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“De Kansrijkvleugel” eindelijk in beeld.
De offerte voor het opknappen van het gedeelte van de Geseldonk, dat voorheen
gebruikt werd door de peuterspeelzaal en de school, is nu zo realistisch, dat we vanuit
Geseldonk en Kansrijk hebben aangegeven, dat we akkoord gaan.
In de nieuwe keuken en het “ontmoetingsgedeelte” kunnen alle eetactiviteiten plaats
vinden. Verder is het mogelijk om kooklessen te geven aan ouderen, die alleen komen te
staan en aan de basisschooljeugd, maar ook de jongeren zijn van harte welkom.
Het “ontmoetingsgedeelte”
kan ook gebruikt worden voor
informatiebijeenkomsten voor
allerlei groepen.
Door ondersteuning van
diverse fondsen zijn de
benodigde gelden bijna
binnen.
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De “Kansrijkvleugel” geeft de mogelijkheid om de frequentie van de activiteiten te verhogen, waardoor
we nog meer wijkbewoners kunnen betrekken bij de activiteiten van “Kansrijk”. Ook informatieve
“koffieochtenden”, “soosmiddagen” en dank-je-wel-diners staan op het programma. Deze laatste
activiteit sluit aan bij de ervaringen met de wensbox. Veel ouderen willen graag iets doen voor hun
mantelzorgers. Dit diner geeft hen de mogelijkheid om voor een klein bedrag een groots gebaar te
maken tegenover hen. De verwachting is dat de “Kansrijkvleugel” in de loop van januari 2023 in gebruik
genomen kan worden. Dit betekent, dat we de ontmoetingsruimte van de Geseldonk blijven gebruiken
tot en met het “kerstdiner 2022”.
De extra mogelijkheden in 2023 betekenen ook, dat we steeds meer vrijwilligers nodig hebben, want
zonder voldoende vrijwilligers is “Kansrijk Mierlo – Hout” niet mogelijk. Heeft u belangstelling, neem
dan contact op, zodat we een afspraak kunnen maken.
Vrijwilligers “Kansrijk Mierlo – Hout”.

GOED-VOOR-MEKAAR-BOX.
Zorgen voor een familielid of naaste, dat doe je gewoon… Je
bent als mantelzorger zo soms echt een superheld: je doet en
regelt ’t maar even. Aan de andere kant: veel mantelzorgers
komen soms plotsklaps of soms heel geleidelijk in een situatie
die steeds moeilijker wordt vol te houden. Herkenbaar?
Een steuntje in de rug kan helpen. Ben jij een Helmondse mantelzorger? En vind jij belangrijk om het ‘goed
voor mekaar’ te hebben? Vraag dan nu een GoedVoorMekaarGesprek + GoedVoorMekaarBox aan.
In dit gratis coachgesprek (1,5 uur) krijg jij de GoedVoorMekaarBox met allerlei mantelzorginformatie én
de nodige Helmondse cadeautjes.
Slim om te doen, want je helpt zo jezelf maar tegelijk óók andere mantelzorgers.
Project GoedVoorMekaarBox onderzoekt namelijk hoe mantelzorgondersteuning in Helmond beter kan,
en daar kunnen jouw ervaringen, verhaal en ideeën bij helpen! Doe je ook mee?
Voor meer informatie of
aanvragen, bezoek dan:
www.goedvoormekaar.org
of mail naar
aanvraag@goedvoormekaar.org
of bel met 0492 – 59 89 89

KANSRIJK GASTVRIJ
Paasontbijt een schot in de roos
Op maandag 11 april was het Paasontbijt in de Geseldonk.
Veel vaste deelnemers konden genieten van een uitermate gezellige sfeer en een
met veel zorg en creativiteit samengesteld ontbijt.
Fraai gedekte tafels en een rijkgevuld buffet nodigde uit tot volop genieten.
Ellis en haar secondanten hadden zichzelf overtroffen en ontvingen heel wat
complimenten.
De deelnemers konden weer kiezen uit lekkere broodjes, croissants, diverse vleesbeleg, kaas, paasstol,
suikerbrood en een gekookt eitje. Natuurlijk was er ook koffie, thee of glaasje sinaasappelsap.
Iedere inwoner van Mierlo-Hout kan aan het ontbijt deelnemen, dus kom ook gezellig samen ontbijten.
Elke maandagmoren 9.00 uur. Kosten slechts 1 euro. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.

De High Tea van Kansrijk Mierlo-Hout
Toen we begonnen met het organiseren van het ontbijt op maandag, bleek dat er mensen waren die dat te
vroeg vonden omdat de zorg nog moest komen. Om aan die mensen tegemoet te komen, kwam het idee
om een High Tea te organiseren in de middag uren, zodat die mensen ook mee konden doen.
De eerste High Tea is geweest in januari 2020, dat wil zeggen de eerste groep van 56 personen.
Want binnen no time hadden we 2 groepen van 56 van zeer enthousiaste mensen, een schot in de roos.
Het was een grandioos succes. En toen kwam Corona en het was afgelopen met de pret.
Aan deze ellendige periode van veel verdriet, onzekerheid en eenzaamheid is gelukkig een eind gekomen.
We hebben het ontbijt weer opgepakt, en ook de diners draaien weer.
Omdat we wilden kijken of alles goed ging en bleef gaan, hebben we de High Tea even laten rusten.
Ook had ik het heel druk met mijn verhuizing.
Maar nu beginnen we echt weer en het blijkt dat de mensen er echt zin in hebben, want binnen no time
zat de eerste datum van 25 mei helemaal vol. De 2e High Tea is op 22 juni en die is ook al bijna voor de
helft vol. Iedereen heeft er zin in. Ook ik verheug me weer op een geweldige High Tea. Ik heb weer
geweldige ideeën voor alle lekkers wat we gaan serveren. Ik heb een fantastisch team van vrijwilligers om
me heen verzameld om er weer iets geweldigs van te maken.
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Vervolg High Tea

Komen er meer aanmeldingen dan plaats is in de 2e groep op 22 juni, maken we
gewoon een 3e groep. Want samen zijn is belangrijk. Weer meedoen en uit je huis
komen is belangrijk.
Want daar staat Kansrijk Mierlo-Hout voor...Samen, met elkaar het fijn hebben.
Aanmelden kan op tel nummer 06 52476688 van Ellis, jullie kok of via
info@kansrijkmierlohout.nl .
De kosten zijn 5 euro per persoon, te voldoen bij binnenkomst.
Ik hoop jullie te ontmoeten tijdens de High Tea van Kansrijk Mierlo-Hout
Ik heb er zin in...jullie ook?
Lieve groetjes Ellis.

Met de activiteitengids voor 55+ blijf je fit!
Op vrijdag 22 april vond de officiële lancering van de activiteitengids voor 55+ in Helmond plaats samen
met Harrie van Dijk, wethouder sport en ouderen gemeente Helmond. Van Dijk: ‘Dit boekje bevat maar
liefst 156 pagina’s vol met sportieve, culturele en sociale activiteiten geschikt voor de 55-plusser in
Helmond. Voor ieder wat wils. Zo kan iedereen op zijn manier werken aan een actieve en sociale
levensstijl!’
Sport, cultuur en sociale activiteiten
In navolging van het succes van Sjors Sportief & Creatief voor de basisschooljeugd is nu ook de
activiteitengids voor 55+ in Helmond uitgebracht vanuit Sport en Cultuur Helmond. Kristian van den
Nouwlant, buurtsportcoach bij Jibb+: ‘Met deze nieuwe gids laten we 55-plussers op een toegankelijke
manier kennismaken met het complete sport-, beweeg- en cultuuraanbod bij hen in de buurt. Met het
belangrijkste doel: hen aanmoedigen om fit en actief te blijven.’ De activiteitengids geeft inzicht in de vele
mogelijkheden die Helmond te bieden heeft op gebied van sport, cultuur en sociale activiteiten.
Verspreid door de stad
De activiteitengids zal verspreid komen te liggen door de stad, denk aan wijkhuizen en -centra, o.a. in de
Geseldonk, zorginstellingen en -locaties, culturele instellingen als Kunstkwartier en de Cacaofabriek, maar
ook bij de gemeente, Jibb+ en LEVgroep op kantoor. Naast Jibb+ en CultuurContact hebben aan deze
eerste editie voor ouderen ook de werkgroep Aandacht voor Ouderen en LEVgroep intensief meegewerkt.
Joost Verspaget (Aandacht voor Ouderen): ‘In coronatijd is gebleken hoe belangrijk contact is voor
mensen. Dus naast sport en cultuur vonden wij het heel belangrijk om ook de sociale activiteiten in de stad
op te nemen in het boekje. We hebben ouderenbonden en KBO’s benaderd en ook hun activiteiten staan
nu opgenomen’.
De laatste vier pagina’s van de gids biedt een overzicht van de sociale eetpunten in Helmond. ‘Een
overzicht van plekken in de stad waar je voordelig kunt eten met mensen die ook liever niet alleen eten.
Een ontzettend waardevolle toevoeging!’

Gezonde en actieve leefstijl
Van Dijk: ‘In Helmond vinden we het ook belangrijk
dat iedereen mee kan doen, ongeacht leeftijd,
beperking of grootte van de portemonnee. Met de
activiteiten in deze gids is het voor iedereen
mogelijk om iets uit te proberen, zonder direct lid
te worden. Ik ben ontzettend trots dat we in
Helmond zo’n groot en divers aanbod hebben voor
al onze inwoners. Want met een gezonde en
actieve leefstijl valt veel te winnen!’
Met het platform ‘Sport en Cultuur Helmond’ op
www.sportencultuurhelmond.nl kan iedereen in
Helmond ontdekken wat bij hem/haar past en blijf je actief én sociaal op de manier die bij jou past. De
activiteitengids 55+ is gerealiseerd in samenwerking met gemeente Helmond, Jibb+, Cultuur Contact,
Aandacht voor Ouderen en de LEVgroep.
De activiteitengids is digitaal te bekijken via https://cultuurensportstimulering.nl/helmond-senioren-2022/
Gezond Mierlo-Hout
Een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving is belangrijk. Je voelt je fitter, bent minder (langdurig)
ziek en je hebt misschien op termijn wel minder medicijnen nodig. Je wordt van harte uitgenodigd om deze
avonden kosteloos bij te wonen. Meld je hiervoor tijdig aan via info@kansrijkmierlohout.nl.
Programma Mei 2022:
Maandag 9 Mei 19.00 uur-20.00 uur: Gezond eten en meer bewegen.
Wilma Hartman, leefstijlcoach Hartman Coaching
Maandag 16 Mei 19.00 uur-20.00 uur: Financieel en mentaal gezond
Patrick Keulens
Maandag 23 mei 19.00 uur-20.00 uur: Programma nog niet bekend.
Word in Ons Mierlo-Hout bekend gemaakt

Maandag 30 Mei 19.00 uur-20.00 uur: Gezonde voeding
Doranne Verest, diëtiste Elkerliek ziekenhuis

De Wensbox
Kansrijk vervult wensen via de Wensbox
Kansrijk Mierlo-Hout weet dat velen een wens hebben, maar deze niet in vervulling kunnen laten gaan.
Soms door financiële redenen en soms ook door organisatorische redenen. Onlangs hebben we nog een
mooie wens in vervulling kunnen laten gaan. Een inwoonster van Mierlo-Hout had door Corona en andere
omstandigheden al bijna 2 jaar nauwelijks familie en vrienden kunnen zien. Voor haar verjaardag zou ze
iedereen graag een keer bij elkaar hebben en zelf kon ze dat niet regelen en zeker niet thuis. Het werd met

behulp van de vrijwilligers van Kansrijk een geweldige High Tea in een zaaltje van de Geseldonk. Een zeer
geslaagd feestje en een overgelukkige jarige!
De Wensbox hangt in de hal van wijkhuis De Geseldonk.
Deze is bedoeld voor iedereen die een wens wil laten uitkomen voor zichzelf of voor iemand anders. Geef
uw wens door via de Wensbox of via kansrijk@wijkraadmierlohout.nl!
Vrijwilliger Anton Kleijne is het aanspreekpunt voor de Wensbox en hij zorgt ervoor dat de wensen, als het
maar enigszins mogelijk is, in vervulling gaan. Wensbox Kansrijk Mierlo-Hout: Durf te wensen!

Helpende Handen
Tuinen
Bewoners van Mierlo-Hout kunnen een beroep doen op vrijwilligers van Kansrijk als ze zelf niet in staat zijn
en geen hulp hebben om hun tuin te onderhouden of een hovenier in te schakelen.

Klusjes
Wat betreft kleine klusjes, die bewoners niet zelf kunnen klaren, ook hier hebben we enkele vrijwilligers
voor. Het betreft dan bv. lamp ophangen, een kast verplaatsen, kleine reparatie, computerhulp, etc.
Wilt u advies of hulp bij tuinonderhoud of klusjes die u zelf niet kunt of kunt laten doen, neem contact
op met: tuinen@kansrijkmierlohout.nl We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons team incidenteel of
met enige regelmaat kunnen versterken. Voor meer informatie: bovenstaand mailadres of 06 37372882.

Administratie en financiën
Ook voor hulp bij administratie, invullen formulieren of aanvragen doen en bij financiële problemen
kunnen we hulp bieden of begeleiden: info@kansrijkmierlohout.nl

VRIJWILLIGERS KANSRIJK MIERLO-HOUT
Piet Maas vrijwilliger bij Kansrijk Mierlo-Hout
Piet is van vele markten thuis. Zijn vrijwilligerswerk startte bij de KBO, maar inmiddels is hij druk bij vele
verschillende organisaties. Toch wist hij naast al zijn andere bezigheden nog tijd te maken voor Kansrijk
Mierlo-Hout. Deze keer hebben we Piet gevraagd naar zijn beweegredenen om ook actief te zijn bij
Kansrijk Mierlo-Hout.
Piet lacht als we het hem vragen. Hij is al jarenlang vrijwilliger voor allerlei organisaties. Ondanks zijn
gepensioneerde leeftijd is hij zelfs nog werkzaam. Hij werd destijds gevraagd voor het KBO terwijl niet eens
wist van het bestaan van een ouderenorganisatie. Hij neemt dit jaar afscheid als voorzitter. Voorheen nam
hij al zitting in het schoolbestuur, nadat hij eerst in de ouderraad zitting nam. Hij luistert en is
oplossingsgericht. Als ondernemer was hij gewend om in oplossingen te denken.
Piet verricht ook werkzaamheden voor Automaatje en in Mierlo-Hout heet dat natuurlijk ‘Houtomaatje’.
Hij brengt inwoners die slecht ter been zijn en/of geen vervoer hebben naar de plaats van bestemming. En
zo kwam hij via voorzitter Jan Drouen ook bij Kansrijk Mierlo-Hout terecht: bij de diners wordt er soms een
beroep op zijn rijkunsten gedaan om inwoners die de Geseldonk willen bezoeken en/of willen deelnemen
aan het diner en ontbijt op te halen en weer thuis te brengen.
Ook is hij betrokken bij de cliëntondersteuning van het KBO-Brabant, ook met
het helpen van het op orde krijgen van de thuisadministratie.
Als we vragen waarom hij toch zoveel vrijwilligerswerk doet, dan gaan de
ogen van Piet glimmen: ‘Het is zo boeiend om voor anderen iets te kunnen
betekenen. Die blik in hun ogen en de dankbaarheid achteraf. Er is geen
grotere beloning. Ik vind het geweldig! Er is nog steeds te veel eenzaamheid
en de mensen zijn nog te weinig betrokken bij hun buren. Het is een hele
uitdaging: hoe krijg je ze betrokken bij Kansrijk?
Daar proberen we met z’n allen iets aan de veranderen. Er zijn natuurlijk nog
veel vrijwilligers nodig: voornamelijk voor klusjes, tuinen en ook maatjes. Dus
ik zou de lezers willen oproepen: wil jij ook meedoen en deelnemen aan
Kansrijk Mierlo-Hout, meld je dan aan!’
VOLKSTUIN MIERLO-HOUT
Beste mensen,
vanuit “Kansrijk Mierlo – Hout” willen we graag in contact komen met mensen, die zouden willen starten
met een volkstuin, maar daar wat begeleiding bij nodig hebben.
Mocht u belangstelling hebben, stuur dan een mailtje naar info@kansrijkmierlohout.nl of kom op
maandagmorgen tussen 9.30 uur en 10.00 uur even naar de Geseldonk.
Wij hopen op een reactie van U.
Met vriendelijke groet, Anton en Ton

ALGEMENE INFORMATIE KANSRIJK
MIERLO-HOUT
Website Kansrijk Mierlo-Hout

De website is aangepast en geeft alle mogelijke informatie over de visie, doelstellingen,
activiteiten, vrijwilligers en andere relevante zaken. www.kansrijkmierlohout.nl
Kansrijk is voor en van ons allemaal, dus deel uw ervaringen en neem anderen mee naar de
activiteiten! Heb je tips of ideeën voor Kansrijk neem dan contact op. info@kansrijkmierlohout.nl

Ook de ondernemersvereniging uit MierloHout en het Jan Linders Fonds steunen
Kansrijk.
O.a. worden de geprinte versies bekostigd.
Daarnaast wordt de Nieuwsbrief breed
gedeeld via digitale kanalen.
Stelt u prijs op de digitale versie stuur dan een mailtje naar:
info@kansrijkmierlohout.nl

Contactadressen voor projecten Kansrijk Mierlo-Hout
Telefoonnummers
Algemeen telefoonnummer
Telefoonnummer Kansrijk coördinator

06-11464350
06-21264794

Mailadressen
Algemeen
Wensbox
Verwelkomingspakketten
Voorzitter (Jan Drouen)
Secretariaat
Vragen over ontbijt- high tea- diner
Vragen over tuinen opknappen
Vragen en aanmelden vrijwilligers 06 21264794
Ideeën, tips om Kansrijk nog succesvoller te maken:

info@kansrijkmierlohout.nl
info@kansrijkmierlohout.nl
welkom@kansrijkmierlohout.nl
voorzitter@wijkraadmierlohout.nl
secretariaat@wijkraadmierlohout.nl
gastvrij@kansrijkmierlohout.nl
tuinen@kansrijkmierlohout.nl
vrijwilligers@kansrijkmierlohout.nl
idee@kansrijkmierlohout.nl

