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Helmond

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

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

Alles rond je zwanger- 
schap op één plek

 Iedere dag spreekuur,  
op verschillende locaties

Professioneel advies

Een graf in de natuur is groen, 
duurzaam en voor altijd

De eeuwige grafrust staat ook garant voor eeuwige
natuur. Bovendien vraagt een graf in de natuur geen
onderhoud en zijn de kosten eenmalig. 
Zo laten we geen extra zorgen na, maar wel een fijne 
plek voor gedenken en herinneren. 

Reserveer deze plek al bij leven, dat maakt wensen 
kenbaar en ontzorgt onze naasten.

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

          
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474

www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   
 facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth       instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf 

 

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

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa
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Aan de inhoud van 
Ons Mierlo-Hout Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor u ligt het allereerste nummer van Ons Mierlo-Hout 

Magazine van 2023! Een nieuw jaar met volop nieuwe kansen 

en activiteiten. Carnaval is in aantocht, veel mensen weten al 

hoe zij dit feestje gaan vieren. Het tweede nummer van 2023 

van Ons Mierlo-Hout Magazine zal half maart verschijnen, aan 

het einde van de winter.

In deze editie

Hans Verhees maakte een mooi verslag van de overdracht van het 

archief van Houtvonken naar Heemkundekring Myerle. Marc de Jong 

vroeg Houtenaren naar hun plannen voor carnaval en Henk van Dijk 

was aanwezig bij het allerlaatste optreden van het Houts Gemengd 

Koor. Daarnaast ging Wendy op de koffie bij de 100-jarige Frans 

Janssen. Dit en nog veel meer leest u in dit nieuwe magazine.

Wij wensen u veel leesplezier!

IN 
DEZE 
UITGAVE.

HOERA! FRANS
JANSSEN 100 JAAR.
Het zal begin januari vaak 
geklonken hebben in Alphonsus: 
hieperdepieperdepiep!  Van harte 
gefeliciteerd Frans! Ook wij van Ons 
Mierlo-Hout magazine gingen gezellig bij 
hem op de koffie om hem te feliciteren.
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Bijzonder 
Bloemetje

Gonny van den 
Heuvel Mierlo-
Houtenaar 2022

Jaarvergadering 
en Teeravond Gilde 

St. Antonius Abt

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 
Tonnie van Bussel

Gonny van den Heuvel is op 
zondag 8 januari uitgeroepen 
tot MierloHoutenaar 2022. 
De Groepering van het jaar 
werden de vrijwilligers van de 
verkeersregelaars. 

4.

9.

19.

Op zaterdag 21 januari 2023 
heeft het Gilde weer haar 

traditie in ere gehouden 
door stil te staan bij de 

patroonheilige St. Antonius Abt. 
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Bijzonder Bloemetje

Door: Anton van Lieshout

Naast zijn drukke baan, is Tonnie voorzitter van 

TCM. Tonnie is een zeer fanatieke wielrenner, 

want naast de vele kilometers die hij in clubver-

band fietst, gaan er maar weinig weken voorbij 

dat hij geen groot aantal trainingskilometers zelf 

fietst. Tonnie werd in januari 1992 lid van TCM. 

Na enkele jaren lid te zijn geweest, trad hij toe 

tot het bestuur. Welgeteld is hij nu 22 jaar lid van 

het bestuur en bekleedde de functies van secre-

taris, penningmeester en momenteel voorzitter. 

Tonnie, we kennen natuurlijk TCM als Houtse 

tourclub, maar wat is TCM voor een club en wat 

heeft TCM te bieden?

Tourclub Mierlo-Hout

“De vereniging draagt de naam Tourclub Mier-

lo-Hout. Zij is opgericht op 23 januari 1986 te 

Mierlo-Hout. De vereniging heeft als doelstelling 

het beoefenen en eveneens het bevorderen van 

het toerfietsen in al haar verschijningsvormen.”

Wekelijkse toertochten

“Vanaf medio maart tot en met medio oktober 

worden er op zondagmorgen tourtochten ge-

fietst. Samenkomst is bij het scoutinggebouw 

aan de Koeveldsestraat. De afstand van de eer-

ste drie tot vier tochten beginnen bij 50 en loopt 

op tot 90 kilometer. Daarna zijn de afstanden 

rond de 100 kilometer met enkele uitschieters 

naar 110/120 kilometer. De gemiddelde snelheid 

waarmee wordt gefietst ligt rond de 26 tot 27 ki-

lometer per uur, wat neerkomt op een constante 

snelheid van rond de 28 tot 29 km op de teller.”

Winterprogramma

“In de wintermaanden worden er door de lief-

hebbers van TCM op de zondagmorgen moun-

tainbikeroutes gefietst.”

Clubweekend

“Jaarlijks wordt er een tweedaags weekend ge-

organiseerd. De deelnemers aan dit weekend 

moeten meestal een extra inspanning leveren, 

omdat de afstand duidelijk langer is dan de af-

stand van een doorsnee toertocht. Ook gaat de 

tocht vaak door heuvelachtig gebied, zoals de 

Eifel of de Ardennen.”

Tijdrit

“Meestal wordt de tijdrit aan het einde van het 

seizoen verreden. Bij deze tijdrit gaat het niet 

om de hoogst mogelijke snelheid, maar om een 

vooraf door de individuele deelnemer opgege-

ven snelheid te fietsen. Vanzelfsprekend worden 

hierbij geen hulpmiddelen gebruikt.”

Feest

“Ook bij onze tourclub geen klank zonder drank 

en daarom wordt er jaarlijks een feestmiddag 

of -avond georganiseerd voor alle leden en 

hun partners. Tijdens deze gezellige bijeen-

komst worden er prijzen uitgereikt aan leden 

die een bijzondere prestatie hebben geleverd, 

of zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de 

tourclub.” Een interessant programma Tonnie, 

tot slot de vraag: Hoeveel leden telt de tourclub 

op dit moment? “Door de jaren heen is het aan-

tal leden wat teruggelopen en staat de teller 

momenteel op 20, dat mogen er wel wat meer 

worden en daarom maak ik van de gelegenheid 

gebruik om geïnteresseerden aan te moedigen 

via het aanmeldformulier contact op te nemen. 

Kennismaken met de tourclub middels enkele 

vrijblijvende toertochten te fietsen, is mogelijk.”

Beste Tonnie, mijn dank voor je tijd, maar zeer 

zeker voor je inzet bij de tourclub, nog vele veilige 

kilometers gewenst.

Voor alle lezers:

Gezondheid is zeker niet alles, maar zonder ge-

zondheid kan niets gedijen. Ga wielrennen. Kijk 

voor meer informatie op www.tourclub-mierlo-

hout.nl of mail naar info@tourclub-mierlohout.nl.

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 Tonnie van Bussel, de trotse 
voorzitter van Tourclub Mierlo-Hout. Tonnie is directeur en 
mede-eigenaar van de van Bussel Groep: 
Bouw, Vastgoed, Ontwikkeling. 

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

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

Bloemboetiek

Nicole
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Houtvonken draagt 
fotoarchief over aan 
Heemkundekring 
Myerle
Het is inmiddels ongeveer 5 jaar gelden dat de vlag viel voor Houtvonken, het parochie- en 
informatieblad voor de inwoners van Mierlo-Hout. Het bestuur van de stichting zag zich 
genoodzaakt te stoppen met de wekelijkse uitgave, zeker niet omdat die niet gewaardeerd 
werd door de Houtenaren en ook lag het niet aan de inzet van de vrijwilligers die het blad 
maakten en verspreiden. Wel was het aantal vrijwilligers waarmee het moest gebeuren te klein 
om door te kunnen gaan. Het was een moeilijke maar noodzakelijke beslissing.

Tekst en foto’s: Hans Verhees

Het stichtingsbestuur heeft zich beraden 

over wat te doen met de vele foto’s die in het 

(digitale) archief waren opgeslagen. Het zou 

zonde zijn als die niet meer gebruikt zouden 

worden. In Heemkundekring Myerle werd een 

partner gevonden die bereid is om het archief 

over te nemen, te beheren en te ontsluiten 

voor gebruik. De feitelijke afspraak werd al in 

2019 gemaakt en de fysieke overdracht vond 

in 2020 plaats. Afgesproken werd om een 

avond te organiseren waarin Rinie Weijts na-

mens Heemkundekring Myerle een presen-

tatie geeft over Houtvonden, gebaseerd op 

het archief en waarbij de overdracht formeel 

plaatsvindt. Door de omstandigheden werd 

ook dit uitgesteld.

Op 3 januari jongstleden was het zover dat 

de avond in De Geseldonk in Mierlo-Hout 

plaatsvond. Een grote groep belangstellen-

den, vaak ook voormalige vrijwilligers van 

Houtvonken, was aanwezig. Voorzitter Henri 

Meeuwsen van Houtvonken memoreerde de 

meer dan 50 jaren dat het blad heeft be-

staan, de 50.000 digitale foto’s vanaf 2003 

die in het archief zitten en de 10.000 foto’s 

van daarvoor die door Jos van Stiphout ge-

scand zijn. De voorzitter van Heemkunde-

kring Myerle, Hans Klink, bedankte Houtvon-

ken voor het vertrouwen en beloofde dat zijn 

vereniging het archief met zorg zal beheren 

om het te laten gebruiken, conform de wens 

van Houtvonken. Daarna werd de overdracht 

beklonken door het ondertekenen van de 

overdrachtsakte door de beide voorzitters.

Henri Meeuwsen nodigde Rinie Weijts daarna 

uit om zijn presentatie te houden en deelde 

de zaal mee dat hij Rinie gevraagd had een 

mooie selectie uit de foto’s te maken, omdat 

het anders wel erg laat zou worden. Rinie be-

gon zijn presentatie met een afbeelding van 

de ‘Eerste contactlegger’ die op 17 januari 

1965 verscheen. Dit was feitelijk het eerste 

nummer van Houtvonken, maar die naam 

moest toen nog geïntroduceerd worden. Die 

kwam uit een prijsvraag in het eerste num-

mer en werd al heel snel ingevoerd. 

Binnen een maand na de “Eerste contactleg-

ger’ werd de naam Houtvonken al ingevoerd. 

Rinie besteedde ook uitgebreid aandacht 

aan pastoor Van de Ven, die als grondlegger 

van Houtvonken kan worden beschouwd. 

Hij wilde een communicatiemiddel met zijn 

parochianen hebben buiten het kerkgebouw 

om. Rinie memoreerde ook nog de anekdo-

te dat de pastoor bij zijn contactgegevens in 

Houtvonken een tweede telefoonnummer 

vermeldde dat gebeld kon worden als op het 

eerste nummer geen gehoor werd gevonden. 

Dat tweede nummer was van het café tegen-

over de pastorie, want daar was de pastoor 

vaak als hij niet thuis was. Rinie ging door 

de geschiedenis van Houtvonken aan de 

hand van vele mooie foto’s en verhalen over 

Houtenaren en vrijwilligers van Houtvonken. 

Vanuit de zaal werd vaak instemmend gerea-

geerd en werden aanvullingen gegeven waar-

door het een levendige, informatieve en ge-

zellige bijeenkomst werd. Aan het einde kon 

worden vastgesteld dat het meeste wat deze 

avond verteld was, helemaal klopte, net zoals 

dat in Houtvonken ook altijd het geval was.
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Bai ons ziedet 
hillemol zitte!

Hoofdstraat 99, Helmond | 0492-549541
info@vanberlooptiek.nl | www.vanberlooptiek.nl

F ijne 
Carnaval!

Carnavalszaterdag 
18 februari gesloten

FEBRUARI

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

15/02 KIRSTEN VAN TEIJN

JEUGD (S)EXPERIMENT

16/02 CONNY JANSSEN DANST

DANS FRAMED

23/02 POPPENKAST (5+)

JEUGD De Toneelmakerij

24/02 SARTRE EN DE BEAUVOIR

TONEEL Het Zuidelijk Toneel

25/02 JUF ROOS (2+)

JEUGD Gaat op avontuur (reprise)

01/03 JACK WOUTERSE

TONEEL Keefman

03/03 JASPER VAN DER VEEN

CABARET Niet gehinderd door enige kennis

07/03 JON VAN EERD

TONEEL Zo vader zo zoon

08/03 THE PONCHO MUST GO ON

CABARET Tosca Niterink en Anita Janssen

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
binnenkort:

do 16 feb 21:00 u  

verzot op
BRENT BEUKELAER 
vr 17 feb 20:00 u  

leo blokhuis
INLEIDING HALLELUJAH
do 23 feb 20:45 u  

cine_live 
FILMCONCERT WE STOOD LIKE KINGS   
do 02 mrt 20:00 u  

cine_live
WK 74 FLASHBACK 
MET O.A RENÉ VAN DE KERKHOF 
zo 05 mrt 15:30 u  

chansons! 
RONALD NAAR EN LISE AKKERMANS
vr 10 mrt 20:45 u  

mooneye
ZA 25 mrt 20:45 u  

Klangstof

podium

THE FABELMANS
De jonge Sammy heeft een passie voor film

FALCON LAKE 
Verhaal over een eerste liefde 

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

Bezoek World Press Photo Hel-
mond nu t/m 19 februari 2023 
in de expositieruimte van De 
Cacaofabriek. Vrije toegang!

De wereldberoemde tentoon-
stelling laat confronterende en 
ontroerende foto’s van de be-
langrijkste en meest nieuws-
waardige verhalen van het jaar 
zien. Een must-see voor ieder-
een die van fotografie houdt 
en/of persvrijheid belangrijk 
vindt.

Houts geklets
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Waar en hoe ga je carnavallen?
Houts geklets

Tekst en foto’s: Marc de Jong

Gerard: “Mijn pak voor 

carnaval had ik al. Nu heb 

ik biersokken gekocht, met 

bierglazen erop. Ik heb thuis 

meerdere pakken hangen. 

Carnaval vier ik graag met 

vrienden en bezoek daarbij 

dan ook meerdere Helmondse 

verenigingen zoals de 

Keiebijters en CV OLUM. Ik 

hoop op goed weer!”

Sepp, Krijn en Guus: 

Zij stappen net van de tractor 

om een outfit te gaan kopen. 

“Ja ach, we zijn maar met 

vaders tractor gekomen, 

haha, weer eens wat anders. 

Met carnaval gaan we 5 volle 

dagen en avonden helemaal 

los, gezellig. We hebben er 

heel veel zin in!” Ze kunnen 

niet wachten.

Jamian Shamayra en Jayraisa 

en ouders: “Ja hoor, wij gaan 

carnaval vieren. De kinderen 

natuurlijk op school. We willen 

er 3 dagen feest van maken. 

De kinderen hebben hun 

outfit al klaar en wijzelf? Daar 

moeten we nog even over 

nadenken. In ieder geval gaan 

we even genieten!”

René en Resie: “Wij gaan 4 

dagen carnavallen.” René: “Ik 

ga in mijn skileraarpak, nee de 

ski’s neem ik niet mee, haha.” 

Resie weet nog niet hoe ze 

gaat. “We gaan altijd met een 

hele groep. Lekker gezellig. We 

gaan zaterdag ook carnavallen 

in Eindhoven. Wat we eten? 

Veel friet, haha, lekker vet 

en een goede bodem. 

Haringhappen, neenee, dat 

vinden we niks. We hebben er 

zin in!”

Raymond, Milly en Joyce: 

“Wij vieren altijd carnaval, 4 

dagen feest! Wij vinden dat 

echt gezellig, even lekker 

feestvieren.” Rayomond trekt 

zijn berenpak aan en de kleine 

Milly ook. Joyce weet nog niet 

wat ze aantrekt, “maar dat 

gaat zeker goedkomen. Even 

lekker uit je bol gaan!”

Judith en Marit: “Yes, we gaan 

carnavallen, altijd! Optocht, 

feestzaal, lekker met alles 

meedoen, drankjes drinken en 

leuke muziek. Lekker gezellig 

met de vriendengroep samen.”
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Afvallen en 
bewegen 
doen we 

samen!

Sportschool voor vrouwen in Brandevoort 

www.inshape-afslankstudio.nl

krachtvan aloë vera
Forever Aloe Vera Gel is een pure 
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!  
De gel is 100% aseptisch 
geproduceerd en komt rechtstreeks 
van onze eigen aloë velden in Texas 
en de Dominicaanse Republiek. 
Forever Aloe Vera Gel is rijk aan 
vitamine C, is suikervrij en bevat 
geen conserveermiddelen.

Zoals de natuur het heeft bedoeld. 
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad

+ Aloë vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*

+ Zonder conserveermiddelen

+ Suikervrij

+ Rijk aan vitamine C

+ Glutenvrij

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

de

4

DRANKENLookbetterFeel better.
®

20
21

 P
ro

du
ct

br
oc

hu
re

NL

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

De fruitige aanvulling van cranberry 
en appel geeft deze aloë drank een 
milde, zoete twist. Aloë vera bevordert 
het natuurlijke afweersysteem* en 
Forever Aloe Berry Nectar bevat maar 
liefst 90,7% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van deze plant. De drank is 
rijk aan vitamine C, glutenvrij en bevat 
geen conserveermiddelen.  
Een fijne variant op de klassieker 
Forever Aloe Vera Gel! 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van 

Europese toelating. 

 734 | € 30,99      1 L

 7343 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

 7333 | € 92,97     ALOE COMBO
TRI-PACK 3 X 1 L

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® 
MINI
Geniet nu ook van Forever Aloe Berry 
Nectar onderweg! Handig verpakt in 
pakjes van 330 ml om je favoriete aloë 
drank met fruitige cranberry en appel 
smaak overal mee naar toe te nemen. 
Ook is de verpakking, net als de grote 
verpakking 100% recyclebaar.

73512 | € 123,94

12 pakjes à 330 ml
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DRANKEN

FOREVER ALOE PEACHES™

De heerlijke smaak van perzik geeft je  
een heerlijk zomers gevoel! Aloë vera 
bevordert het natuurlijke afweersysteem* 
en Forever Aloe Peaches bevat 84,3% 
pure aloë vera gel uit het binnenblad van 
deze plant. De drank is rijk aan vitamine C,  
bevat geen conserveermiddelen en  
geen gluten. Geniet dagelijks van deze 
zonnige aloë drank. 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van 

Europese toelating. 

 777 | € 30,99      1 L

 7773 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

 7333 | € 92,97     ALOE COMBO
TRI-PACK 3 X 1 L

FOREVER ALOE PEACHES™ MINI
Waarom wachten op de zomer om te 
genieten van de heerlijke smaak van 
zongerijpte perziken als je dit op elk 
moment van de dag kunt ervaren met 
Forever Aloe Peaches™ Mini. Met de 
330 ml verpakking van Aloe Peaches 
heb je de voordelen van deze aloë 
drank altijd binnen handbereik. 

77812 | € 123,94

12 pakjes à 330 ml
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Wij de pure aloë vera gel, gemaakt uit het 
binnenste van het blad, binnen een paar 
uur na het oogsten verwerken om er zeker 
van te zijn dat elke Forever Aloe Vera Gel® 
verpakking zo vers als mogelijk is, zonder 
conserveermiddelen! 

Wist je dat?

FOREVER ALOE VERA GEL®

Aloë vera bevordert het natuurlijke 
afweersysteem*. Onze Forever Aloe Vera Gel 
komt met 99,7% pure aloë vera gel heel dicht 
in de buurt van dit natuurlijke product! Het is 
bijna alsof je op een aloë vera veld staat, het 
blad van een aloë plant opensnijdt en de gel 
direct kunt proeven. Het is niet voor niets het 
eerste product dat een certificaat ontving van 
het International Aloe Science Council (IASC) 
voor de puurheid en kwaliteit. 
* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

 715 | € 30,99      1 L

 7153 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

100%
RECYCLEBAAR 

MATERIAAL

Een goede aanvulling op  
een uitgebalanceerd en 
gezond voedingspatroon.  
Ontdek de heerlijke smaken!

6 LAGEN 
BESCHERMEND 

MATERIAAL

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
Je favoriete aloë vera drank is ook handig 
verpakt voor onderweg in pakjes van 330 ml. 
Kies voor Forever Aloe Vera Gel® Mini met 
99,7% pure aloë vera gel en ervaar de 
voordelen van aloë vera waar en wanneer je 
maar wilt.

71612 | € 123,94  

12 pakjes à 330 ml

20
21

 P
ro

du
ct

br
oc

hu
re

5

Meer informatie? 

Lenie
Klaasen 
06-52716622

Barbera

Uw voetzorg 
in goede 
handen.

Voetverzorging

Kamperfoelie 5 | Helmond | 06-45448002

Er zijn oneindig veel mogelijkheden om er beter uit 

te kunnen zien, maar echte schoonheid zit natuur-

lijk van binnen. Niets is mooier dan een glimlach en 

ogen die schitteren. Maar voor het geval je nog wat 

tips kunt gebruiken, hebben we hieronder enkele 

tips op een rijtje gezet:

• Doe een beetje (baby)poeder met een schone mas-

caraborstel op je wimpers, voordat je mascara aan-

brengt. Dit zorgt ervoor dat je wimpers niet aan elkaar 

plakken. Let er bij het gebruik van mascara op dat je 

het borsteltje niet in het flesje ‘pompt’, hiermee komt 

er lucht bij en droogt de mascara sneller uit. Breng 

mascara altijd aan in een zigzaggende beweging

• Scrub voordat je gaat slapen je lippen met een 

zachte (kinder) tandenborstel of lipscrub. Breng daar-

na een voedende lippenbalsem aan.

• Zorg dat je hoofd niet te laag ligt tijdens het sla-

pen. Dat vergroot de kans op vochtophoping onder de 

ogen (wallen). Een extra kussen kan al helpen. Let wel 

op een goede houding van je rug en nek

• Smeer elke dag zonnebrandcrème of een dagcrème 

met spf. Zo houdt je je huid langer jong. Oók in de 

wintermaanden kan UV-straling uit zonlicht namelijk 

schade toebrengen aan de huid.

BEAUTY
COLUMN

BEAUTY-TIPS

& HEALTH

ADVERTENTIE
€ 36,- EXCL. BTW

ADVERTENTIE
€ 36,- EXCL. BTW

Jouw 
advertentie 

hier?
Mail naar danielle@adcommunicatie.nl 

of bel  06-30252512

De herenkapper van Helmond!
Maak uw afspraak op www.kapsalonbart.nl

of bel +31 (0)6 40 47 88 32
Willem Prinzenstraat 162,  5701 BM Helmond

De herenkapper van Helmond!
Maak uw afspraak op www.kapsalonbart.nl

of bel +31 (0)6 40 47 88 32
Willem Prinzenstraat 162,  5701 BM Helmond

De herenkapper van Helmond!
Maak uw afspraak op www.kapsalonbart.nl

of bel +31 (0)6 40 47 88 32
Willem Prinzenstraat 162,  5701 BM Helmond

06 22812265 | www.laviebeauty.nl
info@laviebeauty.nl

CADEAUTIP 
Nú een complete gezichts-
behandeling inclusief een 
gratis rugmassage (30 min).
 69,50
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Jaarvergadering 
en Teeravond Gilde 
St. Antonius Abt 
Mierlo-Hout 
Op zaterdag 21 januari 2023 heeft het Gilde weer 

haar traditie in ere gehouden door stil te staan bij 

de patroonheilige St. Antonius Abt. Deze dag is 

officieel op 17 januari maar het gilde plant altijd 

de zaterdag het dichtst bij deze datum hun jaar-

vergadering en teeravond.

De middag startte rond de klok van 2 uur en er 

werd eerst genoten van een bakje koffie met 

een lekker stukje gebak. Nadien hebben de le-

den plaatsgenomen in de vergaderruimte van 

Wijkhuis de Geseldonk. Na de opening zijn we 

begonnen met de uitreiking van de gildepluim. 

Deze word elk jaar uitgereikt aan een gildebroe-

der of -zuster die er dat jaar bovenmatig opviel 

vanuit de oogpunt van het bestuur. De pluim 

ging dit jaar naar onze Kapitein Bert van de Laar. 

Een Gildebroeder die we hebben zien groeien 

in zijn functie, maar ook iemand die gildetrots 

uitdraagt en waar iedereen op kan rekenen bij 

gildeactiviteiten. Na het uitreiken van de pluim 

werden het secretarieel jaarverslag en de finan-

ciële stukken gepresenteerd aan de leden.

Na een korte pauze was het tijd voor de be-

stuursverkiezingen. Dekenschatbewaarder Elma 

Janssen en Dekenschrijver Berry Smits waren 

aftredend en niet herkiesbaar. Wij hebben beide 

personen heel hartelijk bedankt voor hun taak 

binnen het bestuur en nog belangrijker voor de 

inzet van ons gilde. In het bijzonder hebben wij 

Dekenschrijver Berry Smits menen te verblijden 

door hem tot lid van verdienste te benoemen. 

Waar hij ruim 16 jaar in het bestuur heeft deel-

genomen als dekenschrijver, meer dan 200 

notulen heeft opgemaakt en zorgde voor de at-

tributen, is deze benoeming zeer verdiend. Om 

dit te bekrachtigen is een mooie oorkonde over-

handigd met een bijbehorende onderscheiding. 

Daarnaast is ook het vijftallig bestuur weer vol-

tallig aangesteld. Deken Stefan Vogels en Ko-

ning/Deken Jelco Beekers waren aftredend en 

herkiesbaar en zijn voor een periode van twee 

jaar weer aangenomen bij het bestuur. Nieuw 

toegetreden tot het bestuur zijn Gildeheer 

Anton van Lieshout en Gildebroeder Ronnie 

Schuurman. Zo bouwen we met deze personen 

verder aan de toekomst van ons gilde. Over de 

toekomst gesproken, het bestuur heeft samen 

met de leden de toekomstvisie voor 2023-2025 

vastgesteld. Hierin zijn besproken onder andere 

een stukje ledenwerving, uitstraling gildeterrein, 

aantrekkelijke schietactiviteiten en een nieuwe 

accommodatie. Kortom, genoeg om mee aan 

de slag te gaan en het gehele gilde bouwt aan 

de toekomst en weet uit te stralen dat ’t Gilde 

leeft op het Hout!

Na een vruchtbare vergadering hebben de leden 

kunnen genieten van een culinair buffet, waarna 

werd opgesteld in optocht richting de Luciakerk 

voor het bijwonen van de heilige mis. Na de heili-

ge mis is de Teeravond van start gegaan, waarbij 

verbroedering onder de gildeleden samen met 

de partners bovenaan staat. Er werd geproost op 

een mooi jaar en op een mooie toekomst!

Het bestuur voor 2023-2025 | F Gilde St. Antonius Abt

Berry Smits werd benoemd door lid
van verdienste | F Gilde St. Antonius Abt
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www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407

Deze aanbieding is geldig van 10 februari t/m 18 februari 2023

Gepelde 
Garnalen

zak á 400 gram - Epic

Normaal 8,79 

12,50

2 stuks
voor

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

DEZE ACTIE IS GELDIG
BIJ AFNAME VAN EEN 
JAAR LIDMAATSCHAP.

word nu lid 
en sport in
februari 
GRATIS

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

Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

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

FIETSEN Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933www.henkvanrooijfietsen.nl
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Tja, 2023 is al weer ruim een maand onderweg en voor sommigen 

zijn er veranderingen met name in de AOW- en/of pensioenuitkerin-

gen. De prijzen stijgen en de tarieven van gas en elektriciteit blijven 

velen bezighouden. Het prijsplafond is ingegaan en is voor velen nog 

abracadabra! De winter heeft zich enkele keren laten zien en meni-

geen ziet weer uit naar de lente! Mogelijk zijn er wensen uitgesproken 

en wordt daar hard aan gewerkt. 

Het stoppen met roken of het afslanken was voor enkelen toch een 

stap te ver! De nieuwjaarsrecepties zijn op vele plaatsen weer op 

ouderwetse manier gehouden en ook is de Mierlo-Houtenaar 2022 

bekend gemaakt. Kortom, 2023 is begonnen en corona is nu echt op 

de terugweg.

Heeft u mogelijk ook nog nieuwe wensen/verwachtingen? 

Oké, zullen we er eens enkele opsommen: 

Bouwactiviteiten Centrumplan Mierlo-Hout komen op gang, invul-

ling voor braakliggend terrein Mierloseweg, oplossing voor gevaar-

lijke transporten over spoorlijn EHV-Venlo, RKSV Mierlo-Hout en 

HVV Helmond worden kampioen, KBO Lucia groeit naar 800e lid, 

Helmond Sport wint 4e periode KKD en wordt in de play-offs op 

’t nippertje uitgeschakeld, FC Twente wordt verrassend kampioen 

van Nederland, Polaris behaalt diverse resultaten, CV Kluppels vie-

ren een geweldig carnaval en kiezen in november weer een nieuwe 

prins (kandidaat Pieter S.?), na de carnaval op 15 maart de Provin-

ciale verkiezingen waarvan de uitslag de invulling van de 1e Kamer 

zal gaan bepalen, (kiezers een beetje radeloos waardoor de opkomst 

desastreus zal zijn!), ’t Gilde werkt volop aan haar toekomstvisie, be-

stuur Wijkraad werkt aan update wijkactieplan, Jumbo, Aldi en Jan 

Linders/AH zien Nettorama Supermarkt op de Hortsedijk openen, 

nieuwe inrichting afslag Houtsestraat; een verbetering?, 2e zondag 

van september is het weer Koningsschieten bij ’t Gilde, Muziek op het 

Plein staat weer geprogrammeerd etc. etc.

Kortom, 2023 gaat ook weer op diverse onderdelen geschiedenis 

schrijven, net zoals voorafgaande jaren! Vandaar een gezond, geluk-

kig en een voorspoedig 2023 ondanks dat we al ruim een maand on-

derweg zijn. Reageren op deze column? 

Reageer via berryb.smits@hccnet.nl.

Tot ziens op ’t Hout!

Berry Smits

COLUMN
Berry Smits 

2023Onder ut motto: ginne inne prins kan ongedopt de Karneval in, worre 

woensdig vur carnaval 15 prinsen gedopt! Ut daupteam: pestauwer Pe-

trus, misdienaars Adrianus en Sjakolienus, daupers Johannes en zunne 

moat en spreekstalmister Frank goan vanuit ut slagers handboek van 

Jack dun Butcher, wort hunne doopceel gelicht.

Hoe kriege we de verenigingen zover da die gehoor geve an un oitnodiging? 

Simpel, we nodige de prins oit, verwennuh um,  dopuh um, we geven um 

un glas bier, un onderskeiding, nun handdoek vur zun hoar af te dreuge en 

zun hoar wort wir netjes in model gefeunt dur un echte kapster. De prins 

kan nie weigere, di wil ie nie missuh, en ja, de prins bepaalt, de vereniging 

moet mee… en ze kome. Weekkrant de Laup makt un moi gezamelijke foto  

vur veur op de krant, de Karneval kan beginnuh…

Kom kieke op woensdag 15 februarri a.s. in Hoftempel de Geseldonk, zeker 

wetuh dat ge kent lache… 

Alaaf, blie braaf…

Ut Daupfist! 
Bedankt!

“We dawwe de prinse mi de 
kop in ut watter en ut moiste: 

ze bedanke ons ok nog!”

Prins Patrick en verder alle prinsen van bevriende vereniginge kanne nie als ongedopte an de carnaval beginne, vandoar hunne daup!
                   De dopelingen zulle niks te kort komme.      Pestauwer Petrus en misdienaars Jacobinus en Adrianus zulle de ‘plechtigheden’ leiden.

Kom op ut daupf ist van CV De Houtse 
Kluppels!

Oitnodiging Daupf is
t

Woensdag 15 februari, 20:00 uur 

Hoftempel De Geseldonk
m.m.v. De Durbloazers.

IS HAI AL
GEDOPT?

NE PRINS KAN NIE
ONGEDOPT DE CARNAVAL IN!

Gellie 

bent van harte 

welkom: ‘Hoe meer ziele, hoe 

meer vreugde’ op dizze gezellige 

aovund in Hoftempel  

De Geseldonk die nun aanzet 

nor de carnaval is.

WAI DOPE GERE!

EN HAI?
NEEIE
HAI!

‘
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Het doek is gevallen voor 
het Houts Gemengd Koor 
Het Houts Gemengd Koor heeft nog één keer van zich laten horen. Samen met de 
Rimboband, heeft het koor het laatste optreden gegeven middels een kerstconcert in 
‘t Brandpunt. De theaterzaal van ‘t Brandpunt was goed gevuld met een publiek dat het 
Houts Gemengd Koor een waardig afscheid wilde geven. Het is natuurlijk ook in een 
bijzondere tijd, de kersttijd, om met een mooi (kerst)concert het doek te laten vallen.

Tekst en foto: Henk van Dijk

Na 106 jaar

Het is 6 jaar geleden dat het Houts Gemengd 

Koor in hun jubileumjaar 2016, ook samen met 

de Rimboband, een kerstconcert heeft mogen 

verzorgen. Toen was er nog geen sprake van dat 

er dit jaar een einde aan dit mooie koor zou ko-

men. Het zal in de toekomst ook niet het eni-

ge koor zijn, dat deze beslissing heeft moeten 

nemen. Door allerlei omstandigheden, oudere 

leeftijd, overlijden, ziekte en zo nog meer oorza-

ken, kan het snel gaan. Eind 2021 gooide corona 

opnieuw roet in het eten en moesten repetities 

worden stilgelegd en werden concerten afgezegd.

Einde koor in zicht

Al in juli 2022 zag het driekoppige bestuur wei-

nig tot geen toekomst meer voor het HGK. Aan 

de leden werd medegedeeld dat de zittende 

bestuursleden hun functies per 31 december 

2022 neerlegden. In het volle besef dat dit be-

sluit mogelijk het einde van het Houts Gemengd 

Koor zou betekenen, immers tijdens de laatste 

drie jaarvergaderingen konden de vacatures in 

het bestuur niet ingevuld worden, werden de 

leden in de gelegenheid gesteld actie te onder-

nemen om de kar vlot te trekken. Vanuit de ver-

eniging kwam geen enkele reactie en bestuur en 

leden besloten met een grote meerderheid van 

stemmen om de vereniging te ontbinden per 31 

december 2022. Bestuur en leden beloofden 

elkaar te zorgen voor een waardig afscheid van 

Helmond en van Mierlo-Hout in het bijzonder. 

Op 9 oktober jl. hebben zij een mooi herfstcon-

cert kunnen geven in wijkhuis De Geseldonk, 

samen met het Stedelijk Helmonds Senioren-

koor en seniorenkoor De Vrolijke Samenzang uit 

Nuenen. Dit herfstconcert en het kerstconcert 

stonden in 2021 al op het programma. 

Mooi afscheidsconcert

Op zondag 11 december zaten er 75 muzikanten en 

zangers in ‘t Brandpunt klaar om zich van de beste 

kant te laten zien en horen. Het waren bekende en 

minder bekende kerstliederen die ten gehore wer-

den gebracht. Geestelijke, alsook wereldlijke kerst-

liederen, klonken zowel vocaal als instrumentaal in 

wijkhuis ‘t Brandpunt. Enkele kerstliederen werden 

met begeleiding van de Rimboband ten gehore 

gebracht. Het is een mooi en sfeervol kerstconcert 

geworden, waarbij een ieder werd meegenomen in 

een prachtige kerstbeleving.

Dank

Het Houts Gemengd Koor hoopt dat ze met haar 

laatste concert de bewoners van Mierlo-Hout en 

Brandevoort in kerststemming heeft gebracht. 

Het bestuur en leden van het Houts Gemengd 

Koor willen ook graag dank uitbrengen aan al 

diegenen, die hen door dik en dun hebben ge-

steund, in welke vorm dan ook in die 106 jaren. 

De periode 2009 – 2022 zijn fijne en mooie ja-

ren geweest. Aan het einde van dit schitterend 

kerstconcert, werden er wederzijds aan alle mu-

zikanten en zangers bloemen uitgereikt.
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Unitas zet jubilarissen 
in het zonnetje 
Tijdens de kerstviering van Muziekvereniging Unitas zijn een drietal jubi-

larissen gehuldigd. Wim Meulendijks ontving uit handen van het bestuur 

de nodige versierselen voor zijn 65-jarig lidmaatschap. Wim heeft tot aan 

de coronaperiode actief muziek gemaakt binnen de vereniging. Vele jaren 

heeft hij de solo-bugelpartij ingevuld bij de vereniging en zat hij steevast 

op de eerste rij van het korps. In het verleden heeft hij ook ruim 25 jaar 

zitting in het bestuur gehad en vervulde hij de rol van penningmeester. 

Tijdens zijn 60-jarig lidmaatschap werd hij tevens benoemd als erelid van 

Unitas. In het bijzijn van zijn vrouw Mieke en beide zonen Patrick en Ha-

rold ontving Wim de felicitaties van de vereniging.

Robert van Rest en Stefan Derksen zijn beiden 40 jaar lid. Deze twee leden 

hebben ontzettende veel gemeen. Ze horen allebei bij een hele bijzondere 

vriendengroep die al zo lang bij elkaar zijn door Unitas. Beiden hebben 

ze hun vrouw leren kennen via Unitas en de vijf kinderen die ze kregen 

zijn helaas geen van allen lid geworden van Unitas. Beide heren zitten nu 

ook in de jubileumcommissie van 100 jaar Unitas. En beide mannen heb-

ben actief deelgenomen aan de Wooden Freetime Band en hebben in het 

verleden meerdere malen de kerktoren beklommen om reveille te blazen. 

Robert is gestart op trompet en speelt inmiddels het grootste instrument 

binnen het muziekkorps, de bes-bas. Ook is hij enkele jaren bestuurslid 

geweest, net als zijn vader in het verleden. Vele jaren heeft Robert de boe-

ken gecontroleerd als deelnemer van de kascommissie. In het bijzijn van 

zijn vrouw Gerdi en twee van zijn drie dochters ontving hij de benodigde 

versierselen en felicitaties van de vereniging.

Stefan is begonnen op trompet en daar is hij eigenlijk nooit van afgestapt. 

Ook heeft hij in het verleden een opleiding gevolgd als tweede dirigent van 

het korps. Stefan zit al heel wat jaren in het bestuur. Daar verzet hij veel 

werk met het oog op de toekomst. Zijn vader was jarenlang voorzitter van 

Unitas, en ook van hier uit voelde hij de drive om het goed te doen voor 

Unitas. In het bijzijn van zijn vrouw Vanessa en zijn kinderen ontving ook 

Stefan de benodigde versierselen en felicitaties van de vereniging.

Vanessa Derksen, Stefan Derksen, Gerdi van Rest en Robert van Rest | F Unitas

Wim en Mieke Meulendijks | F Unitas

ZijActief heeft afscheid genomen van Mierlo-Hout
Afgelopen december heeft ZijActief een laat-

ste kerstavond georganiseerd voor haar leden. 

Zoals wij al eerder meldden in Ons Mierlo-Hout 

Magazine, is ZijActief Mierlo-Hout gestopt. 

Het bestuur vertelt over dezer kerstavond: “Wij 

waren met 45 leden. Het was erg fijn dat op 4 

na iedereen aanwezig was. Wij hebben er dan 

ook een heel gezellige avond van gemaakt. We 

kijken met veel plezier terug op 77 jaar ZijActief. 

Met pijn in het hart heeft het bestuur dan ook 

afscheid genomen.”

De leden van ZijActief die aanwezig 
waren op de kerstavond | F Jan Dijstelbloem
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Boerrebroidspaar 
Bob en Connie

De altijd actieve Boerre kommissie van de Kluppels, hi wir un ge-

weldig Broidspaar gevonde, Connie en Bob. Sinds vele joarre wort ut 

feest der feestuh georganiseerd in Hoftempel de Geselonk, kom di 

evenement bezoekuh, meer dan de moeite wert.

De boerrebroid is Connie, pilluh mengster bai dun apotheek van St. 

Anna en regelateur, trainster en bestuurslid bai Polaris, ze is un doo-

chter van moedder Diny Rommelse-Gabriëls, hoisvrouw oit Rotje-

knor, vadder is Cor Rommelse, verwarmingsmonteur bai koninklijke 

Koipers Rotjeknor. Zai guh trouwe in dun onecht mi, Bobke de Kun-

ning, grauwte man bai Neways, mountain biker en tannisser. Zoon van 

vadder Stofhapper Joop de Kunning oit Nijmegen, werktoigbouwkun-

dige in de zeevaart en moedder Ria, administreuse en aaw-bestuurs-

lid bai de Geseldonk, ok oit Nijmegen. De boerrrekommissie hit ur 

werkelijk alles an gedan om un geweldig fist te organisere. Connie en 

Bob zijn zwoar verliefd en kanne nie waachte, um same mi hun vad-

der en moeders en getuuges ut avontuur an te goan op zondig 12 

februarri 2023.

Programma

Zondig 12 februari, 08.00 uur ophale  Broid en Broidegom mi wage en 

nun Belse knol, 10.00 uur Heilige Mis mi Pestauwer Pieter, 11.00 uur 

bezoek an ut Maagde Hois (Alphonsus) 13.30 uur anvang receptie en 

fist in Hoftempel de Geseldonk, iederein welkom.

Er is onvoldoende zicht op welke gevaarlijke stoffen goederen-

treinen in de toekomst gaan vervoeren door de bebouwde kom. 

Dat zeggen de burgemeesters van de aanliggende gemeentes in 

een brief. "De risico’s zijn te groot, zeker nu er duizenden huizen 

bijgebouwd moeten worden." Veel van de woningen die gebouwd 

gaan worden, komen rond het spoor. Volgens de burgemeesters 

groeit de kans op een ongeval, omdat er steeds meer treinen met 

gevaarlijke stoffen over Brabants spoor gaan rijden. In de plannen 

van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Water-

staat) staat dat het Rijk het toezicht daarop gaat versoepelen.

'Oncontroleerbare toename'

De burgemeesters schrijven dat de toekomst en toename van trei-

nen die gevaarlijke stoffen vervoeren volledig buiten hun lokale in-

vloed staat. "Het voorgenomen rijksbeleid betekent een oncontro-

leerbare toename van vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij kunnen 

de veiligheid van onze inwoners zo onvoldoende waarborgen. En 

dat is onacceptabel."

Risicoplafonds

De burgemeesters willen dat 'er zo min mogelijk giftreinen over 

onze sporen rijden en dat de risicoplafonds overeind blijven staan 

en waar mogelijk verscherpt worden'. Ook dringen ze er bij de Twee-

de Kamer en het kabinet op aan om alternatieven te overwegen, 

zoals meer gebruik maken van de Betuwelijn, die door minder 

dichtbevolkte steden gaat, of gevaarlijke stoffen vaker vervoeren 

over water. Op de lange termijn denken de burgemeesters aan ver-

voer door buisleidingen.

Eind vorig jaar  drong de Brabantse commissaris van de Koning Ina 

Adema er in een brief aan de Tweede Kamer ook al op aan om voor 

die alternatieven te kiezen. Vragen? Spreek uw lokale politiek er op 

aan. gemeenteraad@helmond.nl

Burgemeesters 
vrezen grotere 
kans op 
ongelukken 
met giftreinen

CV DE KLUPPELS PRESENTEERT:
UITNODIGING

WAI NODIGE ALLIE OIT VUR DUN ANTIKKEN-AOVUND.
WAI HEBBE GEIER DA GULLIE DUR OK BENT!

KENDE ECHT NIE? LOAT UT DAN EFKUS WETE VUR 20 JANUARI VIA BOERENBRUILOFT@KLUPPELS.NL MAR GE MOET AIGELIJK GEWOON KOMME.
DE GROETTE VAN ONS... EN ONZEN ANHANG NETUURLIJK.

GEIER TOT ZIENS!

VRAIDIG 27 JANUARI 2023 AANVANG 20.30 UUR 
HOFTEMPEL DE GESELDONK.

KOSTEN: €15,- P.P. (INCLUSIEF 4 CONSUMPTIES EN HAPJES) KLEDING: BOERREKLEDING

CONNIE & BOB

ANTIKKEN-AOVUND VR. 27 JANUARI 2023
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Uitnodiging algemene 
ledenvergadering RKSV
Beste leden/sportvrienden. Op maandag 27 februari 2023 hopen wij je 

weer te mogen begroeten op een ingelaste algemene ledenvergadering 

van RKSV Mierlo-Hout. De vergadering wordt gehouden in de kantine 

van ons sportpark ‘De Beemd’. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur. 

Vanaf 19.30 uur zijn alle leden van harte welkom.

Zoals velen onder ons al weten, is per 1 januari 2023 Paul Lambrechts 

gestopt als voorzitter van RKSV Mierlo-Hout. Zolang er nog geen nieuwe 

voorzitter is gekozen op de ALV zal Paul zijn taken blijven uitvoeren. Zijn 

eventuele opvolger Pieter Vervoort is inmiddels op de achtergrond al hard 

aan het werk om een nieuw team te formeren. Mocht jij interesse hebben 

om mee te werken aan het nieuwe MH 2.0, laat het ons dan weten zodat 

we ook met jou in gesprek kunnen komen. Wij willen je verder er alvast op 

attenderen dat er een aantal belangrijke agendapunten zijn. De agenda-

punten zullen wij 14 dagen voor aanvang op de website plaatsen. Wij ho-

pen je dan ook te begroeten op deze avond.

Met vriendelijke sportgroet, Namens het bestuur van RKSV Mierlo-Hout

Frans Bekx

Soms, als ik mijn ogen dichtdoe en denk aan hoe ik wil leven als ik 

ouder ben, dan zie ik voor me dat ik op een bankje buiten zit. Op 

een plek waar iedereen graag vertoeft. Waar de jeugd na het eten 

nog even voetbalt op straat. Of waar je je zondagochtendoefeningen 

doet. Waar je geniet van openluchtoptredens of andere festiviteiten. 

Waar je heerlijk rustig in je eigen tempo je boodschappen doet. Waar 

je tóch nog een kopje koffie neemt op het terras. Waar je heerlijk sa-

menwoont en prettig werkt oftewel samen leeft! En dat alles in een 

omgeving waar ik bekend mee ben en zij met mij. 

 

Als dit voor mij geldt, dan geldt het vast ook voor de ouderen van 

vandaag. We worden allemaal steeds ouder en we willen graag in 

onze eigen omgeving blijven wonen. Zo zelfstandig mogelijk. Maar 

we kunnen daarbij soms hulp gebruiken en zorg nodig hebben. Hoe 

zorgen we ervoor dat dit geregeld wordt? Dat is een opdracht voor 

ons allemaal: maatschappelijke organisaties, de overheid, u en ik. 

Met de voorstelling van bovenstaande toekomstbeeld in ons hoofd, 

is een visie voor de toekomst van Savant Alphonsus stukje bij beetje 

ontstaan. Wat is er nodig om daar een leefomgeving te creëren voor 

jong en oud? Waar we samen leven en op elkaar letten? Waar het 

goed toeven is? Waar het fijn werken is in een eigentijdse omgeving? 

Samen met Compaen hebben we die visie vertaald naar een schets-

ontwerp. Volgens mij voldoet dit aan het plaatje van hoe ik wil leven. 

Nu en in de toekomst als ik ouder ben. En hoe zit het met u? Als u uw 

ogen dichtdoet, wat voor toekomst ziet u dan voor zich? 

Monique Hertogs, 

bestuurder Savant Zorg

COLUMN

Als ik 
mijn ogen 
dichtdoe.

Eerste editie Minor 
van 2023 in zicht 
De eerste Minoreditie van 2023 komt eraan! Als carnaval er weer op zit, 

kunnen middelbare scholieren van 12 tot en met 17 jaar uitkijken naar het 

volgende feest. Op vrijdag 17 maart 2023 zal Wijkhuis De Geseldonk wor-

den omgetoverd tot een geweldige feestzaal.

Tijdens deze Minoreditie zullen verschillende DJ’s op het podium te zien zijn. Zo 

komen Craniax en MC Dean de zaal weer helemaal op z’n kop zetten. Na enkele 

jaren maakt ook LanterFantje een terugkeer bij Minor! Met dit duo, dat onder an-

dere bestaat uit Thomas van Groningen, bekend van tv, wordt het gegarandeerd 

een geweldige avond! Twin DJ’s Luuk & Stijn, die al eerder bij Minor hebben op-

getreden, zullen ook achter de DJ-booth plaatsnemen. Ook zijn DJ SEMco & 

MC Naus van de partij. Dancaholics zal zorgen voor een geweldige afsluiting! 

Op 17 maart zal ook een rapper komen optreden. Dit is niemand minder dan 

EXO, een lokaal talent dat hard aan de weg aan het timmeren is! Daarnaast kan 

iedereen op de foto bij de photobooth. Kortom, daar wil je bij zijn! Consumpties 

kosten bij Minor slechts 1,- euro en de garderobe is gratis. Tickets kosten 4,- 

euro (exclusief service- en transactiekosten) en zijn verkrijgbaar via onze website 

www.minorhelmond.nl. Check hier ook meteen het reglement, zodat je niet voor 

verrassingen komt te staan. Ook beveiliging, verkeersregelaars, EHBO en diverse 

vrijwilligers zullen weer aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Carnavalsoptocht

Minor is het goede doel van het Jan Linders Fonds bij de vestiging in Mier-

lo-Hout. Dat betekent dat zij gedurende 2023 vijf activiteiten organiseren 

waarmee zij geld inzamelen (wat verdubbeld wordt door het fonds) en alles 

komt ten goede van de feesten. De eerste activiteit vindt plaats tijdens de 

carnavalsoptocht op zaterdag 18 februari aanstaande. Hier zal Minor bij de Jan 

Linders in Mierlo-Hout met een kraam heerlijke versnaperingen verkopen. Tij-

dens de koude optocht kunt u heerlijk genieten van een warm worstenbrood-

je, broodje knakworst en erwtensoep. Dat alles voor slechts 2 euro per stuk!

Besturen is vooruitzien, dus wij denken aan de toekomst en wij hopen dat je met ons mee wilt denken! Daarom hebben wij het volgende verzoek: Wij 

horen vaak dat leden geen bericht hebben ontvangen vanuit onze ledenadministratie, ondanks dat zij wel een e-mailadres hebben. Vandaar het verzoek 

om ons een mail te sturen naar  fwhbekxster@icloud.com, inclusief vermelding van je naam, geboortedatum en adres. Op deze manier kunnen we in de 

toekomst blijven communiceren langs deze (digitale) weg.
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Hoera! 
Frans Janssen
100 jaar 
Het zal begin januari vaak geklonken hebben 

in Alphonsus: hieperdepieperdepiep! Van har-

te gefeliciteerd Frans! Ook wij van Ons Mier-

lo-Hout magazine gingen gezellig bij hem op de 

koffie om hem te feliciteren. “Oh het was toch 

zo’n mooie dag”, glundert Frans gelijk. “Ik heb 

een brief gekregen van de commissaris van de 

koning, met een foto van Willem-Alexander en 

Maxima erbij. Toch mooi dat ze aan je denken! 

Tekst en foto’s: Wendy Lodewijk

Ook het feest hier op Alphonsus was een dag die 

ik nooit meer zal vergeten. Alle kinderen, klein-

kinderen, achterkleinkinderen en alle bewoners 

waren present. Er waren zelfs medewerkers die 

na hun ochtenddienst terug zijn gekomen om 

het feest mee te vieren. Er was een overdaad aan 

hapjes en drankjes. We hebben toch zo genoten. 

Ik heb niet op een borreltje gekeken hoor”, grapt 

hij. “En ik geniet nu nog na van het feest, maar 

ook van alle kaartjes, bloemen en cadeautjes die 

ik heb mogen ontvangen. Het was een prachtige 

verjaardag.”

Carnaval

De in (toen nog) Mierlo geboren Frans heeft een 

hart voor carnaval. “Ik ben al eens boer geweest 

voor de boerenbruiloft en niet zo lang geleden 

was ik ook Prins van de Kwietkedieten. Ik hou 

van de gezelligheid en het onder de mensen 

zijn. De Kwietkedieten hebben ook een prachtig 

bloemstuk gebracht ter ere van mijn verjaardag. 

Kijk eens hoe mooi!”

Het dorp waar ik geboren ben

Tijdens het gesprek refereert Frans met enige re-

gelmaat naar een zinsnede uit Wim Sonnevelds 

‘Het dorp’. “Het dorp waar ik geboren ben”, zegt 

hij dan, terugdenkend aan zijn geboorteplaats. 

“Daar tegenover waar nu Coppelmans zit, daar 

ben ik geboren. Ik hou van het dorpse. Voor mijn 

werk bij Philips heb ik lange tijd in Eindhoven 

gewoond, maar daar is het ieder voor zich. Ik ben 

daarom blij dat ik terug ben in Mierlo-Hout. Toen 

ik naar een tehuis moest (na een hersenbloeding 

kon hij niet meer alleen thuis wonen, hij was op 

dat moment al weduwnaar, red.), wilde ik ook 

absoluut nergens anders heen. Hier ben ik opge-

groeid, hier ben ik thuis. Ik ben maar een gewone 

Brabantse jongen van ’t Hout en dat zal ik altijd 

blijven. Dit is mijn dorp.” En hoewel Mierlo-Hout 

in de tussentijd veel veranderd is, is hij hier nog 

steeds op zijn plek. “Veel veranderd is het in-

derdaad wel. Vroeger had je de Hoofdstraat, de 

Slegersstraat en de Houtse Parallelweg die ver-

hard waren met keien en dat was het dan. De 

rest was zand. Wij zaten op de jongensschool 

tegenover het klooster. Als je dan na school op 

straat speelde en bijvoorbeeld je knie bezeerde, 

werd er bij de nonnen een pleister op geplakt. 

Zij waren in die tijd namelijk ook zusters. Of wat 

denk je van auto’s? In mijn jeugd gingen we ze in 

de Hoofdstraat wel eens tellen. En wie dan bij-

voorbeeld als eerste een rode auto zag, won dan 

het spelletje. Daar waren we dan een halve dag 

mee zoet. Nu hoef je dat niet meer te doen: nu 

komen op een kwartier tijd al 100 auto’s voorbij, 

waarvan meerdere rode. Gelukkig is het dorpse 

karakter van Mierlo-Hout nooit verdwenen. Ove-

rigens was het achteraf gezien extra leuk dat ik 

bij Alphonsus in Mierlo-Hout ben komen wonen: 

ik heb hier mijn zus weer ‘teruggevonden’. We 

waren elkaar uit het oog verloren. Inmiddels is 

zij al overleden, maar het was fijn om een aantal 

jaren weer samen te zijn.”

Creatief talent

Wie zijn ogen de kost geeft in het appartement 

van Frans, ziet dat hij het nodige creatieve talent 

heeft. Diverse schilderijen en kunstwerken sieren 

de woonkamer. “Ik heb altijd graag en veel ge-

schilderd. Dat vond ik rustgevend. En artistieke 

stukken maken van glas met de Tiffany-tech-

niek, deed ik ook graag.” Hoewel Frans nu rustig 

op zijn gemak zit te kletsen, is hij altijd een heel 

actief man geweest. Zo heeft hij zich jarenlang 

belangeloos ingezet voor het Rode Kruis. Daar-

naast wandelde hij graag met zijn vrouw en ging 

ook regelmatig met haar op vakantie. Nu is dat 

natuurlijk anders, maar nog steeds geniet hij van 

het leven. “Ik hou er wel van om ’s avonds nog 

een lekker borreltje te drinken. Liefst met een 

stukje kaas of schijfje worst erbij. Je moet jezelf 

toch blijven kietelen”, zegt hij vrolijk.

Gezelligheid en ook nog wat geleerd

Frans is een gezellige kletskous. Voor je het weet 

is het alweer tijd om te eten, de tijd vliegt voorbij. 

Tijdens dit gesprek heb ik Frans een beetje mo-

gen leren kennen en kunnen genieten van zijn 

verhalen. En, wat ook grappig is: ik heb nog wat 

geleerd ook. Frans zei: ik kan nog zelf in en uit 

bed stappen, zolang ik mijn papegaai maar heb.” 

Ik reageerde verbaasd: papegaai? “Ja, zo heet 

dat ding waar je jezelf mee omhoog kan trekken. 

Dat is echt zo hoor!”, legt hij me haarfijn uit. “In 

dierentuinen zitten papegaaien toch ook vaak 

op zo’n driehoek? Daarom heet dat zo.” Zo zie 

je maar: je bent nooit te oud om te leren. En dus 

ook nooit te oud om iemand anders iets te leren. 

Een van de schilderijtjes die Frans heeft gemaakt
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Hij zette zich in voor Fanfare Unitas, waar hij wel-

iswaar geen muzikant was, maar als commissaris 

veel activiteiten organiseerde die geld in het laatje 

brachten. Hij liep zelf een gesponsorde voettocht  

naar de Duitse plaats Mettlach, op het eindpunt 

werd hij door de gehele Fanfare ingehaald en ver-

welkomd. Hij zat ook in het koor van de St. Lucia- 

kerk, collecteerde en  o.a. het onderhoud van de 

geluidsinstallatie in de kerk werd ook vrijwillig door 

Wim gedaan. Als ondernemer was hij natuurlijk, in 

woord en daad, heel dicht betrokken bij de OVMH 

(Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout). Hij was de 

grote animator van de Consumentenbeurs, een 

3-daagse beurs die door meer dan 6000 mensen 

werd bezocht elk jaar. Het belang van een goede 

ondernemersvereniging in een goed leefbare ge-

meenschap, die de sociale samenwerking onder-

ling bevorderde, stond bij hem voorop. Wim was 

prettig in de omgang, bescheiden en gevat en altijd 

behulpzaam. Een overvolle uitvaartmis was, voor 

zijn familie, een hele grote steun, de gemeenschap 

Mierlo-Hout was zeer betrokken. Jan-Willem reed 

met de bedrijfsbus, met daarin vader Wim, nog een 

laatste rondje over Mierlo-Hout, samen zoals vroe-

ger. Net zoals Wim gewild zou hebben. 

Extra droevig was dat echtgenote Corrie, een paar 

dagen na Wim, ook overleed. Met het overlijden 

van deze 2 wijkgenoten, stierf ook een stukje Mier-

lo-Houtse gemeenschap.

Vanaf deze plaats wensen we de familie heel veel 

sterkte met dit verlies. En… Jan-Willem neemt de 

vlag over, dat is zeker: ‘Dor heddum al’, blijft klinken...

In memoriam 
Wim Mulkens 

(1941-2023)

Dor heddum al!’, wat schrijver dezes betreft DE reclameslogan van de eeuw. 
Niet alleen in woord maar zeker ook in daad, Wim stond altijd klaar voor zijn klanten 
en de Houtse gemeenschap en ook tot ver in de regio. In november 1969 begon-

nen hij en echtgenote Corrie, hun electronicawinkel aan de Pastoor Elsenstraat. Een 
bescheiden man met veel vakkennis en een service die heel, heel ver reikte. Schoon-

dochter Angelie:  ‘De humor van Wim! Nun klant vroeg in de winkel.’  ‘Heei Wim 
moette gai naw nog steeds werkuh? Wim: ‘da ligt an jellie, gellie bliet mar belluh!’ 

Wim ten voeten uit…

Een Mierlo-Houts icoon overleden

Door Ad Klaasen
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GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680

Wij repeteren iedere maandagavond van 
20.00 tot 22.30 uur op de Korte Schutsboom 5 
Helmond (Brandevoort). Loop gerust binnen!

Vernieuwing brug aan de Geldropseweg
Het college van Helmond heeft besloten de 

brug aan de Geldropseweg te gaan renoveren. 

Dit omdat de brug niet meer in goede staat 

is en over deze brug de nieuwe snelfietsroute 

naar Deurne gerealiseerd gaat worden.

 Om dit te doen, is extra ruimte nodig. Daar 

komt bij dat gemeente Geldrop-Mierlo onlangs 

besloten heeft de Brugstraat af te sluiten voor 

doorgaand verkeer. Dit zorgt voor extra vervoers-

bewegingen op de Geldropseweg.

Maatregelen bij renovatie van de brug

De volgende maatregelen worden genomen om 

de geluidshinder tot een minimum te beperken 

en de leefkwaliteit voor de bewoners van de 

Geldropseweg en omgeving te verbeteren:

• De maximumsnelheid voor autoverkeer wordt

 verlaagd van 80 km/u naar 50 km/u;

• Het geluid van verkeer wordt gedempt door

 het aanbrengen van geluidsabsorberende

 muurtjes;

• Er worden stille voegovergangen aangebracht

 aan de uiteinden van de brug;

• De brug blijft toegankelijk voor voertuigen 

 met een maximaal gewicht van 45 ton;

• Er wordt zogeheten ‘stil’ asfalt aangebracht op

 het wegvak;

• Bij renovatie is er aandacht voor het behoud

 van het omliggende groen. Er worden 

 grondaankopen gedaan langs de fietsroute

 waarmee het groen in eigen beheer komt.

Ook wordt onderzocht of een geluiddempend 

scherm met begroeiing op de Geldropseweg 

een extra maatregel kan zijn. Hierover is met de 

omwonenden nog nader overleg.

De verkeersdrukte wordt gemonitord

Met Geldrop-Mierlo is afgesproken gezamen-

lijk de effecten van afsluiten van de Brugstraat 

te monitoren en om bij extra hinder gezamen-

lijk maatregelen te treffen. Men verwacht begin 

2024 met het uitvoeren van de renovatie van 

de brug te kunnen starten. Dan wordt tevens 

gestart met het aanleggen van het stuk fietspad 

om de snelfietsroute te realiseren.

De brug aan de Geldropseweg | F Google Maps

hartstichting.nl
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Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
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fashion
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shoes&more
NIEUWE 
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BINNEN

Gonny van den Heuvel is op zondag 8 januari uitgeroepen tot MierloHoutenaar 
2022. De Groepering van het jaar werden de vrijwilligers van de verkeersregelaars. 
Na drie jaar was het weer mogelijk om een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren in 
wijkhuis De Geseldonk. Velen kwamen de nieuwe MierloHoutenaar 2022 feliciteren. 
Wijkwethouder Cathalijne Dortmans heeft de prijzen uitgereikt. 

Gonny van den Heuvel
MierloHoutenaar 2022 

oor de tiende keer werd de MierloHoutenaar uitgereikt. Jan Drouen, voor-

zitter van de wijkraad Mierlo-Hout, heette alle aanwezigen welkom namens 

de wijkraad. In het bijzonder de MierloHoutenaren die eerder werden verko-

zen. Dit jaar heeft de jury zich gebogen over dertien nominaties.

Groepering van het jaar 2022

Er waren dit jaar vier groeperingen genomineerd: EHBO-vereniging Mier-

lo-Hout, Stichting Lief en Toverwens, vrijwilligers van Minor en de vrijwil-

ligers Verkeersregelaars V.V.H. De vrijwilligers Verkeersregelaars werden dit 

jaar benoemd tot Groepering van het jaar. Zij mogen 250 euro verdelen 

aan verenigingen in Mierlo-Hout. De andere genomineerden ontvingen 100 

euro, dat zij mogen besteden aan een vereniging in Mierlo-Hout.

MierloHoutenaar 2022

De genomineerden voor MierloHoutenaar waren: Jan-Pieter Sanders, Rob 

van Eekeren, Ellis Hagen, Gonny van den Heuvel, Berry Smits, Joyce Kuij-

pers en Jean Paul Kocken en Tom Pennings. De jury heeft Gonny van den 

Heuvel verkozen tot MierloHoutenaar 2022. Zij mag 500 euro ter beschik-

king stellen van een Mierlo-Houtse vereniging. Tom Pennings en Rob van 

Eekeren mogen ieder 250 euro ter beschikking stellen van een vereniging 

uit Mierlo-Hout. 

Toespraak Cathalijne Dortmans

Na de uitreiking van de prijzen heeft ook Cathalijne Dortmans een korte 

toespraak gehouden. Zij gaf aan dat ondanks de moeilijke tijden, tijdens 

corona en nu de energiecrisis en de daarmee gepaard gaande armoede, in 

Mierlo-Hout vele initiatieven zijn ontstaan. Zo gaf zij aan veel waardering 

te hebben voor de opvang van de vluchtelingen in de Apostelwijk. “Ik heb 

veel waardering voor alles wat in Mierlo-Hout gebeurt”, vertelde ze. “Het 

voor elkaar klaarstaan is onverminderd belangrijk.” Zij maakt zich grote zor-

gen over de signalen over jongeren met sombere gedachten. En het is bui-

tengewoon jammer als verenigingen moeten stoppen wegens een tekort 

aan bestuursleden. Juist al die vrijwilligers dragen bij aan de samenleving 

in Mierlo-Hout. Veel waardering heeft ze voor Kansrijk Mierlo-Hout. Een 

project dat ook wordt uitgerold naar twee buurwijken: Brandevoort en Hel-

mond-West. Maar ook het grote succes van de eerste Gezondheidsbeurs 

haalde zij aan als voorbeeld. Zij prees de vrijwilligers achter Minor voor hun 

inzet om toch vijf keer per jaar een feest voor de jeugd te organiseren. Spe-

ciaal voor de vrijwilligers van de wijkraad vroeg zij aan de aanwezigen een 

extra applaus. “We moeten polarisatie tegengaan en we moeten er voor 

elkaar zijn. Ik ben er trots op dat ik wijkwethouder van Mierlo-Hout ben.” 

Afsluitend wenste zij alle aanwezigen een gezond 2023 toe. 

Gonny met wijkwethouder Cathalijne Dortmans en haar onderscheiding 
|  F Anja Donkers – de Vries
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JE BENT BIJNA THUIS.
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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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