Wasserette– Benzine– en Servicestation

SCHOENMAKERS b.v.
Hoofdstraat 66 Mierlo-Hout Tel. 53 65 51

 Met alle betaalmiddelen af te rekenen
 Ook uw adres voor petroleum
 Bij een druk op de bel, dan komen wij wel
Openingstijden:

ma t/m vr
za
zo

07.00-21.00 uur
08.00-21.00 uur
09.00-21.00 uur

Erwin Kouwenberg
Walvisstraat 17
5706 CT Helmond
Tel: 06 - 41 25 11 34
www.kouwenberg-schilderwerken.nl
Voor al uw schilder & wandafwerkingen Bel gerust voor een vrijblijvende prijsopgave

Geachte gasten,
Met trots presenteren wij het kerstmenu 2013.
Dit jaar kunt u op de avond zelf de keuze maken uit een drie, vier of zes gangen menu.
Maar er is ook de mogelijkheid om a la carte te eten van het kerstmenu.
En voor de kinderen hebben we onze vertrouwde kaart.
In overleg zijn dieet wensen of aanpassingen altijd mogelijk.
Openingstijden met Kerst:
Kerstavond
gesloten
Eerste Kerstdag
vanaf 13.00 uur
Tweede Kerstdag
vanaf 13.00 uur
Voor reserveringen bel 0492-554360 of info@debarrier.nl
Kijk voor meer informatie op www.debarrier.nl
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Shell station

FRANS VERBAKEL
biedt u een complete service
•
•
•

verkoop van alle autobrandstoffen
afrekenen met alle betaalmiddelen
moderne shop

Graag tot ziens,
Shell station Frans Verbakel
Mierloseweg 206, 5707 AT Helmond
Tel. (0492) 52 28 68

Openingstijden
ma. t/m vr. 7.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 21.00 uur
zo. 9.00 - 21.00 uur

Wij zijn gespecialiceerd in:
• Dakdekken van platte tot licht hellende bitumineuze daken
• Plaatsen van dakkapellen en lichtkoepels/solartubes
• Renoveren van daken
• Shingle daken
• Nieuwbouw
• Onderhoud
 Wij geven u 10 jaar schriftelijke garantie
 Duidelijk advies
• Lekkages
 Een vrijblijvende offerte
• Dakinspectie
Dakdekkersbedrijf Meinhardt, Forelstraat 14, 5706 EG HELMOND
Mobiel: 06 51250796, Tel: 0492 544737
Email: info@dakdekkersbedrijf-meinhardt.nl, Internet: www.dakdekkersbedrijf-meinhardt.nl

Ziekenvervoer
0492

511.517
www.taxihelmond.nl

Volg ons op Twier via @houtvonken
Volg ons op Facebook via
hp://www.facebook.com/s#ch#ng.houtvonken

2

39

Shell station

FRANS VERBAKEL
biedt u een complete service
•
•
•

verkoop van alle autobrandstoffen
afrekenen met alle betaalmiddelen
moderne shop

Graag tot ziens,
Shell station Frans Verbakel
Mierloseweg 206, 5707 AT Helmond
Tel. (0492) 52 28 68

Openingstijden
ma. t/m vr. 7.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 21.00 uur
zo. 9.00 - 21.00 uur

Wij zijn gespecialiceerd in:
• Dakdekken van platte tot licht hellende bitumineuze daken
• Plaatsen van dakkapellen en lichtkoepels/solartubes
• Renoveren van daken
• Shingle daken
• Nieuwbouw
• Onderhoud
 Wij geven u 10 jaar schriftelijke garantie
 Duidelijk advies
• Lekkages
 Een vrijblijvende offerte
• Dakinspectie
Dakdekkersbedrijf Meinhardt, Forelstraat 14, 5706 EG HELMOND
Mobiel: 06 51250796, Tel: 0492 544737
Email: info@dakdekkersbedrijf-meinhardt.nl, Internet: www.dakdekkersbedrijf-meinhardt.nl

Ziekenvervoer
0492

511.517
www.taxihelmond.nl

Volg ons op Twier via @houtvonken
Volg ons op Facebook via
hp://www.facebook.com/s#ch#ng.houtvonken

38

3

Bereikbaarheidsdiensten
(alarmnummer: 1-1-2)
: Centr. Huisartsenpost, tel. 0900-8861, Elkerliek Ziekenhuis,
Dokter
(alleen spoedgevallen)
dagelijks 17:00-08:00 uur, weekend / feestdagen.
: Dienstapotheek Peelland, Elkerliek Ziekenhuis,
Apotheek
(alleen spoedgevallen)
dagelijks 18:00-08:30 uur, weekend / feestdagen.
: Polie Brabant-Zuid-Oost, afdeling Helmond Centrum, bezoekadres: KasteelTraverse 101, Helmond. Tel. 0900-8844. Wijksite: www.poliehelmondcentrum.nl
Wijkagenten: Henri van Vonderen en Axel Strous tel. 0900-8844.
Stadswacht
: Weg op den Heuvel 39, Helmond. Tel. 0492-845970. Graﬃ Meldpunt: 0492-507208
: Voor verpleging en verzorging thuis. Vragen / informae Zorgcentrale tel. 0900Kruiswerk
Zorgboog
8998636. Voor spoedvragen kan dit nummer ook buiten kantoorjden gebeld
worden. Uitleen hulpmiddelen: Thuiszorgwinkel verpleeghuis Keyserinnedael,
Kanaaldijk NO 70, tel. 0492-348782. Openingsjden: ma-vr: 10:00-17:00 uur, za:
12:00-16:00 uur. Nieuwe aanvragen bellen met het Centrum Indicaestelling Zorg
tel. 088-7891600.
Verloskundigen : Dames Backx, Daamen, Daamen-de Jong en van Melis-van Hout. Tel. verloskundige
hulp 0492-532800. Tel. afspraken 0492-599143. www.verloskundigenhelmond.nl.
Verloskundigenprakt. Brandevoort tel. 0492-432669.
www.verloskundigenbrandevoort.nl
: Schng LEV Groep Leven & Verbinden: SWH, Vrijwilligerscentrale Helmond, SWOH
LEV Groep
(Maatschapen LEVgroep. Hoofdkantoor Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond. Sociaal
pelijk Werk)
Raadsliedenwerk, Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond. Voor het maken van een
afspraak: 0492-598989.
: Savant: Informae / vragen over onze zorg en diensten, tel. 572000, iedere werkdag
Thuiszorg
van 08:00-17:00 uur. Ook acute zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week. Nieuwe
aanmeldingen tel. 088-7891600. Zie ook: www.savant-zorg.nl of e-mail:
info@savant-zorg.nl.
: Jan Drouen (voorziBer), Hans Goossens (secretaris), Toon van de Kam
Wijkraad
(penningmeester). Voor veiligheid - funconaris LeeMaarheid, tel. 0492-507200
(Stadswacht). Doorgeven info gemeente Helmond, tel. 0492-587777.
Website: www.wijkraad.mierlo-hout.org, e-mail: wijkraad@mierlo-hout.org, twier:
@WRMierloHout. Postadres: Dolﬁjnlaan 84, 5706 VB, Helmond
: Huurders Belangen Vereniging Compaen, Scharstraat 2, 5706 EE, Helmond.
Huurders
Belangen
Secr. 06-16920669, e-mail: hbvcompaen@live.nl, website: www.hbvcompaen.nl.
Spreekuur iedere maandagavond van 19:30-20:30 uur.
Vereniging
Slachtoﬀerhulp : Na telefonische afspraak: Tel. 0900-0101.
: Spreekuur: Dinsdag van 09:30-10:00 uur, donderdag van 18:00-18:30 uur.
Pastoor
Pastoriejden: Dinsdag t/m donderdag van 09:30-13:30 uur. Zowel persoonlijk als
telefonisch, tel. 0492-522930 (ook aanmelden dopen, trouwen en ziekenbezoek). In
dringende gevallen kunt u aljd 0492-522930 bellen.
: Elke zaterdag van 09:00-13:00 uur, Koeveldsestraat 16 (buitenterrein Kluppelhal)
Oud papier
Polie

Schng
Houtvonken

Secretariaat
Kopij
Advertenes
Bezorging

: Pastoor Elsenstraat 49A, 5706 VM Helmond, tel. 0492-551722, fax 0492-359362
(di. 19:00-22:00 uur). ING: NL04INGB0000850250, Rabo: NL31RABO0123801567.
E-mail: info@houtvonken.nl, website: www.houtvonken.nl
TwiBer: @houtvonken, Facebook: www.facebook.com/schng.houtvonken
: Janssen & Fritsenplein 23, 5706 DZ Helmond tel. 0492-528987.
: Indienen tot dinsdag 18:00 uur. Pastoor Elsenstraat 49a. Bij voorkeur per e-mail.
: Gebaseerd op € 84,70 zw/wit en € 181,50 kleur (incl. BTW) per pagina. Houtvonkjes
maximal 3 regels, tekst en € 8,45 (incl. BTW) in envelop. Dankbetuigingen € 20,00.
Verloren € 8,45. Inleveren tot uiterlijk dinsdag 18:00 uur. Pastoor Elsenstraat 49a.
: Houtvonken niet ontvangen?
Bel 0492-551722 (voicemail) of e-mail info@houtvonken.nl

WIJ KUNNEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR GEMAAKTE
DRUK- EN/OF ZETFOUTEN IN TEKSTEN OF ADVERTENTIES. STICHTING HOUTVONKEN
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PRIMEUR HOUTVONKEN IN KLEUR
HOUTVONKEN GAAT KLEUR BEKENNEN
Na een lange jd van voorbereiding zijn wij er in geslaagd de eerste Houtvonken
in kleur uit te geven. Na bijna 50 jaar zwart-wit zou je kunnen zeggen dat we nu
“kleur gaan bekennen”. Voor u ligt de eerste kleurenuitgave van Houtvonken en u
mag zelf beoordelen wat u er van vindt.

De eerste kleurenuitgave is afgelopen dinsdag van de persen gerold onder het
toeziend oog van het bestuur van de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout. Zij
waren in elk geval enthousiast en vooral ook verrast met deze stap. Een stap die
wij in een jd, waarin de economische resultaten sterk onder druk staan, toch
hebben durven nemen.

5

Bre mink
Administratiekantoor

Bremink Administratiekantoor
Burgemeester Krollaan 21B
5707 BA, Helmond
tel. 0492-317420

 Alles voor het MKB op het gebied van administratieve
en fiscale dienstverlening.
 Flexibele werktijden (ook in de avonduren).
 Ook voor het invullen van belastingformulieren voor
particulieren.
Dankzij een efficiënte bedrijfsvoering met weinig overheadkosten zijn
onze tarieven een stuk vriendelijker dan de meeste kantoren.
Overtuig uzelf door geheel vrijblijvend een offerte aan te vragen.
Meer informatie vindt u op onze website: www.bremink.nl

De keuze hiertoe werd ons makkelijker gemaakt door het verplicht vervangen van
de bestaande drukmachines. Deze waren al geruime jd aan vervanging toe maar
moesten nu echt vervangen worden. Als je dan nieuwe machines moet
aanschaﬀen ga je ook meteen de mogelijkheden van kleurendruk bekijken. Snel
waren wij het er over eens dat de aanschaf van kleurendrukmachines voor wat
betre, de meerkosten in prijs gemakkelijk te doen was. Maar het zijn de kosten
van de inkt die de prijs voor kleurendruk opdrij,.
Dit betekent dat drukken in kleur een totaal ander kostenplaatje kent. Iedere
drukker weet dat. Vandaar dat bijvoorbeeld de prijs voor het adverteren aljd in
zwart/wit, met steunkleur of in full colour wordt aangeboden. Ieder met haar
eigen prijsstelling. Dat was voor ons dan ook het onderdeel dat de meeste
hoofdbrekens hee, gekost.
Maar wij kunnen onze adverteerders de keuze laten waarbij men voor zwart-wit
kan blijven kiezen. De prijs daarvan zal dan ook ongewijzigd blijven behoudens de
normale jaarlijkse kleine procentuele sjging in verband met gestegen onkosten.
Voor kleur hebben wij een nieuwe prijs moeten vaststellen die in beginsel niet
kostendekkend is. Dit hebben wij berekend aan de hand van de bestaande
tarieven met die opslagen voor kleur. Wij gaan met die redelijke lage nieuwe prijs
voor kleur beginnen en zullen moeten ondervinden hoe dat in de prakjk uit gaat
vallen. Dat hee, te maken met dekkingspercentages en hoeveelheden
kleureninkt. Wij willen u verder van technische uitleg onthouden en kunnen u
verzekeren dat onze prijzen laag blijven. Zoals gebleken is uit prijsvergelijkingen
en het gegeven dat Houtvonken geen arbeidskosten noch salarissen kent.
Wij zijn trots op het resultaat en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Redace
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Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze voorzitter

Theo Raap
Wij gedenken Theo als een betrokken man - recht voor zijn raap die zich vele jaren heeft ingezet voor onze stichting.
We zullen hem en zijn inzet missen.
We wensen Marjo, Dennis, Daniëlle en
de kleinkinderen veel sterkte toe.
Bestuur en vrijwilligers
Stichting Samenlevingsopbouw Mierlo-Hout

Wekelijks:
Bezorgd in héél
Mierlo-Hout op ru
im
5400 adressen en
minimaal 10.000
lezers
(!)
Voor de tarieven
hoeft u
‘t niet te laten…
Meer weten?
Kijk op
www.houtvonken
.nl
Mail ons op
info@houtvonken
.nl

Wijkblad voor Mierlo-Hout
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GEMEENTEBERICHT

Puts &
Baeten bv
Accountants & Belastingadviseurs
Kanaaldijk N.W. 67
5707 LC Helmond
Tel : 0492-522756
Fax : 0492-527295

Loonseweg 8
5527 AC Hapert
Tel : 0497-386889
Fax : 0492-527295

Henk Puts

Henrie Baeten

Registeraccountant

Accountant-administratieconsulent

55+-ERS KRIJGEN 400 EURO VOOR ‘OPPLUSSEN’ WONING
Denk aan een wandbeugel in de douche of een verhoogde toiletpot.
Met simpele en goedkope bouwkundige ingrepen kunnen mensen op
lee,ijd langer in het eigen huis blijven wonen. De gemeente Helmond
juicht dit van harte toe en draagt 400 euro bij als mensen hun woning
hiervoor laten aanpassen. Er zijn in totaal vij,ig van deze Opplus-subsidies te
vergeven. Senioren moeten er dus snel bij zijn, want ‘Op=Op’.
De trend is dat mensen ouder worden en ook het liefst zo lang mogelijk in de
eigen woning blijven wonen. Ze vinden deze zelfstandigheid preQg en er hoe,
ook een minder groot beroep op zorg te worden gedaan. Maar regelmag zijn er
praksche problemen als mensen slechter ter been raken. Kleine aanpassingen
zijn vaak al voldoende. Denk aan een opklapbaar douchezitje, anslipvloer of een
drempelhulp.
WIE KOMT IN AANMERKING?
De subsidie geldt voor mensen van 55 jaar en ouder die in Helmond wonen; voor
zowel mensen met een eigen woning als voor huurders van een
woningcorporae.
Het
gaat
om
een
eenmalige
bijdrage
van
€ 400,00. Als de woningcorporae de aanpassingen aanbrengt, ontvangt zij de
bijdrage van de gemeente. Mensen met een koopwoning krijgen het geld op hun
bankrekening gestort. Het werk dient door een erkende installateur of aannemer
te worden uitgevoerd. De regeling gaat op 1 november in. Er geldt ‘wie het eerste
komt die het eerste maalt’. Kijk voor de overige voorwaarden en het aanvragen
van de bijdrage op www.helmond.nl/woonsubsidies of bel met 14 0492 (het
centrale nummer van de gemeente). Deze opplus-subsidie past in een hele reeks
maatregelen, zoals onder meer de starterslening en korng op bouwkavels, die de
gemeente toepast om de woningmarkt te smuleren en het woongenot van de
Helmonders te verbeteren.
WELKE AANPASSINGEN KOMEN IN AANMERKING?
De opplus-subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende verbeteringen in
de woningen: seniorenslot bij de hoofdingang, drempelhulp voor- en achterdeur,
bediening bovenraampjes, tweede trapleuning, opklapbaar douchezitje met
rugleuning, douchekop met glijstang, anslipvloer, verhoogde toiletpot 6+ en 10+,
wandbeugel toilet en douche, toiletverhoger, éénhendel mengkraan wastafel/
keuken en thermostasche mengkraan douche.
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Bereikbaarheidsdiensten
(alarmnummer: 1-1-2)
: Centr. Huisartsenpost, tel. 0900-8861, Elkerliek Ziekenhuis,
Dokter
(alleen spoedgevallen)
dagelijks 17:00-08:00 uur, weekend / feestdagen.
: Dienstapotheek Peelland, Elkerliek Ziekenhuis,
Apotheek
(alleen spoedgevallen)
dagelijks 18:00-08:30 uur, weekend / feestdagen.
: Polie Brabant-Zuid-Oost, afdeling Helmond Centrum, bezoekadres: KasteelTraverse 101, Helmond. Tel. 0900-8844. Wijksite: www.poliehelmondcentrum.nl
Wijkagenten: Henri van Vonderen en Axel Strous tel. 0900-8844.
Stadswacht
: Weg op den Heuvel 39, Helmond. Tel. 0492-845970. Graﬃ Meldpunt: 0492-507208
: Voor verpleging en verzorging thuis. Vragen / informae Zorgcentrale tel. 0900Kruiswerk
Zorgboog
8998636. Voor spoedvragen kan dit nummer ook buiten kantoorjden gebeld
worden. Uitleen hulpmiddelen: Thuiszorgwinkel verpleeghuis Keyserinnedael,
Kanaaldijk NO 70, tel. 0492-348782. Openingsjden: ma-vr: 10:00-17:00 uur, za:
12:00-16:00 uur. Nieuwe aanvragen bellen met het Centrum Indicaestelling Zorg
tel. 088-7891600.
Verloskundigen : Dames Backx, Daamen, Daamen-de Jong en van Melis-van Hout. Tel. verloskundige
hulp 0492-532800. Tel. afspraken 0492-599143. www.verloskundigenhelmond.nl.
Verloskundigenprakt. Brandevoort tel. 0492-432669.
www.verloskundigenbrandevoort.nl
: Schng LEV Groep Leven & Verbinden: SWH, Vrijwilligerscentrale Helmond, SWOH
LEV Groep
(Maatschapen LEVgroep. Hoofdkantoor Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond. Sociaal
pelijk Werk)
Raadsliedenwerk, Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond. Voor het maken van een
afspraak: 0492-598989.
: Savant: Informae / vragen over onze zorg en diensten, tel. 572000, iedere werkdag
Thuiszorg
van 08:00-17:00 uur. Ook acute zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week. Nieuwe
aanmeldingen tel. 088-7891600. Zie ook: www.savant-zorg.nl of e-mail:
info@savant-zorg.nl.
: Jan Drouen (voorziBer), Hans Goossens (secretaris), Toon van de Kam
Wijkraad
(penningmeester). Voor veiligheid - funconaris LeeMaarheid, tel. 0492-507200
(Stadswacht). Doorgeven info gemeente Helmond, tel. 0492-587777.
Website: www.wijkraad.mierlo-hout.org, e-mail: wijkraad@mierlo-hout.org, twier:
@WRMierloHout. Postadres: Dolﬁjnlaan 84, 5706 VB, Helmond
: Huurders Belangen Vereniging Compaen, Scharstraat 2, 5706 EE, Helmond.
Huurders
Belangen
Secr. 06-16920669, e-mail: hbvcompaen@live.nl, website: www.hbvcompaen.nl.
Spreekuur iedere maandagavond van 19:30-20:30 uur.
Vereniging
Slachtoﬀerhulp : Na telefonische afspraak: Tel. 0900-0101.
: Spreekuur: Dinsdag van 09:30-10:00 uur, donderdag van 18:00-18:30 uur.
Pastoor
Pastoriejden: Dinsdag t/m donderdag van 09:30-13:30 uur. Zowel persoonlijk als
telefonisch, tel. 0492-522930 (ook aanmelden dopen, trouwen en ziekenbezoek). In
dringende gevallen kunt u aljd 0492-522930 bellen.
: Elke zaterdag van 09:00-13:00 uur, Koeveldsestraat 16 (buitenterrein Kluppelhal)
Oud papier
Polie

Schng
Houtvonken

Secretariaat
Kopij
Advertenes
Bezorging

: Pastoor Elsenstraat 49A, 5706 VM Helmond, tel. 0492-551722, fax 0492-359362
(di. 19:00-22:00 uur). ING: NL04INGB0000850250, Rabo: NL31RABO0123801567.
E-mail: info@houtvonken.nl, website: www.houtvonken.nl
TwiBer: @houtvonken, Facebook: www.facebook.com/schng.houtvonken
: Janssen & Fritsenplein 23, 5706 DZ Helmond tel. 0492-528987.
: Indienen tot dinsdag 18:00 uur. Pastoor Elsenstraat 49a. Bij voorkeur per e-mail.
: Gebaseerd op € 84,70 zw/wit en € 181,50 kleur (incl. BTW) per pagina. Houtvonkjes
maximal 3 regels, tekst en € 8,45 (incl. BTW) in envelop. Dankbetuigingen € 20,00.
Verloren € 8,45. Inleveren tot uiterlijk dinsdag 18:00 uur. Pastoor Elsenstraat 49a.
: Houtvonken niet ontvangen?
Bel 0492-551722 (voicemail) of e-mail info@houtvonken.nl
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Bremink Administratiekantoor
Burgemeester Krollaan 21B
5707 BA, Helmond
tel. 0492-317420

 Alles voor het MKB op het gebied van administratieve
en fiscale dienstverlening.
 Flexibele werktijden (ook in de avonduren).
 Ook voor het invullen van belastingformulieren voor
particulieren.
Dankzij een efficiënte bedrijfsvoering met weinig overheadkosten zijn
onze tarieven een stuk vriendelijker dan de meeste kantoren.
Overtuig uzelf door geheel vrijblijvend een offerte aan te vragen.
Meer informatie vindt u op onze website: www.bremink.nl

De keuze hiertoe werd ons makkelijker gemaakt door het verplicht vervangen van
de bestaande drukmachines. Deze waren al geruime jd aan vervanging toe maar
moesten nu echt vervangen worden. Als je dan nieuwe machines moet
aanschaﬀen ga je ook meteen de mogelijkheden van kleurendruk bekijken. Snel
waren wij het er over eens dat de aanschaf van kleurendrukmachines voor wat
betre, de meerkosten in prijs gemakkelijk te doen was. Maar het zijn de kosten
van de inkt die de prijs voor kleurendruk opdrij,.
Dit betekent dat drukken in kleur een totaal ander kostenplaatje kent. Iedere
drukker weet dat. Vandaar dat bijvoorbeeld de prijs voor het adverteren aljd in
zwart/wit, met steunkleur of in full colour wordt aangeboden. Ieder met haar
eigen prijsstelling. Dat was voor ons dan ook het onderdeel dat de meeste
hoofdbrekens hee, gekost.
Maar wij kunnen onze adverteerders de keuze laten waarbij men voor zwart-wit
kan blijven kiezen. De prijs daarvan zal dan ook ongewijzigd blijven behoudens de
normale jaarlijkse kleine procentuele sjging in verband met gestegen onkosten.
Voor kleur hebben wij een nieuwe prijs moeten vaststellen die in beginsel niet
kostendekkend is. Dit hebben wij berekend aan de hand van de bestaande
tarieven met die opslagen voor kleur. Wij gaan met die redelijke lage nieuwe prijs
voor kleur beginnen en zullen moeten ondervinden hoe dat in de prakjk uit gaat
vallen. Dat hee, te maken met dekkingspercentages en hoeveelheden
kleureninkt. Wij willen u verder van technische uitleg onthouden en kunnen u
verzekeren dat onze prijzen laag blijven. Zoals gebleken is uit prijsvergelijkingen
en het gegeven dat Houtvonken geen arbeidskosten noch salarissen kent.
Wij zijn trots op het resultaat en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Redace
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Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze voorzitter

Theo Raap
Wij gedenken Theo als een betrokken man - recht voor zijn raap die zich vele jaren heeft ingezet voor onze stichting.
We zullen hem en zijn inzet missen.
We wensen Marjo, Dennis, Daniëlle en
de kleinkinderen veel sterkte toe.
Bestuur en vrijwilligers
Stichting Samenlevingsopbouw Mierlo-Hout

Wekelijks:
Bezorgd in héél
Mierlo-Hout op ru
im
5400 adressen en
minimaal 10.000
lezers
(!)
Voor de tarieven
hoeft u
‘t niet te laten…
Meer weten?
Kijk op
www.houtvonken
.nl
Mail ons op
info@houtvonken
.nl

Wijkblad voor Mierlo-Hout
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GEMEENTEBERICHT

Puts &
Baeten bv
Accountants & Belastingadviseurs
Kanaaldijk N.W. 67
5707 LC Helmond
Tel : 0492-522756
Fax : 0492-527295

Loonseweg 8
5527 AC Hapert
Tel : 0497-386889
Fax : 0492-527295

Henk Puts

Henrie Baeten

Registeraccountant

Accountant-administratieconsulent

55+-ERS KRIJGEN 400 EURO VOOR ‘OPPLUSSEN’ WONING
Denk aan een wandbeugel in de douche of een verhoogde toiletpot.
Met simpele en goedkope bouwkundige ingrepen kunnen mensen op
lee,ijd langer in het eigen huis blijven wonen. De gemeente Helmond
juicht dit van harte toe en draagt 400 euro bij als mensen hun woning
hiervoor laten aanpassen. Er zijn in totaal vij,ig van deze Opplus-subsidies te
vergeven. Senioren moeten er dus snel bij zijn, want ‘Op=Op’.
De trend is dat mensen ouder worden en ook het liefst zo lang mogelijk in de
eigen woning blijven wonen. Ze vinden deze zelfstandigheid preQg en er hoe,
ook een minder groot beroep op zorg te worden gedaan. Maar regelmag zijn er
praksche problemen als mensen slechter ter been raken. Kleine aanpassingen
zijn vaak al voldoende. Denk aan een opklapbaar douchezitje, anslipvloer of een
drempelhulp.
WIE KOMT IN AANMERKING?
De subsidie geldt voor mensen van 55 jaar en ouder die in Helmond wonen; voor
zowel mensen met een eigen woning als voor huurders van een
woningcorporae.
Het
gaat
om
een
eenmalige
bijdrage
van
€ 400,00. Als de woningcorporae de aanpassingen aanbrengt, ontvangt zij de
bijdrage van de gemeente. Mensen met een koopwoning krijgen het geld op hun
bankrekening gestort. Het werk dient door een erkende installateur of aannemer
te worden uitgevoerd. De regeling gaat op 1 november in. Er geldt ‘wie het eerste
komt die het eerste maalt’. Kijk voor de overige voorwaarden en het aanvragen
van de bijdrage op www.helmond.nl/woonsubsidies of bel met 14 0492 (het
centrale nummer van de gemeente). Deze opplus-subsidie past in een hele reeks
maatregelen, zoals onder meer de starterslening en korng op bouwkavels, die de
gemeente toepast om de woningmarkt te smuleren en het woongenot van de
Helmonders te verbeteren.
WELKE AANPASSINGEN KOMEN IN AANMERKING?
De opplus-subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende verbeteringen in
de woningen: seniorenslot bij de hoofdingang, drempelhulp voor- en achterdeur,
bediening bovenraampjes, tweede trapleuning, opklapbaar douchezitje met
rugleuning, douchekop met glijstang, anslipvloer, verhoogde toiletpot 6+ en 10+,
wandbeugel toilet en douche, toiletverhoger, éénhendel mengkraan wastafel/
keuken en thermostasche mengkraan douche.
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PROGRAMMA ZONDAG 3 NOVEMBER
11:00
Rood Wit'62 VR1
10:00
Mierlo Hout VR2
14:30
Mierlo Hout 1
12:00
Mierlo Hout 2
11:00
SJVV 2
12:00
Mierlo Hout 4
12:00
Blauw Geel'38/JUMBO 8 13:00
RKPVV 3
12:00
Someren 13
12:00
Mierlo Hout 9
10:00
ONDO 4
-

NIEUWE VRIJWILLIGER

Mierlo Hout VR1
Merefeldia VR1
SV Budel 1
ZSV 2
Mierlo Hout 3
SSE 3
Mierlo Hout 5
Mierlo Hout 6
Mierlo Hout 8
Rood Wit'62 4
Mierlo Hout 10

V.C. POLARIS
DOMPER VOOR POLARIS
Het is de Polaris vaandelteams zaterdag niet gelukt de fraaie
posi3es op de ranglijst te con3nueren. Beide thuiswedstrijden
tegen concurrenten uit de top gingen met 1-3 verloren. De vrouwen
kwamen wedstrijdinzicht en aanvallend vermogen te kort om tegen Ac3ve Rooy
succes te boeken. De nummer twee van de ranglijst speelden het spelletje
simpeler en waren aan het net aanvallend en blokkerend Polaris verre de baas. Na
het setverlies met 17-25, 19-25 en 18-25 bleef de selec3e van Hans van Steenis
knokken voor een beter resultaat. In de vierde set bleek de pass bij Ac3ve Rooy
van onvoldoende kwaliteit om een serie goede services van Polaris te
beantwoorden. Tegen de verwach3ng in boekte Polaris via 25-22 toch nog een
winstpunt. Zaterdag wacht weer een pi?ge uitwedstrijd in Landgraaf. Polaris
treA daar de huidige nummer vier van de ranglijst en de Limburgers boekten in
vijf duels één puntje meer.
De mannen wekten tegen VVC Vught de indruk deze tegenstander zwaar te
onderschaDen. Na de 22-25 leek een kentering op komst. Door een serie
slordigheden werd het via 20-25 toch 0-2. Dat er kansen op een beter resultaat
waren, liet het team in de derde set zien 25-21. De opleving was van te korte duur
en het team uit Vught pakte met 21-25 de overwinning en vier winstpunten. In
verband met de consumentenbeurs spelen ook de mannen zaterdag een
uitwedstrijd in Maastricht. Tegenstander VC Jokers staat zevende maar heeA
slechts twee verliespunten meer dan Polaris dat geﬂaDeerd nog tweede staat.

REDACTIETEAM UITGEBREID
Hoewel de staat van dienst in jaren genomen bij de gemiddelde Houtvonken
medewerker als behoorlijk lang genoemd kan worden hebben wij met enige
regelmaat toch ook nieuwe vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die bereid zijn om
nagenoeg wekelijks een of meerdere keren de handen uit de mouwen te steken.
Gemiddeld genomen doe je het werk voor Houtvonken in minimaal 2 tot wel
meer dan 12 uur per week. En tel je daar nog eens vergaderuren bij van de leden
van het s3ch3ngsbestuur die allemaal ook medewerker zijn dan zijn er weken
genoeg waarbij 4 dagdelen nodig zijn om de zaken draaiende te houden. Op een
breed terrein van administra3e, tot opmaak, van bezorging tot redac3e en van
drukken tot verzamelen en alles wat daarbij hoort. En omdat al dat werk iedere
week opnieuw terugkomt, is dat werk niet vrijblijvend en vraagt het nogal wat van
de vrijwillige inzet van de medewerkers. En om dat te bereiken zijn vooral
teamgeest, elkaar verstaan en de wil om samen te werken belangrijke
ingrediënten om met elkaar Houtvonken iedere week maar weer in een grote
oplage bij u in de brievenbus te krijgen.

Al weer een ruim aantal maanden is het Houtvonkenteam versterkt met een
nieuwe medewerker in de persoon van Ton van de Meulenhof. Hij is voor velen
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ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

JEROEN

V

S
MOBIEL
06-50506827
06-21970397

HELMOND
0492-543293

LICHT - KRACHT - TELEFONIE - DATANETWERKEN

SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!!!!
Geldig van donderdag 31 oktober t/m woensdag 4 november

onder ons geen onbekende. Al 44 jaar is hij beroepsfotograaf van het gelijknamige
Fotopersburo van de Meulenhof. Na zijn opleiding vakfotograﬁe werkte hij in het
bedrijf van zijn vader welk hij in 1991 overnam. Van hem zelf en een aantal
medewerkers zie je bijna dagelijks het fotowerk terug in onder andere het
Eindhovens Dagblad. Maar ook bedrijfsfotograﬁe en sporIotograﬁe maken
onderdeel uit van zijn dagelijks werk.
En je zou dus meteen denken dat hij bij Houtvonken komt om werkzaam te zijn
voor de fotograﬁe. Maar niets is minder waar. Want hoewel wij graag gebruik
maken van zijn kennis en vaardigheden op het gebied van fotograﬁe gaat hij zich
inzeDen voor redac3ewerk. En naast dat redac3ewerk heeA hij zich al bewezen
om ook mee te werken aan de wekelijkse opmaak van Houtvonken.
Hij gaf zelf aan graag te willen werken aan de andere kant van het proces, het
verhaal dat bij de foto hoort en dat hebt u de afgelopen 3jd van zijn hand al
kunnen lezen. Ook voor hem is het werk “zijn avondje uit” en dat wil hij graag zo
houden.
Ton van de Meulenhof zegt een aardig en gezellig team aangetroﬀen te hebben
bij Houtvonken waarbinnen het vele werk met veel plezier gedaan wordt. Hij
kende Houtvonken omdat hij in de wijk woont en vanuit gezamenlijke contacten
in de fotograﬁe waarin hij nooit verstek liet gaan als wij om zijn hulp vroegen.
Maar ook zijn kinderen brachten Houtvonken rond en zijn echtgenote Marij werkt
al weer jarenlang als bezorger in de vrijwilligersgroep. Bestuurlijk had hij zijn
verdiensten binnen medezeggenschapraden en ouderverenigingen van de diverse
scholen.
Wij zijn ook nu weer blij met deze nieuwe medewerker waarvan wij tot in lengte
van dagen plezier van hopen te hebben. We wensen hem alle succes met dit
mooie werk bij Houtvonken voor de gemeenschap Mierlo-Hout.
Redac3e

Gezinszak friet, frikadel
kroket, viandel, kipcorn
Kebabschotel van eigen
grill met knoflooksaus
en chilisaus

KBO ST. LUCIA
ETENTJE BUITEN DE DEUR
Woensdag 13 november 13.30 uur vindt er weer een etentje buiten
de deur plaats. U kunt voor € 13.50 samen met anderen gezellig gaan
eten. U kunt aanmelden door het geld in een envelop te doen en
uiterlijk 9 november vóór 20.00 uur te bezorgen bij: Mar3en
Hermans, Janssen & Fritsenplein 27.
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RKSV MIERLO-HOUT

Informa0eochtend basisschool ’t Baken
Basisschool ’t Baken is volop in ontwikkeling, resultaatgericht, ambi3eus,
vertrouwd en dichtbij. Een school middenin de wijk waar ruimte is voor
persoonlijke groei en waar samenwerking tussen alle betrokkenen voorop staat.
Wat dit kan betekenen voor uw gezin en uw kind(eren) willen we graag toelichten
op onze informa3eochtend. Op deze ochtenden vertellen we waar de school voor
staat en wat u van de school kan verwachten. In een presenta3e lichten we de
ontwikkelingen van de school toe, o.a. de verbouwing van ons gebouw,
vernieuwing van het schoolplein en de modernisering van ons onderwijs. Er is
natuurlijk 3jd en ruimte voor een rondleiding door de school.
U en uw kind(eren) zijn van harte welkom op 13 November 2013
De bijeenkomst start om 9.00 uur-10.30 uur.
Graag aanmelden via direc3e@tbaken.nl

Buikdansen iedereen kan het leren!!!

*
*
*
*
*
*

Je spieren worden soepeler;
Je leert verschillende (nieuwe) spiergroepen gebruiken;
Je bouwt een goede condi3e op;
Je gewrichten worden soepeler;
Buikdansen is een goede remedie tegen rugklachten;
Het werkt stress-verlagend.
Zondag 3 november optreden buikdansen
in de muziekzaal van de Geseldonk 3jdens de beurs.
Gra3s proeﬂes maandag 4 november 20.00 t/m 21.15 uur.
De Geseldonk, cederhoutstraat 44 helmond

PROGRAMMA ZATERDAG 2 NOVEMBER
09:30
Mierlo Hout F1
10:00
SJVV F1
09:30
Mierlo Hout F3
09:30
Mierlo Hout F4
09:30
Mierlo Hout F5
09:30
Mierlo Hout F6
09:30
Mierlo Hout F7
10:45
S3phout Vooruit E1G
09:30
Mierlo Hout E2
10:30
ASV'33 E2G
09:30
Mierlo Hout E4
10:30
SSE E1
10:30
HVV Helmond E2G
10:30
Olympia Boys E1
11:00
SJVV E3G
09:45
Liessel E3
10:45
Mierlo Hout D1G
12:30
Lierop D1
10:30
Someren D3G
10:45
Mierlo Hout D4
11:15
MULO D4
10:45
Mierlo Hout D6G
12:00
Sportclub Irene C1
12:30
Mierlo Hout C2
12:30
ONDO C1
12:30
Mierlo Hout C4
12:30
Mierlo Hout C5G
15:00
Gemert B1
13:00
Olympia'18 B1
14:30
Mierlo Hout B3
14:30
Mierlo Hout B4
14:30
Mierlo Hout A1
14:45
Erp A2
14:00
SVSH A2
16:30
Helmondia Veteranen -

S.V. Brandevoort F1
Mierlo Hout F2
Someren F2
SVSH F1
MULO F5
ST Fiducia/Elsendorp F1
S.V. Brandevoort F12
Mierlo Hout E1
MULO E2
Mierlo Hout E3
Someren E3G
Mierlo Hout E5
Mierlo Hout E6
Mierlo Hout E7
Mierlo Hout E8
Mierlo Hout E9
Schijndel/DE WIT D1G
Mierlo Hout D2
Mierlo Hout D3
Mifano D2
Mierlo Hout D5
S3phout Vooruit D4G
Mierlo Hout C1G
Sparta'25 C2
Mierlo Hout C3
S.V. Brandevoort C2
Mifano C4
Mierlo Hout B1
Mierlo Hout B2G
SCMH B1
S3phout Vooruit B3
Nulandia A1
Mierlo Hout A2
Mierlo Hout A3
Mierlo Hout Veteranen
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Figuurcorrec0e - Huidverbetering
en Duurzaam ontharen (IPL)

1, 2 en 3 november zijn wij aanwezig
op de Consumentenbeurs.
Kom gra0s kennismaken met onze
afslanksystemen, collagene lamp en
IPL ontharen

BEURSAANBIEDING
10% kor0ng op een
Kuurbehandeling
Tot ziens op de beurs
Hoofdstraat 99A Mierlo-Hout
Tel 06-413 644 39/ info@perfect-silhoueDe.nl
www.perfect-silhoueDe.nl

BILJARTCLUB ALPHONSUS
STAND PER 22-10-2013
punten naam
17
Toon Rooijakkers
15
Henk van Rooij
14
Paolo Ga?
14
C. Siebers
14
Piet Aarts
12
Alfred Deisenroth
10
Wim Kuipers
10
Henk Vereijken
10
J. v.d. Nieuwenhof
9
Bert Biemans
7
Leo van Turnhout
6
Sjef Filippini
5
Harrie Ramaekers
5
Ties Strik
3
Tiny Winckens
2
M. van Zandvoort

gesp
7
6
8
7
7
6
8
6
8
7
4
6
5
7
6
7

beurt
182
157
198
183
197
136
205
170
225
159
130
140
139
189
142
223

car
227
95
140
207
261
134
216
88
117
86
330
68
69
156
128
49

gem
1,247
0,605
0,707
1,131
1,325
0,985
1,054
0,518
0,52
0,541
2,538
0,486
0,496
0,825
0,901
0,22

extra
5
5
5
6
4
4
4
0
3
3
1
2
2
1
1
0

VOLKSTUINVERENIGING “D’N HORT OP”
Op dit moment staan er geen kandidaat tuinders meer op onze wachtlijst.
Mensen die belangstelling hebben voor (biologisch) tuinieren kunnen zich dus
weer aanmelden. Dat kan telefonisch bij de heer Van den Berg tel.: 527236.
Het volkstuincomplex is gelegen aan de Hortsedijk.

GEVONDEN
Mobiele telefoon voor Zorgcentrum Alphonsus. Info: 06-14369794

GEVONDEN
Sleutel met roze label in vorm van rechthoek, nabij sta3on Mierlo-Hout.
Info: 0492-553750 (evt. bericht inspreken)
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PROGRAMMA ZONDAG 3 NOVEMBER
11:00
Rood Wit'62 VR1
10:00
Mierlo Hout VR2
14:30
Mierlo Hout 1
12:00
Mierlo Hout 2
11:00
SJVV 2
12:00
Mierlo Hout 4
12:00
Blauw Geel'38/JUMBO 8 13:00
RKPVV 3
12:00
Someren 13
12:00
Mierlo Hout 9
10:00
ONDO 4
-

NIEUWE VRIJWILLIGER

Mierlo Hout VR1
Merefeldia VR1
SV Budel 1
ZSV 2
Mierlo Hout 3
SSE 3
Mierlo Hout 5
Mierlo Hout 6
Mierlo Hout 8
Rood Wit'62 4
Mierlo Hout 10

V.C. POLARIS
DOMPER VOOR POLARIS
Het is de Polaris vaandelteams zaterdag niet gelukt de fraaie
posi3es op de ranglijst te con3nueren. Beide thuiswedstrijden
tegen concurrenten uit de top gingen met 1-3 verloren. De vrouwen
kwamen wedstrijdinzicht en aanvallend vermogen te kort om tegen Ac3ve Rooy
succes te boeken. De nummer twee van de ranglijst speelden het spelletje
simpeler en waren aan het net aanvallend en blokkerend Polaris verre de baas. Na
het setverlies met 17-25, 19-25 en 18-25 bleef de selec3e van Hans van Steenis
knokken voor een beter resultaat. In de vierde set bleek de pass bij Ac3ve Rooy
van onvoldoende kwaliteit om een serie goede services van Polaris te
beantwoorden. Tegen de verwach3ng in boekte Polaris via 25-22 toch nog een
winstpunt. Zaterdag wacht weer een pi?ge uitwedstrijd in Landgraaf. Polaris
treA daar de huidige nummer vier van de ranglijst en de Limburgers boekten in
vijf duels één puntje meer.
De mannen wekten tegen VVC Vught de indruk deze tegenstander zwaar te
onderschaDen. Na de 22-25 leek een kentering op komst. Door een serie
slordigheden werd het via 20-25 toch 0-2. Dat er kansen op een beter resultaat
waren, liet het team in de derde set zien 25-21. De opleving was van te korte duur
en het team uit Vught pakte met 21-25 de overwinning en vier winstpunten. In
verband met de consumentenbeurs spelen ook de mannen zaterdag een
uitwedstrijd in Maastricht. Tegenstander VC Jokers staat zevende maar heeA
slechts twee verliespunten meer dan Polaris dat geﬂaDeerd nog tweede staat.

REDACTIETEAM UITGEBREID
Hoewel de staat van dienst in jaren genomen bij de gemiddelde Houtvonken
medewerker als behoorlijk lang genoemd kan worden hebben wij met enige
regelmaat toch ook nieuwe vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die bereid zijn om
nagenoeg wekelijks een of meerdere keren de handen uit de mouwen te steken.
Gemiddeld genomen doe je het werk voor Houtvonken in minimaal 2 tot wel
meer dan 12 uur per week. En tel je daar nog eens vergaderuren bij van de leden
van het s3ch3ngsbestuur die allemaal ook medewerker zijn dan zijn er weken
genoeg waarbij 4 dagdelen nodig zijn om de zaken draaiende te houden. Op een
breed terrein van administra3e, tot opmaak, van bezorging tot redac3e en van
drukken tot verzamelen en alles wat daarbij hoort. En omdat al dat werk iedere
week opnieuw terugkomt, is dat werk niet vrijblijvend en vraagt het nogal wat van
de vrijwillige inzet van de medewerkers. En om dat te bereiken zijn vooral
teamgeest, elkaar verstaan en de wil om samen te werken belangrijke
ingrediënten om met elkaar Houtvonken iedere week maar weer in een grote
oplage bij u in de brievenbus te krijgen.

Al weer een ruim aantal maanden is het Houtvonkenteam versterkt met een
nieuwe medewerker in de persoon van Ton van de Meulenhof. Hij is voor velen
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ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

JEROEN

V

S
MOBIEL
06-50506827
06-21970397

HELMOND
0492-543293

LICHT - KRACHT - TELEFONIE - DATANETWERKEN

SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!!!!
Geldig van donderdag 31 oktober t/m woensdag 4 november

onder ons geen onbekende. Al 44 jaar is hij beroepsfotograaf van het gelijknamige
Fotopersburo van de Meulenhof. Na zijn opleiding vakfotograﬁe werkte hij in het
bedrijf van zijn vader welk hij in 1991 overnam. Van hem zelf en een aantal
medewerkers zie je bijna dagelijks het fotowerk terug in onder andere het
Eindhovens Dagblad. Maar ook bedrijfsfotograﬁe en sporIotograﬁe maken
onderdeel uit van zijn dagelijks werk.
En je zou dus meteen denken dat hij bij Houtvonken komt om werkzaam te zijn
voor de fotograﬁe. Maar niets is minder waar. Want hoewel wij graag gebruik
maken van zijn kennis en vaardigheden op het gebied van fotograﬁe gaat hij zich
inzeDen voor redac3ewerk. En naast dat redac3ewerk heeA hij zich al bewezen
om ook mee te werken aan de wekelijkse opmaak van Houtvonken.
Hij gaf zelf aan graag te willen werken aan de andere kant van het proces, het
verhaal dat bij de foto hoort en dat hebt u de afgelopen 3jd van zijn hand al
kunnen lezen. Ook voor hem is het werk “zijn avondje uit” en dat wil hij graag zo
houden.
Ton van de Meulenhof zegt een aardig en gezellig team aangetroﬀen te hebben
bij Houtvonken waarbinnen het vele werk met veel plezier gedaan wordt. Hij
kende Houtvonken omdat hij in de wijk woont en vanuit gezamenlijke contacten
in de fotograﬁe waarin hij nooit verstek liet gaan als wij om zijn hulp vroegen.
Maar ook zijn kinderen brachten Houtvonken rond en zijn echtgenote Marij werkt
al weer jarenlang als bezorger in de vrijwilligersgroep. Bestuurlijk had hij zijn
verdiensten binnen medezeggenschapraden en ouderverenigingen van de diverse
scholen.
Wij zijn ook nu weer blij met deze nieuwe medewerker waarvan wij tot in lengte
van dagen plezier van hopen te hebben. We wensen hem alle succes met dit
mooie werk bij Houtvonken voor de gemeenschap Mierlo-Hout.
Redac3e

Gezinszak friet, frikadel
kroket, viandel, kipcorn
Kebabschotel van eigen
grill met knoflooksaus
en chilisaus

KBO ST. LUCIA
ETENTJE BUITEN DE DEUR
Woensdag 13 november 13.30 uur vindt er weer een etentje buiten
de deur plaats. U kunt voor € 13.50 samen met anderen gezellig gaan
eten. U kunt aanmelden door het geld in een envelop te doen en
uiterlijk 9 november vóór 20.00 uur te bezorgen bij: Mar3en
Hermans, Janssen & Fritsenplein 27.
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RKSV MIERLO-HOUT

Informa0eochtend basisschool ’t Baken
Basisschool ’t Baken is volop in ontwikkeling, resultaatgericht, ambi3eus,
vertrouwd en dichtbij. Een school middenin de wijk waar ruimte is voor
persoonlijke groei en waar samenwerking tussen alle betrokkenen voorop staat.
Wat dit kan betekenen voor uw gezin en uw kind(eren) willen we graag toelichten
op onze informa3eochtend. Op deze ochtenden vertellen we waar de school voor
staat en wat u van de school kan verwachten. In een presenta3e lichten we de
ontwikkelingen van de school toe, o.a. de verbouwing van ons gebouw,
vernieuwing van het schoolplein en de modernisering van ons onderwijs. Er is
natuurlijk 3jd en ruimte voor een rondleiding door de school.
U en uw kind(eren) zijn van harte welkom op 13 November 2013
De bijeenkomst start om 9.00 uur-10.30 uur.
Graag aanmelden via direc3e@tbaken.nl

Buikdansen iedereen kan het leren!!!

*
*
*
*
*
*

Je spieren worden soepeler;
Je leert verschillende (nieuwe) spiergroepen gebruiken;
Je bouwt een goede condi3e op;
Je gewrichten worden soepeler;
Buikdansen is een goede remedie tegen rugklachten;
Het werkt stress-verlagend.
Zondag 3 november optreden buikdansen
in de muziekzaal van de Geseldonk 3jdens de beurs.
Gra3s proeﬂes maandag 4 november 20.00 t/m 21.15 uur.
De Geseldonk, cederhoutstraat 44 helmond

PROGRAMMA ZATERDAG 2 NOVEMBER
09:30
Mierlo Hout F1
10:00
SJVV F1
09:30
Mierlo Hout F3
09:30
Mierlo Hout F4
09:30
Mierlo Hout F5
09:30
Mierlo Hout F6
09:30
Mierlo Hout F7
10:45
S3phout Vooruit E1G
09:30
Mierlo Hout E2
10:30
ASV'33 E2G
09:30
Mierlo Hout E4
10:30
SSE E1
10:30
HVV Helmond E2G
10:30
Olympia Boys E1
11:00
SJVV E3G
09:45
Liessel E3
10:45
Mierlo Hout D1G
12:30
Lierop D1
10:30
Someren D3G
10:45
Mierlo Hout D4
11:15
MULO D4
10:45
Mierlo Hout D6G
12:00
Sportclub Irene C1
12:30
Mierlo Hout C2
12:30
ONDO C1
12:30
Mierlo Hout C4
12:30
Mierlo Hout C5G
15:00
Gemert B1
13:00
Olympia'18 B1
14:30
Mierlo Hout B3
14:30
Mierlo Hout B4
14:30
Mierlo Hout A1
14:45
Erp A2
14:00
SVSH A2
16:30
Helmondia Veteranen -

S.V. Brandevoort F1
Mierlo Hout F2
Someren F2
SVSH F1
MULO F5
ST Fiducia/Elsendorp F1
S.V. Brandevoort F12
Mierlo Hout E1
MULO E2
Mierlo Hout E3
Someren E3G
Mierlo Hout E5
Mierlo Hout E6
Mierlo Hout E7
Mierlo Hout E8
Mierlo Hout E9
Schijndel/DE WIT D1G
Mierlo Hout D2
Mierlo Hout D3
Mifano D2
Mierlo Hout D5
S3phout Vooruit D4G
Mierlo Hout C1G
Sparta'25 C2
Mierlo Hout C3
S.V. Brandevoort C2
Mifano C4
Mierlo Hout B1
Mierlo Hout B2G
SCMH B1
S3phout Vooruit B3
Nulandia A1
Mierlo Hout A2
Mierlo Hout A3
Mierlo Hout Veteranen
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Figuurcorrec0e - Huidverbetering
en Duurzaam ontharen (IPL)

1, 2 en 3 november zijn wij aanwezig
op de Consumentenbeurs.
Kom gra0s kennismaken met onze
afslanksystemen, collagene lamp en
IPL ontharen

BEURSAANBIEDING
10% kor0ng op een
Kuurbehandeling
Tot ziens op de beurs
Hoofdstraat 99A Mierlo-Hout
Tel 06-413 644 39/ info@perfect-silhoueDe.nl
www.perfect-silhoueDe.nl

BILJARTCLUB ALPHONSUS
STAND PER 22-10-2013
punten naam
17
Toon Rooijakkers
15
Henk van Rooij
14
Paolo Ga?
14
C. Siebers
14
Piet Aarts
12
Alfred Deisenroth
10
Wim Kuipers
10
Henk Vereijken
10
J. v.d. Nieuwenhof
9
Bert Biemans
7
Leo van Turnhout
6
Sjef Filippini
5
Harrie Ramaekers
5
Ties Strik
3
Tiny Winckens
2
M. van Zandvoort

gesp
7
6
8
7
7
6
8
6
8
7
4
6
5
7
6
7

beurt
182
157
198
183
197
136
205
170
225
159
130
140
139
189
142
223

car
227
95
140
207
261
134
216
88
117
86
330
68
69
156
128
49

gem
1,247
0,605
0,707
1,131
1,325
0,985
1,054
0,518
0,52
0,541
2,538
0,486
0,496
0,825
0,901
0,22

extra
5
5
5
6
4
4
4
0
3
3
1
2
2
1
1
0

VOLKSTUINVERENIGING “D’N HORT OP”
Op dit moment staan er geen kandidaat tuinders meer op onze wachtlijst.
Mensen die belangstelling hebben voor (biologisch) tuinieren kunnen zich dus
weer aanmelden. Dat kan telefonisch bij de heer Van den Berg tel.: 527236.
Het volkstuincomplex is gelegen aan de Hortsedijk.

GEVONDEN
Mobiele telefoon voor Zorgcentrum Alphonsus. Info: 06-14369794

GEVONDEN
Sleutel met roze label in vorm van rechthoek, nabij sta3on Mierlo-Hout.
Info: 0492-553750 (evt. bericht inspreken)
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HALLOWEENCONCERT
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Vraag bij ons vrijblijvend
EEN OFFERTE OP MAAT

GRIEZELEN VOOR ALLE AANWEZIGEN.
Zaterdagmiddag werd de Jeugdmuziekdag van de Helmondse harmonieën en
fanfares afgesloten met een halloweenconcert georganiseerd door Fanfare
Unitas. Het was al weer deren jaar geleden dat Unitas haar laatste
Jeugdmuziekdag organiseerde. Een aantal jaren geleden is dit weer opgepakt door
het OHM (Overlegorgaan Helmondse Muziekkorpsen) en nu wordt dit jaarlijks
georganiseerd door een Helmondse muziekvereniging. In aanloop naar het
90-jarig bestaan was het de beurt aan Fanfare Unitas.
Onderleiding van Johan Smeulders dirigent van Fanfare Unitas hebben ongeveer
70 jeugdmuzikanten van Fanfare Unitas, Helmonds Muziekcorps, Amicia en
Fanfare de Vooruitgang na een hele dag repeteren een griezelconcert gegeven.

Kaukasus 9, 5706 PK Helmond
06-20 40 92 66 06-51 78 70 40
Fax 0492 - 47 52 37

f.vyfeyken@chello.nl

Aan het spelen was niet te merken dat deze jeugdige muzikanten (aangevuld met
enkele iets oudere leden van fanfare Unitas) pas enkele uren samen speelden,
alhoewel bij de eerste nummers regelmag enge gilgeluiden uit het orkest te
horen waren. Gelukkig hoorde deze gillen bij de muziek. De vele ouders, broertjes
en zussen in de zaal zullen ook met spanning hebben zi1en luisteren. Maar als een
goed geoliede machine werden de ingestudeerde nummers ten gehore gebracht.
Tijdens een korte pauze waren er prijzen voor de engst verklede
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bezoekers. Deze prijzen gingen naar Sander van Weverwijk, Isja Wu en broer en
zus Van Houwelingen.Na aﬂoop werd iedereen die meegewerkt had bedankt door
vicevoorzi1er Jacques van Schijndel en werd bekend gemaakt dat de volgende
jeugdmuziekdag bij Amicia in Brouwhuis is op 14 september 2014.
Redace

DAN HOEFT U NIETS MÉÉR TE DOEN DAN
DE BON HIERONDER IN TE VULLEN EN OP
TE STUREN, WIJ DOEN DE REST.
Of neem vrijblijvend telefonisch of via
e-mail contact met ons op:
0492 - 661 884 of info@heuvel.nl

DEZE WEEK OP ’T HOUT
GELUIDSSCHERM
Aan de Houtse Parallelweg zijn eind vorig jaar geluidsschermen neergezet die de
straat een grijze wand gaven. Nu een zomer verder is de wand veranderd in een
natuurlijk kleurrijk scherm dat voor de bewoners een mooi uitzicht biedt.
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BOEK TIJDENS DE OVMH-BEURS EN ONTVANG 5% EXTRA KORTING OP UW REIS!
* Dit geldt voor reserveringen gemaakt op 1-2-3
november 2013.
Boekingen kunnen gemaakt worden in ons reisbureau,
op www.thetravelshop.nl/mierlohout of op de beurs
zelf. Op losse vliegckets, Arke en Corendon geldt deze
korng niet.

*I.vm. jdgebrek zoeken wij op de beurs niets uit, zorgt
u er daarom voor dat u precies weet wat u wilt
reserveren. Voor de actuele beschikbaarheid en prijzen
kunt u onze website www.thetravelshop.nl/mierlohout
raadplegen.

Tip 5 was: ‘Een onverwachte comeback!’
Tip 6 was: ‘Huisje, boompje, beestje’
Tip 7 was: 'Inkoop – verkoop'
Tip 8 was: ‘Hij legt de lat hoog’
Tip 9 was: ‘Ook hij let op de centen…’
Tip 10 was: ‘Vele broeders…’
Tip van deze week: 'Veel noten op zijn zang’
U kunt nog een gokje wagen voor prinseroajespel. U denkt het nu ineens wel te
weten? Schrijf dan de naam van de persoon op waarvan u denkt dat hij de nieuwe
prins is. Lever dit samen met een euro aan in een gesloten enveloppe bij het
secretariaat van De Kluppels: Gheynspark 30 in Mierlo-Hout.
Volg ons ook op Twi1er: @houtsekluppels of word vrienden op Facebook:
CV De Houtse Kluppels, en discussieer mee over de nieuwe prins

CV DE KIM

Tevens maakt u kans op een geheel verzorgde 3 daagse- stedentrip naar PARIJS!
Inclusief
- Reis per touringcar Nederland > Parijs v.v.;
- 2 overnachngen in een middenklasse hotel binnen of aan de ring van Parijs;
- U verblijE op basis van een 2-persoonskamer met bad of douche en toilet;
- Ontbijt(buﬀet) op dag 2 en 3;
- Stadstour;

Exclusief
- Oponele- en avondexcursies;
- Entreegelden;
- Lunches en diners;

Kom hiervoor naar onze stand op de OVMH-Beurs en schat het gewicht van de reisbrochures.
* Vraag naar de voorwaarden.
Kom naar onze stand en maak kans op een stedentrip Parijs!
Thomas Cook Mierlo-Hout
Hoofstraat 135C - Tel: 0492-574114
mierlohout@thetravelshop.nl - www.thetravelshop.nl/mierlohout

KLETSAVOND "ENTREE VUR NIKS"
Voor alweer het zesde seizoen organiseert carnavalsvereniging de
Kim weer deze ouwerwetse gezelligste café-kletsavond van Zuidoost
Brabant op 13 december, aanvang om 20:00 uur.
Met muzikale omlijsng van ondermeer DJ-John en Blaaskapel de
Notenknaauwers uit Gemert. De kletsers zijn Willem Verhoeven als Willemke
Zever, Frans Bevers, Jorlan Manders en een Mysterie Gast "Wie o Wie".
Entreekosten : € 0,00 oEewel, nada, nop, vur niks. Het enige wat je moet doen is
op jd komen, want vol = vol.
PRINSROAJE 2014
Tip 1: Het is een echte jubileumsprins.
Tip 2: Het is een zorgzaam ﬁguur.
Tip 3: Voor bijna alle dingen een oplossing.
Tip 4: Houd van SWIEREN en zwaaien.

SOM: OUDEREN CREATIEF
Ook Ouderen Creaef staat weer op de consumentenbeurs. Er is
van alles op handwerkgebied gemaakt. Kom kijken! Ook voor de
kinderen natuurlijk de GRABBELTON!!!!
We staan bij de ingang. Tot ziens.
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ADVERTORIAL

‘FLUITEND NAAR JE WERK’
WILLY MIGCHELS VEERTIG JAAR BIJ ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN
Willy Migchels (60) was twing jaar, toen hij voor het eerst het familiebedrijf
Electroworld Wout van Vlerken in Mierlo-Hout binnenstapte. Willy had zijn
diensNjd erop zi1en en zocht een leuke en uitdagende baan. Hij vond deze bij
Wout van Vlerken in de funce van installateur.
Inmiddels heeE de vakman veerg werkzame jaren doorgebracht bij zijn
werkgever. Met veel plezier, vertelt de jubilaris. “Ik ben aljd ﬂuitend naar mijn
werk gegaan.” Als jongetje van een jaar of acht wist hij al wat hij later wilde
worden. Installateur. Zijn favoriete speelgoed was een lading ba1erijen, lampjes
en draden. Daarmee kon hij zich uren bezig houden. Hij had het dan ook van meet
af aan goed naar zijn zin bij het Mierlo-Houtse familiebedrijf.
Electroworld Wout van Vlerken
levert en repareert al twee
generaes televisie, witgoed en
keuken inbouwapparatuur.
De
nadruk van de winkel ligt op
kwaliteit van producten, maar ook
zeker op kwaliteit van servicelening,
vertelt
Willy.
“Serviceen
reparaeklussen vind ik het mooiste
wat er is. Het is ﬁjn om mensen te
helpen.” Zijn werkgever Wout van
Vlerken en zijn collega’s beschrijven
Willy als een sympathieke, gedreven
en technisch goed onderlegde
vakman. “Een betrokken persoon, die ten alle jden klaarstaat voor ons bedrijf en
voor onze klanten”, aldus Wout van Vlerken.
Naast zijn werkzaamheden, die de laatste en jaar zowel in de winkel als op de
baan plaatsvinden, heeE Willy de nodige hobby’s en interesses. Zo is de jubilaris
commandant van OLV Ruitertjes in Aarle-Rixtel. Ook is hij dol op zwemmen, reizen
én zijn familie. Zijn vrouw Gerrie, zijn kinderen Edwin en Erica en zijn vier
kleinkinderen gaan voor alles. Zijn familie is trots op zijn veergjarig jubileum. Net
als Willy zelf. “Door de jaren heen
ben ik zo verweven geraakt met de
zaak, dat het voelt alsof ik een deel
van dit bedrijf ben geworden.”

CV DE HOUTSE KLUPPELS
AFTELLEN RICHTING 52STE PRINS BEGONNEN
Nog ongeveer een weekje te gaan en dan barst het nieuwe
carnavalsseizoen weer los. Op zaterdag 9 november om precies 23.11
maakt carnavalsvereniging De Houtse Kluppels op een ludieke manier
bekend wie de nieuwe prins is voor het carnavalsseizoen 2013/2014.
Wees erbij. U wilt toch ook als eerste weten wie de 52ste prins der Houtse
Kluppels wordt?
FEESTEN!
Bij een nieuwe prins hoort ook een feest om het carnavalsseizoen goed te
beginnen. Daarom speelt orkest CoverXL het dak eraf op deze avond! Kaarten
kosten vijf euro en zijn alleen te koop jdens de avond zelf aan de deur. De avond
begint om 20.30 uur. Nog snel even een gokje wagen voor het prinseroaje? Nu
kan het nog! Bekijk de 11 ps van het prinseroaje, raad mee en maak kans op 2
kaartjes voor de Magic Evening.
BESPAREN MET HOUTSNIPPERS
En om het feest nog mooier voor u te maken, kunt u op deze avond goedkoper
drinken. Hoe? Tegen inlevering van 500 Houtsnippers en 15 euro krijgt u 10
consumpebonnen. Maar u kunt voor deze spaarpunten ook een mooie
Kluppelvlag of warme Kluppeldas kopen. Deze heeE u al voor 1000 Houtsnippers
en 4 euro.
GEZELLIGE RECEPTIE
Op zondag 10 november krijgt de nieuwe prins een recepe aangeboden van de
vereniging. Dan is er voor eigen leden, familie en bekenden van de nieuwe prins,
zusterverenigingen en verenigingen uit Mierlo-Hout de mogelijkheid om onze
nieuwe dorstlusge hoogheid feliciteren. Samen kletsen we dan nog even gezellig
bij in onze HoEempel De Geseldonk.
NIEUWE BOERENBRUIDSPAAR
Uiteraard bent u ook van harte welkom om de prins vanaf 12.00 uur te feliciteren
en het glas te heﬀen op zijn uitverkiezing. De entree is gras. Op deze middag
wordt ook het nieuwe boerenbruidspaar gepresenteerd, samen met de gehele
boerenfamilie. De boerenbruiloE vindt plaats op zondagmiddag 23 februari 2014
in HoEempel De Geseldonk.
LAATSTE TIP PRINSEROAJE CV DE HOUTSE KLUPPELS
Tip 1 was: 'Wai blieve lache di joar!'
Tip 2 was: 'Kom, blauw-wi1en!'
Tip 3 was: 'Het blijE toch je zoon…'
Tip 4 was: 'Zijn hoofdsponsor is Philips'

30

11

HALLOWEENCONCERT

am in
a
n
n
e
e
n lang atuursteen
e
w
u
e
n
Al e
ken en
r
e
w
l
e
teg

B&
K

Vraag bij ons vrijblijvend
EEN OFFERTE OP MAAT

GRIEZELEN VOOR ALLE AANWEZIGEN.
Zaterdagmiddag werd de Jeugdmuziekdag van de Helmondse harmonieën en
fanfares afgesloten met een halloweenconcert georganiseerd door Fanfare
Unitas. Het was al weer deren jaar geleden dat Unitas haar laatste
Jeugdmuziekdag organiseerde. Een aantal jaren geleden is dit weer opgepakt door
het OHM (Overlegorgaan Helmondse Muziekkorpsen) en nu wordt dit jaarlijks
georganiseerd door een Helmondse muziekvereniging. In aanloop naar het
90-jarig bestaan was het de beurt aan Fanfare Unitas.
Onderleiding van Johan Smeulders dirigent van Fanfare Unitas hebben ongeveer
70 jeugdmuzikanten van Fanfare Unitas, Helmonds Muziekcorps, Amicia en
Fanfare de Vooruitgang na een hele dag repeteren een griezelconcert gegeven.

Kaukasus 9, 5706 PK Helmond
06-20 40 92 66 06-51 78 70 40
Fax 0492 - 47 52 37

f.vyfeyken@chello.nl

Aan het spelen was niet te merken dat deze jeugdige muzikanten (aangevuld met
enkele iets oudere leden van fanfare Unitas) pas enkele uren samen speelden,
alhoewel bij de eerste nummers regelmag enge gilgeluiden uit het orkest te
horen waren. Gelukkig hoorde deze gillen bij de muziek. De vele ouders, broertjes
en zussen in de zaal zullen ook met spanning hebben zi1en luisteren. Maar als een
goed geoliede machine werden de ingestudeerde nummers ten gehore gebracht.
Tijdens een korte pauze waren er prijzen voor de engst verklede
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bezoekers. Deze prijzen gingen naar Sander van Weverwijk, Isja Wu en broer en
zus Van Houwelingen.Na aﬂoop werd iedereen die meegewerkt had bedankt door
vicevoorzi1er Jacques van Schijndel en werd bekend gemaakt dat de volgende
jeugdmuziekdag bij Amicia in Brouwhuis is op 14 september 2014.
Redace

DAN HOEFT U NIETS MÉÉR TE DOEN DAN
DE BON HIERONDER IN TE VULLEN EN OP
TE STUREN, WIJ DOEN DE REST.
Of neem vrijblijvend telefonisch of via
e-mail contact met ons op:
0492 - 661 884 of info@heuvel.nl

DEZE WEEK OP ’T HOUT
GELUIDSSCHERM
Aan de Houtse Parallelweg zijn eind vorig jaar geluidsschermen neergezet die de
straat een grijze wand gaven. Nu een zomer verder is de wand veranderd in een
natuurlijk kleurrijk scherm dat voor de bewoners een mooi uitzicht biedt.
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BOEK TIJDENS DE OVMH-BEURS EN ONTVANG 5% EXTRA KORTING OP UW REIS!
* Dit geldt voor reserveringen gemaakt op 1-2-3
november 2013.
Boekingen kunnen gemaakt worden in ons reisbureau,
op www.thetravelshop.nl/mierlohout of op de beurs
zelf. Op losse vliegckets, Arke en Corendon geldt deze
korng niet.

*I.vm. jdgebrek zoeken wij op de beurs niets uit, zorgt
u er daarom voor dat u precies weet wat u wilt
reserveren. Voor de actuele beschikbaarheid en prijzen
kunt u onze website www.thetravelshop.nl/mierlohout
raadplegen.

Tip 5 was: ‘Een onverwachte comeback!’
Tip 6 was: ‘Huisje, boompje, beestje’
Tip 7 was: 'Inkoop – verkoop'
Tip 8 was: ‘Hij legt de lat hoog’
Tip 9 was: ‘Ook hij let op de centen…’
Tip 10 was: ‘Vele broeders…’
Tip van deze week: 'Veel noten op zijn zang’
U kunt nog een gokje wagen voor prinseroajespel. U denkt het nu ineens wel te
weten? Schrijf dan de naam van de persoon op waarvan u denkt dat hij de nieuwe
prins is. Lever dit samen met een euro aan in een gesloten enveloppe bij het
secretariaat van De Kluppels: Gheynspark 30 in Mierlo-Hout.
Volg ons ook op Twi1er: @houtsekluppels of word vrienden op Facebook:
CV De Houtse Kluppels, en discussieer mee over de nieuwe prins

CV DE KIM

Tevens maakt u kans op een geheel verzorgde 3 daagse- stedentrip naar PARIJS!
Inclusief
- Reis per touringcar Nederland > Parijs v.v.;
- 2 overnachngen in een middenklasse hotel binnen of aan de ring van Parijs;
- U verblijE op basis van een 2-persoonskamer met bad of douche en toilet;
- Ontbijt(buﬀet) op dag 2 en 3;
- Stadstour;

Exclusief
- Oponele- en avondexcursies;
- Entreegelden;
- Lunches en diners;

Kom hiervoor naar onze stand op de OVMH-Beurs en schat het gewicht van de reisbrochures.
* Vraag naar de voorwaarden.
Kom naar onze stand en maak kans op een stedentrip Parijs!
Thomas Cook Mierlo-Hout
Hoofstraat 135C - Tel: 0492-574114
mierlohout@thetravelshop.nl - www.thetravelshop.nl/mierlohout

KLETSAVOND "ENTREE VUR NIKS"
Voor alweer het zesde seizoen organiseert carnavalsvereniging de
Kim weer deze ouwerwetse gezelligste café-kletsavond van Zuidoost
Brabant op 13 december, aanvang om 20:00 uur.
Met muzikale omlijsng van ondermeer DJ-John en Blaaskapel de
Notenknaauwers uit Gemert. De kletsers zijn Willem Verhoeven als Willemke
Zever, Frans Bevers, Jorlan Manders en een Mysterie Gast "Wie o Wie".
Entreekosten : € 0,00 oEewel, nada, nop, vur niks. Het enige wat je moet doen is
op jd komen, want vol = vol.
PRINSROAJE 2014
Tip 1: Het is een echte jubileumsprins.
Tip 2: Het is een zorgzaam ﬁguur.
Tip 3: Voor bijna alle dingen een oplossing.
Tip 4: Houd van SWIEREN en zwaaien.

SOM: OUDEREN CREATIEF
Ook Ouderen Creaef staat weer op de consumentenbeurs. Er is
van alles op handwerkgebied gemaakt. Kom kijken! Ook voor de
kinderen natuurlijk de GRABBELTON!!!!
We staan bij de ingang. Tot ziens.
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‘FLUITEND NAAR JE WERK’
WILLY MIGCHELS VEERTIG JAAR BIJ ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN
Willy Migchels (60) was twing jaar, toen hij voor het eerst het familiebedrijf
Electroworld Wout van Vlerken in Mierlo-Hout binnenstapte. Willy had zijn
diensNjd erop zi1en en zocht een leuke en uitdagende baan. Hij vond deze bij
Wout van Vlerken in de funce van installateur.
Inmiddels heeE de vakman veerg werkzame jaren doorgebracht bij zijn
werkgever. Met veel plezier, vertelt de jubilaris. “Ik ben aljd ﬂuitend naar mijn
werk gegaan.” Als jongetje van een jaar of acht wist hij al wat hij later wilde
worden. Installateur. Zijn favoriete speelgoed was een lading ba1erijen, lampjes
en draden. Daarmee kon hij zich uren bezig houden. Hij had het dan ook van meet
af aan goed naar zijn zin bij het Mierlo-Houtse familiebedrijf.
Electroworld Wout van Vlerken
levert en repareert al twee
generaes televisie, witgoed en
keuken inbouwapparatuur.
De
nadruk van de winkel ligt op
kwaliteit van producten, maar ook
zeker op kwaliteit van servicelening,
vertelt
Willy.
“Serviceen
reparaeklussen vind ik het mooiste
wat er is. Het is ﬁjn om mensen te
helpen.” Zijn werkgever Wout van
Vlerken en zijn collega’s beschrijven
Willy als een sympathieke, gedreven
en technisch goed onderlegde
vakman. “Een betrokken persoon, die ten alle jden klaarstaat voor ons bedrijf en
voor onze klanten”, aldus Wout van Vlerken.
Naast zijn werkzaamheden, die de laatste en jaar zowel in de winkel als op de
baan plaatsvinden, heeE Willy de nodige hobby’s en interesses. Zo is de jubilaris
commandant van OLV Ruitertjes in Aarle-Rixtel. Ook is hij dol op zwemmen, reizen
én zijn familie. Zijn vrouw Gerrie, zijn kinderen Edwin en Erica en zijn vier
kleinkinderen gaan voor alles. Zijn familie is trots op zijn veergjarig jubileum. Net
als Willy zelf. “Door de jaren heen
ben ik zo verweven geraakt met de
zaak, dat het voelt alsof ik een deel
van dit bedrijf ben geworden.”

CV DE HOUTSE KLUPPELS
AFTELLEN RICHTING 52STE PRINS BEGONNEN
Nog ongeveer een weekje te gaan en dan barst het nieuwe
carnavalsseizoen weer los. Op zaterdag 9 november om precies 23.11
maakt carnavalsvereniging De Houtse Kluppels op een ludieke manier
bekend wie de nieuwe prins is voor het carnavalsseizoen 2013/2014.
Wees erbij. U wilt toch ook als eerste weten wie de 52ste prins der Houtse
Kluppels wordt?
FEESTEN!
Bij een nieuwe prins hoort ook een feest om het carnavalsseizoen goed te
beginnen. Daarom speelt orkest CoverXL het dak eraf op deze avond! Kaarten
kosten vijf euro en zijn alleen te koop jdens de avond zelf aan de deur. De avond
begint om 20.30 uur. Nog snel even een gokje wagen voor het prinseroaje? Nu
kan het nog! Bekijk de 11 ps van het prinseroaje, raad mee en maak kans op 2
kaartjes voor de Magic Evening.
BESPAREN MET HOUTSNIPPERS
En om het feest nog mooier voor u te maken, kunt u op deze avond goedkoper
drinken. Hoe? Tegen inlevering van 500 Houtsnippers en 15 euro krijgt u 10
consumpebonnen. Maar u kunt voor deze spaarpunten ook een mooie
Kluppelvlag of warme Kluppeldas kopen. Deze heeE u al voor 1000 Houtsnippers
en 4 euro.
GEZELLIGE RECEPTIE
Op zondag 10 november krijgt de nieuwe prins een recepe aangeboden van de
vereniging. Dan is er voor eigen leden, familie en bekenden van de nieuwe prins,
zusterverenigingen en verenigingen uit Mierlo-Hout de mogelijkheid om onze
nieuwe dorstlusge hoogheid feliciteren. Samen kletsen we dan nog even gezellig
bij in onze HoEempel De Geseldonk.
NIEUWE BOERENBRUIDSPAAR
Uiteraard bent u ook van harte welkom om de prins vanaf 12.00 uur te feliciteren
en het glas te heﬀen op zijn uitverkiezing. De entree is gras. Op deze middag
wordt ook het nieuwe boerenbruidspaar gepresenteerd, samen met de gehele
boerenfamilie. De boerenbruiloE vindt plaats op zondagmiddag 23 februari 2014
in HoEempel De Geseldonk.
LAATSTE TIP PRINSEROAJE CV DE HOUTSE KLUPPELS
Tip 1 was: 'Wai blieve lache di joar!'
Tip 2 was: 'Kom, blauw-wi1en!'
Tip 3 was: 'Het blijE toch je zoon…'
Tip 4 was: 'Zijn hoofdsponsor is Philips'
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HOE GAAT DE GESELDONK VERDER (2)
WIJKACOMMODATIE STAAT VOOR VERANDERINGSPROCES
Vorige week hebben wij het eerste deel over het binnenkort te behandelen
raadsvoorstel over de toekomsge Geseldonk gepubliceerd. Deze week gevolgd
door bijlage 1 behorende bij het raadsvoorstel.

KAPPERS

Openingstijden:

DAMES EN HEREN

ma
di-wo-do
vr
za

Hoofdstraat 135 b
5706 AL Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

GESLOTEN
9.00-18.00
8.00-18.00
8.00-15.30

DEKKING HUUR, BEHEER EN EXPLOITATIE VAN DE GESELDONK
Voor het beheer en de exploitae van de ‘nieuwe’ funconele wijkaccommodae
vraagt de Commissie 2016, namens het nog op te richten bestuur van de
accommodae, een structurele subsidie van € 40.000. Daar bovenop een subsidie
voor de eerste 3 jaren (deze bedragen exclusief de huur):
•
2014: (€ 40.000+) € 60.000
•
2015: (€ 40.000+) € 40.000
•
2016: (€ 40.000+) € 20.000
•
2017: en verdere jaren € 40.000
De zelfredzaamheid zal dus de komende jaren toenemen door de beze0ngsgraad
te verhogen en een toename te realiseren van inkomsten uit de exploitae.
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Juwelier
&
Klokkenspeciaalzaak
Mierloseweg 287 - AJ Helmond
www.juweliervandenaker.nl
info@juweliervandenaker.nl
0492 527 117

www.klokkenvandenaker.nl
info@klokkenvandenaker.nl
0492 564 488

Beursaanbieding
Bij aankoop van één horloge,
het 2e voor slechts 1 euro.
Ook diversen zilveren sieraden met korting.

KOSTEN
De subsidie exploitae en beheer bedraagt incidenteel
€ 120.000
(2014, 2015 en 2016 respecevelijk €60.000, € 40.000 en € 20.000)
De huursubsidie van het totale pand bedraagt structureel
€ 165.000
(Huur Geseldonk € 150.000 en huur Spring kinderopvang € 15.000)
De subsidie voor exploitae en beheer bedraagt structureel
€ 40.000
Totaal structurele subsidie € 205.000
BESCHIKBARE DEKKING
De huurafdracht voor het vastgoed bedraagt structureel € 115.000 (€ 165.000
huur minus € 50.000 eigenaarslasten vastgoed).
Blij5 dus over een structurele dekking door de gemeente van € 90.000 (€ 205.000
minus € 115.000) en een incidentele dekking van € 120.000.
Daarnaast voor beheer en exploitae van De Geseldonk de bovengenoemde
incidentele subsidie van € 120.000 af te bouwen in 3 jaren.
Als de raad instemt met het voorstel kan een begin worden gemaakt met planning
voor renovae, het oprichten van een schng ‘Mierlo/Hout Acef’ en het
regelen van het beheer.
Maar daarover meer als er zich ontwikkelingen voordoen.
Redace

HANDBOOGSCHUTTERIJ HOUTS WELVAREN
De eerste drie wedstrijden voor de handboogschu;ers in de
discipline 18 m./ 3-pijl zijn weer achter de rug. Met een paar
opvallende prestaes is wisselend succes behaald. Na 3
wedstrijden staat het 1e team in de Ereklasse op de 3e plaats met
4 punten. Hierbij scoorde Coby Hurkmans in de 2e wedstrijd het uitzonderlijk
hoge resultaat van 290 punten. Hiermee het op een na hoogste resultaat van
Nederland boekend. Het 2e team uitkomend in de C-klasse staat na drie
wedstrijden aan de leiding met 6 punten. Hierbij wisten 2 schu;ers hun
persoonlijk record aan te scherpen. Roger van Lieshout voor het eerst
deelnemend aan deze compee wist een prachge score neer te leggen van 267
punten. Ook jeugdschu;er Willem Keeris boekte een prachg resultaat. Schoot hij
in de 2e wedstrijd een nieuw persoonlijk record met 235 punten, hij wist dit in zijn
3e wedstrijd nog met 1 punt aan te scherpen. In de derde wedstrijd wist
jeugdschu;er Rick van Lieshout eveneens een persoonlijk record te schieten van
192 punten. Vooral de jeugdschu;ers van Houts Welvaren scoren op dit moment
zeer goed. Ga zo door en Houts Welvaren komt weer bij de top!
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OVMH BEURS 2013
Hoveniersbedrijf en sierbestra1ng
Internaonal Garden BV is een jong en dynamisch
hoveniersbedrijf dat staat voor service en kwaliteit.
Wij voorzien het ontwerp, de aanleg en het
onderhoud van uw tuin. U kunt zowel voor een
complete tuin als een enkel aspect bij ons terecht.
Tevens voorzien wij u graag van een geheel
vrijblijvend advies.

*Zwembaden * Vijvers * Hovenierswerkzaamheden * Bestra1ngen * klusbedrijf*
We onderscheiden ons door onze creaviteit, ﬂexibiliteit en persoonlijke aanpak. Als bedrijf bent
u bij ons ook aan het juiste adres, voor zowel een compleet nieuwe entree als het noodzakelijke
onderhoud. Wij werken aljd met een laag uurtarief of met een vaste prijs.
Wilt U meer weten of bent U nieuwsgierig geworden neem dan contact met ons op.

06-31346986 0492-849389 www.interna1onalgarden.nl info@interna1nalgarden.nl

PIET ANDRIESSEN B.V.
Eloy Andriessen
Gediplomeerd Opticiën – Oogmeetkundige
BRILLEN – VEILIGHEIDSBRILLEN – COMPUTERBRILLEN
Hortsedijk 11 – 5708 HA Helmond
Tel: 0492-548658 Fax: 0492-523524
www.andriessenoptiek.nl

Janatex - gordijnenatelier
Vouwgordijnen, Gordijnen, Vitrages en Behang
Topkwaliteit gordijnen en vitrages voor zeer scherpe prijs
Janatex Gordijnen is verhuisd
- Vouwgordijnen
- Al uw kleine verstelwerk
- Meten, montage en ophangen
- Spreien op maat, leuke kussen etc.
- Het op maat maken in onze eigen atelier
- Het vermaken van uw oude gordijnen en vitrages

Rooyakkers Party en Events, Party Deal, Sound & Light Mierlo en
Ton Appet hebben samen weer de handen in elkaar geslagen en
zullen zich gezamenlijk presenteren op de OVMH beurs 2013 .
ZATERDAG 2 NOVEMBER
Dit wordt een dag waar je niet bij sl kan blijven zi;en, er zullen dan vanaf 13.00
uur de hele middag diverse dansdemo’s worden verzorgd door Dansschool
Reniers. Irene Reniers hee5 speciaal voor deze middag een programma
samengesteld met diverse dansen o.a. streetkids, streetdance, hip hop en
sjldansen. Ook zullen de Nederlands Kampioen Ballroom en Lan Juveniles 2013
hun opwachng maken.
Op zaterdag 12 oktober werd in de Geseldonk wederom Dancing with the Stars
georganiseerd, deze keer door Schng Mierlo-Hout Promoon en Dansschool
Reniers. De kersverse kampioenen van Dancing with the Stars 2013 Debbie
Deelen en Leo Vorstenbosch zullen jdens deze middag aanwezig zijn en zullen
voor u een demonstrae geven in een van de gewonnen disciplines.
Al met al wordt dit een dag om je niet te vervelen en zeker even langs te komen
op onze stand.
ZONDAG 3 NOVEMBER
Op deze dag hebben we een nieuw evenement op onze stand. Namelijk een
DJ contest met 6 deejays uit het Helmondse en omstreken. De namen van de
jongens die gaan strijden om de beste DJ van Helmond zijn Raimon Swinkels
(DJ Raymondo), Sjoerd Bakker (DJ Sjoerd Bakker), Arjan Klomp (DJ Raptorz), Nick
Scheepers (DjNickStylzz) en Marijn van der Heijden (The M).
De jury bestaat uit Sherman Doesburg (hoomrun.nl), DJ Duncan (de oprichter en
bedenker van allesineendj.nl) en een afgevaardigde van de organisae van Wish
Outdoor te Beek en Donk. Gedurende de contest zal DJ Duncan een clinic geven
voor de discjockeys. De winnaar van de DJ contest kan rekenen op diverse mooie
prijzen en aanbiedingen zoals bijvoorbeeld het draaien op het BrandhouResval
2014 en het draaien op de vrijdagavond voor carnaval in de Geseldonk bij
CV de Houtse Kluppels. Een geweldige reden om zondagmiddag 3 november
aanwezig te zijn op de OVMH beurs onder het genot van een lekker drankje en
een hapje. We zien U graag op onze stand.

Forelstraat 15
5706 EG Helmond
T. 0492-554878
E. janatex@gmail.nl

www.janatex.nl
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EUCHARISTIEVIERINGEN 2 – 7 NOVEMBER
Zaterdag 2 november:
19.00 uur Allerzielenviering m.m.v. het kerkkoor;
Frans, Frida en Jo Swinkels; Marjan van de Ven-van de Broek v.w.
trouwdag; overleden familie Dirks-Kanters; Ellen Slegers-van der Aa;
overleden ouders Piet en Jo Dekkers-Verhees; overleden ouders
Ignard en Maria Brinkmann-Baselmans; Bert Brinkmann; overleden
familie Verhees-Reynders; Giuseppe Angelo Bracci; Jos van Lieshout
en overleden familie; Annie Munnich-Ophey; Wim Jeurgens en zoon
Willem Jeurgens; Jan Verbunt en Nelly van de Sande Dekkers;
overleden familie Louis van der Vleuten en dochter Thamara; Antoon
en Jos van der Vleuten; overleden ouders Sjef van der Vleuten en
Truus van der Vleuten-van Berlo;
Zondag 3 november:
10.15 uur Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Pieter van We;en; Sjaak van Schijndel en Toos van SchijndelHeldens; Sjef Remmen en Annie Noordman; Sisca Berkers; Pater Jan
Berkers; Mia van Dalen-Schrijen; Truus Boetzkes-Ramaekers; Lambert
Keijsers; Willy van Eyk; André de Bruijne; Conny Pachen-Bruseker;
overleden ouders van Bussel-Fleskens; Henk Dirks en Annie DirksManders; Anny Nooijen-Raaijmakers; Jo Sanders-Segers, Piet van
Melis; Jo de Vooght-van Schaijk; Noud en Nelly Meulendijks-Smits;
Jan de Vocht v.w. verj.; Piet van Doren v.w. verj.; Gerardus van den
Wi;enboer; Mien van den Wi;enboer;Tini van den Wi;enboer;
Lenie van den Wi;enboer-Scheeper; overleden familie en ouders
Peter en Maria van Mierlo-Smits; Gerrit en Anny Rooijackers-Prinsen;
overleden familie Nguyen Pham;
Donderdag 7 november:
19.00 uur Alphonsus;

MISDIENAARS EN MISDIENETTES
Za.

2-11

19.00 u.

Allerzielen
Alle uitvaartacolieten

Zo.

3-11

10.15 u.

Sunny en Benny Geerings

Za.

9-11

19.00 u.

Veronique en Glen Spanings

Zo.

10-11

10.15 u.

Melanie Dennemans - Nieke Kerkhof
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HOE GAAT DE GESELDONK VERDER (2)
WIJKACOMMODATIE STAAT VOOR VERANDERINGSPROCES
Vorige week hebben wij het eerste deel over het binnenkort te behandelen
raadsvoorstel over de toekomsge Geseldonk gepubliceerd. Deze week gevolgd
door bijlage 1 behorende bij het raadsvoorstel.

KAPPERS

Openingstijden:

DAMES EN HEREN

ma
di-wo-do
vr
za

Hoofdstraat 135 b
5706 AL Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

GESLOTEN
9.00-18.00
8.00-18.00
8.00-15.30

DEKKING HUUR, BEHEER EN EXPLOITATIE VAN DE GESELDONK
Voor het beheer en de exploitae van de ‘nieuwe’ funconele wijkaccommodae
vraagt de Commissie 2016, namens het nog op te richten bestuur van de
accommodae, een structurele subsidie van € 40.000. Daar bovenop een subsidie
voor de eerste 3 jaren (deze bedragen exclusief de huur):
•
2014: (€ 40.000+) € 60.000
•
2015: (€ 40.000+) € 40.000
•
2016: (€ 40.000+) € 20.000
•
2017: en verdere jaren € 40.000
De zelfredzaamheid zal dus de komende jaren toenemen door de beze0ngsgraad
te verhogen en een toename te realiseren van inkomsten uit de exploitae.
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Juwelier
&
Klokkenspeciaalzaak
Mierloseweg 287 - AJ Helmond
www.juweliervandenaker.nl
info@juweliervandenaker.nl
0492 527 117

www.klokkenvandenaker.nl
info@klokkenvandenaker.nl
0492 564 488

Beursaanbieding
Bij aankoop van één horloge,
het 2e voor slechts 1 euro.
Ook diversen zilveren sieraden met korting.

KOSTEN
De subsidie exploitae en beheer bedraagt incidenteel
€ 120.000
(2014, 2015 en 2016 respecevelijk €60.000, € 40.000 en € 20.000)
De huursubsidie van het totale pand bedraagt structureel
€ 165.000
(Huur Geseldonk € 150.000 en huur Spring kinderopvang € 15.000)
De subsidie voor exploitae en beheer bedraagt structureel
€ 40.000
Totaal structurele subsidie € 205.000
BESCHIKBARE DEKKING
De huurafdracht voor het vastgoed bedraagt structureel € 115.000 (€ 165.000
huur minus € 50.000 eigenaarslasten vastgoed).
Blij5 dus over een structurele dekking door de gemeente van € 90.000 (€ 205.000
minus € 115.000) en een incidentele dekking van € 120.000.
Daarnaast voor beheer en exploitae van De Geseldonk de bovengenoemde
incidentele subsidie van € 120.000 af te bouwen in 3 jaren.
Als de raad instemt met het voorstel kan een begin worden gemaakt met planning
voor renovae, het oprichten van een schng ‘Mierlo/Hout Acef’ en het
regelen van het beheer.
Maar daarover meer als er zich ontwikkelingen voordoen.
Redace

HANDBOOGSCHUTTERIJ HOUTS WELVAREN
De eerste drie wedstrijden voor de handboogschu;ers in de
discipline 18 m./ 3-pijl zijn weer achter de rug. Met een paar
opvallende prestaes is wisselend succes behaald. Na 3
wedstrijden staat het 1e team in de Ereklasse op de 3e plaats met
4 punten. Hierbij scoorde Coby Hurkmans in de 2e wedstrijd het uitzonderlijk
hoge resultaat van 290 punten. Hiermee het op een na hoogste resultaat van
Nederland boekend. Het 2e team uitkomend in de C-klasse staat na drie
wedstrijden aan de leiding met 6 punten. Hierbij wisten 2 schu;ers hun
persoonlijk record aan te scherpen. Roger van Lieshout voor het eerst
deelnemend aan deze compee wist een prachge score neer te leggen van 267
punten. Ook jeugdschu;er Willem Keeris boekte een prachg resultaat. Schoot hij
in de 2e wedstrijd een nieuw persoonlijk record met 235 punten, hij wist dit in zijn
3e wedstrijd nog met 1 punt aan te scherpen. In de derde wedstrijd wist
jeugdschu;er Rick van Lieshout eveneens een persoonlijk record te schieten van
192 punten. Vooral de jeugdschu;ers van Houts Welvaren scoren op dit moment
zeer goed. Ga zo door en Houts Welvaren komt weer bij de top!
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OVMH BEURS 2013
Hoveniersbedrijf en sierbestra1ng
Internaonal Garden BV is een jong en dynamisch
hoveniersbedrijf dat staat voor service en kwaliteit.
Wij voorzien het ontwerp, de aanleg en het
onderhoud van uw tuin. U kunt zowel voor een
complete tuin als een enkel aspect bij ons terecht.
Tevens voorzien wij u graag van een geheel
vrijblijvend advies.

*Zwembaden * Vijvers * Hovenierswerkzaamheden * Bestra1ngen * klusbedrijf*
We onderscheiden ons door onze creaviteit, ﬂexibiliteit en persoonlijke aanpak. Als bedrijf bent
u bij ons ook aan het juiste adres, voor zowel een compleet nieuwe entree als het noodzakelijke
onderhoud. Wij werken aljd met een laag uurtarief of met een vaste prijs.
Wilt U meer weten of bent U nieuwsgierig geworden neem dan contact met ons op.

06-31346986 0492-849389 www.interna1onalgarden.nl info@interna1nalgarden.nl

PIET ANDRIESSEN B.V.
Eloy Andriessen
Gediplomeerd Opticiën – Oogmeetkundige
BRILLEN – VEILIGHEIDSBRILLEN – COMPUTERBRILLEN
Hortsedijk 11 – 5708 HA Helmond
Tel: 0492-548658 Fax: 0492-523524
www.andriessenoptiek.nl

Janatex - gordijnenatelier
Vouwgordijnen, Gordijnen, Vitrages en Behang
Topkwaliteit gordijnen en vitrages voor zeer scherpe prijs
Janatex Gordijnen is verhuisd
- Vouwgordijnen
- Al uw kleine verstelwerk
- Meten, montage en ophangen
- Spreien op maat, leuke kussen etc.
- Het op maat maken in onze eigen atelier
- Het vermaken van uw oude gordijnen en vitrages

Rooyakkers Party en Events, Party Deal, Sound & Light Mierlo en
Ton Appet hebben samen weer de handen in elkaar geslagen en
zullen zich gezamenlijk presenteren op de OVMH beurs 2013 .
ZATERDAG 2 NOVEMBER
Dit wordt een dag waar je niet bij sl kan blijven zi;en, er zullen dan vanaf 13.00
uur de hele middag diverse dansdemo’s worden verzorgd door Dansschool
Reniers. Irene Reniers hee5 speciaal voor deze middag een programma
samengesteld met diverse dansen o.a. streetkids, streetdance, hip hop en
sjldansen. Ook zullen de Nederlands Kampioen Ballroom en Lan Juveniles 2013
hun opwachng maken.
Op zaterdag 12 oktober werd in de Geseldonk wederom Dancing with the Stars
georganiseerd, deze keer door Schng Mierlo-Hout Promoon en Dansschool
Reniers. De kersverse kampioenen van Dancing with the Stars 2013 Debbie
Deelen en Leo Vorstenbosch zullen jdens deze middag aanwezig zijn en zullen
voor u een demonstrae geven in een van de gewonnen disciplines.
Al met al wordt dit een dag om je niet te vervelen en zeker even langs te komen
op onze stand.
ZONDAG 3 NOVEMBER
Op deze dag hebben we een nieuw evenement op onze stand. Namelijk een
DJ contest met 6 deejays uit het Helmondse en omstreken. De namen van de
jongens die gaan strijden om de beste DJ van Helmond zijn Raimon Swinkels
(DJ Raymondo), Sjoerd Bakker (DJ Sjoerd Bakker), Arjan Klomp (DJ Raptorz), Nick
Scheepers (DjNickStylzz) en Marijn van der Heijden (The M).
De jury bestaat uit Sherman Doesburg (hoomrun.nl), DJ Duncan (de oprichter en
bedenker van allesineendj.nl) en een afgevaardigde van de organisae van Wish
Outdoor te Beek en Donk. Gedurende de contest zal DJ Duncan een clinic geven
voor de discjockeys. De winnaar van de DJ contest kan rekenen op diverse mooie
prijzen en aanbiedingen zoals bijvoorbeeld het draaien op het BrandhouResval
2014 en het draaien op de vrijdagavond voor carnaval in de Geseldonk bij
CV de Houtse Kluppels. Een geweldige reden om zondagmiddag 3 november
aanwezig te zijn op de OVMH beurs onder het genot van een lekker drankje en
een hapje. We zien U graag op onze stand.

Forelstraat 15
5706 EG Helmond
T. 0492-554878
E. janatex@gmail.nl

www.janatex.nl
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EUCHARISTIEVIERINGEN 2 – 7 NOVEMBER
Zaterdag 2 november:
19.00 uur Allerzielenviering m.m.v. het kerkkoor;
Frans, Frida en Jo Swinkels; Marjan van de Ven-van de Broek v.w.
trouwdag; overleden familie Dirks-Kanters; Ellen Slegers-van der Aa;
overleden ouders Piet en Jo Dekkers-Verhees; overleden ouders
Ignard en Maria Brinkmann-Baselmans; Bert Brinkmann; overleden
familie Verhees-Reynders; Giuseppe Angelo Bracci; Jos van Lieshout
en overleden familie; Annie Munnich-Ophey; Wim Jeurgens en zoon
Willem Jeurgens; Jan Verbunt en Nelly van de Sande Dekkers;
overleden familie Louis van der Vleuten en dochter Thamara; Antoon
en Jos van der Vleuten; overleden ouders Sjef van der Vleuten en
Truus van der Vleuten-van Berlo;
Zondag 3 november:
10.15 uur Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Pieter van We;en; Sjaak van Schijndel en Toos van SchijndelHeldens; Sjef Remmen en Annie Noordman; Sisca Berkers; Pater Jan
Berkers; Mia van Dalen-Schrijen; Truus Boetzkes-Ramaekers; Lambert
Keijsers; Willy van Eyk; André de Bruijne; Conny Pachen-Bruseker;
overleden ouders van Bussel-Fleskens; Henk Dirks en Annie DirksManders; Anny Nooijen-Raaijmakers; Jo Sanders-Segers, Piet van
Melis; Jo de Vooght-van Schaijk; Noud en Nelly Meulendijks-Smits;
Jan de Vocht v.w. verj.; Piet van Doren v.w. verj.; Gerardus van den
Wi;enboer; Mien van den Wi;enboer;Tini van den Wi;enboer;
Lenie van den Wi;enboer-Scheeper; overleden familie en ouders
Peter en Maria van Mierlo-Smits; Gerrit en Anny Rooijackers-Prinsen;
overleden familie Nguyen Pham;
Donderdag 7 november:
19.00 uur Alphonsus;

MISDIENAARS EN MISDIENETTES
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19.00 u.

Allerzielen
Alle uitvaartacolieten

Zo.

3-11

10.15 u.

Sunny en Benny Geerings

Za.

9-11

19.00 u.

Veronique en Glen Spanings

Zo.

10-11

10.15 u.

Melanie Dennemans - Nieke Kerkhof
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Slijterij ‘t Pijpke Slegersstraat 4 5706 AX Helmond
Telefoon: 0492-549101 Fax: 0492-564301
e-mail: info@slijterij-tpijpke.nl www.slijterij-tpijpke.nl
Servicenr: 06-18147876

Volg ons op Facebook

WIJ ZIJN ZONDAGS GEOPEND
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Een heerlijke wijn genaamd
Marquise de Lassime
100% Merlot hee1 een zeer zachte afdronk
Doosprijs €25,00

CONSUMENTENBEURS HELMOND
BURGEMEESTER ELLY BLANKSMA OPENT DE BEURS
Voor het 19e jaar wordt de Consumentenbeurs Helmond
georganiseerd. Dit evenement is niet meer weg te denken in
Helmond en omgeving. Elke Helmondse en regionale ondernemer kan hier komen
staan, ze presenteren zich aan hun klanten. In 3 dagen 6jd meer dan 6.000
bezoekers is niet niks. Al jaren bewijst deze beurs zijn kracht. De standhouders zijn
op velerlei gebieden ac6ef, dus voor elk wat wils. O.a. zal op de catwalk in de Wim
Mulkens Hal een modeshow en metamorfose worden gehouden, gepresenteerd
en georganiseerd door Myranda Keijzers-van Dijk. Op het podium in de Francie
van den Aker Zaal zullen diverse ﬁtness apparatuur en verschillende apparaten
tonen waarop een mooi bewegingsconcept mogelijk is. In de muziekzaal zal een
DJ wedstrijd gehouden worden en zullen diverse ar6esten optreden.

• Schilderwerken binnen en buiten
• Onderhoudswerken

Forelstraat 11 - 5706 EG Helmond
Telefoon: 0492 - 544 378 - Mobiel: 06-51 169 997
E-mail: c.verhoeven6@chello.nl

Bel gerust voor een
vrijblijvende prijsopgave...

DE TUINVERZORGERS - Goed en vakkundig
Voor het verwijderen van grote en kleine bomen,
conifeerhagen, struiken en complete tuinen, knippen
van hagen en heggen, knotten van kastanjebomen
en leibomen. Ook tuinonderhoud, vraag vrijblijvend
een prijsopgave. Ons nummer is 06-45671889.

Volg ons op Twi8er via @houtvonken
Volg ons op Facebook via
h8p://www.facebook.com/s;ch;ng.houtvonken

OFFICIELE OPENING
De oﬃciële opening, op vrijdag 1 november om 17.30 uur, zal dit jaar worden
verricht door Burgemeester Elly Blanksma. Daarna zal ze een rondgang maken
over de beurs en vanaf 18.00 uur is alles geopend voor het publiek.
Kijk op www.ovmh.nl wie de standhouders zijn. U komt toch ook? U bent van
harte welkom.
Openings6jden
Vrijdag 1 november
van 18.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 2 november en zondag 3 november
van 11.00 tot 17.00 uur
Al met al een groots ontmoe6ngsfeest voor alle ondernemers en hun klanten uit
de regio Helmond, in Sporthal Polaris en Zalen De Geseldonk. Gra6s
entreekaarten zijn verspreid, maar aan de ingang kan men ook nog entreekaarten
verkrijgen. Een beurs georganiseerd door ondernemers voor hun klanten.
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D’N HUIJSAKKER
PADDENSTOELENWANDELING
Op zaterdagochtend 9 november 2013 hebben we
onder leiding van I.V.N. gids Annie Kooijmans een
paddenstoelenwandeling in het Groot Goor. Aanmelden hiervoor kan nog bij D’n
Huijsakker (Hoofdstraat 133A, Helmond) op maandag tot en met vrijdag van 13.30
uur tot 16.30 uur en op donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. De kosten
hiervan bedragen 5 euro die u bij de aanmelding moet voldoen. Op zaterdag 9
november 2013 staat er dan vanaf 09.00 uur koﬃe of thee met cake voor u klaar,
om 09.45 uur vertrekken we voor de wandeling. Bij terugkomst kunt u in D’n
Huijsakker genieten van een heerlijke kop erwtensoep.
UITSLAG SJOELEN
Maandag 28 oktober 2013
1. Jacqueline Daniëls 602 punten, 2. Dinie Jeuken 599 punten, 3. Betsie van Seters
597 punten.
Volgende sjoelmiddag op maandag 4 november 2013 om 14.00 uur.
Dinsdag 29 oktober 2013
1. Jan van Dijk 676 punten, 2. Mia van Dijk-Smits 628 punten, 3. Jo Dijstelblom en
Anneke Schuurman 625 punten 5. Ricky van Bree 624 punten, 6. Frans van Bree
620 punten, 7. Ankie van der Heyden 617 punten, 8. Dinie Jeuken 614 punten, 9.
Annie van Lierop 606 punten, 10. Riek van Dijk 605 punten.
Volgende sjoelmiddag op dinsdag 5 november 2013 om 14.00 uur.
UITSLAG RIKKEN
Donderdag 24 oktober 2013
1. Jo Mar6nali 2. Cor Derkx 3. Tonny Martens 4. Paul Aarts 5. Marinus van
Moorsel 6. Jan van de Eerenbeemt 7. Gerrie van de Linden 8. Harrie van Bree 9.
Jeanny van Bree 10. Mar6en Dirks.
BRIDGE
Vrijdag 25 oktober 2013
Lijn A: 1. Frits de Bruijn & Frans Kooijmans 63,99% 2. Dorie van Melick & Hans van
de Westerlo 62,50% 3. Jos Hagelaar & Rinus de Jonge 61,31% 4. Maria van
Eemeren & Ciska Gruijters 60,42% 5. Wim van Aerle & Tiny van Aerle 55,06%
Lijn B: 1. Helma Stempvoort & Maria Willems 64,17% 2. Marianne van Bussel &
Ans Vorst 62,08% 3. Diny de Jong & Ria van de Hurk 57,50% 4. Reina Duyts &
Jannie Verhees 52,50% 5. Els Jansen & Gerrit Peters 52,08%
Volgende ziNng vrijdag 1 november D'n Huijsakker 13.30 uur.
Aanmelden Jos Hagelaar 574631.
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OVMH BEURS 2013
Hoveniersbedrijf en sierbestra1ng
Internaonal Garden BV is een jong en dynamisch
hoveniersbedrijf dat staat voor service en kwaliteit.
Wij voorzien het ontwerp, de aanleg en het
onderhoud van uw tuin. U kunt zowel voor een
complete tuin als een enkel aspect bij ons terecht.
Tevens voorzien wij u graag van een geheel
vrijblijvend advies.

*Zwembaden * Vijvers * Hovenierswerkzaamheden * Bestra1ngen * klusbedrijf*
We onderscheiden ons door onze creaviteit, ﬂexibiliteit en persoonlijke aanpak. Als bedrijf bent
u bij ons ook aan het juiste adres, voor zowel een compleet nieuwe entree als het noodzakelijke
onderhoud. Wij werken aljd met een laag uurtarief of met een vaste prijs.
Wilt U meer weten of bent U nieuwsgierig geworden neem dan contact met ons op.

06-31346986 0492-849389 www.interna1onalgarden.nl info@interna1nalgarden.nl

PIET ANDRIESSEN B.V.
Eloy Andriessen
Gediplomeerd Opticiën – Oogmeetkundige
BRILLEN – VEILIGHEIDSBRILLEN – COMPUTERBRILLEN
Hortsedijk 11 – 5708 HA Helmond
Tel: 0492-548658 Fax: 0492-523524
www.andriessenoptiek.nl

Janatex - gordijnenatelier
Vouwgordijnen, Gordijnen, Vitrages en Behang
Topkwaliteit gordijnen en vitrages voor zeer scherpe prijs
Janatex Gordijnen is verhuisd
- Vouwgordijnen
- Al uw kleine verstelwerk
- Meten, montage en ophangen
- Spreien op maat, leuke kussen etc.
- Het op maat maken in onze eigen atelier
- Het vermaken van uw oude gordijnen en vitrages

Rooyakkers Party en Events, Party Deal, Sound & Light Mierlo en
Ton Appet hebben samen weer de handen in elkaar geslagen en
zullen zich gezamenlijk presenteren op de OVMH beurs 2013 .
ZATERDAG 2 NOVEMBER
Dit wordt een dag waar je niet bij sl kan blijven zi;en, er zullen dan vanaf 13.00
uur de hele middag diverse dansdemo’s worden verzorgd door Dansschool
Reniers. Irene Reniers hee5 speciaal voor deze middag een programma
samengesteld met diverse dansen o.a. streetkids, streetdance, hip hop en
sjldansen. Ook zullen de Nederlands Kampioen Ballroom en Lan Juveniles 2013
hun opwachng maken.
Op zaterdag 12 oktober werd in de Geseldonk wederom Dancing with the Stars
georganiseerd, deze keer door Schng Mierlo-Hout Promoon en Dansschool
Reniers. De kersverse kampioenen van Dancing with the Stars 2013 Debbie
Deelen en Leo Vorstenbosch zullen jdens deze middag aanwezig zijn en zullen
voor u een demonstrae geven in een van de gewonnen disciplines.
Al met al wordt dit een dag om je niet te vervelen en zeker even langs te komen
op onze stand.
ZONDAG 3 NOVEMBER
Op deze dag hebben we een nieuw evenement op onze stand. Namelijk een
DJ contest met 6 deejays uit het Helmondse en omstreken. De namen van de
jongens die gaan strijden om de beste DJ van Helmond zijn Raimon Swinkels
(DJ Raymondo), Sjoerd Bakker (DJ Sjoerd Bakker), Arjan Klomp (DJ Raptorz), Nick
Scheepers (DjNickStylzz) en Marijn van der Heijden (The M).
De jury bestaat uit Sherman Doesburg (hoomrun.nl), DJ Duncan (de oprichter en
bedenker van allesineendj.nl) en een afgevaardigde van de organisae van Wish
Outdoor te Beek en Donk. Gedurende de contest zal DJ Duncan een clinic geven
voor de discjockeys. De winnaar van de DJ contest kan rekenen op diverse mooie
prijzen en aanbiedingen zoals bijvoorbeeld het draaien op het BrandhouResval
2014 en het draaien op de vrijdagavond voor carnaval in de Geseldonk bij
CV de Houtse Kluppels. Een geweldige reden om zondagmiddag 3 november
aanwezig te zijn op de OVMH beurs onder het genot van een lekker drankje en
een hapje. We zien U graag op onze stand.

Forelstraat 15
5706 EG Helmond
T. 0492-554878
E. janatex@gmail.nl

www.janatex.nl
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EUCHARISTIEVIERINGEN 2 – 7 NOVEMBER
Zaterdag 2 november:
19.00 uur Allerzielenviering m.m.v. het kerkkoor;
Frans, Frida en Jo Swinkels; Marjan van de Ven-van de Broek v.w.
trouwdag; overleden familie Dirks-Kanters; Ellen Slegers-van der Aa;
overleden ouders Piet en Jo Dekkers-Verhees; overleden ouders
Ignard en Maria Brinkmann-Baselmans; Bert Brinkmann; overleden
familie Verhees-Reynders; Giuseppe Angelo Bracci; Jos van Lieshout
en overleden familie; Annie Munnich-Ophey; Wim Jeurgens en zoon
Willem Jeurgens; Jan Verbunt en Nelly van de Sande Dekkers;
overleden familie Louis van der Vleuten en dochter Thamara; Antoon
en Jos van der Vleuten; overleden ouders Sjef van der Vleuten en
Truus van der Vleuten-van Berlo;
Zondag 3 november:
10.15 uur Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Pieter van We;en; Sjaak van Schijndel en Toos van SchijndelHeldens; Sjef Remmen en Annie Noordman; Sisca Berkers; Pater Jan
Berkers; Mia van Dalen-Schrijen; Truus Boetzkes-Ramaekers; Lambert
Keijsers; Willy van Eyk; André de Bruijne; Conny Pachen-Bruseker;
overleden ouders van Bussel-Fleskens; Henk Dirks en Annie DirksManders; Anny Nooijen-Raaijmakers; Jo Sanders-Segers, Piet van
Melis; Jo de Vooght-van Schaijk; Noud en Nelly Meulendijks-Smits;
Jan de Vocht v.w. verj.; Piet van Doren v.w. verj.; Gerardus van den
Wi;enboer; Mien van den Wi;enboer;Tini van den Wi;enboer;
Lenie van den Wi;enboer-Scheeper; overleden familie en ouders
Peter en Maria van Mierlo-Smits; Gerrit en Anny Rooijackers-Prinsen;
overleden familie Nguyen Pham;
Donderdag 7 november:
19.00 uur Alphonsus;

MISDIENAARS EN MISDIENETTES
Za.

2-11

19.00 u.

Allerzielen
Alle uitvaartacolieten

Zo.

3-11

10.15 u.

Sunny en Benny Geerings

Za.

9-11

19.00 u.

Veronique en Glen Spanings

Zo.

10-11

10.15 u.

Melanie Dennemans - Nieke Kerkhof
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HOE GAAT DE GESELDONK VERDER (2)
WIJKACOMMODATIE STAAT VOOR VERANDERINGSPROCES
Vorige week hebben wij het eerste deel over het binnenkort te behandelen
raadsvoorstel over de toekomsge Geseldonk gepubliceerd. Deze week gevolgd
door bijlage 1 behorende bij het raadsvoorstel.

KAPPERS

Openingstijden:

DAMES EN HEREN

ma
di-wo-do
vr
za

Hoofdstraat 135 b
5706 AL Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

GESLOTEN
9.00-18.00
8.00-18.00
8.00-15.30

DEKKING HUUR, BEHEER EN EXPLOITATIE VAN DE GESELDONK
Voor het beheer en de exploitae van de ‘nieuwe’ funconele wijkaccommodae
vraagt de Commissie 2016, namens het nog op te richten bestuur van de
accommodae, een structurele subsidie van € 40.000. Daar bovenop een subsidie
voor de eerste 3 jaren (deze bedragen exclusief de huur):
•
2014: (€ 40.000+) € 60.000
•
2015: (€ 40.000+) € 40.000
•
2016: (€ 40.000+) € 20.000
•
2017: en verdere jaren € 40.000
De zelfredzaamheid zal dus de komende jaren toenemen door de beze0ngsgraad
te verhogen en een toename te realiseren van inkomsten uit de exploitae.
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Juwelier
&
Klokkenspeciaalzaak
Mierloseweg 287 - AJ Helmond
www.juweliervandenaker.nl
info@juweliervandenaker.nl
0492 527 117

www.klokkenvandenaker.nl
info@klokkenvandenaker.nl
0492 564 488

Beursaanbieding
Bij aankoop van één horloge,
het 2e voor slechts 1 euro.
Ook diversen zilveren sieraden met korting.

KOSTEN
De subsidie exploitae en beheer bedraagt incidenteel
€ 120.000
(2014, 2015 en 2016 respecevelijk €60.000, € 40.000 en € 20.000)
De huursubsidie van het totale pand bedraagt structureel
€ 165.000
(Huur Geseldonk € 150.000 en huur Spring kinderopvang € 15.000)
De subsidie voor exploitae en beheer bedraagt structureel
€ 40.000
Totaal structurele subsidie € 205.000
BESCHIKBARE DEKKING
De huurafdracht voor het vastgoed bedraagt structureel € 115.000 (€ 165.000
huur minus € 50.000 eigenaarslasten vastgoed).
Blij5 dus over een structurele dekking door de gemeente van € 90.000 (€ 205.000
minus € 115.000) en een incidentele dekking van € 120.000.
Daarnaast voor beheer en exploitae van De Geseldonk de bovengenoemde
incidentele subsidie van € 120.000 af te bouwen in 3 jaren.
Als de raad instemt met het voorstel kan een begin worden gemaakt met planning
voor renovae, het oprichten van een schng ‘Mierlo/Hout Acef’ en het
regelen van het beheer.
Maar daarover meer als er zich ontwikkelingen voordoen.
Redace

HANDBOOGSCHUTTERIJ HOUTS WELVAREN
De eerste drie wedstrijden voor de handboogschu;ers in de
discipline 18 m./ 3-pijl zijn weer achter de rug. Met een paar
opvallende prestaes is wisselend succes behaald. Na 3
wedstrijden staat het 1e team in de Ereklasse op de 3e plaats met
4 punten. Hierbij scoorde Coby Hurkmans in de 2e wedstrijd het uitzonderlijk
hoge resultaat van 290 punten. Hiermee het op een na hoogste resultaat van
Nederland boekend. Het 2e team uitkomend in de C-klasse staat na drie
wedstrijden aan de leiding met 6 punten. Hierbij wisten 2 schu;ers hun
persoonlijk record aan te scherpen. Roger van Lieshout voor het eerst
deelnemend aan deze compee wist een prachge score neer te leggen van 267
punten. Ook jeugdschu;er Willem Keeris boekte een prachg resultaat. Schoot hij
in de 2e wedstrijd een nieuw persoonlijk record met 235 punten, hij wist dit in zijn
3e wedstrijd nog met 1 punt aan te scherpen. In de derde wedstrijd wist
jeugdschu;er Rick van Lieshout eveneens een persoonlijk record te schieten van
192 punten. Vooral de jeugdschu;ers van Houts Welvaren scoren op dit moment
zeer goed. Ga zo door en Houts Welvaren komt weer bij de top!
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OVMH BEURS 2013
Hoveniersbedrijf en sierbestra1ng
Internaonal Garden BV is een jong en dynamisch
hoveniersbedrijf dat staat voor service en kwaliteit.
Wij voorzien het ontwerp, de aanleg en het
onderhoud van uw tuin. U kunt zowel voor een
complete tuin als een enkel aspect bij ons terecht.
Tevens voorzien wij u graag van een geheel
vrijblijvend advies.

*Zwembaden * Vijvers * Hovenierswerkzaamheden * Bestra1ngen * klusbedrijf*
We onderscheiden ons door onze creaviteit, ﬂexibiliteit en persoonlijke aanpak. Als bedrijf bent
u bij ons ook aan het juiste adres, voor zowel een compleet nieuwe entree als het noodzakelijke
onderhoud. Wij werken aljd met een laag uurtarief of met een vaste prijs.
Wilt U meer weten of bent U nieuwsgierig geworden neem dan contact met ons op.

06-31346986 0492-849389 www.interna1onalgarden.nl info@interna1nalgarden.nl

PIET ANDRIESSEN B.V.
Eloy Andriessen
Gediplomeerd Opticiën – Oogmeetkundige
BRILLEN – VEILIGHEIDSBRILLEN – COMPUTERBRILLEN
Hortsedijk 11 – 5708 HA Helmond
Tel: 0492-548658 Fax: 0492-523524
www.andriessenoptiek.nl

Janatex - gordijnenatelier
Vouwgordijnen, Gordijnen, Vitrages en Behang
Topkwaliteit gordijnen en vitrages voor zeer scherpe prijs
Janatex Gordijnen is verhuisd
- Vouwgordijnen
- Al uw kleine verstelwerk
- Meten, montage en ophangen
- Spreien op maat, leuke kussen etc.
- Het op maat maken in onze eigen atelier
- Het vermaken van uw oude gordijnen en vitrages

Rooyakkers Party en Events, Party Deal, Sound & Light Mierlo en
Ton Appet hebben samen weer de handen in elkaar geslagen en
zullen zich gezamenlijk presenteren op de OVMH beurs 2013 .
ZATERDAG 2 NOVEMBER
Dit wordt een dag waar je niet bij sl kan blijven zi;en, er zullen dan vanaf 13.00
uur de hele middag diverse dansdemo’s worden verzorgd door Dansschool
Reniers. Irene Reniers hee5 speciaal voor deze middag een programma
samengesteld met diverse dansen o.a. streetkids, streetdance, hip hop en
sjldansen. Ook zullen de Nederlands Kampioen Ballroom en Lan Juveniles 2013
hun opwachng maken.
Op zaterdag 12 oktober werd in de Geseldonk wederom Dancing with the Stars
georganiseerd, deze keer door Schng Mierlo-Hout Promoon en Dansschool
Reniers. De kersverse kampioenen van Dancing with the Stars 2013 Debbie
Deelen en Leo Vorstenbosch zullen jdens deze middag aanwezig zijn en zullen
voor u een demonstrae geven in een van de gewonnen disciplines.
Al met al wordt dit een dag om je niet te vervelen en zeker even langs te komen
op onze stand.
ZONDAG 3 NOVEMBER
Op deze dag hebben we een nieuw evenement op onze stand. Namelijk een
DJ contest met 6 deejays uit het Helmondse en omstreken. De namen van de
jongens die gaan strijden om de beste DJ van Helmond zijn Raimon Swinkels
(DJ Raymondo), Sjoerd Bakker (DJ Sjoerd Bakker), Arjan Klomp (DJ Raptorz), Nick
Scheepers (DjNickStylzz) en Marijn van der Heijden (The M).
De jury bestaat uit Sherman Doesburg (hoomrun.nl), DJ Duncan (de oprichter en
bedenker van allesineendj.nl) en een afgevaardigde van de organisae van Wish
Outdoor te Beek en Donk. Gedurende de contest zal DJ Duncan een clinic geven
voor de discjockeys. De winnaar van de DJ contest kan rekenen op diverse mooie
prijzen en aanbiedingen zoals bijvoorbeeld het draaien op het BrandhouResval
2014 en het draaien op de vrijdagavond voor carnaval in de Geseldonk bij
CV de Houtse Kluppels. Een geweldige reden om zondagmiddag 3 november
aanwezig te zijn op de OVMH beurs onder het genot van een lekker drankje en
een hapje. We zien U graag op onze stand.

Forelstraat 15
5706 EG Helmond
T. 0492-554878
E. janatex@gmail.nl

www.janatex.nl
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EUCHARISTIEVIERINGEN 2 – 7 NOVEMBER
Zaterdag 2 november:
19.00 uur Allerzielenviering m.m.v. het kerkkoor;
Frans, Frida en Jo Swinkels; Marjan van de Ven-van de Broek v.w.
trouwdag; overleden familie Dirks-Kanters; Ellen Slegers-van der Aa;
overleden ouders Piet en Jo Dekkers-Verhees; overleden ouders
Ignard en Maria Brinkmann-Baselmans; Bert Brinkmann; overleden
familie Verhees-Reynders; Giuseppe Angelo Bracci; Jos van Lieshout
en overleden familie; Annie Munnich-Ophey; Wim Jeurgens en zoon
Willem Jeurgens; Jan Verbunt en Nelly van de Sande Dekkers;
overleden familie Louis van der Vleuten en dochter Thamara; Antoon
en Jos van der Vleuten; overleden ouders Sjef van der Vleuten en
Truus van der Vleuten-van Berlo;
Zondag 3 november:
10.15 uur Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Pieter van We;en; Sjaak van Schijndel en Toos van SchijndelHeldens; Sjef Remmen en Annie Noordman; Sisca Berkers; Pater Jan
Berkers; Mia van Dalen-Schrijen; Truus Boetzkes-Ramaekers; Lambert
Keijsers; Willy van Eyk; André de Bruijne; Conny Pachen-Bruseker;
overleden ouders van Bussel-Fleskens; Henk Dirks en Annie DirksManders; Anny Nooijen-Raaijmakers; Jo Sanders-Segers, Piet van
Melis; Jo de Vooght-van Schaijk; Noud en Nelly Meulendijks-Smits;
Jan de Vocht v.w. verj.; Piet van Doren v.w. verj.; Gerardus van den
Wi;enboer; Mien van den Wi;enboer;Tini van den Wi;enboer;
Lenie van den Wi;enboer-Scheeper; overleden familie en ouders
Peter en Maria van Mierlo-Smits; Gerrit en Anny Rooijackers-Prinsen;
overleden familie Nguyen Pham;
Donderdag 7 november:
19.00 uur Alphonsus;

MISDIENAARS EN MISDIENETTES
Za.

2-11

19.00 u.

Allerzielen
Alle uitvaartacolieten

Zo.

3-11

10.15 u.

Sunny en Benny Geerings

Za.

9-11

19.00 u.

Veronique en Glen Spanings

Zo.

10-11

10.15 u.

Melanie Dennemans - Nieke Kerkhof
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HOE GAAT DE GESELDONK VERDER (2)
WIJKACOMMODATIE STAAT VOOR VERANDERINGSPROCES
Vorige week hebben wij het eerste deel over het binnenkort te behandelen
raadsvoorstel over de toekomsge Geseldonk gepubliceerd. Deze week gevolgd
door bijlage 1 behorende bij het raadsvoorstel.

KAPPERS

Openingstijden:

DAMES EN HEREN

ma
di-wo-do
vr
za

Hoofdstraat 135 b
5706 AL Mierlo-Hout
tel: 0492-525613

GESLOTEN
9.00-18.00
8.00-18.00
8.00-15.30

DEKKING HUUR, BEHEER EN EXPLOITATIE VAN DE GESELDONK
Voor het beheer en de exploitae van de ‘nieuwe’ funconele wijkaccommodae
vraagt de Commissie 2016, namens het nog op te richten bestuur van de
accommodae, een structurele subsidie van € 40.000. Daar bovenop een subsidie
voor de eerste 3 jaren (deze bedragen exclusief de huur):
•
2014: (€ 40.000+) € 60.000
•
2015: (€ 40.000+) € 40.000
•
2016: (€ 40.000+) € 20.000
•
2017: en verdere jaren € 40.000
De zelfredzaamheid zal dus de komende jaren toenemen door de beze0ngsgraad
te verhogen en een toename te realiseren van inkomsten uit de exploitae.
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Juwelier
&
Klokkenspeciaalzaak
Mierloseweg 287 - AJ Helmond
www.juweliervandenaker.nl
info@juweliervandenaker.nl
0492 527 117

www.klokkenvandenaker.nl
info@klokkenvandenaker.nl
0492 564 488

Beursaanbieding
Bij aankoop van één horloge,
het 2e voor slechts 1 euro.
Ook diversen zilveren sieraden met korting.

KOSTEN
De subsidie exploitae en beheer bedraagt incidenteel
€ 120.000
(2014, 2015 en 2016 respecevelijk €60.000, € 40.000 en € 20.000)
De huursubsidie van het totale pand bedraagt structureel
€ 165.000
(Huur Geseldonk € 150.000 en huur Spring kinderopvang € 15.000)
De subsidie voor exploitae en beheer bedraagt structureel
€ 40.000
Totaal structurele subsidie € 205.000
BESCHIKBARE DEKKING
De huurafdracht voor het vastgoed bedraagt structureel € 115.000 (€ 165.000
huur minus € 50.000 eigenaarslasten vastgoed).
Blij5 dus over een structurele dekking door de gemeente van € 90.000 (€ 205.000
minus € 115.000) en een incidentele dekking van € 120.000.
Daarnaast voor beheer en exploitae van De Geseldonk de bovengenoemde
incidentele subsidie van € 120.000 af te bouwen in 3 jaren.
Als de raad instemt met het voorstel kan een begin worden gemaakt met planning
voor renovae, het oprichten van een schng ‘Mierlo/Hout Acef’ en het
regelen van het beheer.
Maar daarover meer als er zich ontwikkelingen voordoen.
Redace

HANDBOOGSCHUTTERIJ HOUTS WELVAREN
De eerste drie wedstrijden voor de handboogschu;ers in de
discipline 18 m./ 3-pijl zijn weer achter de rug. Met een paar
opvallende prestaes is wisselend succes behaald. Na 3
wedstrijden staat het 1e team in de Ereklasse op de 3e plaats met
4 punten. Hierbij scoorde Coby Hurkmans in de 2e wedstrijd het uitzonderlijk
hoge resultaat van 290 punten. Hiermee het op een na hoogste resultaat van
Nederland boekend. Het 2e team uitkomend in de C-klasse staat na drie
wedstrijden aan de leiding met 6 punten. Hierbij wisten 2 schu;ers hun
persoonlijk record aan te scherpen. Roger van Lieshout voor het eerst
deelnemend aan deze compee wist een prachge score neer te leggen van 267
punten. Ook jeugdschu;er Willem Keeris boekte een prachg resultaat. Schoot hij
in de 2e wedstrijd een nieuw persoonlijk record met 235 punten, hij wist dit in zijn
3e wedstrijd nog met 1 punt aan te scherpen. In de derde wedstrijd wist
jeugdschu;er Rick van Lieshout eveneens een persoonlijk record te schieten van
192 punten. Vooral de jeugdschu;ers van Houts Welvaren scoren op dit moment
zeer goed. Ga zo door en Houts Welvaren komt weer bij de top!
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BOEK TIJDENS DE OVMH-BEURS EN ONTVANG 5% EXTRA KORTING OP UW REIS!
* Dit geldt voor reserveringen gemaakt op 1-2-3
november 2013.
Boekingen kunnen gemaakt worden in ons reisbureau,
op www.thetravelshop.nl/mierlohout of op de beurs
zelf. Op losse vliegckets, Arke en Corendon geldt deze
korng niet.

*I.vm. jdgebrek zoeken wij op de beurs niets uit, zorgt
u er daarom voor dat u precies weet wat u wilt
reserveren. Voor de actuele beschikbaarheid en prijzen
kunt u onze website www.thetravelshop.nl/mierlohout
raadplegen.

Tip 5 was: ‘Een onverwachte comeback!’
Tip 6 was: ‘Huisje, boompje, beestje’
Tip 7 was: 'Inkoop – verkoop'
Tip 8 was: ‘Hij legt de lat hoog’
Tip 9 was: ‘Ook hij let op de centen…’
Tip 10 was: ‘Vele broeders…’
Tip van deze week: 'Veel noten op zijn zang’
U kunt nog een gokje wagen voor prinseroajespel. U denkt het nu ineens wel te
weten? Schrijf dan de naam van de persoon op waarvan u denkt dat hij de nieuwe
prins is. Lever dit samen met een euro aan in een gesloten enveloppe bij het
secretariaat van De Kluppels: Gheynspark 30 in Mierlo-Hout.
Volg ons ook op Twi1er: @houtsekluppels of word vrienden op Facebook:
CV De Houtse Kluppels, en discussieer mee over de nieuwe prins

CV DE KIM

Tevens maakt u kans op een geheel verzorgde 3 daagse- stedentrip naar PARIJS!
Inclusief
- Reis per touringcar Nederland > Parijs v.v.;
- 2 overnachngen in een middenklasse hotel binnen of aan de ring van Parijs;
- U verblijE op basis van een 2-persoonskamer met bad of douche en toilet;
- Ontbijt(buﬀet) op dag 2 en 3;
- Stadstour;

Exclusief
- Oponele- en avondexcursies;
- Entreegelden;
- Lunches en diners;

Kom hiervoor naar onze stand op de OVMH-Beurs en schat het gewicht van de reisbrochures.
* Vraag naar de voorwaarden.
Kom naar onze stand en maak kans op een stedentrip Parijs!
Thomas Cook Mierlo-Hout
Hoofstraat 135C - Tel: 0492-574114
mierlohout@thetravelshop.nl - www.thetravelshop.nl/mierlohout

KLETSAVOND "ENTREE VUR NIKS"
Voor alweer het zesde seizoen organiseert carnavalsvereniging de
Kim weer deze ouwerwetse gezelligste café-kletsavond van Zuidoost
Brabant op 13 december, aanvang om 20:00 uur.
Met muzikale omlijsng van ondermeer DJ-John en Blaaskapel de
Notenknaauwers uit Gemert. De kletsers zijn Willem Verhoeven als Willemke
Zever, Frans Bevers, Jorlan Manders en een Mysterie Gast "Wie o Wie".
Entreekosten : € 0,00 oEewel, nada, nop, vur niks. Het enige wat je moet doen is
op jd komen, want vol = vol.
PRINSROAJE 2014
Tip 1: Het is een echte jubileumsprins.
Tip 2: Het is een zorgzaam ﬁguur.
Tip 3: Voor bijna alle dingen een oplossing.
Tip 4: Houd van SWIEREN en zwaaien.

SOM: OUDEREN CREATIEF
Ook Ouderen Creaef staat weer op de consumentenbeurs. Er is
van alles op handwerkgebied gemaakt. Kom kijken! Ook voor de
kinderen natuurlijk de GRABBELTON!!!!
We staan bij de ingang. Tot ziens.
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ADVERTORIAL

‘FLUITEND NAAR JE WERK’
WILLY MIGCHELS VEERTIG JAAR BIJ ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN
Willy Migchels (60) was twing jaar, toen hij voor het eerst het familiebedrijf
Electroworld Wout van Vlerken in Mierlo-Hout binnenstapte. Willy had zijn
diensNjd erop zi1en en zocht een leuke en uitdagende baan. Hij vond deze bij
Wout van Vlerken in de funce van installateur.
Inmiddels heeE de vakman veerg werkzame jaren doorgebracht bij zijn
werkgever. Met veel plezier, vertelt de jubilaris. “Ik ben aljd ﬂuitend naar mijn
werk gegaan.” Als jongetje van een jaar of acht wist hij al wat hij later wilde
worden. Installateur. Zijn favoriete speelgoed was een lading ba1erijen, lampjes
en draden. Daarmee kon hij zich uren bezig houden. Hij had het dan ook van meet
af aan goed naar zijn zin bij het Mierlo-Houtse familiebedrijf.
Electroworld Wout van Vlerken
levert en repareert al twee
generaes televisie, witgoed en
keuken inbouwapparatuur.
De
nadruk van de winkel ligt op
kwaliteit van producten, maar ook
zeker op kwaliteit van servicelening,
vertelt
Willy.
“Serviceen
reparaeklussen vind ik het mooiste
wat er is. Het is ﬁjn om mensen te
helpen.” Zijn werkgever Wout van
Vlerken en zijn collega’s beschrijven
Willy als een sympathieke, gedreven
en technisch goed onderlegde
vakman. “Een betrokken persoon, die ten alle jden klaarstaat voor ons bedrijf en
voor onze klanten”, aldus Wout van Vlerken.
Naast zijn werkzaamheden, die de laatste en jaar zowel in de winkel als op de
baan plaatsvinden, heeE Willy de nodige hobby’s en interesses. Zo is de jubilaris
commandant van OLV Ruitertjes in Aarle-Rixtel. Ook is hij dol op zwemmen, reizen
én zijn familie. Zijn vrouw Gerrie, zijn kinderen Edwin en Erica en zijn vier
kleinkinderen gaan voor alles. Zijn familie is trots op zijn veergjarig jubileum. Net
als Willy zelf. “Door de jaren heen
ben ik zo verweven geraakt met de
zaak, dat het voelt alsof ik een deel
van dit bedrijf ben geworden.”

CV DE HOUTSE KLUPPELS
AFTELLEN RICHTING 52STE PRINS BEGONNEN
Nog ongeveer een weekje te gaan en dan barst het nieuwe
carnavalsseizoen weer los. Op zaterdag 9 november om precies 23.11
maakt carnavalsvereniging De Houtse Kluppels op een ludieke manier
bekend wie de nieuwe prins is voor het carnavalsseizoen 2013/2014.
Wees erbij. U wilt toch ook als eerste weten wie de 52ste prins der Houtse
Kluppels wordt?
FEESTEN!
Bij een nieuwe prins hoort ook een feest om het carnavalsseizoen goed te
beginnen. Daarom speelt orkest CoverXL het dak eraf op deze avond! Kaarten
kosten vijf euro en zijn alleen te koop jdens de avond zelf aan de deur. De avond
begint om 20.30 uur. Nog snel even een gokje wagen voor het prinseroaje? Nu
kan het nog! Bekijk de 11 ps van het prinseroaje, raad mee en maak kans op 2
kaartjes voor de Magic Evening.
BESPAREN MET HOUTSNIPPERS
En om het feest nog mooier voor u te maken, kunt u op deze avond goedkoper
drinken. Hoe? Tegen inlevering van 500 Houtsnippers en 15 euro krijgt u 10
consumpebonnen. Maar u kunt voor deze spaarpunten ook een mooie
Kluppelvlag of warme Kluppeldas kopen. Deze heeE u al voor 1000 Houtsnippers
en 4 euro.
GEZELLIGE RECEPTIE
Op zondag 10 november krijgt de nieuwe prins een recepe aangeboden van de
vereniging. Dan is er voor eigen leden, familie en bekenden van de nieuwe prins,
zusterverenigingen en verenigingen uit Mierlo-Hout de mogelijkheid om onze
nieuwe dorstlusge hoogheid feliciteren. Samen kletsen we dan nog even gezellig
bij in onze HoEempel De Geseldonk.
NIEUWE BOERENBRUIDSPAAR
Uiteraard bent u ook van harte welkom om de prins vanaf 12.00 uur te feliciteren
en het glas te heﬀen op zijn uitverkiezing. De entree is gras. Op deze middag
wordt ook het nieuwe boerenbruidspaar gepresenteerd, samen met de gehele
boerenfamilie. De boerenbruiloE vindt plaats op zondagmiddag 23 februari 2014
in HoEempel De Geseldonk.
LAATSTE TIP PRINSEROAJE CV DE HOUTSE KLUPPELS
Tip 1 was: 'Wai blieve lache di joar!'
Tip 2 was: 'Kom, blauw-wi1en!'
Tip 3 was: 'Het blijE toch je zoon…'
Tip 4 was: 'Zijn hoofdsponsor is Philips'
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Vraag bij ons vrijblijvend
EEN OFFERTE OP MAAT

GRIEZELEN VOOR ALLE AANWEZIGEN.
Zaterdagmiddag werd de Jeugdmuziekdag van de Helmondse harmonieën en
fanfares afgesloten met een halloweenconcert georganiseerd door Fanfare
Unitas. Het was al weer deren jaar geleden dat Unitas haar laatste
Jeugdmuziekdag organiseerde. Een aantal jaren geleden is dit weer opgepakt door
het OHM (Overlegorgaan Helmondse Muziekkorpsen) en nu wordt dit jaarlijks
georganiseerd door een Helmondse muziekvereniging. In aanloop naar het
90-jarig bestaan was het de beurt aan Fanfare Unitas.
Onderleiding van Johan Smeulders dirigent van Fanfare Unitas hebben ongeveer
70 jeugdmuzikanten van Fanfare Unitas, Helmonds Muziekcorps, Amicia en
Fanfare de Vooruitgang na een hele dag repeteren een griezelconcert gegeven.

Kaukasus 9, 5706 PK Helmond
06-20 40 92 66 06-51 78 70 40
Fax 0492 - 47 52 37

f.vyfeyken@chello.nl

Aan het spelen was niet te merken dat deze jeugdige muzikanten (aangevuld met
enkele iets oudere leden van fanfare Unitas) pas enkele uren samen speelden,
alhoewel bij de eerste nummers regelmag enge gilgeluiden uit het orkest te
horen waren. Gelukkig hoorde deze gillen bij de muziek. De vele ouders, broertjes
en zussen in de zaal zullen ook met spanning hebben zi1en luisteren. Maar als een
goed geoliede machine werden de ingestudeerde nummers ten gehore gebracht.
Tijdens een korte pauze waren er prijzen voor de engst verklede
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bezoekers. Deze prijzen gingen naar Sander van Weverwijk, Isja Wu en broer en
zus Van Houwelingen.Na aﬂoop werd iedereen die meegewerkt had bedankt door
vicevoorzi1er Jacques van Schijndel en werd bekend gemaakt dat de volgende
jeugdmuziekdag bij Amicia in Brouwhuis is op 14 september 2014.
Redace

DAN HOEFT U NIETS MÉÉR TE DOEN DAN
DE BON HIERONDER IN TE VULLEN EN OP
TE STUREN, WIJ DOEN DE REST.
Of neem vrijblijvend telefonisch of via
e-mail contact met ons op:
0492 - 661 884 of info@heuvel.nl

DEZE WEEK OP ’T HOUT
GELUIDSSCHERM
Aan de Houtse Parallelweg zijn eind vorig jaar geluidsschermen neergezet die de
straat een grijze wand gaven. Nu een zomer verder is de wand veranderd in een
natuurlijk kleurrijk scherm dat voor de bewoners een mooi uitzicht biedt.
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BOEK TIJDENS DE OVMH-BEURS EN ONTVANG 5% EXTRA KORTING OP UW REIS!
* Dit geldt voor reserveringen gemaakt op 1-2-3
november 2013.
Boekingen kunnen gemaakt worden in ons reisbureau,
op www.thetravelshop.nl/mierlohout of op de beurs
zelf. Op losse vliegckets, Arke en Corendon geldt deze
korng niet.

*I.vm. jdgebrek zoeken wij op de beurs niets uit, zorgt
u er daarom voor dat u precies weet wat u wilt
reserveren. Voor de actuele beschikbaarheid en prijzen
kunt u onze website www.thetravelshop.nl/mierlohout
raadplegen.

Tip 5 was: ‘Een onverwachte comeback!’
Tip 6 was: ‘Huisje, boompje, beestje’
Tip 7 was: 'Inkoop – verkoop'
Tip 8 was: ‘Hij legt de lat hoog’
Tip 9 was: ‘Ook hij let op de centen…’
Tip 10 was: ‘Vele broeders…’
Tip van deze week: 'Veel noten op zijn zang’
U kunt nog een gokje wagen voor prinseroajespel. U denkt het nu ineens wel te
weten? Schrijf dan de naam van de persoon op waarvan u denkt dat hij de nieuwe
prins is. Lever dit samen met een euro aan in een gesloten enveloppe bij het
secretariaat van De Kluppels: Gheynspark 30 in Mierlo-Hout.
Volg ons ook op Twi1er: @houtsekluppels of word vrienden op Facebook:
CV De Houtse Kluppels, en discussieer mee over de nieuwe prins

CV DE KIM

Tevens maakt u kans op een geheel verzorgde 3 daagse- stedentrip naar PARIJS!
Inclusief
- Reis per touringcar Nederland > Parijs v.v.;
- 2 overnachngen in een middenklasse hotel binnen of aan de ring van Parijs;
- U verblijE op basis van een 2-persoonskamer met bad of douche en toilet;
- Ontbijt(buﬀet) op dag 2 en 3;
- Stadstour;

Exclusief
- Oponele- en avondexcursies;
- Entreegelden;
- Lunches en diners;

Kom hiervoor naar onze stand op de OVMH-Beurs en schat het gewicht van de reisbrochures.
* Vraag naar de voorwaarden.
Kom naar onze stand en maak kans op een stedentrip Parijs!
Thomas Cook Mierlo-Hout
Hoofstraat 135C - Tel: 0492-574114
mierlohout@thetravelshop.nl - www.thetravelshop.nl/mierlohout

KLETSAVOND "ENTREE VUR NIKS"
Voor alweer het zesde seizoen organiseert carnavalsvereniging de
Kim weer deze ouwerwetse gezelligste café-kletsavond van Zuidoost
Brabant op 13 december, aanvang om 20:00 uur.
Met muzikale omlijsng van ondermeer DJ-John en Blaaskapel de
Notenknaauwers uit Gemert. De kletsers zijn Willem Verhoeven als Willemke
Zever, Frans Bevers, Jorlan Manders en een Mysterie Gast "Wie o Wie".
Entreekosten : € 0,00 oEewel, nada, nop, vur niks. Het enige wat je moet doen is
op jd komen, want vol = vol.
PRINSROAJE 2014
Tip 1: Het is een echte jubileumsprins.
Tip 2: Het is een zorgzaam ﬁguur.
Tip 3: Voor bijna alle dingen een oplossing.
Tip 4: Houd van SWIEREN en zwaaien.

SOM: OUDEREN CREATIEF
Ook Ouderen Creaef staat weer op de consumentenbeurs. Er is
van alles op handwerkgebied gemaakt. Kom kijken! Ook voor de
kinderen natuurlijk de GRABBELTON!!!!
We staan bij de ingang. Tot ziens.
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‘FLUITEND NAAR JE WERK’
WILLY MIGCHELS VEERTIG JAAR BIJ ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN
Willy Migchels (60) was twing jaar, toen hij voor het eerst het familiebedrijf
Electroworld Wout van Vlerken in Mierlo-Hout binnenstapte. Willy had zijn
diensNjd erop zi1en en zocht een leuke en uitdagende baan. Hij vond deze bij
Wout van Vlerken in de funce van installateur.
Inmiddels heeE de vakman veerg werkzame jaren doorgebracht bij zijn
werkgever. Met veel plezier, vertelt de jubilaris. “Ik ben aljd ﬂuitend naar mijn
werk gegaan.” Als jongetje van een jaar of acht wist hij al wat hij later wilde
worden. Installateur. Zijn favoriete speelgoed was een lading ba1erijen, lampjes
en draden. Daarmee kon hij zich uren bezig houden. Hij had het dan ook van meet
af aan goed naar zijn zin bij het Mierlo-Houtse familiebedrijf.
Electroworld Wout van Vlerken
levert en repareert al twee
generaes televisie, witgoed en
keuken inbouwapparatuur.
De
nadruk van de winkel ligt op
kwaliteit van producten, maar ook
zeker op kwaliteit van servicelening,
vertelt
Willy.
“Serviceen
reparaeklussen vind ik het mooiste
wat er is. Het is ﬁjn om mensen te
helpen.” Zijn werkgever Wout van
Vlerken en zijn collega’s beschrijven
Willy als een sympathieke, gedreven
en technisch goed onderlegde
vakman. “Een betrokken persoon, die ten alle jden klaarstaat voor ons bedrijf en
voor onze klanten”, aldus Wout van Vlerken.
Naast zijn werkzaamheden, die de laatste en jaar zowel in de winkel als op de
baan plaatsvinden, heeE Willy de nodige hobby’s en interesses. Zo is de jubilaris
commandant van OLV Ruitertjes in Aarle-Rixtel. Ook is hij dol op zwemmen, reizen
én zijn familie. Zijn vrouw Gerrie, zijn kinderen Edwin en Erica en zijn vier
kleinkinderen gaan voor alles. Zijn familie is trots op zijn veergjarig jubileum. Net
als Willy zelf. “Door de jaren heen
ben ik zo verweven geraakt met de
zaak, dat het voelt alsof ik een deel
van dit bedrijf ben geworden.”

CV DE HOUTSE KLUPPELS
AFTELLEN RICHTING 52STE PRINS BEGONNEN
Nog ongeveer een weekje te gaan en dan barst het nieuwe
carnavalsseizoen weer los. Op zaterdag 9 november om precies 23.11
maakt carnavalsvereniging De Houtse Kluppels op een ludieke manier
bekend wie de nieuwe prins is voor het carnavalsseizoen 2013/2014.
Wees erbij. U wilt toch ook als eerste weten wie de 52ste prins der Houtse
Kluppels wordt?
FEESTEN!
Bij een nieuwe prins hoort ook een feest om het carnavalsseizoen goed te
beginnen. Daarom speelt orkest CoverXL het dak eraf op deze avond! Kaarten
kosten vijf euro en zijn alleen te koop jdens de avond zelf aan de deur. De avond
begint om 20.30 uur. Nog snel even een gokje wagen voor het prinseroaje? Nu
kan het nog! Bekijk de 11 ps van het prinseroaje, raad mee en maak kans op 2
kaartjes voor de Magic Evening.
BESPAREN MET HOUTSNIPPERS
En om het feest nog mooier voor u te maken, kunt u op deze avond goedkoper
drinken. Hoe? Tegen inlevering van 500 Houtsnippers en 15 euro krijgt u 10
consumpebonnen. Maar u kunt voor deze spaarpunten ook een mooie
Kluppelvlag of warme Kluppeldas kopen. Deze heeE u al voor 1000 Houtsnippers
en 4 euro.
GEZELLIGE RECEPTIE
Op zondag 10 november krijgt de nieuwe prins een recepe aangeboden van de
vereniging. Dan is er voor eigen leden, familie en bekenden van de nieuwe prins,
zusterverenigingen en verenigingen uit Mierlo-Hout de mogelijkheid om onze
nieuwe dorstlusge hoogheid feliciteren. Samen kletsen we dan nog even gezellig
bij in onze HoEempel De Geseldonk.
NIEUWE BOERENBRUIDSPAAR
Uiteraard bent u ook van harte welkom om de prins vanaf 12.00 uur te feliciteren
en het glas te heﬀen op zijn uitverkiezing. De entree is gras. Op deze middag
wordt ook het nieuwe boerenbruidspaar gepresenteerd, samen met de gehele
boerenfamilie. De boerenbruiloE vindt plaats op zondagmiddag 23 februari 2014
in HoEempel De Geseldonk.
LAATSTE TIP PRINSEROAJE CV DE HOUTSE KLUPPELS
Tip 1 was: 'Wai blieve lache di joar!'
Tip 2 was: 'Kom, blauw-wi1en!'
Tip 3 was: 'Het blijE toch je zoon…'
Tip 4 was: 'Zijn hoofdsponsor is Philips'
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Vraag bij ons vrijblijvend
EEN OFFERTE OP MAAT

GRIEZELEN VOOR ALLE AANWEZIGEN.
Zaterdagmiddag werd de Jeugdmuziekdag van de Helmondse harmonieën en
fanfares afgesloten met een halloweenconcert georganiseerd door Fanfare
Unitas. Het was al weer deren jaar geleden dat Unitas haar laatste
Jeugdmuziekdag organiseerde. Een aantal jaren geleden is dit weer opgepakt door
het OHM (Overlegorgaan Helmondse Muziekkorpsen) en nu wordt dit jaarlijks
georganiseerd door een Helmondse muziekvereniging. In aanloop naar het
90-jarig bestaan was het de beurt aan Fanfare Unitas.
Onderleiding van Johan Smeulders dirigent van Fanfare Unitas hebben ongeveer
70 jeugdmuzikanten van Fanfare Unitas, Helmonds Muziekcorps, Amicia en
Fanfare de Vooruitgang na een hele dag repeteren een griezelconcert gegeven.

Kaukasus 9, 5706 PK Helmond
06-20 40 92 66 06-51 78 70 40
Fax 0492 - 47 52 37

f.vyfeyken@chello.nl

Aan het spelen was niet te merken dat deze jeugdige muzikanten (aangevuld met
enkele iets oudere leden van fanfare Unitas) pas enkele uren samen speelden,
alhoewel bij de eerste nummers regelmag enge gilgeluiden uit het orkest te
horen waren. Gelukkig hoorde deze gillen bij de muziek. De vele ouders, broertjes
en zussen in de zaal zullen ook met spanning hebben zi1en luisteren. Maar als een
goed geoliede machine werden de ingestudeerde nummers ten gehore gebracht.
Tijdens een korte pauze waren er prijzen voor de engst verklede
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bezoekers. Deze prijzen gingen naar Sander van Weverwijk, Isja Wu en broer en
zus Van Houwelingen.Na aﬂoop werd iedereen die meegewerkt had bedankt door
vicevoorzi1er Jacques van Schijndel en werd bekend gemaakt dat de volgende
jeugdmuziekdag bij Amicia in Brouwhuis is op 14 september 2014.
Redace

DAN HOEFT U NIETS MÉÉR TE DOEN DAN
DE BON HIERONDER IN TE VULLEN EN OP
TE STUREN, WIJ DOEN DE REST.
Of neem vrijblijvend telefonisch of via
e-mail contact met ons op:
0492 - 661 884 of info@heuvel.nl

DEZE WEEK OP ’T HOUT
GELUIDSSCHERM
Aan de Houtse Parallelweg zijn eind vorig jaar geluidsschermen neergezet die de
straat een grijze wand gaven. Nu een zomer verder is de wand veranderd in een
natuurlijk kleurrijk scherm dat voor de bewoners een mooi uitzicht biedt.
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RKSV MIERLO-HOUT

Informa0eochtend basisschool ’t Baken
Basisschool ’t Baken is volop in ontwikkeling, resultaatgericht, ambi3eus,
vertrouwd en dichtbij. Een school middenin de wijk waar ruimte is voor
persoonlijke groei en waar samenwerking tussen alle betrokkenen voorop staat.
Wat dit kan betekenen voor uw gezin en uw kind(eren) willen we graag toelichten
op onze informa3eochtend. Op deze ochtenden vertellen we waar de school voor
staat en wat u van de school kan verwachten. In een presenta3e lichten we de
ontwikkelingen van de school toe, o.a. de verbouwing van ons gebouw,
vernieuwing van het schoolplein en de modernisering van ons onderwijs. Er is
natuurlijk 3jd en ruimte voor een rondleiding door de school.
U en uw kind(eren) zijn van harte welkom op 13 November 2013
De bijeenkomst start om 9.00 uur-10.30 uur.
Graag aanmelden via direc3e@tbaken.nl

Buikdansen iedereen kan het leren!!!

*
*
*
*
*
*

Je spieren worden soepeler;
Je leert verschillende (nieuwe) spiergroepen gebruiken;
Je bouwt een goede condi3e op;
Je gewrichten worden soepeler;
Buikdansen is een goede remedie tegen rugklachten;
Het werkt stress-verlagend.
Zondag 3 november optreden buikdansen
in de muziekzaal van de Geseldonk 3jdens de beurs.
Gra3s proeﬂes maandag 4 november 20.00 t/m 21.15 uur.
De Geseldonk, cederhoutstraat 44 helmond

PROGRAMMA ZATERDAG 2 NOVEMBER
09:30
Mierlo Hout F1
10:00
SJVV F1
09:30
Mierlo Hout F3
09:30
Mierlo Hout F4
09:30
Mierlo Hout F5
09:30
Mierlo Hout F6
09:30
Mierlo Hout F7
10:45
S3phout Vooruit E1G
09:30
Mierlo Hout E2
10:30
ASV'33 E2G
09:30
Mierlo Hout E4
10:30
SSE E1
10:30
HVV Helmond E2G
10:30
Olympia Boys E1
11:00
SJVV E3G
09:45
Liessel E3
10:45
Mierlo Hout D1G
12:30
Lierop D1
10:30
Someren D3G
10:45
Mierlo Hout D4
11:15
MULO D4
10:45
Mierlo Hout D6G
12:00
Sportclub Irene C1
12:30
Mierlo Hout C2
12:30
ONDO C1
12:30
Mierlo Hout C4
12:30
Mierlo Hout C5G
15:00
Gemert B1
13:00
Olympia'18 B1
14:30
Mierlo Hout B3
14:30
Mierlo Hout B4
14:30
Mierlo Hout A1
14:45
Erp A2
14:00
SVSH A2
16:30
Helmondia Veteranen -

S.V. Brandevoort F1
Mierlo Hout F2
Someren F2
SVSH F1
MULO F5
ST Fiducia/Elsendorp F1
S.V. Brandevoort F12
Mierlo Hout E1
MULO E2
Mierlo Hout E3
Someren E3G
Mierlo Hout E5
Mierlo Hout E6
Mierlo Hout E7
Mierlo Hout E8
Mierlo Hout E9
Schijndel/DE WIT D1G
Mierlo Hout D2
Mierlo Hout D3
Mifano D2
Mierlo Hout D5
S3phout Vooruit D4G
Mierlo Hout C1G
Sparta'25 C2
Mierlo Hout C3
S.V. Brandevoort C2
Mifano C4
Mierlo Hout B1
Mierlo Hout B2G
SCMH B1
S3phout Vooruit B3
Nulandia A1
Mierlo Hout A2
Mierlo Hout A3
Mierlo Hout Veteranen
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Figuurcorrec0e - Huidverbetering
en Duurzaam ontharen (IPL)

1, 2 en 3 november zijn wij aanwezig
op de Consumentenbeurs.
Kom gra0s kennismaken met onze
afslanksystemen, collagene lamp en
IPL ontharen

BEURSAANBIEDING
10% kor0ng op een
Kuurbehandeling
Tot ziens op de beurs
Hoofdstraat 99A Mierlo-Hout
Tel 06-413 644 39/ info@perfect-silhoueDe.nl
www.perfect-silhoueDe.nl

BILJARTCLUB ALPHONSUS
STAND PER 22-10-2013
punten naam
17
Toon Rooijakkers
15
Henk van Rooij
14
Paolo Ga?
14
C. Siebers
14
Piet Aarts
12
Alfred Deisenroth
10
Wim Kuipers
10
Henk Vereijken
10
J. v.d. Nieuwenhof
9
Bert Biemans
7
Leo van Turnhout
6
Sjef Filippini
5
Harrie Ramaekers
5
Ties Strik
3
Tiny Winckens
2
M. van Zandvoort

gesp
7
6
8
7
7
6
8
6
8
7
4
6
5
7
6
7

beurt
182
157
198
183
197
136
205
170
225
159
130
140
139
189
142
223

car
227
95
140
207
261
134
216
88
117
86
330
68
69
156
128
49

gem
1,247
0,605
0,707
1,131
1,325
0,985
1,054
0,518
0,52
0,541
2,538
0,486
0,496
0,825
0,901
0,22

extra
5
5
5
6
4
4
4
0
3
3
1
2
2
1
1
0

VOLKSTUINVERENIGING “D’N HORT OP”
Op dit moment staan er geen kandidaat tuinders meer op onze wachtlijst.
Mensen die belangstelling hebben voor (biologisch) tuinieren kunnen zich dus
weer aanmelden. Dat kan telefonisch bij de heer Van den Berg tel.: 527236.
Het volkstuincomplex is gelegen aan de Hortsedijk.

GEVONDEN
Mobiele telefoon voor Zorgcentrum Alphonsus. Info: 06-14369794

GEVONDEN
Sleutel met roze label in vorm van rechthoek, nabij sta3on Mierlo-Hout.
Info: 0492-553750 (evt. bericht inspreken)
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PROGRAMMA ZONDAG 3 NOVEMBER
11:00
Rood Wit'62 VR1
10:00
Mierlo Hout VR2
14:30
Mierlo Hout 1
12:00
Mierlo Hout 2
11:00
SJVV 2
12:00
Mierlo Hout 4
12:00
Blauw Geel'38/JUMBO 8 13:00
RKPVV 3
12:00
Someren 13
12:00
Mierlo Hout 9
10:00
ONDO 4
-

NIEUWE VRIJWILLIGER

Mierlo Hout VR1
Merefeldia VR1
SV Budel 1
ZSV 2
Mierlo Hout 3
SSE 3
Mierlo Hout 5
Mierlo Hout 6
Mierlo Hout 8
Rood Wit'62 4
Mierlo Hout 10

V.C. POLARIS
DOMPER VOOR POLARIS
Het is de Polaris vaandelteams zaterdag niet gelukt de fraaie
posi3es op de ranglijst te con3nueren. Beide thuiswedstrijden
tegen concurrenten uit de top gingen met 1-3 verloren. De vrouwen
kwamen wedstrijdinzicht en aanvallend vermogen te kort om tegen Ac3ve Rooy
succes te boeken. De nummer twee van de ranglijst speelden het spelletje
simpeler en waren aan het net aanvallend en blokkerend Polaris verre de baas. Na
het setverlies met 17-25, 19-25 en 18-25 bleef de selec3e van Hans van Steenis
knokken voor een beter resultaat. In de vierde set bleek de pass bij Ac3ve Rooy
van onvoldoende kwaliteit om een serie goede services van Polaris te
beantwoorden. Tegen de verwach3ng in boekte Polaris via 25-22 toch nog een
winstpunt. Zaterdag wacht weer een pi?ge uitwedstrijd in Landgraaf. Polaris
treA daar de huidige nummer vier van de ranglijst en de Limburgers boekten in
vijf duels één puntje meer.
De mannen wekten tegen VVC Vught de indruk deze tegenstander zwaar te
onderschaDen. Na de 22-25 leek een kentering op komst. Door een serie
slordigheden werd het via 20-25 toch 0-2. Dat er kansen op een beter resultaat
waren, liet het team in de derde set zien 25-21. De opleving was van te korte duur
en het team uit Vught pakte met 21-25 de overwinning en vier winstpunten. In
verband met de consumentenbeurs spelen ook de mannen zaterdag een
uitwedstrijd in Maastricht. Tegenstander VC Jokers staat zevende maar heeA
slechts twee verliespunten meer dan Polaris dat geﬂaDeerd nog tweede staat.

REDACTIETEAM UITGEBREID
Hoewel de staat van dienst in jaren genomen bij de gemiddelde Houtvonken
medewerker als behoorlijk lang genoemd kan worden hebben wij met enige
regelmaat toch ook nieuwe vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die bereid zijn om
nagenoeg wekelijks een of meerdere keren de handen uit de mouwen te steken.
Gemiddeld genomen doe je het werk voor Houtvonken in minimaal 2 tot wel
meer dan 12 uur per week. En tel je daar nog eens vergaderuren bij van de leden
van het s3ch3ngsbestuur die allemaal ook medewerker zijn dan zijn er weken
genoeg waarbij 4 dagdelen nodig zijn om de zaken draaiende te houden. Op een
breed terrein van administra3e, tot opmaak, van bezorging tot redac3e en van
drukken tot verzamelen en alles wat daarbij hoort. En omdat al dat werk iedere
week opnieuw terugkomt, is dat werk niet vrijblijvend en vraagt het nogal wat van
de vrijwillige inzet van de medewerkers. En om dat te bereiken zijn vooral
teamgeest, elkaar verstaan en de wil om samen te werken belangrijke
ingrediënten om met elkaar Houtvonken iedere week maar weer in een grote
oplage bij u in de brievenbus te krijgen.

Al weer een ruim aantal maanden is het Houtvonkenteam versterkt met een
nieuwe medewerker in de persoon van Ton van de Meulenhof. Hij is voor velen
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LICHT - KRACHT - TELEFONIE - DATANETWERKEN

SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!!!!
Geldig van donderdag 31 oktober t/m woensdag 4 november

onder ons geen onbekende. Al 44 jaar is hij beroepsfotograaf van het gelijknamige
Fotopersburo van de Meulenhof. Na zijn opleiding vakfotograﬁe werkte hij in het
bedrijf van zijn vader welk hij in 1991 overnam. Van hem zelf en een aantal
medewerkers zie je bijna dagelijks het fotowerk terug in onder andere het
Eindhovens Dagblad. Maar ook bedrijfsfotograﬁe en sporIotograﬁe maken
onderdeel uit van zijn dagelijks werk.
En je zou dus meteen denken dat hij bij Houtvonken komt om werkzaam te zijn
voor de fotograﬁe. Maar niets is minder waar. Want hoewel wij graag gebruik
maken van zijn kennis en vaardigheden op het gebied van fotograﬁe gaat hij zich
inzeDen voor redac3ewerk. En naast dat redac3ewerk heeA hij zich al bewezen
om ook mee te werken aan de wekelijkse opmaak van Houtvonken.
Hij gaf zelf aan graag te willen werken aan de andere kant van het proces, het
verhaal dat bij de foto hoort en dat hebt u de afgelopen 3jd van zijn hand al
kunnen lezen. Ook voor hem is het werk “zijn avondje uit” en dat wil hij graag zo
houden.
Ton van de Meulenhof zegt een aardig en gezellig team aangetroﬀen te hebben
bij Houtvonken waarbinnen het vele werk met veel plezier gedaan wordt. Hij
kende Houtvonken omdat hij in de wijk woont en vanuit gezamenlijke contacten
in de fotograﬁe waarin hij nooit verstek liet gaan als wij om zijn hulp vroegen.
Maar ook zijn kinderen brachten Houtvonken rond en zijn echtgenote Marij werkt
al weer jarenlang als bezorger in de vrijwilligersgroep. Bestuurlijk had hij zijn
verdiensten binnen medezeggenschapraden en ouderverenigingen van de diverse
scholen.
Wij zijn ook nu weer blij met deze nieuwe medewerker waarvan wij tot in lengte
van dagen plezier van hopen te hebben. We wensen hem alle succes met dit
mooie werk bij Houtvonken voor de gemeenschap Mierlo-Hout.
Redac3e

Gezinszak friet, frikadel
kroket, viandel, kipcorn
Kebabschotel van eigen
grill met knoflooksaus
en chilisaus

KBO ST. LUCIA
ETENTJE BUITEN DE DEUR
Woensdag 13 november 13.30 uur vindt er weer een etentje buiten
de deur plaats. U kunt voor € 13.50 samen met anderen gezellig gaan
eten. U kunt aanmelden door het geld in een envelop te doen en
uiterlijk 9 november vóór 20.00 uur te bezorgen bij: Mar3en
Hermans, Janssen & Fritsenplein 27.
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RKSV MIERLO-HOUT

Informa0eochtend basisschool ’t Baken
Basisschool ’t Baken is volop in ontwikkeling, resultaatgericht, ambi3eus,
vertrouwd en dichtbij. Een school middenin de wijk waar ruimte is voor
persoonlijke groei en waar samenwerking tussen alle betrokkenen voorop staat.
Wat dit kan betekenen voor uw gezin en uw kind(eren) willen we graag toelichten
op onze informa3eochtend. Op deze ochtenden vertellen we waar de school voor
staat en wat u van de school kan verwachten. In een presenta3e lichten we de
ontwikkelingen van de school toe, o.a. de verbouwing van ons gebouw,
vernieuwing van het schoolplein en de modernisering van ons onderwijs. Er is
natuurlijk 3jd en ruimte voor een rondleiding door de school.
U en uw kind(eren) zijn van harte welkom op 13 November 2013
De bijeenkomst start om 9.00 uur-10.30 uur.
Graag aanmelden via direc3e@tbaken.nl

Buikdansen iedereen kan het leren!!!

*
*
*
*
*
*

Je spieren worden soepeler;
Je leert verschillende (nieuwe) spiergroepen gebruiken;
Je bouwt een goede condi3e op;
Je gewrichten worden soepeler;
Buikdansen is een goede remedie tegen rugklachten;
Het werkt stress-verlagend.
Zondag 3 november optreden buikdansen
in de muziekzaal van de Geseldonk 3jdens de beurs.
Gra3s proeﬂes maandag 4 november 20.00 t/m 21.15 uur.
De Geseldonk, cederhoutstraat 44 helmond

PROGRAMMA ZATERDAG 2 NOVEMBER
09:30
Mierlo Hout F1
10:00
SJVV F1
09:30
Mierlo Hout F3
09:30
Mierlo Hout F4
09:30
Mierlo Hout F5
09:30
Mierlo Hout F6
09:30
Mierlo Hout F7
10:45
S3phout Vooruit E1G
09:30
Mierlo Hout E2
10:30
ASV'33 E2G
09:30
Mierlo Hout E4
10:30
SSE E1
10:30
HVV Helmond E2G
10:30
Olympia Boys E1
11:00
SJVV E3G
09:45
Liessel E3
10:45
Mierlo Hout D1G
12:30
Lierop D1
10:30
Someren D3G
10:45
Mierlo Hout D4
11:15
MULO D4
10:45
Mierlo Hout D6G
12:00
Sportclub Irene C1
12:30
Mierlo Hout C2
12:30
ONDO C1
12:30
Mierlo Hout C4
12:30
Mierlo Hout C5G
15:00
Gemert B1
13:00
Olympia'18 B1
14:30
Mierlo Hout B3
14:30
Mierlo Hout B4
14:30
Mierlo Hout A1
14:45
Erp A2
14:00
SVSH A2
16:30
Helmondia Veteranen -

S.V. Brandevoort F1
Mierlo Hout F2
Someren F2
SVSH F1
MULO F5
ST Fiducia/Elsendorp F1
S.V. Brandevoort F12
Mierlo Hout E1
MULO E2
Mierlo Hout E3
Someren E3G
Mierlo Hout E5
Mierlo Hout E6
Mierlo Hout E7
Mierlo Hout E8
Mierlo Hout E9
Schijndel/DE WIT D1G
Mierlo Hout D2
Mierlo Hout D3
Mifano D2
Mierlo Hout D5
S3phout Vooruit D4G
Mierlo Hout C1G
Sparta'25 C2
Mierlo Hout C3
S.V. Brandevoort C2
Mifano C4
Mierlo Hout B1
Mierlo Hout B2G
SCMH B1
S3phout Vooruit B3
Nulandia A1
Mierlo Hout A2
Mierlo Hout A3
Mierlo Hout Veteranen
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Figuurcorrec0e - Huidverbetering
en Duurzaam ontharen (IPL)

1, 2 en 3 november zijn wij aanwezig
op de Consumentenbeurs.
Kom gra0s kennismaken met onze
afslanksystemen, collagene lamp en
IPL ontharen

BEURSAANBIEDING
10% kor0ng op een
Kuurbehandeling
Tot ziens op de beurs
Hoofdstraat 99A Mierlo-Hout
Tel 06-413 644 39/ info@perfect-silhoueDe.nl
www.perfect-silhoueDe.nl

BILJARTCLUB ALPHONSUS
STAND PER 22-10-2013
punten naam
17
Toon Rooijakkers
15
Henk van Rooij
14
Paolo Ga?
14
C. Siebers
14
Piet Aarts
12
Alfred Deisenroth
10
Wim Kuipers
10
Henk Vereijken
10
J. v.d. Nieuwenhof
9
Bert Biemans
7
Leo van Turnhout
6
Sjef Filippini
5
Harrie Ramaekers
5
Ties Strik
3
Tiny Winckens
2
M. van Zandvoort

gesp
7
6
8
7
7
6
8
6
8
7
4
6
5
7
6
7

beurt
182
157
198
183
197
136
205
170
225
159
130
140
139
189
142
223

car
227
95
140
207
261
134
216
88
117
86
330
68
69
156
128
49

gem
1,247
0,605
0,707
1,131
1,325
0,985
1,054
0,518
0,52
0,541
2,538
0,486
0,496
0,825
0,901
0,22

extra
5
5
5
6
4
4
4
0
3
3
1
2
2
1
1
0

VOLKSTUINVERENIGING “D’N HORT OP”
Op dit moment staan er geen kandidaat tuinders meer op onze wachtlijst.
Mensen die belangstelling hebben voor (biologisch) tuinieren kunnen zich dus
weer aanmelden. Dat kan telefonisch bij de heer Van den Berg tel.: 527236.
Het volkstuincomplex is gelegen aan de Hortsedijk.

GEVONDEN
Mobiele telefoon voor Zorgcentrum Alphonsus. Info: 06-14369794

GEVONDEN
Sleutel met roze label in vorm van rechthoek, nabij sta3on Mierlo-Hout.
Info: 0492-553750 (evt. bericht inspreken)
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PROGRAMMA ZONDAG 3 NOVEMBER
11:00
Rood Wit'62 VR1
10:00
Mierlo Hout VR2
14:30
Mierlo Hout 1
12:00
Mierlo Hout 2
11:00
SJVV 2
12:00
Mierlo Hout 4
12:00
Blauw Geel'38/JUMBO 8 13:00
RKPVV 3
12:00
Someren 13
12:00
Mierlo Hout 9
10:00
ONDO 4
-

NIEUWE VRIJWILLIGER

Mierlo Hout VR1
Merefeldia VR1
SV Budel 1
ZSV 2
Mierlo Hout 3
SSE 3
Mierlo Hout 5
Mierlo Hout 6
Mierlo Hout 8
Rood Wit'62 4
Mierlo Hout 10

V.C. POLARIS
DOMPER VOOR POLARIS
Het is de Polaris vaandelteams zaterdag niet gelukt de fraaie
posi3es op de ranglijst te con3nueren. Beide thuiswedstrijden
tegen concurrenten uit de top gingen met 1-3 verloren. De vrouwen
kwamen wedstrijdinzicht en aanvallend vermogen te kort om tegen Ac3ve Rooy
succes te boeken. De nummer twee van de ranglijst speelden het spelletje
simpeler en waren aan het net aanvallend en blokkerend Polaris verre de baas. Na
het setverlies met 17-25, 19-25 en 18-25 bleef de selec3e van Hans van Steenis
knokken voor een beter resultaat. In de vierde set bleek de pass bij Ac3ve Rooy
van onvoldoende kwaliteit om een serie goede services van Polaris te
beantwoorden. Tegen de verwach3ng in boekte Polaris via 25-22 toch nog een
winstpunt. Zaterdag wacht weer een pi?ge uitwedstrijd in Landgraaf. Polaris
treA daar de huidige nummer vier van de ranglijst en de Limburgers boekten in
vijf duels één puntje meer.
De mannen wekten tegen VVC Vught de indruk deze tegenstander zwaar te
onderschaDen. Na de 22-25 leek een kentering op komst. Door een serie
slordigheden werd het via 20-25 toch 0-2. Dat er kansen op een beter resultaat
waren, liet het team in de derde set zien 25-21. De opleving was van te korte duur
en het team uit Vught pakte met 21-25 de overwinning en vier winstpunten. In
verband met de consumentenbeurs spelen ook de mannen zaterdag een
uitwedstrijd in Maastricht. Tegenstander VC Jokers staat zevende maar heeA
slechts twee verliespunten meer dan Polaris dat geﬂaDeerd nog tweede staat.

REDACTIETEAM UITGEBREID
Hoewel de staat van dienst in jaren genomen bij de gemiddelde Houtvonken
medewerker als behoorlijk lang genoemd kan worden hebben wij met enige
regelmaat toch ook nieuwe vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die bereid zijn om
nagenoeg wekelijks een of meerdere keren de handen uit de mouwen te steken.
Gemiddeld genomen doe je het werk voor Houtvonken in minimaal 2 tot wel
meer dan 12 uur per week. En tel je daar nog eens vergaderuren bij van de leden
van het s3ch3ngsbestuur die allemaal ook medewerker zijn dan zijn er weken
genoeg waarbij 4 dagdelen nodig zijn om de zaken draaiende te houden. Op een
breed terrein van administra3e, tot opmaak, van bezorging tot redac3e en van
drukken tot verzamelen en alles wat daarbij hoort. En omdat al dat werk iedere
week opnieuw terugkomt, is dat werk niet vrijblijvend en vraagt het nogal wat van
de vrijwillige inzet van de medewerkers. En om dat te bereiken zijn vooral
teamgeest, elkaar verstaan en de wil om samen te werken belangrijke
ingrediënten om met elkaar Houtvonken iedere week maar weer in een grote
oplage bij u in de brievenbus te krijgen.

Al weer een ruim aantal maanden is het Houtvonkenteam versterkt met een
nieuwe medewerker in de persoon van Ton van de Meulenhof. Hij is voor velen
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LICHT - KRACHT - TELEFONIE - DATANETWERKEN

SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!!!!
Geldig van donderdag 31 oktober t/m woensdag 4 november

onder ons geen onbekende. Al 44 jaar is hij beroepsfotograaf van het gelijknamige
Fotopersburo van de Meulenhof. Na zijn opleiding vakfotograﬁe werkte hij in het
bedrijf van zijn vader welk hij in 1991 overnam. Van hem zelf en een aantal
medewerkers zie je bijna dagelijks het fotowerk terug in onder andere het
Eindhovens Dagblad. Maar ook bedrijfsfotograﬁe en sporIotograﬁe maken
onderdeel uit van zijn dagelijks werk.
En je zou dus meteen denken dat hij bij Houtvonken komt om werkzaam te zijn
voor de fotograﬁe. Maar niets is minder waar. Want hoewel wij graag gebruik
maken van zijn kennis en vaardigheden op het gebied van fotograﬁe gaat hij zich
inzeDen voor redac3ewerk. En naast dat redac3ewerk heeA hij zich al bewezen
om ook mee te werken aan de wekelijkse opmaak van Houtvonken.
Hij gaf zelf aan graag te willen werken aan de andere kant van het proces, het
verhaal dat bij de foto hoort en dat hebt u de afgelopen 3jd van zijn hand al
kunnen lezen. Ook voor hem is het werk “zijn avondje uit” en dat wil hij graag zo
houden.
Ton van de Meulenhof zegt een aardig en gezellig team aangetroﬀen te hebben
bij Houtvonken waarbinnen het vele werk met veel plezier gedaan wordt. Hij
kende Houtvonken omdat hij in de wijk woont en vanuit gezamenlijke contacten
in de fotograﬁe waarin hij nooit verstek liet gaan als wij om zijn hulp vroegen.
Maar ook zijn kinderen brachten Houtvonken rond en zijn echtgenote Marij werkt
al weer jarenlang als bezorger in de vrijwilligersgroep. Bestuurlijk had hij zijn
verdiensten binnen medezeggenschapraden en ouderverenigingen van de diverse
scholen.
Wij zijn ook nu weer blij met deze nieuwe medewerker waarvan wij tot in lengte
van dagen plezier van hopen te hebben. We wensen hem alle succes met dit
mooie werk bij Houtvonken voor de gemeenschap Mierlo-Hout.
Redac3e

Gezinszak friet, frikadel
kroket, viandel, kipcorn
Kebabschotel van eigen
grill met knoflooksaus
en chilisaus

KBO ST. LUCIA
ETENTJE BUITEN DE DEUR
Woensdag 13 november 13.30 uur vindt er weer een etentje buiten
de deur plaats. U kunt voor € 13.50 samen met anderen gezellig gaan
eten. U kunt aanmelden door het geld in een envelop te doen en
uiterlijk 9 november vóór 20.00 uur te bezorgen bij: Mar3en
Hermans, Janssen & Fritsenplein 27.
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Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze voorzitter

Theo Raap
Wij gedenken Theo als een betrokken man - recht voor zijn raap die zich vele jaren heeft ingezet voor onze stichting.
We zullen hem en zijn inzet missen.
We wensen Marjo, Dennis, Daniëlle en
de kleinkinderen veel sterkte toe.
Bestuur en vrijwilligers
Stichting Samenlevingsopbouw Mierlo-Hout

Wekelijks:
Bezorgd in héél
Mierlo-Hout op ru
im
5400 adressen en
minimaal 10.000
lezers
(!)
Voor de tarieven
hoeft u
‘t niet te laten…
Meer weten?
Kijk op
www.houtvonken
.nl
Mail ons op
info@houtvonken
.nl

Wijkblad voor Mierlo-Hout

6
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GEMEENTEBERICHT

Puts &
Baeten bv
Accountants & Belastingadviseurs
Kanaaldijk N.W. 67
5707 LC Helmond
Tel : 0492-522756
Fax : 0492-527295

Loonseweg 8
5527 AC Hapert
Tel : 0497-386889
Fax : 0492-527295

Henk Puts

Henrie Baeten

Registeraccountant

Accountant-administratieconsulent

55+-ERS KRIJGEN 400 EURO VOOR ‘OPPLUSSEN’ WONING
Denk aan een wandbeugel in de douche of een verhoogde toiletpot.
Met simpele en goedkope bouwkundige ingrepen kunnen mensen op
lee,ijd langer in het eigen huis blijven wonen. De gemeente Helmond
juicht dit van harte toe en draagt 400 euro bij als mensen hun woning
hiervoor laten aanpassen. Er zijn in totaal vij,ig van deze Opplus-subsidies te
vergeven. Senioren moeten er dus snel bij zijn, want ‘Op=Op’.
De trend is dat mensen ouder worden en ook het liefst zo lang mogelijk in de
eigen woning blijven wonen. Ze vinden deze zelfstandigheid preQg en er hoe,
ook een minder groot beroep op zorg te worden gedaan. Maar regelmag zijn er
praksche problemen als mensen slechter ter been raken. Kleine aanpassingen
zijn vaak al voldoende. Denk aan een opklapbaar douchezitje, anslipvloer of een
drempelhulp.
WIE KOMT IN AANMERKING?
De subsidie geldt voor mensen van 55 jaar en ouder die in Helmond wonen; voor
zowel mensen met een eigen woning als voor huurders van een
woningcorporae.
Het
gaat
om
een
eenmalige
bijdrage
van
€ 400,00. Als de woningcorporae de aanpassingen aanbrengt, ontvangt zij de
bijdrage van de gemeente. Mensen met een koopwoning krijgen het geld op hun
bankrekening gestort. Het werk dient door een erkende installateur of aannemer
te worden uitgevoerd. De regeling gaat op 1 november in. Er geldt ‘wie het eerste
komt die het eerste maalt’. Kijk voor de overige voorwaarden en het aanvragen
van de bijdrage op www.helmond.nl/woonsubsidies of bel met 14 0492 (het
centrale nummer van de gemeente). Deze opplus-subsidie past in een hele reeks
maatregelen, zoals onder meer de starterslening en korng op bouwkavels, die de
gemeente toepast om de woningmarkt te smuleren en het woongenot van de
Helmonders te verbeteren.
WELKE AANPASSINGEN KOMEN IN AANMERKING?
De opplus-subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende verbeteringen in
de woningen: seniorenslot bij de hoofdingang, drempelhulp voor- en achterdeur,
bediening bovenraampjes, tweede trapleuning, opklapbaar douchezitje met
rugleuning, douchekop met glijstang, anslipvloer, verhoogde toiletpot 6+ en 10+,
wandbeugel toilet en douche, toiletverhoger, éénhendel mengkraan wastafel/
keuken en thermostasche mengkraan douche.
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Bereikbaarheidsdiensten
(alarmnummer: 1-1-2)
: Centr. Huisartsenpost, tel. 0900-8861, Elkerliek Ziekenhuis,
Dokter
(alleen spoedgevallen)
dagelijks 17:00-08:00 uur, weekend / feestdagen.
: Dienstapotheek Peelland, Elkerliek Ziekenhuis,
Apotheek
(alleen spoedgevallen)
dagelijks 18:00-08:30 uur, weekend / feestdagen.
: Polie Brabant-Zuid-Oost, afdeling Helmond Centrum, bezoekadres: KasteelTraverse 101, Helmond. Tel. 0900-8844. Wijksite: www.poliehelmondcentrum.nl
Wijkagenten: Henri van Vonderen en Axel Strous tel. 0900-8844.
Stadswacht
: Weg op den Heuvel 39, Helmond. Tel. 0492-845970. Graﬃ Meldpunt: 0492-507208
: Voor verpleging en verzorging thuis. Vragen / informae Zorgcentrale tel. 0900Kruiswerk
Zorgboog
8998636. Voor spoedvragen kan dit nummer ook buiten kantoorjden gebeld
worden. Uitleen hulpmiddelen: Thuiszorgwinkel verpleeghuis Keyserinnedael,
Kanaaldijk NO 70, tel. 0492-348782. Openingsjden: ma-vr: 10:00-17:00 uur, za:
12:00-16:00 uur. Nieuwe aanvragen bellen met het Centrum Indicaestelling Zorg
tel. 088-7891600.
Verloskundigen : Dames Backx, Daamen, Daamen-de Jong en van Melis-van Hout. Tel. verloskundige
hulp 0492-532800. Tel. afspraken 0492-599143. www.verloskundigenhelmond.nl.
Verloskundigenprakt. Brandevoort tel. 0492-432669.
www.verloskundigenbrandevoort.nl
: Schng LEV Groep Leven & Verbinden: SWH, Vrijwilligerscentrale Helmond, SWOH
LEV Groep
(Maatschapen LEVgroep. Hoofdkantoor Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond. Sociaal
pelijk Werk)
Raadsliedenwerk, Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond. Voor het maken van een
afspraak: 0492-598989.
: Savant: Informae / vragen over onze zorg en diensten, tel. 572000, iedere werkdag
Thuiszorg
van 08:00-17:00 uur. Ook acute zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week. Nieuwe
aanmeldingen tel. 088-7891600. Zie ook: www.savant-zorg.nl of e-mail:
info@savant-zorg.nl.
: Jan Drouen (voorziBer), Hans Goossens (secretaris), Toon van de Kam
Wijkraad
(penningmeester). Voor veiligheid - funconaris LeeMaarheid, tel. 0492-507200
(Stadswacht). Doorgeven info gemeente Helmond, tel. 0492-587777.
Website: www.wijkraad.mierlo-hout.org, e-mail: wijkraad@mierlo-hout.org, twier:
@WRMierloHout. Postadres: Dolﬁjnlaan 84, 5706 VB, Helmond
: Huurders Belangen Vereniging Compaen, Scharstraat 2, 5706 EE, Helmond.
Huurders
Belangen
Secr. 06-16920669, e-mail: hbvcompaen@live.nl, website: www.hbvcompaen.nl.
Spreekuur iedere maandagavond van 19:30-20:30 uur.
Vereniging
Slachtoﬀerhulp : Na telefonische afspraak: Tel. 0900-0101.
: Spreekuur: Dinsdag van 09:30-10:00 uur, donderdag van 18:00-18:30 uur.
Pastoor
Pastoriejden: Dinsdag t/m donderdag van 09:30-13:30 uur. Zowel persoonlijk als
telefonisch, tel. 0492-522930 (ook aanmelden dopen, trouwen en ziekenbezoek). In
dringende gevallen kunt u aljd 0492-522930 bellen.
: Elke zaterdag van 09:00-13:00 uur, Koeveldsestraat 16 (buitenterrein Kluppelhal)
Oud papier
Polie

Schng
Houtvonken

Secretariaat
Kopij
Advertenes
Bezorging

: Pastoor Elsenstraat 49A, 5706 VM Helmond, tel. 0492-551722, fax 0492-359362
(di. 19:00-22:00 uur). ING: NL04INGB0000850250, Rabo: NL31RABO0123801567.
E-mail: info@houtvonken.nl, website: www.houtvonken.nl
TwiBer: @houtvonken, Facebook: www.facebook.com/schng.houtvonken
: Janssen & Fritsenplein 23, 5706 DZ Helmond tel. 0492-528987.
: Indienen tot dinsdag 18:00 uur. Pastoor Elsenstraat 49a. Bij voorkeur per e-mail.
: Gebaseerd op € 84,70 zw/wit en € 181,50 kleur (incl. BTW) per pagina. Houtvonkjes
maximal 3 regels, tekst en € 8,45 (incl. BTW) in envelop. Dankbetuigingen € 20,00.
Verloren € 8,45. Inleveren tot uiterlijk dinsdag 18:00 uur. Pastoor Elsenstraat 49a.
: Houtvonken niet ontvangen?
Bel 0492-551722 (voicemail) of e-mail info@houtvonken.nl

WIJ KUNNEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR GEMAAKTE
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PRIMEUR HOUTVONKEN IN KLEUR
HOUTVONKEN GAAT KLEUR BEKENNEN
Na een lange jd van voorbereiding zijn wij er in geslaagd de eerste Houtvonken
in kleur uit te geven. Na bijna 50 jaar zwart-wit zou je kunnen zeggen dat we nu
“kleur gaan bekennen”. Voor u ligt de eerste kleurenuitgave van Houtvonken en u
mag zelf beoordelen wat u er van vindt.

De eerste kleurenuitgave is afgelopen dinsdag van de persen gerold onder het
toeziend oog van het bestuur van de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout. Zij
waren in elk geval enthousiast en vooral ook verrast met deze stap. Een stap die
wij in een jd, waarin de economische resultaten sterk onder druk staan, toch
hebben durven nemen.

5

Bre mink
Administratiekantoor

Bremink Administratiekantoor
Burgemeester Krollaan 21B
5707 BA, Helmond
tel. 0492-317420

 Alles voor het MKB op het gebied van administratieve
en fiscale dienstverlening.
 Flexibele werktijden (ook in de avonduren).
 Ook voor het invullen van belastingformulieren voor
particulieren.
Dankzij een efficiënte bedrijfsvoering met weinig overheadkosten zijn
onze tarieven een stuk vriendelijker dan de meeste kantoren.
Overtuig uzelf door geheel vrijblijvend een offerte aan te vragen.
Meer informatie vindt u op onze website: www.bremink.nl

De keuze hiertoe werd ons makkelijker gemaakt door het verplicht vervangen van
de bestaande drukmachines. Deze waren al geruime jd aan vervanging toe maar
moesten nu echt vervangen worden. Als je dan nieuwe machines moet
aanschaﬀen ga je ook meteen de mogelijkheden van kleurendruk bekijken. Snel
waren wij het er over eens dat de aanschaf van kleurendrukmachines voor wat
betre, de meerkosten in prijs gemakkelijk te doen was. Maar het zijn de kosten
van de inkt die de prijs voor kleurendruk opdrij,.
Dit betekent dat drukken in kleur een totaal ander kostenplaatje kent. Iedere
drukker weet dat. Vandaar dat bijvoorbeeld de prijs voor het adverteren aljd in
zwart/wit, met steunkleur of in full colour wordt aangeboden. Ieder met haar
eigen prijsstelling. Dat was voor ons dan ook het onderdeel dat de meeste
hoofdbrekens hee, gekost.
Maar wij kunnen onze adverteerders de keuze laten waarbij men voor zwart-wit
kan blijven kiezen. De prijs daarvan zal dan ook ongewijzigd blijven behoudens de
normale jaarlijkse kleine procentuele sjging in verband met gestegen onkosten.
Voor kleur hebben wij een nieuwe prijs moeten vaststellen die in beginsel niet
kostendekkend is. Dit hebben wij berekend aan de hand van de bestaande
tarieven met die opslagen voor kleur. Wij gaan met die redelijke lage nieuwe prijs
voor kleur beginnen en zullen moeten ondervinden hoe dat in de prakjk uit gaat
vallen. Dat hee, te maken met dekkingspercentages en hoeveelheden
kleureninkt. Wij willen u verder van technische uitleg onthouden en kunnen u
verzekeren dat onze prijzen laag blijven. Zoals gebleken is uit prijsvergelijkingen
en het gegeven dat Houtvonken geen arbeidskosten noch salarissen kent.
Wij zijn trots op het resultaat en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Redace
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Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze voorzitter

Theo Raap
Wij gedenken Theo als een betrokken man - recht voor zijn raap die zich vele jaren heeft ingezet voor onze stichting.
We zullen hem en zijn inzet missen.
We wensen Marjo, Dennis, Daniëlle en
de kleinkinderen veel sterkte toe.
Bestuur en vrijwilligers
Stichting Samenlevingsopbouw Mierlo-Hout

Wekelijks:
Bezorgd in héél
Mierlo-Hout op ru
im
5400 adressen en
minimaal 10.000
lezers
(!)
Voor de tarieven
hoeft u
‘t niet te laten…
Meer weten?
Kijk op
www.houtvonken
.nl
Mail ons op
info@houtvonken
.nl

Wijkblad voor Mierlo-Hout
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GEMEENTEBERICHT

Puts &
Baeten bv
Accountants & Belastingadviseurs
Kanaaldijk N.W. 67
5707 LC Helmond
Tel : 0492-522756
Fax : 0492-527295

Loonseweg 8
5527 AC Hapert
Tel : 0497-386889
Fax : 0492-527295

Henk Puts

Henrie Baeten

Registeraccountant

Accountant-administratieconsulent

55+-ERS KRIJGEN 400 EURO VOOR ‘OPPLUSSEN’ WONING
Denk aan een wandbeugel in de douche of een verhoogde toiletpot.
Met simpele en goedkope bouwkundige ingrepen kunnen mensen op
lee,ijd langer in het eigen huis blijven wonen. De gemeente Helmond
juicht dit van harte toe en draagt 400 euro bij als mensen hun woning
hiervoor laten aanpassen. Er zijn in totaal vij,ig van deze Opplus-subsidies te
vergeven. Senioren moeten er dus snel bij zijn, want ‘Op=Op’.
De trend is dat mensen ouder worden en ook het liefst zo lang mogelijk in de
eigen woning blijven wonen. Ze vinden deze zelfstandigheid preQg en er hoe,
ook een minder groot beroep op zorg te worden gedaan. Maar regelmag zijn er
praksche problemen als mensen slechter ter been raken. Kleine aanpassingen
zijn vaak al voldoende. Denk aan een opklapbaar douchezitje, anslipvloer of een
drempelhulp.
WIE KOMT IN AANMERKING?
De subsidie geldt voor mensen van 55 jaar en ouder die in Helmond wonen; voor
zowel mensen met een eigen woning als voor huurders van een
woningcorporae.
Het
gaat
om
een
eenmalige
bijdrage
van
€ 400,00. Als de woningcorporae de aanpassingen aanbrengt, ontvangt zij de
bijdrage van de gemeente. Mensen met een koopwoning krijgen het geld op hun
bankrekening gestort. Het werk dient door een erkende installateur of aannemer
te worden uitgevoerd. De regeling gaat op 1 november in. Er geldt ‘wie het eerste
komt die het eerste maalt’. Kijk voor de overige voorwaarden en het aanvragen
van de bijdrage op www.helmond.nl/woonsubsidies of bel met 14 0492 (het
centrale nummer van de gemeente). Deze opplus-subsidie past in een hele reeks
maatregelen, zoals onder meer de starterslening en korng op bouwkavels, die de
gemeente toepast om de woningmarkt te smuleren en het woongenot van de
Helmonders te verbeteren.
WELKE AANPASSINGEN KOMEN IN AANMERKING?
De opplus-subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende verbeteringen in
de woningen: seniorenslot bij de hoofdingang, drempelhulp voor- en achterdeur,
bediening bovenraampjes, tweede trapleuning, opklapbaar douchezitje met
rugleuning, douchekop met glijstang, anslipvloer, verhoogde toiletpot 6+ en 10+,
wandbeugel toilet en douche, toiletverhoger, éénhendel mengkraan wastafel/
keuken en thermostasche mengkraan douche.
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Bereikbaarheidsdiensten
(alarmnummer: 1-1-2)
: Centr. Huisartsenpost, tel. 0900-8861, Elkerliek Ziekenhuis,
Dokter
(alleen spoedgevallen)
dagelijks 17:00-08:00 uur, weekend / feestdagen.
: Dienstapotheek Peelland, Elkerliek Ziekenhuis,
Apotheek
(alleen spoedgevallen)
dagelijks 18:00-08:30 uur, weekend / feestdagen.
: Polie Brabant-Zuid-Oost, afdeling Helmond Centrum, bezoekadres: KasteelTraverse 101, Helmond. Tel. 0900-8844. Wijksite: www.poliehelmondcentrum.nl
Wijkagenten: Henri van Vonderen en Axel Strous tel. 0900-8844.
Stadswacht
: Weg op den Heuvel 39, Helmond. Tel. 0492-845970. Graﬃ Meldpunt: 0492-507208
: Voor verpleging en verzorging thuis. Vragen / informae Zorgcentrale tel. 0900Kruiswerk
Zorgboog
8998636. Voor spoedvragen kan dit nummer ook buiten kantoorjden gebeld
worden. Uitleen hulpmiddelen: Thuiszorgwinkel verpleeghuis Keyserinnedael,
Kanaaldijk NO 70, tel. 0492-348782. Openingsjden: ma-vr: 10:00-17:00 uur, za:
12:00-16:00 uur. Nieuwe aanvragen bellen met het Centrum Indicaestelling Zorg
tel. 088-7891600.
Verloskundigen : Dames Backx, Daamen, Daamen-de Jong en van Melis-van Hout. Tel. verloskundige
hulp 0492-532800. Tel. afspraken 0492-599143. www.verloskundigenhelmond.nl.
Verloskundigenprakt. Brandevoort tel. 0492-432669.
www.verloskundigenbrandevoort.nl
: Schng LEV Groep Leven & Verbinden: SWH, Vrijwilligerscentrale Helmond, SWOH
LEV Groep
(Maatschapen LEVgroep. Hoofdkantoor Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond. Sociaal
pelijk Werk)
Raadsliedenwerk, Penningstraat 55, 5701 MZ Helmond. Voor het maken van een
afspraak: 0492-598989.
: Savant: Informae / vragen over onze zorg en diensten, tel. 572000, iedere werkdag
Thuiszorg
van 08:00-17:00 uur. Ook acute zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week. Nieuwe
aanmeldingen tel. 088-7891600. Zie ook: www.savant-zorg.nl of e-mail:
info@savant-zorg.nl.
: Jan Drouen (voorziBer), Hans Goossens (secretaris), Toon van de Kam
Wijkraad
(penningmeester). Voor veiligheid - funconaris LeeMaarheid, tel. 0492-507200
(Stadswacht). Doorgeven info gemeente Helmond, tel. 0492-587777.
Website: www.wijkraad.mierlo-hout.org, e-mail: wijkraad@mierlo-hout.org, twier:
@WRMierloHout. Postadres: Dolﬁjnlaan 84, 5706 VB, Helmond
: Huurders Belangen Vereniging Compaen, Scharstraat 2, 5706 EE, Helmond.
Huurders
Belangen
Secr. 06-16920669, e-mail: hbvcompaen@live.nl, website: www.hbvcompaen.nl.
Spreekuur iedere maandagavond van 19:30-20:30 uur.
Vereniging
Slachtoﬀerhulp : Na telefonische afspraak: Tel. 0900-0101.
: Spreekuur: Dinsdag van 09:30-10:00 uur, donderdag van 18:00-18:30 uur.
Pastoor
Pastoriejden: Dinsdag t/m donderdag van 09:30-13:30 uur. Zowel persoonlijk als
telefonisch, tel. 0492-522930 (ook aanmelden dopen, trouwen en ziekenbezoek). In
dringende gevallen kunt u aljd 0492-522930 bellen.
: Elke zaterdag van 09:00-13:00 uur, Koeveldsestraat 16 (buitenterrein Kluppelhal)
Oud papier
Polie

Schng
Houtvonken

Secretariaat
Kopij
Advertenes
Bezorging

: Pastoor Elsenstraat 49A, 5706 VM Helmond, tel. 0492-551722, fax 0492-359362
(di. 19:00-22:00 uur). ING: NL04INGB0000850250, Rabo: NL31RABO0123801567.
E-mail: info@houtvonken.nl, website: www.houtvonken.nl
TwiBer: @houtvonken, Facebook: www.facebook.com/schng.houtvonken
: Janssen & Fritsenplein 23, 5706 DZ Helmond tel. 0492-528987.
: Indienen tot dinsdag 18:00 uur. Pastoor Elsenstraat 49a. Bij voorkeur per e-mail.
: Gebaseerd op € 84,70 zw/wit en € 181,50 kleur (incl. BTW) per pagina. Houtvonkjes
maximal 3 regels, tekst en € 8,45 (incl. BTW) in envelop. Dankbetuigingen € 20,00.
Verloren € 8,45. Inleveren tot uiterlijk dinsdag 18:00 uur. Pastoor Elsenstraat 49a.
: Houtvonken niet ontvangen?
Bel 0492-551722 (voicemail) of e-mail info@houtvonken.nl
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PRIMEUR HOUTVONKEN IN KLEUR
HOUTVONKEN GAAT KLEUR BEKENNEN
Na een lange jd van voorbereiding zijn wij er in geslaagd de eerste Houtvonken
in kleur uit te geven. Na bijna 50 jaar zwart-wit zou je kunnen zeggen dat we nu
“kleur gaan bekennen”. Voor u ligt de eerste kleurenuitgave van Houtvonken en u
mag zelf beoordelen wat u er van vindt.

De eerste kleurenuitgave is afgelopen dinsdag van de persen gerold onder het
toeziend oog van het bestuur van de Ondernemersvereniging Mierlo-Hout. Zij
waren in elk geval enthousiast en vooral ook verrast met deze stap. Een stap die
wij in een jd, waarin de economische resultaten sterk onder druk staan, toch
hebben durven nemen.
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Bre mink
Administratiekantoor

Bremink Administratiekantoor
Burgemeester Krollaan 21B
5707 BA, Helmond
tel. 0492-317420

 Alles voor het MKB op het gebied van administratieve
en fiscale dienstverlening.
 Flexibele werktijden (ook in de avonduren).
 Ook voor het invullen van belastingformulieren voor
particulieren.
Dankzij een efficiënte bedrijfsvoering met weinig overheadkosten zijn
onze tarieven een stuk vriendelijker dan de meeste kantoren.
Overtuig uzelf door geheel vrijblijvend een offerte aan te vragen.
Meer informatie vindt u op onze website: www.bremink.nl

De keuze hiertoe werd ons makkelijker gemaakt door het verplicht vervangen van
de bestaande drukmachines. Deze waren al geruime jd aan vervanging toe maar
moesten nu echt vervangen worden. Als je dan nieuwe machines moet
aanschaﬀen ga je ook meteen de mogelijkheden van kleurendruk bekijken. Snel
waren wij het er over eens dat de aanschaf van kleurendrukmachines voor wat
betre, de meerkosten in prijs gemakkelijk te doen was. Maar het zijn de kosten
van de inkt die de prijs voor kleurendruk opdrij,.
Dit betekent dat drukken in kleur een totaal ander kostenplaatje kent. Iedere
drukker weet dat. Vandaar dat bijvoorbeeld de prijs voor het adverteren aljd in
zwart/wit, met steunkleur of in full colour wordt aangeboden. Ieder met haar
eigen prijsstelling. Dat was voor ons dan ook het onderdeel dat de meeste
hoofdbrekens hee, gekost.
Maar wij kunnen onze adverteerders de keuze laten waarbij men voor zwart-wit
kan blijven kiezen. De prijs daarvan zal dan ook ongewijzigd blijven behoudens de
normale jaarlijkse kleine procentuele sjging in verband met gestegen onkosten.
Voor kleur hebben wij een nieuwe prijs moeten vaststellen die in beginsel niet
kostendekkend is. Dit hebben wij berekend aan de hand van de bestaande
tarieven met die opslagen voor kleur. Wij gaan met die redelijke lage nieuwe prijs
voor kleur beginnen en zullen moeten ondervinden hoe dat in de prakjk uit gaat
vallen. Dat hee, te maken met dekkingspercentages en hoeveelheden
kleureninkt. Wij willen u verder van technische uitleg onthouden en kunnen u
verzekeren dat onze prijzen laag blijven. Zoals gebleken is uit prijsvergelijkingen
en het gegeven dat Houtvonken geen arbeidskosten noch salarissen kent.
Wij zijn trots op het resultaat en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Redace
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Shell station

FRANS VERBAKEL
biedt u een complete service
•
•
•

verkoop van alle autobrandstoffen
afrekenen met alle betaalmiddelen
moderne shop

Graag tot ziens,
Shell station Frans Verbakel
Mierloseweg 206, 5707 AT Helmond
Tel. (0492) 52 28 68

Openingstijden
ma. t/m vr. 7.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 21.00 uur
zo. 9.00 - 21.00 uur

Wij zijn gespecialiceerd in:
• Dakdekken van platte tot licht hellende bitumineuze daken
• Plaatsen van dakkapellen en lichtkoepels/solartubes
• Renoveren van daken
• Shingle daken
• Nieuwbouw
• Onderhoud
 Wij geven u 10 jaar schriftelijke garantie
 Duidelijk advies
• Lekkages
 Een vrijblijvende offerte
• Dakinspectie
Dakdekkersbedrijf Meinhardt, Forelstraat 14, 5706 EG HELMOND
Mobiel: 06 51250796, Tel: 0492 544737
Email: info@dakdekkersbedrijf-meinhardt.nl, Internet: www.dakdekkersbedrijf-meinhardt.nl

Ziekenvervoer
0492

511.517
www.taxihelmond.nl

Volg ons op Twier via @houtvonken
Volg ons op Facebook via
hp://www.facebook.com/s#ch#ng.houtvonken
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Wasserette– Benzine– en Servicestation

SCHOENMAKERS b.v.
Hoofdstraat 66 Mierlo-Hout Tel. 53 65 51

 Met alle betaalmiddelen af te rekenen
 Ook uw adres voor petroleum
 Bij een druk op de bel, dan komen wij wel
Openingstijden:

ma t/m vr
za
zo

07.00-21.00 uur
08.00-21.00 uur
09.00-21.00 uur

Erwin Kouwenberg
Walvisstraat 17
5706 CT Helmond
Tel: 06 - 41 25 11 34
www.kouwenberg-schilderwerken.nl
Voor al uw schilder & wandafwerkingen Bel gerust voor een vrijblijvende prijsopgave

Geachte gasten,
Met trots presenteren wij het kerstmenu 2013.
Dit jaar kunt u op de avond zelf de keuze maken uit een drie, vier of zes gangen menu.
Maar er is ook de mogelijkheid om a la carte te eten van het kerstmenu.
En voor de kinderen hebben we onze vertrouwde kaart.
In overleg zijn dieet wensen of aanpassingen altijd mogelijk.
Openingstijden met Kerst:
Kerstavond
gesloten
Eerste Kerstdag
vanaf 13.00 uur
Tweede Kerstdag
vanaf 13.00 uur
Voor reserveringen bel 0492-554360 of info@debarrier.nl
Kijk voor meer informatie op www.debarrier.nl
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