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zondag 31 maart
geopend 12.00-17.00 uur
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VAN EEN PVC VLOER

1.

VHZ PVC vloeren zijn geluiddempend
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VHZ PVC vloeren zijn zeer makkelijk in onderhoud
VHZ PVC vloeren voelen comfortabel aan

VLOER HET ZELF
KLIK PVC

verkrijgbaar
in 10 kleuren
van 39.95 nu
per m2

15.

95

VISGRAAT
PVC

VHZ PVC vloeren hebben natuurlijke motieven
VHZ PVC vloeren zijn supersterk en duurzaam

VHZ PVC vloeren zijn voor zowel vloerverwarming
als voor vloerkoeling de perfecte geleiders
VHZ PVC vloeren zijn vochtbestendig
VHZ PVC vloeren zijn gemakkelijk te
monteren en te demonteren
VHZ heeft een uitgebreide collectie
PVC vloeren

verkrijgbaar in
14 kleuren
van 39.95 nu
per m2

27.

95

TARKETT
DRYBACK PVC

VLOER HET ZELF HELMOND
Engelseweg 223b, Helmond.
Tel. 0492-52 52 70

200.000m2 op
voorraad

Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste

Laagste prijsgarantie en deskundig advies

verkrijgbaar in
18 kleuren
van 34.95 nu
per m2

16.

95

KLAASEN | VANDEURSEN.COM VHZ WK 10

VHZ heeft speciale leggers voor
PVC vloeren
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Kunstenaar en
vrijbuiter
Marinus Dillen
V.l.n.r.: Anton Roeffen, Voorzitter Wijnand en Jan van de Zanden
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Dahliatuin Helmond-West,
gelegen in Houtsdonk, zorgt
er al 62 jaar voor dat dahlialiefhebbers uit de omgeving
van Helmond hun hart op
kunnen halen in deze mooie
tuin. In 1957 zijn ze opgericht
door een activiteitencommissie uit Helmond-West.
Toentertijd waren ze nog
gevestigd in de buurt van
De Beemd en in ’63 zijn ze
verhuist naar de Itterestraat
i.v.m. een nieuw aan te leggen weg. Uiteindelijk kregen
ze van de gemeente te horen
dat ze weer moesten verhuizen. In 2013 streken ze neer
in Houtsdonk. Een betere
locatie hadden ze niet kunnen wensen! Ze worden vaker gezien doordat ze langs
een fietspad liggen en de
tuin is een mooie toevoeging
aan de wijk: Wat eerst een
braakliggend terrein was, is
nu een mooi verzorgd veld
met een oppervlakte van 1
hectare, waar iedereen welkom is om eens te komen

kijken. Ook zorgen ze ervoor
dat rond de tuin, zo’n 3 tot
4 meter, door de vereniging
wordt bijgehouden. Lid worden van de Dahliatuin kan
op twee manieren: Als actief
lid óf als ondersteund lid. Op
dit moment telt de vereniging 45 actieve leden, die allemaal een tuin hebben waar
dahlia’s op groeien. Voor de
meeste leden is het spitten
van de tuintjes te zwaar en
daarom laten we ze machinaal spitten.
De ondersteunende leden
zijn ook erg belangrijk voor de
club. Dit zijn er zo’n 300, die
elk jaar een contributie betalen van 10 euro, waarvoor
je dan o.a. 3 bonnen krijgt
waarmee je een bos dahlia’s
op kunt komen halen in het
bloeiseizoen van half juli tot
november. De vereniging
houdt de contributie bewust
laag, zodat deze betaalbaar
blijft voor iedereen. Daarnaast zorgen deze inkom-

sten ervoor dat de tuin kan
worden onderhouden en dat
er dahlia’s kunnen blijven
groeien. Inmiddels vind je er
200(!) verschillende soorten
en worden er elk jaar nieuwe
soorten bijgekocht.
De dahlia’s die er groeien,
doen dit omdat de leden er
elke week mee bezig zijn en
ze goed verzorgen. Dankzij
hen, worden er ook regelmatig dahlia’s geleverd aan de
hospice of bij andere instellingen. De meeste bloemen
voor zulke evenementen
komen uit de tuin van André
Nouwens, kregen we te horen van voorzitter Wijnand.
Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent altijd welkom
om eens op de tuin te komen kijken! Elk jaar is er op
de eerste zondag van september een open dag, dan
staan ook de dahlia’s in volle
bloei!
www.dahliatuin
helmondwest.nl
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Nieuws vanuit de
blokhut van Scouting
Mierlo-Hout

door jan van rest

Fanfare Unitas
In de jaren ‘60 was ik commissaris bij
Fanfare Unitas en ging dus mee als er
iets te doen was en de fanfare muzikale ondersteuning verleende.
Bijvoorbeeld bij het dauwtrappen op
Koninginnedag, als we vroeg in de ochtend door de velden trokken op weg
om ‘ergens’ een of enkele serenades
te brengen en er ons als tegenprestatie
een stevig glas geboden werd.
Bij de opening en sluiting van het voetbalseizoen was de fanfare tijdens de
rust present op het voetbalterrein bij
RKSVM, de vereniging die onlangs haar
100-jarig bestaan vierde.
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En op ‘Rosenmontag’, Carnavalsmaandag, ‘s morgens al vroeg in de
bus die ons naar Düsseldorf bracht
waar we in de optocht meeliepen. Heel
leuk en echt bijzonder om dat mee te
maken. Na afloop was er dan feest in
de Düsseldorfer ‘Kanoclub’. Ik bewaar
daar goede herinneringen aan.
Het duurt trouwens niet meer zo lang
voordat Fanfare Unitas, tegenwoordig
Muziekvereniging Unitas, haar 100-jarig bestaan gaat vieren. In 2024 is dat
te doen, meen ik te weten.
Jan van Rest

Als Scouting Mierlo-Hout verzorgen we
elke week leuke activiteiten voor onze
jeugdige leden. En daarvoor hebben we
natuurlijk handjes nodig. Daarom zijn
we dringend op zoek naar extra leiding
voor onze groepen. Zowel in onder- als
bovenbouw. Heb je interesse of wil je
eens komen kijken, neem dan contact
op met onze vereniging via groepssecretaris@scoutingmierlohout.nl
Voor meer informatie over de betreffende
groepen kun je ook kijken op onze website www.scoutingmierlohout.nl
Ook zullen we dit jaar deelnemen aan de
scoutingloterij. Van deze loterij gaat per
verkocht lot van €2,50 gaat €1,50 naar
onze eigen vereniging. Hiervan kunnen
we onze activiteiten bekostigen. De verkoopperiode start eind maart en loopt tot
13 oktober 2019. Alle leden van Scouting
Mierlo-Hout zullen deze loten gaan verkopen dus mogelijk wordt ook u gevraagd
om hieraan deel te nemen. Meer informatie over deelname en prijzen kunt u vinden op www.scoutingloterij.nl

Elke donderdagochtend:

samen gezellig, sportief bezig zijn
Wil je dat kilootje snel kwijt raken? Hou
je van gezellig bezig zijn met anderen?
Dan ben ook jij vanaf nu elke donderdagochtend welkom op Sportpark De Beemd
in Mierlo-Hout. Daar is wekelijks vanaf
10.00 uur een groep 55+ ers gezellig en
sportief druk in de weer om gezond oud
te worden. Onder leiding van een super
enthousiaste, professionele trainer zet
elke deelnemer zich voor de volle 100% in.
Ruim een uur lang worden zij onderworpen aan een zeer gevarieerde warming-up
gevolgd door een partijtje wandel-voetbal
waarbij lichamelijk contact verboden is en
de bal niet hoger mag komen dan heuphoogte. Denk nu echter niet dat het alleen
maar iets is voor super oude bejaarden.
Zeker niet, ook de ‘jonkies’ van 55 jaar
happen af en toe naar lucht en hebben er
niks op tegen wanneer ze, vanwege een
oneven aantal deelnemers, even aan de
kant moeten staan.
Na ruim een uur intensief sporten inclusief de cooling down, duikt iedereen flink
bezweet onder de douche om vervolgens
in de kantine nog lekker drie kwartier na
te babbelen over van alles en nog wat
onder het genot van een kopje koffie of
thee. Hierbij hoor je dan: ‘Verdorie, vorige week heb ik me moeten afmelden
omdat mijn kleindochter plots ziek was
en ik als opa mocht komen opdraven’
of ‘Jammer, vakantie geboekt maar was
liever hier geweest’. Duidelijk een teken
dat men het hier naar zijn zin heeft. Zelfs
wanneer iemand een blessure heeft opgelopen is men na afloop wel aanwezig

Enkele voetballers krijgen tekst en uitleg krijgen van trainer Kristian van den Nouwlant.
(bron foto; RKSV Mierlo-Hout).

bij het ‘koffie-uurtje’. Alles bij elkaar een
teken dat het goed zit bij de Oldstars in
Mierlo-Hout.

door deelname aan Oldstars. Meer dan
60% van de doelgroep merkt dat de lichamelijke conditie door deelname verbetert.

Het Nationaal Ouderenfonds, waarmee
ook Oldstars Mierlo-Hout een samenwerkingsverband heeft, heeft afgelopen jaar
een enquête gehouden onder alle landelijke deelnemers aan het Oldstars Walking
Football om inzicht te krijgen wat men
ervan vond. Ruim 700 deelnemers hadden de vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten bleek dat de beweegvorm met een
gemiddeld cijfer van 8,4 werd gewaardeerd. 75 % van de deelnemers gaven aan
dat ze meer sociale contacten hebben

Dit alles brengt RKSV Mierlo-Hout ertoe
om voor 2019 in te zetten op een groei
naar 50 deelnemers. Bij walking football
gaat welzijn en sport hand in hand. Om
de kosten hoef men het niet te laten.
Deze bedragen wekelijks € 2,00 en dat
is ook nog eens inclusief koffie of thee.
Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie kun je bellen naar
Pieter Vervoort 06-531956. Of nog beter:
Kom gewoon donderdagochtend kijken.

MAANDAANBIEDING
Bij een complete gezichtsbehandeling naar keuze

Schoonheids- en lichaamsbehandelingen
Gewichtsconsulent (BGN)
Maxuvite Trainingsconcept
Hand- en nagelverzorging
Bruidsarrangementen
Tel. 06-228 122 65
Boerhaavelaan 15, 5707 SE Helmond
www.momentsofbeauty.nl info@momentsofbeauty.nl

GRATIS
een rug-, nek- en
schoudermassage
t.w.v. € 29,50
Even ontspannen en genieten
van een heerlijk verwenmoment!
Geldig t/m 30-4-2019.
Niet geldig i.c.m. andere acties of aanbiedingen.

Innana Moments of Beauty Helmond
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Loes op de koffie bij Theo van Mullekom.
(bron foto’s; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl)

Op de koffie bij…

Theo van Mullekom
Mierlohoutenaar van het jaar 2018

Door: Loes Bakels – van Rijsingen
Elke uitgave gaan we op de koffie bij
een wijkbewoner/wijkbewoonster, vereniging of bedrijf in Mierlo-Hout of betrokkenen van de wijk. Deze keer hebben we een bezoek gebracht aan Theo
van Mullekom (16 april 1939, geboren in
Griendtsveen), ook wel bekend als de
Zingende Kapper èn Mierlohoutenaar
van het jaar 2018.
In de keuken drinken we een kop koffie mét natuurlijk een koek. Dat hoort er
wel bij, vindt Theo. Zijn vrouw Jet is er
ook. Samen hebben zij dochter Linda en
zoon Arno en zijn ze trotse opa en oma
van kleindochter Clara. Theo komt uit een
gezin van 10 kinderen waarvan 2 kinderen
helaas op jonge leeftijd zijn overleden.
Hij is opgevoed met een zwaar gelovig
Rooms-Katholiek accent. Theo is zelfs
Koninklijk onderscheiden, en 3 broers van
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hem ook. Uit 1 gezin 4 kinderen met een
Koninklijke onderscheiding. Volgens Theo
heeft hun opvoeding daar zeker aan bijgedragen. “Betreft waarden, normen, cultuur en…de opvoeding van je kind begint
bij de poot van de keukentafel.” Aldus
Theo.
Ik stel hem ook nog een aantal vragen,
maar we vallen vanzelf van het ene in het
andere onderwerp en we raken niet uitgepraat. Eigenlijk kom ik er zelf met geen
woord tussen. Theo heeft zoveel gedaan
en meegemaakt in zijn leven en nog zet
hij zich altijd in voor de medemens. Denk
hierbij o.a. aan het Verwenevent. Hiervoor
regelt hij voor gezinnen met kinderen met
een beperking een gezamenlijk weekend.
Even er tussenuit. Een welverdiende vakantie voor deze mensen, zodat zij even
hun zorgen naar de achtergrond kunnen
schuiven. Hij vindt het jammer dat het
Verwenevent landelijk maar weinig aan-

dacht krijgt. Het is toch het grootste evenement in deze opzet van Europa. Theo:
“Zal wel liggen aan dat de Peel te ver weg
ligt van Hilversum.” Ook is de stichting afhankelijk van subsidies en giften. Volgend
jaar bestaat het Verwenevent 15 jaar. Ze
hopen dat Koningin Maxima dan komt.
Theo’s bijnaam is Cherry. Toen Theo en Jet
elkaar leerde kennen had hij ook gezegd
dat hij Cherry heette. Pas na een half jaar
zei hij: “Trouwens…ik heet eigenlijk Theo.”
Jet is hem altijd Cherry blijven noemen.
Theo laat veel fotoalbums, folders en
boeken zien. Zo heeft hij zelfs een boek
meegeschreven: De charme van d’n Oliemeule en Klein Arsenal. Theo’s gezondheid is na november 2018 flink achteruit
gegaan en hij kan niet goed meer lopen.
De Persclub Peelland heeft een paar weken terug ook nog de Persprijs 2018 aan
hem uitgereikt. Een prijs voor personen of
instellingen die de regio Peelland op een
positieve manier hebben uitgedragen. Al

met al heeft Theo een lange en diverse
carrière gehad.

pannenkoekenboot, de coffeeshop en de
politieke partijen maar we zijn hier nu voor
Mierlo-Hout.”

“De Zingende Kapper, waar komt deze
bijnaam vandaan?”
Theo: “Van 1967 tot 2000 had ik een
kapsalon. Vanwege gezondheidsproblemen moest ik hiermee stoppen. Zingen
deed ik altijd graag, dus ook in de kapsalon. Vandaar de naam ‘Zingende Kapper’.
Als kind zong ik al in het Griendtsveense
kinderkoor. Ook heb ik carnavalsnummers gemaakt. O.a. een lied voor carnavalsvereniging de Houtse Kluppels toen
zij 50 jaar bestonden. Ik heb ook 7x bij 3
uurkes vurraf (Omroep Brabant) opgetreden en ik heb 2 liedjes uit en over Helmond opgenomen; Groetjes uit Helmond
en Helmond een glimlach uit Brabant.”

“Heb je ook nog goede ideeën voor
Mierlo-Hout dan?”
Theo: “Nou mijn levensmotto is toch
eigenlijk wel dat er een tunnel komt in
Mierlo-Hout. Daar bij de Hoofdstraat en
de Mierloseweg. Onder het spoor door
een korte diepe tunnel. Ze hebben dat op
meer plekken gedaan, dus waarom kan
het hier niet? Nu komen er dagelijks ook
zoveel treinen met ook gevaarlijke stoffen
over het spoor. Het is wachten totdat het
een keer fout gaat. Voor de verkeersveiligheid in Mierlo-hout zou het ook veel beter
zijn. Het is nu soms zo druk daar bij de
Hoofdstraat.”

“Kun je ons iets vertellen over je politieke
carrière?”
Theo: “Samen met mijn zoon Arno heb
ik natuurlijk Helmond Aktief opgericht.
Aktief met een K ja. Ik heb altijd gezegd
we moeten kijken naar de toekomst, geen
korte termijnvisie. Mijn hart ligt echt bij
Helmond en ik vind ook dat we altijd goede burgemeesters hebben gehad, althans
de 3 die ik persoonlijk heb meegemaakt.
Verder hebben we een prachtig kasteel in
Helmond. Het is uniek dat er zo’n mooi
kasteel in het centrum van een stad staat.
En als je er dan voor staat en richting het
centrum kijkt, kijk je tegen de traverse
aan. Dat is één groot olifantengedrocht!
Slecht voor het milieu ook, zo’n grote weg
door het centrum. We willen schone lucht.
Denk maar eens aan fijn stof wat daardoor in het centrum komt. Ik roep al jaren
dat ze die weg daar weg moeten halen of
een stuk moeten onder tunnelen. Verder
heb ik ook nog wel een mening over de

“Ik heb gelezen dat u ervoor gezorgd
heeft dat het beeld (de turnster) op het
Janssen & Fritsenplein er staat. Hoe is
dat zo gekomen?”
Theo: “Nou dat is eigenlijk ook een verhaal apart. Vroeger zat Janssen & Fritsen
met het bedrijf hier in Mierlo-Hout. Hier
waar wij nu wonen, woonde toen Toon
Janssen. Het familiebedrijf is nu wereldberoemd met hun turntoestellen. Dus ik
heb destijds gevraagd om een plein met
een beeld, vernoemd naar het bedrijf. Ik
kijk vanuit mijn woonkamer op dat plein.
Toen had de Rabobank het idee om er
een beeld van een poolstokspringster
neer te zetten. Iets met als achterliggende gedachten hypotheken en dat soort
zaken. Maar ik zei (tegen mezelf) maar
dat gaat niet gebeuren. Daar moet een
turnster komen! Het was een hoop gedoe,
maar de turnster op een evenwichtsbalk
is er gekomen. Het symboliseert een bedrijf van wereldformaat.”

“Heeft u nog een boodschap voor de bewoners van Mierlo-Hout?”
Theo: “Mierlo-hout is de mooiste wijk van
Helmond! We moeten zorgen dat dat zo
blijft. Het is een wijk met een fantastisch
verenigingsleven dat elkaar door dik en
dun steunt. Strooi geen zout op elk wissewasje, maar help elkaar. Dat iedereen
maar gezond mag blijven en gelukkig is in
hun eigen gezin.”
Uiteindelijk bedank ik Theo en Jet voor
hun tijd en gezelligheid en praten we nog
wat na.
Mogen we ook eens bij u op de koffie
komen? Heeft u een bijzonder verhaal
of een speciale binding met MierloHout? Een gezellige vereniging of
onderneming? Laat het ons weten
en we komen graag langs. Mail naar:
redactie@onsmierlohout.nl

Piet Andriessen B.V.
Lid ANVO gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Hortsedijk 11
5708 HA Helmond
Tel.: 0492-54 86 58
Fax: 0492-52 35 24
www.andriessenoptiek.nl
info@andriessenoptiek.nl
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Goed onderwijs betekent ook: je echt thuis voelen.
Jezelf kunnen zijn. Met een lach naar school gaan
en blij thuis komen.
In alles wat we doen, staan het geluk en welbevinden van
jouw kind centraal. Dat is waar onze basisschool voor staat,
elke dag.
Meer weten over hoe we dat doen of het zelf ervaren?
Bel 0492-523847 en maak een afspraak voor een rondleiding.

BELASTINGAANGIFTE
2018

Uw aangifte,
onze zorg!

Wilt u een afspraak maken?
Dat kan, neem dan even contact op
Wij hebben ook kennis van cryptocurrency

Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS Helmond

www.obshout.nl

WWW.BREMINK.NL / 0492-317420

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00
NU OOK
AVONDSPREEKUUR
Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
8

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

10 editie Helmondse
Lichtjes Parade
e

Op 4 april is het weer zover: Dan trekt de
Helmondse Lichtjes Parade weer door
Mierlo-Hout! Tijdens deze optocht komen verschillende wagens, loopgroepen
en individuen langs, die mooi verlicht zijn.
Mierlo-Hout verandert in een klein Disneyland, zoals ze het zelf omschrijven.
De verlichte stoet zal vanaf 20.30 uur
door Mierlo-Hout gaan, dus zorg dat je
er op tijd bij bent! De entree bedraagt
2,50 euro dus daarvoor hoef je het niet te
laten!
De optocht zal starten op de Houtse Parallelweg, vervolgen naar de Hoofdstraat
en wordt ontbonden ter hoogte van de
kruising Windmolenstraat/Hoofdstraat.
Na afloop van de optocht kan het feestje
voorgezet worden tijdens tijdens de Helmondse Lichtjes Party op het kerkplein.
Hier worden ook de uitslagen van de optocht om 23.00 uur bekend gemaakt.
Tot zaterdag 4 april om 20.30 uur!

De optocht van 2018 (bron foto; Mandy Meeuwsen).

Judo voor jong en oud
Schattig toch, die kleintjes die aan judo
doen? Als je ooit bij judo bent gaan kijken
dan herinner je je vast nog hoe schattig
het is om de allerkleinsten (ongeveer 4
tot 5 jaar) bezig te zien. Ziet er erg stoer
uit hoor, zo’n kleintje in zo’n (meestal
iets te groot) judopak.
Maar weet je dat bij judovereniging Mierlo-Hout ook volwassenen nog van harte
welkom zijn om te komen sporten? Zelfs
als je nog nooit eerder aan judo hebt gedaan?

bij je je eigen intensiviteit bepaalt en op
een relaxte manier bezig bent. Daarbij
leer je de judotechnieken zoals worpen,
houtgrepen, wurgingen, armklemmen en
uiteraard het verantwoord vallen. (vallen
en opstaan, ook belangrijk in het dagelijks
leven).

Iedere vrijdagavond is er een les waaraan
alle volwassenen mee kunnen doen. De
nadruk ligt hierbij niet op het voorbereiden op wedstrijden maar op het gezellig
samen sporten.
Het zijn dan ook geen afbeulende trainingen maar ontspannen sporten waar-

Wil jij ook eens ervaren of judo iets voor
jou is? Kom dan gerust eens langs in onze
Judozaal aan de Tarbotstraat 16. Judovereniging Mierlo-Hout bestaat al sinds mei
1972 en is een kleinschalige judovereniging waar iedereen welkom is. De lessen
op vrijdagavond zijn van 20.00 uur tot

21.15 uur. Je kunt geheel vrijblijvend een
les meedoen of alleen maar toekijken
onder het genot van een kopje koffie. Wil
je meedoen? Dan zijn er leenpakken beschikbaar.
Je kunt alles terugvinden op onze website: www.JVMH.nl

Momenteel traint er een groep senioren
op vrijdagavond van zo’n 15 personen,
mannen en vrouwen in de leeftijd tot ongeveer 60 jaar.
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Kunstenaar en vrijbuiter

Marinus Dillen
Door: Jos Hagelaar en Martin Geerts, foto's: Heemkundekring Helmont, Museum Helmond

Op 6 augustus 1890 werd Marinus Dillen geboren, precies acht dagen
na de dood van Vincent van Gogh. Hij kwam ter wereld in een afgelegen
boerderij in het Coovelsbos op 't Hout. Zijn doopnamen waren Peter
Martinus, maar zijn roepnaam werd Marinus.

Moeder Dillen was altijd een dankbaar onderwerp voor de schilderijen en pastels van Marinus.

De jonge jaren van Marinus Dillen
Het Coovelsbos is een klein bosgebied
tussen 't Hout en Stiphout. Naamgever van
dit bos is Peter Coovels, een koopman die
in 1803 naar Helmond kwam en in 1819 het
bos kocht. Grenzend aan het Coovelsbos
liet Peter Coovels in 1854 een boerderij
bouwen. Deze boerderij, die Boschwijk
werd genoemd, is de plek waar Marinus
Dillen werd geboren en waar hij opgroeide.
Van zijn zesde tot zijn twaalfde jaar is
Marinus naar school gegaan in MierloHout. Dat was de openbare school voor
jongens en meisjes, die in 1928 werd
omgezet in een R.K. Jongensschool voor
Bijzonder Onderwijs. Vanaf 1954 heet de
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school St. Odulfusschool.
Tekentalent
De moeder van Marinus had al vroeg
gezien dat haar zoontje heel graag tekende
en dat hij daar ook veel aanleg voor had.
Door de dorpelingen werd hij als een
buitenbeentje beschouwd vanwege zijn
belangstelling voor portrettekenen, maar
zijn moeder had begrip voor hem, steunde
hem en moedigde hem aan om mensen,
voorwerpen of zaken in zijn omgeving uit
te beelden. Dat was heel bijzonder want
kunst speelde in het dagelijks leven van die
mensen geen enkele rol. Zijn vader vond
dat je van kunst niet kon leven en daar had
hij natuurlijk gelijk in want het was voor

iemand van boerenafkomst vrijwel onmogelijk om de studie aan een academie te
volgen, laat staan om van kunst te kunnen
leven.
Na de lagere school bleef Marinus werken
op de boerderij van zijn vader want verder
leren was voor gewone boerenkinderen in
die tijd eigenlijk nog niet weggelegd. Maar
Marinus bleef, naast zijn werk op de boerderij, doorgaan met het maken van tekeningen en schilderijen van zijn omgeving.
Centraal hierin stonden zijn moeder en
‘De Cis’, de geestelijk beperkte pleegzoon
op de boerderij. Zijn moeder werd meestal
zittend afgebeeld terwijl zij bezig was met
een of ander huishoudelijk karwei, terwijl

via Van Vlissingen kennis
met zijn werk. Enkelen
van hen waren professor
Antoon Derkinderen, directeur van de Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten in
Amsterdam, en de internationaal bekende kunsthandelaar E.J. van Wisselingh.
Zij waren onder de indruk
van zijn werk en Wisselingh
bood Marinus een expositie
aan bij zijn kunsthandel in
Amsterdam, in mei 1914.
Marinus Dillen op latere leeftijd met
Deze expositie had veel
zijn onafscheidelijke pijp.
succes en achtennegentig
door hem ingezonden
hij ‘De Cis’ steeds tekende of schilderde schilderijen werden in korte tijd verkocht.
tijdens een van diens momenten vol onge- Antoon Derkinderen adviseerde hem om
remde levenslust en vitaliteit.
zich te laten inschrijven aan de academie
van Amsterdam.
Helmondse tekenschool
Om zich nog verder te bekwamen volgde
Marinus tijdens de avonduren de tekenlessen van August Asselbergs aan de
Helmondse tekenschool. Daar leerde hij de
finesses van ondermeer de pasteltechniek,
waarbij het aankomt op het neerzetten
van de juiste tonen van de gewenste
kleuren. Die lessen werden toen gegeven
in het gebouw van de Rijks-HBS aan de
Molenstraat.
Tekenkamer van Vlisco
Die lessen hebben er waarschijnlijk toe
geleid dat rond 1904 het meer dan gewone
talent van de jonge Marinus Dillen werd
opgemerkt door de Helmondse fabrikant
Pieter Fentener van Vlissingen, directeur
van de grote textieldrukkerij P. Fentener van
Vlissingen & co. Die bood Marinus aan om
bij hem op de zogenaamde 'tekenkamer'
van Vlisco te komen werken. Marinus Dillen
bracht af en toe kleine schilderijtjes mee
naar de tekenkamer om ze aan anderen te
laten zien. Op een gegeven moment kreeg
Pieter van Vlissingen er enkele onder ogen
en die raakte erg onder de indruk van de
kwaliteit van dat werk. Van Vlissingen had
artistieke aanleg en een goed oog voor
kunst. Hij tekende zelf ook portretten en
hij verzamelde weefsels, Japanse ivoren
beeldjes en schilderijen. Het gevolg was
dat Marinus Dillen toestemming van hem
kreeg om zich tijdens werktijd helemaal op
tekenen en schilderen toe te leggen, met
behoud van zijn volledige salaris.
Het duurde dan ook niet lang of andere
kunstenaars en kunstkenners maakten

Artistieke ontwikkeling
Marinus deed toelatingsexamen en
werd meteen in de ‘Groote Klasse’ van
professor Van der Waay toegelaten. Dat
was een schilder, aquarellist, tekenaar en
etser. Nicolaas Van der Waay maakte ook
portretten voor munten en postzegels
en hij ontwierp het eerste officiële bankbiljet van 10 gulden. Onder invloed van de
academie veranderde er iets in het karakter
van het werk van Marinus Dillen. Hij boekte
duidelijk vooruitgang ten aanzien van
composities en kleurgebruik en bovendien was het Brabantse landschap niet
meer het enige onderwerp van zijn werk.
Hij maakte nu ook groot formaat schilderijen met figuren zoals dat verplicht was als
onderdeel van de modelstudie op de

Lees verder op pagina 13.

Marinus Dillen
maakte prachtige
tekeningen van
zijn zwakzinnige
broer Cis.
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... is zorgeloos genieten!
•
•
•
•

Lekker dichtbij (Stiphout)
Betrouwbaar, al 23 jaar
Persoonlijke aandacht
Optimale service

Worldwise Reis- adviesbureau
Dorpsstraat 40G 5708 GJ Helmond
(Stiphout). Tel. 0492 - 526943

www.worldwise.nl

Voor hetzelfde geld ... GOED geregeld!
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Boven; een pastel uit 1924 van Peer van Baarschot,
molenaarsknecht uit Helmond. Rechts; een schilderij van
het poortgebouw van Croy gemaakt in 1918.

Vervolg van pagina 11.
academie. Die schilderijen hadden veel
picturale kwaliteit maar misten het spontane en geïnspireerde karakter van zijn
vroegere werk. Het is wel duidelijk dat hij
gedurende zijn jaren aan de academie had
geleerd hoe je een portret of figuur kunt
opbouwen uit enkele krachtige lijnen en
hoe massa en volume goed ‘uit de verf’
kunnen komen, maar bij veel van zijn
naaktstudies is de invloed aanwijsbaar van
19e eeuwse schilders. Na een jaar of drie
in Amsterdam kwam hij weer terug naar
Mierlo-Hout en zocht hij zijn onderwerpen
weer in zijn directe omgeving.
Vrijgevochten bestaan
Het is opvallend hoe weinig contact hij
zocht met andere kunstenaars, hij was een
echte ‘einzelgänger’ maar hij verkocht goed
in die jaren. Hij kon leven van de opbrengst
van zijn schilderijen. Daarbij moet wel
gezegd worden dat hij niet veel nodig had.
Hij leefde sober en was een echte ‘klusser’,
hij probeerde zoveel mogelijk zelf te maken.
In 1922 ruilde hij twee schilderijen voor een
auto. Dat was de eerste personenauto die
op 't Hout heeft gereden. Hij bouwde de
auto om tot woonwagen en in de volgende
jaren reisde hij daarmee door Nederland,
België en Frankrijk.
De jaren 1926 en 1927 besteedde hij bijna
helemaal aan de bouw van een huis in
Mierlo-Hout. Hij was een gesloten figuur,
die zijn eigen leven leidde en zo weinig
mogelijk afhankelijk wilde zijn van anderen.

Maar langzamerhand vervreemde hij van
zijn omgeving. Dat kwam voornamelijk
door zijn excentrieke levenswijze en eigenzinnige religieuze opvattingen, die nogal
afweken van het traditionele denken hierover in het katholieke Brabant.
Volg je hart!
De liefde bracht Marinus in 1930 naar
Duitsland. Op de tekenkamer van Vlisco
had hij eerder de Duitse Marianne Rolffs
leren kennen. Zij was de dochter van de
destijds bekende architect Julius Rolffs.
Marinanne en Marinus trouwden in
1930. Vervolgens bouwde hij een huis in
Rosenheim, ongeveer 70 kilometer van
München, waar hij een stuk grond had
kunnen kopen. Zijn atelier in Mierlo-Hout
hield Marinus aan. Hij kwam regelmatig
terug naar het Brabantse land om te schilderen.
In Duitsland heeft Marinus eigenlijk niet
zo heel veel geschilderd. Hij was jarenlang bezig met het bouwen van zijn huis
en had weinig tijd om te schilderen. Ook
de oorlogsomstandigheden bemoeilijkten
de normale voortgang van zijn werk. Die
tijdsomstandigheden waren zo moeilijk
dat hij voor zijn levensonderhoud afhankelijk was van de opbrengst van zijn eigen
tuin. Zijn schilderstijl veranderde in die
jaren. Genrestukjes (voorstellingen uit het
dagelijkse leven) zoals hij die schilderde
in de tijd voordat hij naar de academie
ging en ook nog in de eerste jaren erna,
verdwenen van het repertoire. Portretten

bleef hij schilderen, vooral tijdens zijn
verblijven in Nederland. Het verschil was,
dat ze tekenachtiger waren dan vroeger.
Scherpe omtrekslijnen kwamen in plaats
van de vage contouren uit zijn jonge tijd.
Dat ging soms ten koste van de 'plasticiteit'
van zijn werk, maar kwam wel de expressie
ten goede. Plasticiteit is de ruimtelijkheid
die verkregen wordt door het aanbrengen
van licht en schaduw.
In 1953 kreeg hij zijn eerste grote overzichts
tentoonstelling in Rosenheim. Daarna
bleef hij nog schilderen, maar hij had
daarnaast nog allerlei andere bezigheden
die weinig met de schilderkunst van doen
hadden. Duidelijk is dat zijn belangrijkste
schilderijen en tekeningen ontstonden in
de periode vóór de Tweede Wereldoorlog.
Wat hij daarna maakte is wel even goed
van kwaliteit maar mist de oorspronkelijkheid van zijn vroege werk.
In 1980 werden zowel in Rosenheim als
in Helmond nog solotentoonstellingen
van zijn werk gehouden. De expositie in
Helmond trok maar liefst 5000 bezoekers.
Marinus Dillen overleed op 30 december
1985 in Rosenheim. Hij bereikte de hoge
leeftijd van 95 jaar.
Bronnen:
- Opt Hout van Theo Meulendijks en
Jan Vogels.
- Peter Martinus Dillen van Jan van
Laarhoven.
- De groene grenzen van Helmond.
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Muziekvereniging Unitas:

Het poporkest
Een leerling bij Unitas krijgt les van professionele muziekdocenten. In Mierlo-Hout
zijn dat docenten van het Kunstkwartier
en in Brandevoort zijn dat docenten van
Musicas.

(bron foto; Jan Dijstelbloem,
www.jadijfoto.nl)

Muziekvereniging Unitas is in 1924 opgericht als fanfare in Mierlo-Hout. In
2018 zijn we overgegaan naar muziekvereniging en zijn we ook gevestigd in
Brandevoort.

Er wordt zowel individueel als groepsgewijs lesgegeven en geoefend om het
juiste lesprogramma af te stemmen op
de individuele leerling. Daarmee worden
de beste resultaten behaald. Na verloop
van tijd mag je deel uit gaan maken van
het poporkest. Dit orkest is het voorportaal van het grote A-orkest en treedt een
aantal malen per jaar op tijdens diverse
concerten.
Verder organiseert de vereniging tal van
optredens en activiteiten voor jong en

oud waaraan deelgenomen kan worden.
Hiermee wordt de verbondenheid met de
vereniging alleen maar beter en groter.
Het poporkest zal op maandag 15 april
een openbare repetitie houden in wijkhuis
de Geseldonk. Deze zal plaatsvinden van
18.45 uur tot 20.00 uur. Kom eens kijken
en kom erachter of muziek iets voor jou is!
Voor meer informatie over de vereniging,
inschrijven, contributies en andere leuke weetjes kunt je terecht op de website
www.muziekvereniging-unitas.nl.
Via deze site kun je ook contact met ons
opnemen. Je kunt ons ook bereiken via
een mailtje naar
info@muziekvereniging-unitas.email

De herinrichting van de
Mierloseweg is begonnen
Op maandag 11 maart startte de herinrichting van de Mierloseweg. Wethouder
Erik de Vries en Joke van Eemeren van
de wijkraad Mierlo-Hout namen de eerste stenen uit de Mierloseweg, ter hoogte
van de Troelstrastraat.
Voor Joke een mooi moment: Zij zet zich
al 25 jaar in voor dit project. Destijds
woonde ze zelf op de Mierloseweg en is
voor het project begonnen. Inmiddels
woont ze er niet meer, maar ze is zich
altijd blijven inzetten. Toen we hier haar
een tijdje geleden over spraken liet ze
ons weten: ‘’Ik heb er zelf geen belangen
meer bij, maar ik vind het wel belangrijk
dat het voor de bewoners goed geregeld
wordt’’.
Bereikbaarheid
De werkzaamheden vinden plaats vanaf
de Troelstrastraat tot aan de Houtse Pa-

rallelweg. De werkzaamheden zijn naar
verwachting eind oktober gereed. De
werkzaamheden worden uitgevoerd in
acht fases, waarbij gestart wordt vanaf de
Troelstrastraat.
Daarnaast wordt de Houtse Parallelweg
tot aan de Kardinaal van Enckevoirtstraat
meegenomen in de reconstructie. In dit
deel wordt een nieuw riool aangelegd voor
regenwater en de rijbaan, parkeervakken
en voetpaden krijgen nieuwe verharding.
Er is speciale aandacht voor de bereikbaarheid van winkels, horeca, bedrijven
en woningen.
De gemeente Helmond stelt alles in het
werk om de overlast voor hen en de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.
Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden altijd via een verhard pad bedrijven en woningen bereiken.

Wethouder Erik de Vries en Joke van Eemeren van de Wijkraad Mierlo-Hout
(bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl).
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Kansrijk
Mierlo-Hout
Iedereen is welkom! Elke maandag
van 9.30 tot 11.30 uur in wijkhuis de
Geseldonk. Je kunt er terecht met al
je vragen. Of gewoon voor een gezellig praatje of een leuke activiteit.
De gratis koffie staat voor je klaar. Je
kunt Kansrijk Mierlo-Hout op maandagochtend ook telefonisch bereiken
op 06-11464350 of via email
kansrijk@wijkraadmielo-hout.nl
Je kunt bijvoorbeeld bij de
samenloop terecht voor:
Klusjes in en rondom huis.
Vrijwilligerswerk, maatjes.
Gezamenlijke maaltijden in de
Geseldonk.
Financieel rondkomen.
Hulp bij administratie of
wmo aanvragen.
Cursussen, zoals beter leren omgaan
met computer of mobiele telefoon.
Beter lezen en schrijven.
Meer bewegen en gezonder leven.
Samen herstellen.
Mantelzorgondersteuning.
Informele dagbesteding.
Een wens voor een ander.
Wat is er allemaal te doen in de wijk.
We zie je graag een keer langskomen
in wijkhuis de Geseldonk!

Heeft u een mooi onderwerp
voor Ons Mierlo-Hout?
Stuur het naar
redactie@onsmierlohout.nl

Helpende handen!
Helpt u graag een ander in de buurt? Bent
u niet mobiel of fit genoeg voor klusjes in
en rondom huis? Kansrijk Mierlo-Hout
heeft sinds kort een vrijwilligersgroep:
Mensen uit de wijk die graag een ander
helpen waar dat nodig is. We starten met
vrijwilligers die tuintjes opknappen.
Heeft u een hulp nodig in of rondom huis?
Of bent u die vrijwilliger die graag eens

een ander helpt? Laat het ons weten! U
kunt bellen naar de vrijwilligersgroep van
Kansrijk op 0621264794. Of mail naar
vrijwilligersgroepkansrijk@
wijkraadmierlohout.nl
Langskomen kan ook, op maandagochtend tussen 9.30 tot 11.30 uur in wijkhuis
de Geseldonk. De gratis koffie staat voor
u klaar!

Activiteiten
Buurtvereniging Apostelwijk
Buurtvereniging Apostelwijk is een vereniging opgericht in 1992 en heeft betrekking op de straten: Aalbersestraat,
Calsstraat, Clemensstraat, Kapellerweg,
Mgr. Nolenstraat, Noord Parallelweg,
Suurhoffstraat, Thorbeckestraat, Troelstrastraat, Mierloseweg. Hieronder vindt
u een jaaroverzicht van de activiteiten
van de buurtvereniging:
• Wijkschoonmaakdag
zaterdag 30 maart
• Pasen 22 april (2e Paasdag)
• Jeu de boules competitie dinsdagen
mei/juni/juli
• Lasergame jeugd 9 t/m 15 jaar
zondag 26 mei
• Puzzel fietstocht zondag 23 juni
• Voordeursale (garagesale)
zondag 25 augustus

• Wijkbuurtfeest inclusief BBQ
(Thema cowboy’s & indianen)
zaterdag 31 augustus
• Burendag zaterdag 28 september
• Kletsavond de Goeie Toon KSH
zaterdag 25 oktober
• Darten vrijdag 15 november
• Sinterklaas zondag 24 november
• Mooist versierde woning
vrijdag 27 december
• Winterfestijn zaterdag 11 januari 2020
• Ledenvergadering donderdag
23 januari 2020
De mannenavond 18+ en de vrouwenavond 18+ zullen op een later tijdstip bepaald worden en in oktober of november
plaatsvinden.
Data zijn onder voorbehoudt.
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Gewoon
Koen
catering & les
Koen staat al meer dan 20
jaar in de keuken. In kookstudio Gewoon Koen heeft
hij een nieuwe uitdaging gevonden, waarbij hij zijn passie voor koken kan delen met
anderen. “Alle workshops zijn
gegarandeerd een bijzondere
ervaring. We beginnen met
een heerlijk welkomstdrankje en -hapje, daarna volgt de
professionele uitleg van het
menu!”

Bij Gewoon Koen is van alles
mogelijk. Naast het standaard 4-gangen keuzemenu voor maar €42,95 kun je
kiezen voor een themamenu
of een menu dat je zelf hebt
samengesteld. Voor smakelijke workshops kun je terecht met groepen van 8 tot
20 personen.
Daarnaast verzorgt Gewoon
Koen catering op maat!

www.gewoon-koen.nl
Rundvleeskroket
en/of goulashkroket
Schaal á 5x100 gram
Diepvriesspecialist

DEELEN DE
SFEERMAKERS
IN HUIS

Normaal 6,38

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83 (
6016)
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023

2 schalen
voor

5,

00

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Di. t/m Vr. - 09.00 - 17.30u
Zaterdag - 09.00 - 16.00u

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.
PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
21 maart en 28 mei 2019
Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 2 april en 6 juni 2019

Diepvriesspecialist van Rijsingen
De Hoefkens 1B, Helmond. 0492-544407
Facebook.com/vanrijsingendiepvrieshelmond

Aanbieding alleen geldig in de winkel van de Diepvriesspecialist Helmond,zolang de voorraad strekt,
t/m 2 weken na uitgifte van dit blad. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 16 april 2019
Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start najaar 2019
06 21813048
KARINLIPS.NL

column Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout

Open en transparant

(bron foto’s; Bron foto; Alex Sieversn).

In februari vertelden we over onze visie op een nieuw dorpsplein in MierloHout. Het dorpsplein is daarbij de plek
waar mensen graag komen om te winkelen, om mensen te kijken, om op een
terras te zitten, om van alles eigenlijk.
Deze visie combineert verschillende
trajecten die al eerder zijn ingezet. En
door dat te doen kunnen er kansen benut worden die we anders niet gezien
zouden hebben.
Zo is er een ontwikkeling gaande op
de driehoek aan de Hoofdstraat tegen
het spoor aan. Daar komen 41 sociale
huurappartementen en 10 grondgebonden koopwoningen. Met de bouw wordt
waarschijnlijk in het eerste kwartaal van
2020 gestart.
Daarnaast, in letterlijke en figuurlijke
zin, is er een transformatie gaande van
de Odulfusschool tot een Kindcentrum.
Dat betekent aan de ene kant dat er
meer leerlingen bij elkaar zullen komen,
en aan de andere kant dat er veel meer
interactie mogelijk is. Ook hier gaat de
planning vooralsnog uit van een start

van bouwwerkzaamheden in 2020.
Interessant is ook dat niemand de huidige verkeers- en parkeersituatie optimaal
vindt. Echt niemand. De elementen die
in dat kader genoemd worden zijn onder meer de drukte op de Hoofdstraat
in combinatie met de steeds vaker neerdalende spoorbomen; de hinder die het
links afslaan naar de Houtse Parallelweg en de Pastoor Elsenlaan met zich
meebrengt en het feit dat er vaak geen
parkeerplaats te vinden is. Daarbij komt
nog de omstandigheid dat de drukte op
de Hoofdstraat het voor verschillende
ouderen en jongeren veel minder veilig
maakt dan we met elkaar zouden willen.
In de planvorming rond het dorpsplein
betrekken we de voornoemde ontwikkelingen, de huidige locatie van woonzorgcentrum Savant Alphonsus en het
daarachter gelegen, nu braakliggende
terrein Houtse Parallelweg. We hebben
het stedenbouwkundige bureau JYB gevraagd een aantal ruimtelijke scenario’s
te ontwikkelen voor het dorpsplein. Enkele uitgangspunten voor die scenario’s:
een open en transparant gebied, diverse

functies waaronder in ieder geval wonen,
welzijn en zorg, ontmoetingsruimte, horeca, ruimte om te bewegen, groen en
parkeren aan de rand van het gebied.
Eén van de scenario’s is als figuur bij dit
artikel gevoegd. Dit scenario laat verschillende los in het groen geplaatste bouwblokken zien en een sterke verbinding
tussen de Hoofdstraat met haar winkels,
Kindcentrum, kerk, ontmoetingsplekken
en het nu nog wat weggestopte hof van
Alphonsus. Hoe de bouwblokken dan
daadwerkelijk moeten worden geplaatst,
is iets om nader uit te zoeken. Spreekt
dit scenario u aan? We horen graag via
redactie@onsmierlohout.nl en/of via
alex@dorpspleinmierlohout.nl uw reactie. Ook via onze website www.dorpspleinmierlohout.nl en Facebook zullen
we u ook regelmatig bijpraten over de
stand van zaken in de ontwikkelingen
omtrent het nieuwe dorpsplein.

Alex Sievers. Dorpsplein Mierlo-Hout
www.dorpspleinmierlohout.nl
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Evenementen
APRIL

TOT 18 APRIL

VRIJDAG 29 MAART
Schaken overdag
HSC biedt vanaf februari 2019 leden en
niet-leden de mogelijkheid om overdag te
schaken van 14:00 tot 17:15. De locatie is
(net zoals op de clubavond) de feestzaal
van Snookertown. Deelname is gratis. Het
nuttigen van zelf meegenomen eten/drinken is niet toegestaan.
Raadpleeg de kalender op deze website
voor de exacte data. Deelname aan een
specifieke middag is mogelijk door het
sturen van een mail naar Roland Robinson, uiterlijk daags te voren. E-mail is te
vinden via:
www.hschelmond.nl
Wijkhuis de Geseldonk,
Cederhoutstraat 44.

MAANDAG 1 APRIL
Samenloop Kansrijk
Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout organiseert elke
maandagochtend van 9.30 uur tot 11.30
uur een samenloop. Een ontmoetingsmoment voor iedereen, voor wat gezelligheid
en een praatje. Ben je minder mobiel of
zoek je een maatje die langskomt? Neem
contact met ons op. Wil je je aanmelden
als vrijwilliger bij Kansrijk Mierlo-Hout, dat
kan ook! Iedereen is welkom voor een
heerlijk bakje koffie of thee. We zien je
graag op maandagochtend in wijkhuis de
Geseldonk.
Wijkhuis de Geseldonk,
Cederhoutstraat 44

DINSDAG 2 APRIL
Koffieochtend
Dinsdag 2 april a.s. is er van 10.00 – 12.00
uur de maandelijkse koffieochtend in
wijkhuis de Geseldonk te Mierlo Hout. U
kunt er gewoon gezellig buurten maar ook
een kaartje leggen of een ander spelletje
doen. Er zijn ook altijd enkele bestuursleden aanwezig. Een kopje koffie/thee kost
slechts € 0,50.
U bent van harte welkom.
Wijkhuis de Geseldonk
Cederhoutstraat 44
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DONDERDAG 4 APRIL
Bloemschikken
Donderdag 4 april en donderdag 2 mei
a.s. van 10.00-12.00 uur is het weer
bloemschikken in de Geseldonk. De prijs
is 10 euro exclusief onderbord. U kunt zich
tot zaterdag 30 maart 17.00 uur opgeven
door een enveloppe met 10 euro, voorzien
van naam adres en telefoonnummer in
brievenbus Dr. Klompélaan 27 te doen of
Brigitte te bellen: 06-12059942.
Wijkhuis de Geseldonk
Cederhoutstraat 44

VRIJDAG 5 APRIL
Bridgedrives
Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t
Houtse Slem bridgeclub bridgedrives, ook
voor niet-leden. Men dient zich uiterlijk
om kwart over een aan te melden in De
Geseldonk. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Regelmatige deelnemers
kunnen soms een prijsje winnen.
Wijkhuis de Geseldonk,
Cederhoutstraat 44

ZATERDAG 6 APRIL
Helmondse Lichtjes Parade
Mierlo-Hout verandert zaterdag 6 april
in een klein Disneyland. Tienduizenden
lampjes toveren de pikdonkere straten om
tot een waar sprookje tijdens de tiende
editie van de Helmondse Lichtjes Parade
(voorheen Wooden Light Parade). Vanaf
20.30 uur trekken de verschillende verlichte creaties door Mierlo-Hout.
Centrum Mierlo-Hout

DONDERDAG 11 APRIL
Repaircafé KBO-St. Lucia
Op donderdag 11 april en donderdag 25
april a.s. (beide van 13.00-16.00 uur )
kunt u weer terecht bij het Repaircafé
KBO-St. Lucia in de Geseldonk. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@
kbo-stlucia.nl of telefoon 0492-841112.
Direct e-mailen kan ook naar: repaircafe@
kbo-stlucia.nl

VRIJDAG 12 APRIL
Houts Flugel Fist Met Zanger Rens
Zanger Rens is jarenlang het gezicht geweest in Café Costa als vaste barman en
huiszanger. In deze prijzenkroeg, die drie
keer uitgeroepen is tot beste partylocatie
van Nederland, zong hij wekelijks op de
bar. Dankzij deze start bouwde Zanger
Rens een groot netwerk op in de Feestwereld. Vrijdag 12 april van 20:30 - 02:00
Snookertown Helmond, Hoofdstraat 136

WOENSDAG 17 APRIL
Computerinloop
KBO-St. Lucia Heeft u kleine problemen
met uw computer of tablet, of heeft u
moeite met een bepaald programma, dan
kunt u elke 3e woensdag van de maand
(voor april is dat woensdag 17 april a.s.)
vanaf 13.30 uur terecht in wijkhuis De
Geseldonk. wijkhuis De Geseldonk,
Cederhoutstraat 44.
Zijactief Mierlo-Hout:
Paasstukje maken
Paasstukje maken in de Geseldonk aanvang 20.00 uur. ZijActief leden kunnen
zich opgeven voor 1 april. Na afloop is er
een loterij. Wijkhuis de Geseldonk
Cederhoutstraat 44

DONDERDAG 18 APRIL
Thema avond
‘’Gezond en Goed leven’’
Donderdag 18 april a.s is er een informatieve thema-avond gepland in wijkhuis De
Geseldonk met als onderwerp: “Gezond
en Goed leven”. Gezond & Goed leven
is een APK voor je vitaliteit, diagnose
en behandeling van diverse soorten
vitaliteitsklachten. Daarnaast zal er een
demonstratie gegeven worden door een
consultant van Herbalife over o.a. een
Fit & Actief leven, een uitgebalanceerd
dieet en regelmatig actieve beweging. De
ontvangst is vanaf 19.45 uur en om 20.00
uur de start van de informatie. In onze
nieuwsbrief “Kontakt” van april volgt verdere informatie. Wijkhuis de Geseldonk,
Cederhoutstraat 44

Zoekt u informatie over een
Houtse vereniging?
Kijk op www.onsmierlohout.nl
bij de VERENIGINGSGIDS!

Bereikbaarheids
diensten
Dokter:

Apotheek:

Politie:
Politie afdeling Helmond
Centrum, bezoekadres:
Kasteel-Traverse 101, Helmond.
Tel. 0900-8844
Website: www.politie.nl

Wijkagenten:

Wijkzorg de Zorgboog:

Buurtzorg:

Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging en/of
verpleging? In kleine wijkteams
biedt de Zorgboog hulp en
ondersteuning, afgestemd op uw
zorgvraag. Ook voor uitleen van
hulpmiddelen en verpleegartikelen kunt u bij de Zorgboog terecht.
Tel. 0900-8998636 (€0,01 per
minuut) of www.zorgboog.nl

24-uurs verpleging en verzorging.
Tel 06-10895393, email:
helmondwest@
buurtzorgnederland.com

Verloskundigen:

Monique Aelmans
monique.aelmans-frissen@politie.nl
Rianne van Veghel
rianne.van.veghel@politie.nl
Tel. 0900-8844

Linda Backx, Lenneke van Oorschot-Daamen, Fleur de Wolf en
Inge van Melis-van Hout. Tel. verloskundige hulp 0492-532800.
Tel. afspraken 0492-599143.
www.verloskundigenhelmond.nl

Stadswacht:

LEV Groep

Weg op den Heuvel 39, Helmond.
Tel. 0492-845970

(sociaal team west): Voor alle
vragen op maatschappelijk terrein. Tel. 06-48576624. E-mail:
sociaalteamwest@levgroep.nl
Dagelijkse inloop op ma t/m vr
van 09:00-17:00 uur in Wijkhuis

Slachtofferhulp:
Na telefonische afspraak
Tel. 0900-0101

Savant Zorg:
Informatie / vragen over onze
zorg en diensten, tel. 0492572000, iedere werkdag van
08:00-17:00 uur. Ook acute zorg
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Nieuwe aanmeldingen tel. 0887891600 www.savant-zorg.nl of
email: info@savant-zorg.nl

(alleen spoedgevallen): Centr.
Huisartsenpost, tel. 0900-8861,
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks
17:00-08:00 uur,
weekend/feestdagen.
(alleen spoedgevallen):
Dienstapotheek Peelland,
Tel. 0492-595 983
Elkerliek Ziekenhuis,
dagelijks 18:00-08:30 uur,
weekend/feestdagen.

Westwijzer, Cortenbachstraat
70, 5707 TJ, Helmond. Hulplijn
peelregio, 085-0200011
www.hulplijnpeel,
regio@levgroep.nl

ZuidZorg:
Diverse soorten thuiszorg, ook
in Mierlo-Hout. Wij zijn er voor
iedereen. 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar via
tel. 040-2308408, www.zuidzorg.
nl, e-mail: info@zuidzorg.nl,
twitter:@zuidzorghelmond,
www.facebook.com/
zuidzorghelmond

Wijkraad:
Postadres: Harz 11, 5706 PA,
Helmond. Website:
www.wijkraadmierlohout.nl,
Twitter @WRMierloHout,
e-mail: secretariaat@
wijkraadmierlohout.nl.
Melding gevaarlijke/te verbeteren
verkeerssituaties via verkeer@
wijkraadmierlohout.nl.

‘Ons
Mierlo-Houtjes’
GEZONDHEID
MOE? FITLOOS?

Wil je je beter voelen en er beter uit zien?
Met ons 9-daagse programma maak je een
vliegende start naar een slanke en gezondere
versie van jezelf! Bel: Lenie Klaasen
06-52716622 www.foreverhelmond.nl

Huurders Belangen
Vereniging:
Huurderse Belangen Vereniging
Compaen, Scharstraat 2, 5706 EE
Helmond. 06-16920669,
e-mail: info@hbvcompean.nl,
website: www.hbvcompaen.nl.
Spreekuur op afspraak.

Pastoor:
Spreekuur: dinsdag van 09:3010:00 uur, donderdag van 18:0018:30 uur. Pastorietijden: 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 altijd
0492-522930 bellen.

Oud papier:
Elke zaterdag van 09:0013:00 uur, Koeveldsestraat 16
(buitenterrein Kluppelhal).
info@kluppels.nl

Mierlo-Hout in Actie:
www.mierlohoutinactie.nl
secretariaat@mierlohoutinactie.nl

Wijkhuis de Geseldonk:
www.degeseldonk.nl
secretariaat@degeseldonk.nl
Tel. 0492-537495.

Wat te verkopen? Probeer ‘n
Mierlo-Houtje, verrassend succesvol!

Inleveradres: Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
Tel.: 0492 84 53 50

Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze
bon. Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per
hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

CURSUSSEN
Privé les stijldansen/openingsdans
Binnenkort bruiloft of een feestje?
Neem nu een privé dansles. Bel naar
Dansschool van den Putten 06-30252512.
www.danscursus.nl

Heeft u een mooie foto
van Mierlo-Hout?
Stuur hem naar
redactie@onsmierlohout.nl

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

NIEUW

Cederhoutstraat 31

NIEUW

NIEUW

Koeveldsestraat 7
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