 

het kerkhof. Je bent van harte welkom.  

Sportief wandelen

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

Bloemboetiek

Nicole
Het juiste adres 
voor een cadeautje 
voor uzelf, óf 
voor anderen!
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VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

JOUW WONING OOK  

VERKOPEN?

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 

voor je in het vizier! Maak kennis met 

ons Wonen team en neem contact 

met ons op voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer van onze 

aanbieding*
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