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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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11AQUAMARIJNSTRAAT HELMOND10 AQUAMARIJNSTRAAT HELMOND10 ARCHITECTUUR
De heldere vormgeving van de volumes 
wordt geaccentueerd door het metselwerk 
stootvoegloos uit te voeren en tegelijkertijd 
te kiezen voor een “aaibare” steen met 
textuur. Deze strakke belijning wordt 
daarnaast versterkt door de minimalistische 
detaillering. Zo worden op verschillende 
plaatsen in de gevel de kozijnstijlen achter 
het metselwerk weggewerkt waardoor 
een raam niet meer lijkt dan een glazen 
uitsneden in het massieve blok.

De kleurstelling van de kozijnen en entrees 
zijn in een zachte tint ontworpen om meer 
rust en eenheid te vormen richting het 
binnenhof. De posities van de ramen op 
de verdiepingen zijn zoveel mogelijk in de 
zijgevels geplaatst waardoor de voorgevels 
onverstoord met elkaar verbonden blijven.

Bij de meeste woningen grenzen de leef 
keuken en slaapkamer aan de privacy 
zijde van de patio en zoekt de woonkamer 
de verbinding met het binnenhof. De 
leefkeuken wordt in de zomer naar buiten 
toe verlengd door het gebruik van de patio.

De bijzondere stedenbouwkundige en 
architectonische opzet van de volumes 
waarin balans is gevonden tussen privaat 
en publiek, maakt de aquamarijnstraat een 
ideale plek voor wonen en leven.

DUURZAAM WONEN
Wonen in de Aquamarijnstraat 
is niet alleen luxueus, maar ook 
energiezuinig én gasloos. 
De semi-bungalows zijn 
voorzien  van  zonnepanelen, 
een lucht-water warmtepomp, 
HR+ glas en een WTW 
ventilatiebox. Met deze 
e n e r g i e b e s p a r e n d e 
ventilatie voorziening met 

warmteterugwinning, is een 
behaaglijk binnenklimaat 
gegarandeerd. De ventilatiebox 
is voorzien van Co2 gestuurde 
afzuiging waardoor er altijd 
verse lucht zal zijn.  De woningen 
zijn bijna energieneutraal én 
laag in onderhoudskosten. Dat 
is niet alleen fijn voor jou, maar 
ook voor je portemonnee.

OVER HET PROJECT
De stedenbouwkundige opzet van het plan is te associëren met de opzet van een begijnhof.  Waarin in de nabijheid van een 
kerk, huizen worden gebouwd welke een hof omsluiten, al dan niet ommuurd. Hiermee krijgt het plan met zijn vormentaal een 
eigen identiteit. De strakke lichte volumes bieden op de begane grond voldoende ruimte voor een volledig woonprogramma 
en een slaapkamer gelegen aan een omsloten patio tuin biedt maximald privacy. De geschakelde terugliggende verdiepingen 
geven het plan lucht. Deze heldere en eenduidige vormentaal zorgt voor rust en ruimte in het binnenhof. De entree partijen 
van de woningen vormen de verbinder tussen de strakke bakstenen volumes. Door de woningen te spiegelen ontstaat er een 
maat en schaal welke grandeur uitstraalt en het gevoel geeft dat je een villa gaat betreden. De overstekken en het gekozen 
materiaal  aluminium met bijpassende huisnummers, maken het geheel af.

www.onsmierlohout.nl
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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 tiende en daarmee allerlaatste nummer 

van Ons Mierlo-Hout Magazine van 2022! Wat is de tijd snel 

gegaan. We kijken terug op een bewogen jaar met veel mooie 

momenten. Daar focussen we graag op! Voor nu wensen 

we onze lezers graag fijne feestdagen toe en een goede 

jaarwisseling. Het allereerste nummer van Ons Mierlo-Hout 

Magazine van 2023 zal verschijnen in februari.

In deze editie

Anton ging op de koffie bij Strictly Stephanie, de dj met ballen 

die onder andere geld ingezameld heeft voor ’n Ouwe Sok. 

Floortje sprak met de vereniging ZijActief, omdat ze helaas 

genoodzaakt zijn de afdeling Mierlo-Hout op te heffen. Anton 

reikte het Bijzonder Bloemetje uit aan Peter Jans en er wordt 

alvast vooruitgeblikt naar de komende (carnavals)activiteiten. 

IN 
DEZE 
UITGAVE.

OP DE KOFFIE BIJ… 
STRICTLY STEPHANIE
Ik mag dit keer op de koffie gaan bij 
‘Strictly Stephanie. Van lekkere koffie 
gaan we al snel over naar lekkere muziek. 
“Ik hou van muziek met ballen”, roept 
Stephanie terwijl ze aan komt lopen met 
een lekker bakkie

6.

WIJ WENSEN U 
VEEL LEESPLEZIER!

Pag 4. | Wonen in de 
  Aquamarijnstraat

Pag 6. | Op de koffie bij…  
  Strictly Stephanie

Pag 9. | Gezamenlijke
  wijkbijeenkomst in
  Mierlo-Hout

Pag 9. | Column Berry Smits

Pag 9. | Welkom bij de
  nieuwjaarsbijeenkomst

Pag 10. | Jeu de Boules Club 
  Brandevoort 10 jaar

Pag 11. | Sinterklaas op bezoek 
  bij Scouting Mierlo-Hout

Pag 11. | Sportief wandelen

Pag 13. | ZijActief Mierlo-Hout 
  stopt

Pag 14. | Bijzonder Bloemetje

Pag 15. | Informatieavonden

Pag 15. | Politieke column

Pag 16. | Zwetsmiddag 
  Savant-Alphonsus

Pag 17. | Nettorama supermarkt

Wonen in de 
Aquamarijnstraat

ZijActief 
Mierlo-Hout stopt

Sinterklaas op 
bezoek bij Scouting

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout is volop in 
beweging. Op het oude 
voetbalveld van RKSV Mierlo-
Hout en oude handbal veld 
van KPJ Mierlo-Hout aan de 
Slegersstraat wordt een mooi 
woonhofje gerealiseerd.

Katholieke vrouwenorganisatie 
ZijActief afdeling Mierlo-Hout 
stopt per 1 januari 2023. Dat 
heeft de organisatie na 77 
jaar tot grote spijt moeten 
besluiten.

Zaterdag 27 november was 
een spannende dag voor de 

onderbouw bij Scouting Mierlo-
Hout! Er stond hoog bezoek 

op het programma, Sinterklaas 
kwam langs op onze boerderij. 

5.

11.

13.
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binnenkort:

zo 08 jan 15:30 u  

grollo
THE MUSIC OF CUBY & THE BLIZZARDS
zo 15 jan 15:30 u  

iconic albums 
MOONTAN BY GOLDEN EARRING  
vr 20 jan 20:30 u  

amarok
za 28 jan 19:00 u  

giants of progrock
PINK FLOYD, GENESIS & KING CRIMSON
do 02 feb 20:30 u  

imonolith
za 11 feb 21:00 u  

the perfect tool
TOOL-TRIBUTE
za 22 apr 21:00 u  

made in purple
THE MUSIC OF DEEP PURPLE
zo 23 apr 15:30 u  

ravaging europe metalpack
WARBRINGER & EVIL INVADERS, E.A

podium

KINDERFILMFESTIVAL
De hele kerstvakantie de leukste kinderfilms

LIVING
Ontwapenend drama over Britse gentleman 

BROKER
Zuid-Koreaans drama over adoptie

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

Tot en met 15 januari 2023 
is de tentoonstelling ‘Myths 
of the Near Future’ van Un-
limited Dream Company te 
bewonderen in de expositie-
ruimte van De Cacaofabriek. 
De expositie betreft een ten-
toonstelling over de nabije 
toekomt van kunstenaar Paul 
Segers. De expositieruimte is 
dagelijks gratis te bezoeken 
tussen 13.00u. en 17.00u. 

09       t/m
12

’22

 

15
01

’23

Unlimited
Dream
Company solo

udc-productions.com
cacaofabriek.nl

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

BIJ AFSLUITING VAN EEN JAAR-
CONTRACT*VAN € 32,95 P.M. 
SPORT JE DE MAANDEN 
JANUARI EN FEBRUARI GRATIS!
*(01-03-2023 t/m 01-03-2024).

SPORT NU 
2 MAANDEN 
GRATIS

Team Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

UW COMMUNICATIE SPECIALIST

Fijne
 Feestdagen
2023

W I J  W E N S E N  J E

E N  E E N  H O O P V O L
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DÉ ACCU
SPECIALIST 
VAN ZUID-
OOST 
BRABANT!

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

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

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

GRATIS ACCU CHECK/
CAPACITEITSMETING  

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!

Een bruisende nieuwe wijk met een eigen karakter 

met alle voorzieningen op loopafstand. Zoals het 

Dorpsplein aan de Hoofdstraat. het bruisende ver-

enigingsleven, het gezellige winkelcentrum mid-

den in de wijk en de centrale ligging maken van 

Mierlo-Hout een fantastische woonbestemming.

 

Wonen in de Aquamarijnstraat is niet alleen 

luxueus, maar ook energiezuinig én gasloos. De 

semi-bungalows zijn voorzien van zonnepane-

len, een lucht-water warmtepomp, HR++ glas 

en een WTW ventilatiebox. Met deze energie-

besparende ventilatievoorziening met warmte-

terugwinning, is een behaaglijk binnenklimaat 

gegarandeerd. De ventilatiebox is voorzien van 

Co2 gestuurde afzuiging waardoor er altijd verse 

lucht zal zijn. De woningen zijn bijna energieneu-

traal én laag in onderhoudskosten. Dat is niet al-

leen fijn voor voor de bewoner, maar ook voor de 

portemonnee.

In dit project worden 18 luxueuze semi-bunga-

lows gebouwd midden in de bruisende wijk. In 

dit project, ontworpen door JMW Architecten, 

staat wonen aan een hofje centraal, gecombi-

neerd met de gemakken van gelijkvloers wonen.

 

Wederom wordt Mierlo-Hout een wijk waar het 

prettig wonen is.

Wonen in de 
Aquamarijnstraat op 
het oude voetbalveld
Mierlo-Hout is volop in beweging. Op het oude voetbalveld van 
RKSV Mierlo-Hout en oude handbalveld van KPJ Mierlo-Hout aan de 
Slegersstraat wordt een mooi woonhofje gerealiseerd.

37AQUAMARIJNSTRAAT HELMOND36

Aquamari jnstraat 10
Semi bungalow royaal 
schaal  1 :50

Aquamari jnstraat
Semi bungalow royaal  1e verdieping
schaal  1 :50
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Ik mag dit keer op de koffie gaan bij 
‘Strictly Stephanie’, bij wie de koffie op 
de ouderwetse manier wordt gezet, 
met een heus koffiezetapparaat. Dat is 
voor mij nog steeds de lekkerste koffie. 
Van lekkere koffie gaan we al snel over 
naar lekkere muziek. “Ik hou van muziek 
met ballen”, roept Stephanie terwijl ze 
aan komt lopen met een lekker bakkie, 
“maar ik heb ook een guilty pleasure-
koffertje.” Het wordt een gezellig 
gesprek over haar avonturen als DJ in 
Helmond en omstreken.

Tekst: Anton van Stekelenborg

“Jaren 70-disco is niet zo aan mij besteed”, zegt 

Stephanie. “Alhoewel ik bijvoorbeeld ‘I feel love’ 

van Donna Summer het beste disco-nummer al-

lertijden vind”. Stephanie Heesmans, opgegroeid 

in Mierlo en Lierop en voor de liefde verhuisd 

naar Helmond, draait als vinyl-dj ‘Strictly Step-

hanie’ vooral 80’s new wave en rock met zo af en 

toe ook wat lekkere muziek uit de 70’s en 90’s. 

“Vanaf m’n tiende jaar ben ik singletjes gaan 

kopen”, glundert Stephanie. “Tijdens de middel-

bareschooltijd begon zich mijn muzieksmaak te 

ontwikkelen. Geen Dolly Dots en Doe Maar voor 

mij. Ik was meer van de new wave en ik wilde dj 

worden. Maar ja, hoe word je dj? Ze zien me thuis 

al aankomen. Tijdens feestjes nam ik altijd al 

mijn singletjes mee en sjouwde dan met de jon-

gens, de muziekinstallatie en boxen naar binnen. 

Wat later ben ik in de horeca gaan werken. Van 

achter de bar glazen spoelen, tot aan de kroeg 

overnemen”, lacht ze. Horeca heeft ze zo’n 10 jaar 

gedaan in het poprockcafé ‘t Breujke’ in Mierlo. 

“Natuurlijk draaide ik daar mijn muziek”, vertelt 

ze. Dat was in die tijd vooral vanaf CD of com-

puter. Ik moet zeggen dat het wel handiger was 

om mee te nemen, maar uiteindelijk ging mijn 

voorkeur toch naar vinyl, dat ik destijds goed had 

opgeborgen bij ons thuis op zolder.” 

Strictly Stephanie

“Zo’n 8 jaar geleden, was ik bij ‘Lokaal 42’ en daar 

hadden ze ‘De platenkast van…’. Geen dj die daar 

stond te draaien, maar iedereen die zijn of haar 

vinyl had meegenomen, kon het daar draaien. Er 

werd aan mij gevraagd of ik dat ook wilde doen. 

In eerste instantie hoefde dat niet voor mij, maar 

later thuis had ik er nog eens over nagedacht en 

vond het eigenlijk best wel leuk. Ik heb contact 

gezocht met Marc Roosen, de eigenaar destijds 

van Lokaal 42 en hij vroeg me wanneer ik zou 

kunnen komen draaien. Er werd wat reclame 

OP DE KOFFIE BIJ…

STRICTLY 
STEPHANIE
“IK HOU VAN MUZIEK MET BALLEN”

Stephanie met een klein gedeelte van haar vinylcollectie | F Anton van Stekelenborg
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omheen gemaakt en zo werd het uiteindelijk 

harstikke druk en vooral superleuk om te doen. 

Het thema was ‘80’s alternative op vinyl’. Daar 

heb ik toen de naam ‘Strictly Stephanie’ zomaar 

ineens bedacht. Ik werd door Marc gevraagd om 

dit vaker te doen. Dat wilde ik wel, maar niet elke 

week. Het moest wel een speciaal iets blijven. 

Van het één kwam het ander. Zo werd ik ge-

vraagd om in 2016 te draaien bij een filmpremi-

ère van ‘The boys are back in town’ in de Cacao-

fabriek. Geert Blenckers van het ‘Muziekcafé’ zag 

me daar en vroeg me bij hem te komen draaien. 

En zo kwamen er steeds meer leuke opdrachten 

op m’n pad.” 

Vinyl

We hebben het nog even over het verschil van 

CD’s en vinyl. We zijn het erover eens dat als je 

muziek van vinyl draait, je veel meer een bewus-

te keuze maakt. “Als de plaat is afgelopen, dan is 

die ook echt afgelopen”, vult Stephanie aan. “Bij 

muziek vanaf een computer draait het allemaal 

door en heb je er soms geen erg meer in, wat er 

nu eigenlijk op staat. Het geeft ook een voldaner 

gevoel als je de muziek op vinyl bij je hebt, waar 

dan iemand om vraagt. Zoals laatst bij een privé-

feest. Elk jaar hebben ze daar iets speciaals. Drie 

jaar geleden hadden ze bijvoorbeeld de echte 

Luv’ laten optreden en dit jaar heb ik daar mogen 

staan. Daar werd gevraagd om een speciaal vi-

nyl-nummer van Grandmaster Flash. Ze dachten 

dat ik dat niet zou hebben. Hoe gaaf is het dan 

als je het nummer uit de platenhoes pakt en op 

de draaitafel legt. Dat geeft een kick. Dat is een 

totaal ander gevoel, dan dat wanneer iemand z’n 

telefoon aan je geeft en vraagt om het nummer 

digitaal af te spelen.”

’n Ouwe Sok

Ik vraag Stephanie naar haar bijdrage aan stich-

ting ‘n Ouwe Sok. Een stichting voor kinderen die 

onder de armoedegrens leven. Kinderen die net 

genoeg te eten hebben en soms bijna op straat 

belanden. “Wist jij dat er in Helmond ruim 2.500 

kinderen leven onder de armoedegrens?”, vraagt 

ze aan mij. “Ongeveer 400 daarvan gaan dagelijks 

naar school zonder ontbijt. Die kinderen hebben 

geen uitstapjes, cadeaus, mooie kleding of een 

goed verwarmd huis. Dingen meemaken en be-

leven is voor deze kinderen dan al heel speciaal.” 

Tahné Kleijn heeft deze stichting opgericht om 

geld in te zamelen voor deze kinderen (kijk voor 

meer informatie op www.ouwesokhelmond.nl).

“Vorig jaar was er een veiling vanuit de stichting 

’n Ouwe Sok, waarbij je kon bieden op van alles 

en nog wat, zoals een dagje meelopen met de 

burgemeester of meedraaien in een sterrenres-

taurant” vertelt Stephanie. “Mijn oog viel op ‘De 

popzaal van de Cacaofabriek’. Daar had ik op ge-

boden en had deze ook gewonnen. Door corona 

duurde het even voordat ik het in heb kunnen 

plannen, maar uiteindelijk was het afgelopen 5 

november zover. Ik mocht draaien in de popzaal 

van de Cacaofabriek waarvoor ik 200 kaarten 

heb kunnen verkopen, waarvan de gehele op-

brengst natuurlijk naar ’n Ouwe Sok is gegaan.” 

 

Oostenrijk

Ik vraag haar wat haar dagelijkse werkzaamhe-

den zijn. Ze lacht en zegt me: ”Van alles. Ik heb 

dus een café gehad en daarna heb ik overdag in 

de horeca gewerkt bij lunchroom de Aspergehof 

Huijbers. Ik kende de eigenaresse van vroeger en 

ze vroeg me om bij hen te komen werken. Dat 

heb ik tot een paar jaar geleden gedaan. Daar-

naast heb ik twee pubers die de nodige aandacht 

opeisen. Horeca blijft wel trekken. Zo heb ik vorig 

jaar nog gewerkt in een pension in Oostenrijk, 

waar ik enkele weken de 50+ Apres Ski heb ge-

daan. Mijn man vindt het ook prima, als ik maar 

terugkom”, lacht ze. Ze vertelt me dat haar man 

ook het allermooiste Nederlandstalige nummer 

heeft geschreven: ‘Vur welleke club bende gai’. Ik 

moet erg lachen, aangezien ik de zanger ben van 

het andere Helmonds Sport clublied ‘Helmond 

Sport du ut’. Tot slot vraag ik haar wanneer we 

haar aan het werk kunnen zien. 

“16 december in het muziekcafé vanaf 21.00 uur. 

De entree is hartstikke gratis. Hopelijk zie je me 

ooit ook nog eens bij De Effenaar tijdens 80’s 

Anders draaien. Dat zou ik wel gaaf vinden”, mij-

mert ze. Ik dank haar voor een goeie bak koffie 

en kom tot de conclusie dat Stephanie houdt van 

‘muziek met ballen’ en ik van ‘ballenmuziek’. We 

lachen en lopen samen nog door haar heerlijk 

grote achtertuin waar elk jaar een kerstbomen-

verbranding plaatsvindt met vrienden. Daarna ga 

ik, met een gezellig gesprek op zak, richting huis.

Enkele favoriete platen van Stephanie.
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Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

shoes&more
50% 
KORTING
(MET UITZONDERING VAN
DE NIEUWE COLLECTIE)

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

FIETSEN Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933www.henkvanrooijfietsen.nl

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

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

Airconditioners 
voor koeling en 
verwarming. 
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Nu we midden in de donkere dagen zitten, wordt ook vaak terugge-

keken. Waar lagen de hoogtepunten en natuurlijk ook de dieptepun-

ten? Iedereen kan voor zich een lijstje maken en meestal gevolgd met 

goede voornemens voor het komende jaar. Zo kunnen we ook een 

overzicht opstellen voor ’t Hout!

Gelukkig was de lockdown rondom de jaarwisseling beëindigd. Car-

naval was zelfs weer beperkt mogelijk. Prins Patrick regeerde over 

het Kluppelrijk. De Houtse samenleving veerde weer op en ging op 

vele fronten weer aan de slag. De wijkraad koos Leo van de Laar als 

de Mierlo-Houtenaar 2021. KBO startte weer haar vele activiteiten. 

’t Gilde organiseerde samen met Beer & Burgers het Bierfestival. De 

nieuwe kostuums werden gepresenteerd. De schietbomen werden 

weer vaak geprepareerd! Vrienden van ’t Gilde hadden hun (natte) 

relatiedag en werd de Stadskoning Jan van Bree geschoten. Muziek-

festijn op ’t Plein was een muzikale happening!

Mierlo-Hout werd de ‘Voorstadhalte‘ rijker, een prachtig apparte-

mentengebouw. De plannen voor het centrum werden steeds dui-

delijker en het bestemmingsplan werd door de gemeenteraad goed-

gekeurd. De Luciakerk vierde haar 125 jaar bestaan en pastor Pieter 

Scheepers vierde zijn 25 jaar priesterschap. De nodige sportieve 

successen werden behaald. We vierden op 22 september rondom het 

oorlogsmonument aan de Houtse Parallelweg ook weer de bevrijding 

van Mierlo-Hout. Ook hebben we afscheid moeten nemen van diver-

se wijkgenoten, we zullen hen niet gemakkelijk vergeten.

Kortom, een kleine greep uit de vele activiteiten die op ’t Hout de 

revue zijn gepasseerd. Vanaf deze plaats wil ik iedereen een gezond 

en gezegend 2023 toewensen.

Tot ziens op ’t Hout.

Berry Smits  

COLUMN
Berry Smits 

Terugblikken

Gezamenlijke
wijkbijeenkomst
in Mierlo-Hout

De Wijkraad Mierlo-Hout, Stichting Wijkhuis De Geseldonk en Stichting 

Mierlo-Hout in Actie willen graag iedereen uitnodigen die Mierlo-Hout een 

warm hart toedraagt voor de gezamenlijke wijkbijeenkomst in Wijkhuis De 

Geseldonk op dinsdag 24 januari 2023 om 20.00 uur.

De wijkbijeenkomst kon wegens corona enkele keren geen doorgang vinden. 

Daarom hopen de organisaties dat iedereen zich dinsdag 24 januari aansluit 

met zijn of haar inbreng. Wil je weten wat de wijkraad in Mierlo-Hout doet? 

Wil je weten wat er allemaal in de Geseldonk gebeurt? Of wil je nu wel eens 

weten wat Mierlo-Hout in Actie voor jouw organisatie kan betekenen, kom 

dan naar deze bijeenkomst. Iedereen is welkom!

Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over het wel en wee bij de stich-

tingen Wijkhuis de Geseldonk en Mierlo-Hout in Actie. Over de centrumplan-

nen rondom zorgcentrum Alphonsus. Over de commissies Groen/Dieren, 

AED-netwerk, Sport, Jeugd en Jongeren, Verkeer en Historisch bewustzijn. 

Ook is er aandacht voor een nieuw evenement in Mierlo-Hout: de Gezond-

heidsbeurs en de bijeenkomsten van Gezond Mierlo-Hout. Vanuit de ge-

meente Helmond is er een bijdrage over de begeleiding van jongeren. 

Het overleg met de buurtorganisaties wordt besproken, Kansrijk Mierlo-Hout 

en verder alles wat nog ter tafel komt. Ook het wijk(be)raad komt aan bod. 

De inbreng van de bewoners is heel belangrijk, dus weet dat je allemaal van 

harte welkom bent. 

Ben je tevreden over de gang van zaken in Mierlo-Hout of ben je misschien 

over zaken ontevreden? Heb je tips of wil je zelf bijdragen aan een fijne woon-

omgeving? Dit is de gelegenheid om je aan te sluiten en je mening te geven. 

De inbreng vanuit allerlei organisaties binnen de wijk en van de individuele 

bewoners is welkom. 

De bijeenkomst wordt omstreeks 21.30 uur afgesloten met een drankje.

Welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst
Traditiegetrouw nodigt Wijkraad Mierlo-Hout 

alle bewoners van de wijk uit voor de nieuw-

jaarsbijeenkomst. Deze heeft enkele jaren 

niet kunnen plaatsvinden vanwege de corona-

maatregelen. De nieuwjaarsbijeenkomst staat 

gepland op zondag 8 januari 2023 in wijkhuis 

De Geseldonk van 13.00 tot 15.00 uur. De on-

derscheiding De MierloHoutenaar wordt dan 

uitgereikt aan een persoon en een organisatie 

die zich op een speciale manier hebben ingezet 

voor de wijk Mierlo-Hout. 

Er zijn diverse genomineerden en groeperin-

gen die voor de onderscheiding MierloHoute-

naar 2022 en Groepering van het jaar 2022 in 

aanmerking komen. De Wijkraad wil graag met 

alle aanwezigen het glas heffen op het nieu-

we jaar en de goede wensen uitwisselen. Voor 

een drankje en een hapje zal worden gezorgd. 

U vindt wijkhuis De Geseldonk aan de Ceder-

houtstraat 44 in Mierlo-Hout.

De Wijkraad Mierlo-Hout wenst iedereen 

een  voorspoedig 2023!
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Het begin 

Bij de aanleg van het sportpark Brandevoort 

streefde men naar een multifunctioneel ge-

bruik van dat sportpark. Daar paste de jeu de 

boules-sport goed in. Al direct bij de bouw van 

het sportgebouw werd begonnen met de aan-

leg van jeu de boules-banen op het verhoogde 

deel, recht voor de sportkantine. Nick de Rooij 

nam het initiatief tot oprichting van een jeu de 

boules-club en Louis Vrolings die penningmees-

ter was van de beheersstichting, werd ook hier 

penningmeester. Beiden bleven tot vorig jaar in 

die functies.

De accommodatie

Het adres van ons speelveld is: 5706 KG Hel-

mond, Sportpark Brandevoort 1. Door de jaren 

heen is het speelveld steeds verder verbeterd 

en aangepast. Zo zijn er banken geplaatst, is er 

een gesloten hekwerk rondom aangelegd, is er 

aangeplant en dit jaar is een materiaalschuur ge-

plaatst. We hebben een heel goed speelveld met 

10 wedstrijdbanen. Er rest nog één grote wens 

en dat is de aanleg van baanverlichting, zodat 

we het hele jaar door ’s avonds kunnen spelen. 

De activiteiten 

Ons doel is – naast het beoefenen van de sport – 

ook het sociale aspect. Bij geschikt weer kunnen 

we het hele jaar door elke dag wedstrijden spelen. 

De leden zitten in een groepsapp en melden zich 

aan als ze willen spelen. De afspraak is dat er bij 

vier of meer aanmeldingen wel gespeeld wordt en 

bij minder dan vier niet. Zodoende sta je nooit te-

vergeefs op medespelers te wachten. We spelen 

gedurende de zomer interne toernooien voor het 

clubkampioenschap. We nemen ook deel aan de 

Helmondse stadscompetities en aan uitwisselin-

gen met andere clubs in de stad en de regio. De 

wedstrijden zijn niet alleen belangrijk als sport, 

maar zijn ook zeer belangrijk voor de sociale con-

tacten en het bestrijden van eenzaamheid.

Onze speeltijden 

Maandag tot en met zaterdag, gedurende de zo-

mertijd aanvang 14.00 uur en gedurende de win-

tertijd aanvang 13.30 uur. In de maanden mei tot 

en met augustus wordt er in plaats van woens-

dagmiddag, op de woensdagavond gespeeld, 

aanvang 19:00 uur. Is de jeu de boules-sport 

iets voor u? Kom dan gerust geheel vrijblijvend 

een keer op bovengenoemde tijden kijken en/of 

meespelen. Onze leden zullen u de nodige uitleg 

geven en het oefenmateriaal is aanwezig.

De Jeu de Boules Club

De Jeu de Boules Club viert dit jaar dus haar 

10-jarige bestaan. Het aantal leden van de club 

is door de jaren heen opgelopen tot nu ongeveer 

50 leden en het aantal mannen en vrouwen is 

nagenoeg gelijk. Onze leden zijn voor het meren-

deel gepensioneerden. Wij zijn steeds op zoek 

naar nieuwe leden, ook en vooral als u nog niet 

gepensioneerd bent, kom gerust eens kijken!

Sponsoring 

Het speelveld van de jeu de boules-club ligt cen-

traal in het sportpark Brandevoort en recht voor 

de sportkantine, direct grenzend aan het terras. 

Op dit sportpark komen – buiten de vakanties – 

wekelijks een zeer groot aantal actieve sporters 

en bezoekers. De jonge woonwijk Brandevoort 

is nog volop in ontwikkeling en het aantal inwo-

ners zal de komende jaren nog flink toenemen. 

De jeu de boules-club is op zoek naar sponsoren 

die hun naamsbekendheid willen vergroten door 

reclame-uitingen op ons terrein.

Meer informatie? 

Mail naar: josvdbroek@outlook.com.

Jeu de Boules Club 
Brandevoort 10 jaar
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SINTERKLAAS
OP BEZOEK BIJ
SCOUTING
MIERLO-HOUT
Zaterdag 27 november was een spannende dag 

voor de onderbouw bij Scouting Mierlo-Hout! Er 

stond hoog bezoek op het programma, Sinter-

klaas kwam langs op onze boerderij. De middag 

begon met een speurtocht door de houtwijk. In 

de houtwijk waren kleine jute zakjes verstopt 

met daarin een puzzelstukje. Door alle puzzel-

stukjes te verzamelen en goed neer te leggen 

werd een kort gedicht leesbaar. In het gedicht 

konden de kinderen lezen waar de cadeautjes 

verstopt lagen.

Terug aangekomen op de boerderij was daar 

Sinterklaas met zijn Pieten! Wat een feest! We 

hebben gedanst, gezongen en vragen mogen 

stellen aan de Sint en Pieten. Sommige kinderen 

hadden een mooie tekening gemaakt. De Pie-

ten hadden ook een opdracht voor de leiding. 

Zij moesten proberen een toren te maken van 

pepernoten. Dat viel nog niet mee.

Daarna werden de cadeautjes uitgedeeld aan alle 

kinderen en mochten zij allen tegelijk hun ca-

deautje open maken. Wat een fijne middag, dank 

u wel Sinterklaas voor uw bezoek!  Op zaterdag 

17 december vierden we bij Scouting Mierlo-Hout 

onze kerstviering. We hadden op ons terrein 

kampvuur met lekkere warme chocolademelk 

en slagroom. Voor de kinderen hadden we bij de 

vuurtonnen marshmallows en frikandellen.

Hoog bezoek bij Scouting Mierlo-Hout | F Scouting Mierlo-Hout

Kindervakantieweek
Mierlo-Hout 2023 
Ieder jaar hebben we een thema voor onze kin-

dervakantieweek, zo ook in 2023. We hebben 

onze mascotte Jimbo in november gevraagd 

naar ideeën. Nou, dat hebben we geweten, de 

lijst was zo lang dat we er gemakkelijk het hele 

jaar mee konden vullen. 

Verhip, was daar misschien een thema geboren? 

We gooien alles overhoop, het hele jaar gaat op 

de schop, we gooien de kalender op z’n kop. 

Zoals je op de banner kunt zien, komen er di-

verse ‘feestdagen’ voorbij en eindigen we in een 

heuse vakantie. Ben benieuwd wat dat in gaat 

houden, gaan we ergens kamperen of blijven we 

rundumhause? Gaan we misschien met de bus? 

Als ik het zo zie, hebben we die rust van een ‘va-

kantie’ dan ook wel met zijn allen verdiend. 

De inschrijvingen voor Kindervakantieweek 2023 

komen er alweer bijna aan. Noteer daarom on-

derstaande datums in jouw agenda. Mocht je als 

leiding, jeugdvrijwilliger of M.A.S-stagiaire mee 

willen doen, kijk dan op werkgroepjeugdmierlo-

hout.nl/informatie voor de inschrijfformulieren.

Inschrijfavonden: woensdag 1 februari 2023 en 

maandag 6 februari 2023

Tijd: 18:30 – 20:00 uur

Locatie: de Koning, Mierloseweg 301 Helmond.

Rest mij om jullie namens alle leden van Werk-

groep Jeugd Mierlo-Hout en onze mooie groep 

supporters fijne kerstdagen en een gezond & 

gelukkig 2023 te wensen. 

Vanuit Mierlo-Hout maakt een groep seni-

oren elke vrijdagochtend een flinke wande-

ling in de mooie omgeving van Helmond. 

Helmond kent gelukkig nog steeds een bos-

rijke omgeving 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. Wan-

delen in de groep is gezelliger dan alleen wan-

delen en het sociale aspect staat in de groep 

hoog in het vaandel. Daardoor is elke wan-

deling een klein feestje, waarbij je als senior 

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 9:30 tot 12:30 uur wandelen wij 

vanuit de Slegersstraat, tegenover de ingang 

van het kerkhof. Je bent van harte welkom.

Sportief
wandelen 
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Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66
5707 SL Helmond
T. 0492 - 540 953

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

Pets Health Mierlo
Nijverheidsweg 1
5731 HZ Mierlo
T. 0492 - 74 55 99

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

Fijne jaarwisseling en 
een gezond 2023

Ook in  2023 kun je voordelig enten bij Pets Health Mierlo!

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!

GRATIS

financiële planning wonen | hypotheek vermogensopbouw

Geef je dromen een Kanzz

Waar droom jij over voor later? 
Wil je eerder stoppen met werken 
of echt die droomreis maken? 
Om dit waar te kunnen maken
heb je vermogen nodig. Met een 
financieel plan ga je nu aan de 
slag voor later.  Zo neem je de 
juiste maatregelen voor een
zorgeloze toekomst. Bel voor 
een vrijblijvende afspraak 
of kijk op Kanzz.nl.

Hans Maasakkers CFP
06 - 505 24 702
Hans@kanzz.nl

®
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   ZijActief 
Mierlo-Hout stopt 

Door: Floortje Jansen

Vanuit de Boerinnenbond, de organisatie die 

zich inzette voor de ontspanning van de hard-

werkende vrouw, groeide in de jaren ’60 de ver-

eniging Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO). 

Zo stond de organisatie open voor een breder 

publiek. “Maar wij hebben het niet anders mee-

gemaakt dan ZijActief”, vertelt Ria. Zelf werd ze 

voorzitter in 2015 en Thea is actief bij de orga-

nisatie sinds 2011. “Er zijn dames bij die al meer 

dan 50 jaar lid zijn. Dat zijn Marietje Swinkels (58 

jaar lid), Betsie van Vlerken (52 jaar lid) en Ria 

van Gennep (53 jaar lid).” Per januari stoppen er 

twee bestuursleden. Dan blijven we alleen Ria en 

Thea over. “Dat is simpelweg niet te doen.” De 

vrouwen merken vooral dat sinds de coronapan-

demie de opkomst laag is. “De afgelopen jaren 

hebben we verschillende dingen moeten afzeg-

gen. We hebben bijvoorbeeld een minimum van 

tien leden voor een activiteit, maar er komen er 

vaak maar acht opdagen. Dat is niet meer leuk, 

ook niet voor degenen die zich opgeven, want 

vaak zijn dat dezelfde.”

Begrip

Tijdens lockdowns kon er niks worden geor-

ganiseerd, met name ook vanwege de kwets-

baarheid van de doelgroep. “Gelukkig hebben 

we niet veel leden verloren aan corona”, vertelt 

Thea. “Eén was al langer ziek en is toen helaas 

overleden.” Na die periode merkten Thea en Ria 

ook verschil. “Het leek wel of de mensen bang 

waren om te komen. De angst bleef toch han-

gen.” Onder andere naar aanleiding daarvan 

verstuurden ze in juni een brief naar de leden. 

“We vroegen naar een verklaring voor de lage op-

komst en of dat lag aan angst voor corona of dat 

het aanbod niet interessant genoeg was. Maar 

nog meer; moeten we zo nog wel doorgaan?” Na 

een respons van vijf brieven viel het definitieve 

besluit om te stoppen met ZijActief. Ria was blij 

verrast met de reactie hierop. “Ik verwachtte veel 

tegengeluid, maar de meesten begrepen het wel 

en dan heb je minder schuldgevoel.”

Afsluiten

Ook de Geseldonk, waar de meeste thuisacti-

viteiten van ZijActief Mierlo-Hout de afgelopen 

jaren plaatsvonden, is bekend met de afname 

in het verenigingsleven. “Toen ik ernaartoe ging 

om te zeggen dat we vanaf 1 januari niet meer 

komen, zei de beheerder: ‘jullie ook al’”, vertelt 

Thea. “We zijn er altijd goed verzorgd, dus niks 

dan lof richting hen.” De afsluiting vindt plaats bij 

café en feestzaal De Koning. De organisatie heeft 

altijd de Houtse ondernemers gesteund met hun 

activiteiten en dus is De Koning een passende 

plek voor de allerlaatste. “Het loopt goed, veel 

mensen melden zich aan. Dat is wel heel fijn, 

om dat te merken.” Op 15 december nemen ook 

Thea en Ria afscheid van 77 mooie jaren ZijAc-

tief. “We gaan er een gezellige avond van maken. 

Eén met een lach en een traan, dat wel.”

Katholieke vrouwenorganisatie ZijActief afdeling Mierlo-Hout stopt per 1 januari 
2023. Dat heeft de organisatie na 77 jaar tot grote spijt moeten besluiten. In dit 
artikel een terugblik op de mooie hoogtepunten door de ogen van voorzitster en 
secretaris Ria van Beeck en penningmeester Thea Heldens. 

De foto’s zijn genomen 
tijdens enkele van vele 

activiteiten die ZijActief 
Mierlo-Hout organiseerde 
| F ZijActief Mierlo-Hout
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MIERLOSEWEG 264, HELMOND | 0492 - 54 49 10
BLOEMBOETIEKNICOLE.NL

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

Bloemboetiek

Nicole

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 Peter Jans, de trouwste fan en aanhanger van 
carnavalsvereniging de Houtse Kluppels.

Tekst en foto: Anton van Lieshout

Peter werd geboren in 1957 te Helmond, Peter 

was 4 jaar toen het gezin Jans naar de pastoors-

wijk in Mierlo-Hout verhuisde en enkele jaren 

later naar de Pater Bollenstraat. Peter groeide 

op in een warm gezin met lieve ouders en een 

fantastische broer, omdat de mobiliteit van 

Peter wat minder was kreeg hij aangepast on-

derwijs in Eindhoven. Hierna kon Peter naar Nij-

megen waar hij intern was en het vak ‘grafische 

technieker’ leerde. Het was in het jaar 1975 dat 

Peter zijn eerste baan bij het toenmalige Helso 

kreeg aangeboden, en Peter ging aan de slag 

als ‘braillemachine’-technicus. Peter voorzag de 

voeltoetsen van de juiste kapjes zodat de blinde 

gebruiker de braillemachine kon gebruiken zoals 

een niet-blinde een toetsenbord gebruikt. U zult 

begrijpen dat dit bijzonder secuur werk was waar 

maar weinig mensen toe in staat waren om dit 

handmatig te doen. Toen in 1981 dit secure werk 

werd geautomatiseerd, pakte Peter zijn oude 

liefde, het grafisch werk, weer op en met bijzon-

der veel interesse in het grafische vak bleef hij 

dit doen tot 2011. Onze jongeman werd een jaar-

tje ouder en het zware grafische werk verruilde 

hij voor een baan waar hij verantwoordelijk was 

voor diverse werkzaamheden.

Heb je ook hobby’s Peter? “Nou en of! Maar 

liefst 30 jaar heb ik zwemles gegeven aan in-

valide personen bij de zwemvereniging ‘Lutra’ 

in Helmond, fantastisch werk wat ik met zeer 

veel plezier heb gedaan en op terug kijk. En 

met grote dank aan mijn ouders die mij weke-

lijks naar Lutra brachten en natuurlijk ook weer 

ophaalden, aangezien autorijden en fietsen voor 

mij niet geschikt was.” Daarnaast kookt hij nog 

steeds zijn eigen potje en houdt hij zijn mooie 

appartement blinkend schoon, want Peter 

woont inmiddels alweer vele jaren geheel zelf-

standig. Het was in het ‘Unitasgebouw’ dat jon-

ge Peter voor het eerst kennis maakte met car-

naval en zijn interesse in het carnavalsfeest met 

vele prachtige evenementen is nooit meer over 

gegaan. Zonder enige twijfel is Peter de meest 

trouwe Kluppel-aanhanger allertijden, weinig of 

geen evenement of feestavond worden door 

hem overgeslagen. Ga met carnaval naar de Ge-

seldonk, kijk achter in de grote zaal even rustig 

rond en honderd procent zeker dat je hem met 

een heerlijk wit wijntje ziet staan. Peter geniet 

van de muziek en de hossende mensen, maar 

vooral van de gezelligheid. Jaarlijks krijgt hij van 

de Prins zijn onderscheiding en dat moet ook zo 

blijven voor deze Kluppel-jubilaris.

Peter leeft en regelt zijn eigen leven, bezoekt 

met regelmaat zijn kerngezonde 93-jarige moe-

der en is zijn broer ontzettend dankbaar voor 

alle aandacht die hij van hem krijgt bij de dingen 

die voor Peter te moeilijk zijn. Peter, we moe-

ten groot respect voor jou hebben want je bent 

een man die niet gauw bij de pakken neer gaat 

zitten, die zijn spulletjes op ’t Hout koopt, en 

jaarlijks geniet van het geweldige carnavalsfeest 

met alles erop en eraan bij C.V. de Kluppels in 

hoftempel De Geseldonk.

Beste Peter, geniet van het leven, zorg goed voor 

je moeder en tot ziens in De Geseldonk. 

Peter Jans ontving deze maand 
het Bijzonder Bloemetje
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We zijn de afgelopen jaren van de ene crisis naar de andere 

gerold en dat heeft zijn weerslag gekregen op onze samen-

leving. De coronajaren hebben ons allemaal zwaar geraakt en 

als we nu kijken naar de energiecrisis die zich in een rap tem-

po heeft ontrold, ook in onze stad, dan zien we nu een beeld 

dat niet Nederlands is. Los van de schuldvraag, want de hele 

wereld heeft er last van. Wij voelen ons als lokale CDA-politici 

verantwoordelijk om onze inwoners en verenigingen maxi-

maal te ondersteunen om de lasten die torenhoog zijn ge-

worden, draaglijk te maken. Als we dat allemaal in gezamen-

lijkheid doen dan kunnen we ook deze periode doorkomen.

Tijdens de begrotingbehandeling voor 2023 heeft het CDA 

mede een motie ingediend om de verenigingen die een ge-

bouw huren maximaal te ondersteunen om de energielasten 

te kunnen betalen. Die motie kreeg brede steun in de ge-

meenteraad en wij gaan ervan uit dat het college en de amb-

tenaren nu druk bezig zijn om al die clubs te ondersteunen. 

Ook inwoners kunnen een beroep doen op steun en velen 

hebben dat gelukkig al gedaan. U nog niet? Neem contact op 

met de gemeente.

Als we even voetbalvereniging Mierlo-Hout als voorbeeld ne-

men. In 2020 betaalden zijn voor energie € 22.000,= per jaar, 

in 2021 € 48.500,= en in 2022-2023 gaat dat € 93.000,= 

per jaar worden. Hoe gezond je vereniging ook is, dat is niet 

op te brengen. Wij vinden dan ook dan in deze gevallen de 

gemeente de beurs moet trekken en die verenigingen moet 

gaan ondersteunen. Wekelijks sporten hier heel veel jongeren 

en ouderen en met veel plezier. We kunnen van verenigingen 

niet verlangen dat ze de contributie maar even gaan verhogen 

om de energierekening te kunnen betalen.

 Tegelijkertijd is nu het moment aangebroken om te werken 

en stappen te zetten over verduurzaming van het energiege-

bruik. Ook daarvoor is een motie aangenomen en wij verlan-

gen van het college dat ze hier snel werk van maken. Het is 

nu de tijd om vooruitkijkend naar de komende jaren juist die 

verduurzamingsslag te maken. Dat is niet alleen van belang 

om de kosten in de hand te houden, maar ook het milieu hel-

pen we daar een handje mee. Als we dat nu eens echt samen 

gaan doen, dan snijdt het mes aan 2 kanten.

Heeft u iets onder de aandacht te brengen?

Geef het aan: cdafractiehelmond@outlook.com. 

Ron Peters,

Raadslid CDA

POLITIEKE COLUMN

De energiecrisis 
raakt ons allemaal!

De bevrijdings- en herdenkingsfestiviteiten 1944-2022 in Mier-

lo-Hout werden ook dit jaar mede mogelijk gemaakt door onze vrij-

willigers, partners, sponsors, de parochie Damiaan en niet te vergeten 

allen die zich hebben aangesloten bij de club van: 'Vrienden van het 

Monument'.

Het stichtingsbestuur van HMMH is u erg dankbaar en wil graag aan 

iedereen haar respect en waardering uiten voor al uw kleine en grote 

inspanningen. Namens bestuursleden, Harrie, Henk, Patrick en Ad wen-

sen wij iedereen bijzonder fijne feestdagen en… moge het nieuwe jaar, 

op alle gebied een jaar worden waarvan je zegt; het mocht nog jaren 

zo duren!

Mario Coolen VZ 

Dankwoord

Informatieavonden
in de maanden januari 
en februari 
Ook in de maanden januari en februari 

bent u op verschillende dinsdagavon-

den om 19.30 uur van harte welkom 

in de Geseldonk voor een informa-

tieavond over een belangrijk thema. 

Hierbij het programma voor januari en 

februari:

Dinsdag 17 januari

Deze informatieavond wordt verzorgd 

door diëtiste en leefstijlcoach Netty van 

Kaathoven.

Dinsdag 31 januari

Tijdens deze bijeenkomst is het thema 

armoede. De avond wordt verzorgd 

vanuit Sociale Teams Helmond.

Dinsdag 7 februari

Na het succes in het afgelopen jaar, 

wordt er ook dit jaar een interessante 

avond verzorgd vanuit de Huisartsen-

praktijk Mierlo – Hout.

Dinsdag 14 februari

Buurtbemiddeling is een manier om 

onderlinge problemen op te lossen. 

Deze avond gaat men vanuit de LE-

Vgroep hier nader op in.

Dinsdag 28 februari

Wim Tilburgs, die al eerder een druk-

bezochte avond verzorgde samen met 

cardioloog Jeroen Lammers, gaat deze 

avond dieper in op diabetes 2 en op 

een succesvolle behandeling van deze 

ziekte.

U kunt zich voor deze interessante in-

formatiebijeenkomsten opgeven via 

info@kansrijkmierlohout.nl. De koffie 

staat klaar en voor deze avonden wordt 

geen bijdrage gevraagd.
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Show- en 
Zwetsmiddag 
Savant-Alphonsus

Met show-acts van Tante Loes en Dè Velt Op 

gaat gegarandeerd het dak eraf! De presentatie 

is weer in goeie handen bij Marc van der Vorst 

en de muzikale omlijsting komt natuurlijk van 

de Original Hell und Munter Musikanten. Tech-

niek wordt zoals altijd verzorgd door Twan van 

der Putten. Met al deze ervaring in huis hebben 

we er zin in om een geweldige middag neer te 

zetten. Niet zoals u gewend was in de avond, 

maar beter passend bij onze bewoners, op een 

zondagmiddag. 

We weten dat er in Mierlo-Hout veel mensen zijn 

die deze middag willen bezoeken, maar de kaar-

ten zijn beperkt! Daarom is er een kaartverkoop 

in de hal van woonzorgcentrum Savant-Alphon-

sus georganiseerd op 4 en 5 januari van 14.00 tot 

16.30 uur. Kaartjes kosten € 12.50.  Maximaal 4 

kaarten per persoon. 

Na deze verkoopdagen zijn de kaartjes te verkrij-

gen in ons restaurant ‘de Gasterij’ tussen 10.00 

en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur. Zorg 

dat u erbij bent!

Op 22 januari 2023 organiseren we een bruisende Show- en Zwetsmiddag in 
woonzorgcentrum Alphonsus. Om half drie openen prinses Cissy en hofdame 
Netty van de Kwietkedieten deze middag. Met tonpraters als Iveke van Gerven, 
Hans Verbaarschot en Hans Eijkemans hebben we een top-programmering om de 
daverende lach te kunnen garanderen. 

200617NH0	 01-07-2021	 definitief	ontwerp	winkelgebouw	Hortsedijk,	Helmond

bulter  architecten

16



Enige tijd geleden berichtten we dat er plannen zijn om een Nettorama 
supermarkt te vestigen aan de Hortsedijk tussen Stiphout en Mierlo-Hout 
in. Een rechter kende deze vergunning toe.

Weekkrantdeloop 

weekkrantdeloophelmond
Volg ons!

Wil jij ook wat bijverdienen? 

Word nu bezorg(st)er 

voor Weekkrant De Loop Helmond

bezorging@deloop.eu06-18938912

WWW.HELMONDNU.NL

Uw bezorg(st)er wenst ufijne feestdagen en een gelukkig20232023

200617NH0	 01-07-2021	 definitief	ontwerp	winkelgebouw	Hortsedijk,	Helmond

bulter  architecten
Gemeente Helmond is teleurgesteld over deze uitspraak en heeft een andere mening, de locatie is in strijd 

met het bestemmingsplan. En heeft een hoger  beroep ingediend tegen deze uitspraak bij de Raad van Sta-

te. Een prijsvechter op deze plek is een grote bedreiging voor de bestaande supermarkten en niet gewenst, 

omdat er al teveel supermarkten per hoofd van de bevolking in Helmond zijn. Met spanning wachten de 

diverse instanties deze uitspraak af.

Nettorama supermarkt

F |  Bulter architecten

WWW.HELMONDNU.NL

17



WAT TE
DOEN?
EVENEMENTEN
JANUARI

8
JAN.

13
JAN.

Nieuwjaarsreceptie 
wijkraad Mierlo-Hout

Minor

De Geseldonk.

De Geseldonk.

Het Feestteam en Jan 
Biggel bij Vijf Uurkes Vurraf
De aftrap van jouw carnaval begint traditio-

neel bij De Kluppels met Vijf Uurkes Vurraf. 

Op vrijdag 17 februari gaan we knallend car-

naval in met optredens van Het Feestteam, 

Jan Biggel, Alex, Arjon Oostrom en de DJ’s 

MAFFJA. De kaartverkoop start 2 januari 

via www.helmondticket.nl!

De entree is 6,50 euro, inclusief twee con-

sumptiebonnen (exclusief servicekosten). 

Kaartjes zijn vanaf 2 januari te bestellen via 

www.helmondticket.nl. Maar let op, wees er 

snel bij want op=op! De avond begint om 

18.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Op deze 

avond is de garderobe gratis.

Ook dit is weer een #fijnfisjenie 

©Omroep Brabant…

Meer info op: www.helmondticket.nl

www.onsmierlohout.nl

GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680

Toegetreden zijn de heren Jaap Postma en 

Pieter van Rooij (beiden oud-bestuursleden). 

Voorzitter Jeroen Giebels doet een stapje terug 

en legt het voorzitterschap neer. Hij blijft wel 

bestuurslid. Secretaris Willy Kuipers verlaat het 

bestuur en draagt het secretariaat over. Nieuwe 

leden van het dagelijks bestuur zijn Jaap Post-

ma in de functie van voorzitter en Pieter van 

Rooij in de functie van secretaris. Theo Penders 

blijft zijn taken uitvoeren als penningmeester. 

Naast het organiseren van de jaarlijkse activiteiten 

zal het bestuur binnenkort starten met een leden-

werfactie. Zowel in de destijds bepaalde ‘buurt’ 

Ashorst, als de bewoners van de Alphonsusstraat 

en het Janssen & Fritssenplein en ook van de 

‘witte wijk’ bestaande uit de straten Aquamarijn-

straat, Agaatstraat, Jadestraat, Toermalijnstraat 

en Opaalstraat zullen worden aangeschreven. 

Daarmee wil het bestuur het huidige ledental van 

90 ‘voordeuren’ graag flink uitbreiden. 

Mededelingen vanuit Wijkvereniging Ashorst
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Mam en pap,
 
Al 50 jaar getrouwd: dat vraagt om een felicitatie! 
Want jullie liefde is goud waard. Al 50 jaar lang heeft jullie 
huwelijksbootje haar koers weten te varen.

Van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk! 

Groetjes 
Esther Patrick en de kinderen, 
Martijn Wendy en de kinderen,
Judith en Marcel

G E T R O U W D AMBIGU
AMBITIEUS
BOERKA
CISIS
COUPEUR
ELLENDIG
EROTISCH
ETIKET
ETIQUETTE
GENRE
GIETER
KETEN
KILTE
KRACHTTERM
KROKET

LAMPENGLAS
MAGIE
MEENT
MEERKAT
ONOMWONEND
PRIMEUR
RECORDER
SCHOP
SCHREDE
SMART
SMEDER
STOPPEL
TOETEREN
WEGVALLEN

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

DOE MEE 
EN WIN!

Puzzel mee en win een overheerlijke 
Brabantse kaneelkoek 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:
Saskia Rutjens-Maes

Kaartverkoop Show- en 
Zwetsavond De Kluppels 
van start
De Kluppels hebben weer een prachtige line-up voor de Show- en Zwets-

avond. Met kletsers als Jasper van Gerwen en Rob Scheepers staan er 

top-tonpraters op de planken in hoftempel De Geseldonk. Het program-

ma wordt opgevuld met amusement van het Van Binsbergen Trio. De 

avond voor de lachspieren is op zaterdag 4 februari. Kaarten zijn vanaf nu 

te bestellen via www.helmondticket.nl.

Op het programma staan: Jasper van Gerwen, Rob Scheepers (Helmond), 

Boy Jansen, Arian Compen en Andy Marcelissen.

Online kaartverkoop

De Show- en Zwetsavond begint om 19.30 uur. De zaal gaat om 18.30 uur 

open. Uiterlijk 19.15 uur sluiten de deuren. De kaartjes kosten € 13,- per per-

soon, exclusief servicekosten. De garderobe voor deze avond is gratis. De 

kaartverkoop is inmiddels van start gegaan via www.helmondticket.nl. 

Nieuwe opzet

Vanaf dit jaar worden er geen zitplaatsen meer gereserveerd. We willen ie-

dereen in de gelegenheid stellen om zelf een stoel te kiezen in de zaal. Je 

koopt dus alleen online een ticket, in de zaal kun je zelf een (beschikbare) 

plaats kiezen.
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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COMING HOME FOR
 CHRISTMAS 

IN 2022 o.a. SUCCESVOL VERKOCHT IN UW WIJK

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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