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200.000m2 op voorraad
Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste
Laagste prijsgarantie en deskundig advies

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 

Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70

vloeren inspiratieinspiratie
van vloer het zelf

inspiratie
van vloer het zelf

inspiratie

extra rustiek, 
22 cm breed, 

15 mm dik
van 69.95 nu per m2

47.95

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 
5 kleuren

24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.95

KLIK PVC

drager Rigid
toplaag 0,30 mm 

4,5 mm dik
leverbaar in 

4 kleuren
van 37.95 nu per m2

19.95

33.9595

PVC STUNT
inclusief leggen en zelfklevende ondervloer

TARKETT DRYBACK
2 mm dik, 0,30 toplaag, slijtvast, in 18 kleuren

van 55.95 nu per m2  voor maar

hemelvaartsdag en
2e pinksterdag 

geopend 12.00-17.00 uur
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Op de koffi  e bij...

Braderie

Vruuger op ‘t Hout
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 Cederhoutstraat 44, Mierlo-Hout
• Jan Linders, Hoofdstraat Mierlo-Hout
• Jumbo, Hooftstraat 168 Mierlo-Hout
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Aan de inhoud van Ons Mierlo-Hout Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

In de 
spotlightsspotlights

Van oorsprong komt Mar-
tien niet uit Mierlo-Hout, 
maar uit Heeze waar hij in 
een groot gezin opgroeide. 
In 1968 kwam hij naar Mier-
lo-Hout en rolde hij na enige 
tijd ook in het verenigingsle-
ven van Mierlo-Hout.

Als ik vraag wat hij allemaal 
heeft gedaan, denk hij even 
na, maar komt al snel tot 
een antwoord: “Ik ben eind 
jaren 70 voorzitter geweest 
van Volkstuinvereniging De 
Apostelhoeve, zat in het be-
stuur van de Judovereniging 
van Mierlo-Hout en ik was 
vrijwilliger bij D’n Huysakker.” 
Ook carnaval heeft een spe-
ciaal plekje: “We gingen al-
tijd met een man of twaalf 
carnaval vieren bij De Klup-

pels.” en jaarlijks tot op he-
den wordt de toegang naar 
de Geseldonk feestelijk ver-
sierd. De liefde voor carnaval 
werd later doorgezet bij CV 
de Kwietkedieten, gevestigd 
in het Alphonsus. Hiervoor 
regelde Martien jarenlang 
met Ciska Nabuurs  alles 
qua organisatie, maar sinds 
kort is er een nieuwe bege-
leidster Jolande van de Wiel 
waar hij mee samenwerkt 
voor de toekomst. Nog re-
gelmatig komen ze met het 
‘clubke’ van de Boerenbrui-
loft van ‘96/97 bij elkaar: 
“We komen nog elk jaar bij 
elkaar met het clubke van 
toen. Met het 12,5 jarig be-
staan zijn we zelfs met zijn 
allen een weekendje weg 
geweest en dat was echt 

Binnen Mierlo-Hout bevinden zich veel 
‘onopvallende’ bezige bijtjes die liever op de 

achtergrond blijven. Ook Martien Maas behoort 
tot deze categorie en zet zich al jaren in voor 

het verenigingsleven in Mierlo-Hout: Hij zat in 
de organisatie van de seniorenvakantie week, 

maar ook voor de carnavalsvereniging ‘de 
Kwietkedieten’ regelde hij veel. 

Deze keer zijn we 
van harte welkom bij 
Anton van Lieshout

Lintjesregen

8

Op 26 april mochten 
20 Helmonders, waarvan 
er drie uit Mierlo-Hout 
komen een lintje in 
ontvangst nemen

Zondag 25 augustus 
organiseert BC Karper 
’83 weer haar jaarlijkse 
braderie op de Hoofdstraat 
in Mierlo-Hout.

In Mierlo-Hout, globaal 
tussen de oude Boterstraat 
en de nieuwe Europaweg, 
bevindt zich een gebied 
met loofbomen en veel 
kreupelhout

Martien Maas

heel gezellig!”, vertelt Riky 
de vrouw van Martien, met 
wie hij inmiddels 50 jaar ge-
trouwd is.
Zes jaar geleden stapte hij 
ook in de organisatie van de 
Seniorenvakantieweek, die 
in januari van dit jaar ook 
de titel: ‘Groepering van het 
jaar 2018’ hebben gewon-
nen. In deze week worden 
er allerlei activiteiten geor-
ganiseerd voor ouderen. Dit 
deed hij samen met Ciska 
Nabuurs en Gairthy Exalto, 
maar inmiddels hebben ze 
de organisatie overgedra-
gen aan ‘vers bloed’. Wat hij 
verder nog wil gaan doen?: 
“Voor nu wil ik het wat rus-
tiger aan gaan doen, maar ik 
zie wel weer wat er op mijn 
pad komt”.

Martien Maas in zijn achtertuin (Bron foto; Mandy Meeuwsen).
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Anton 
van Lieshout

Op de koffie bij...

Door: Loes Bakels – van Rijsingen

Loes aan de koffie met Anton van Lieshout. (bron foto’s; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl)

Hij was 1 van de 20 Helmondse gede-
coreerden die op vrijdag 26 april jl. een 
Koninklijke Onderscheiding van onze ei-
gen burgemeester Elly Blanksma heeft 
gekregen. Hij heeft zich ingezet voor vele 
verenigingen en zet zich nog steeds be-
langeloos voor een aantal verenigingen in. 
Daarom is hij ook niet voor niets gekozen 
tot Mierlohoutenaar van het jaar 2016. Hij 
is ook erg trots op zijn vrijwilligerspenning 
die hij in 2014 van de gemeente Helmond 

heeft mogen ontvangen. Anton is gebo-
ren op 4 november 1948 op de Goorsedijk 
in Mierlo. Ruim 54 jaar geleden is hij naar 
Mierlo-hout verhuisd. Eigenlijk verhuis-
de hij binnen Mierlo, maar later (in 1968) 
hoorde dat gedeelte bij Mierlo-hout. Een 
‘Mierlohoutenaar’ die ook altijd een ‘Mier-
lonaar’ blijft zegt hij zelf. 

Anton is een geboren commerciële man 
en wist al heel vroeg dat verkopen in zijn 

aard zat. Zijn moeder verkocht vroeger al 
alles wat los en vast zat. Hij is onderaan 
de ladder begonnen en heeft zichzelf uit-
eindelijk opgewerkt tot verkoopdirecteur. 
Nu klust hij nog wat bij zijn zoon Bjorn in 
het bedrijf.

“En hoe was het om een lintje
te mogen ontvangen?”
Anton: “Het was een hele leuke vrijdag-
morgen. Ik heb er geweldig van genoten. 
Voor mij is het een kroon op het werk. Ik 
had mezelf er ook nooit zo in verdiept, in 
die lintjes. Die vrijdagmorgen tijdens de 
uitreiking was het aardig, maar zaterdag in 
het kasteel voelde het pas echt speciaal. 
Toen voelde ik me ook echt trots.”

Elke uitgave gaan we op de koffie bij een 
wijkbewoner/wijkbewoonster, vereniging, bedrijf of 
betrokkenen van het gezellige Mierlo-hout. Deze keer 

zijn we van harte welkom bij Anton van Lieshout.
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“Dus het kwam als een verrassing?”
Anton: “Ik wist er niks van! Tot een half uur 
van tevoren had ik niks in de gaten. Bjorn 
vroeg mij of ik op kantoor aanwezig wilde 
zijn voor een afspraak met een klant. Ver-
volgens zei hij dat de klant had gebeld dat 
hij later kwam, dus of ik eerst nog even 
mee wilde gaan kijken naar een pand voor 
de zaak. Eenmaal daar zei hij dat hij nog 
een verrassing had. Vervolgens reden we 
naar de Cacaofabriek en ik dacht nog “zo 
daar is veel volk binnen!”. Ik stapte uit en 
toen zag ik twee vrienden van me, Wim en 
Cor, naar binnen gaan. Toen dacht ik voor 
het eerst dat het wel eens iets met mij te 
maken zou kunnen hebben.”

“Kun je eens iets vertellen over 
wat je zoal allemaal hebt gedaan?”
Anton: “Ik heb een aantal hoogtepunten 
voor mezelf opgeschreven. Het allermooi-
ste evenement wat ik mee heb mogen 
organiseren (vanuit Fanfare Unitas) is het 
record fietsen voor het Guiness book of 
records in 1988. De start was bij de Ra-
bobank in Mierlo-Hout en op een scherm 
konden mensen daar ook meekijken. Dat 
was heel hightech voor die tijd. In 24 uur 
hebben we 724 kilometer gefietst. Zelf 
heb ik ook meegefietst. En die vermel-
ding in het Guiness Book of Records is er 

gekomen.” En dan was er nog de Super-
loterij. Ook met de fanfare. Maar liefst 7 
keer hebben we deze succesvolle loterij 
mogen organiseren (1993-1999). Met als 
hoofdprijs een nieuwe auto. De loten wer-
den verkocht voor 120 gulden per stuk. 
Dat was veel geld en ik kreeg geregeld te 
horen dat ik die loten nooit verkocht zou 
krijgen. En als ik dan aan de deur stond 
en aan de mensen vertelde over de mooie 
prijzen die ze konden winnen en dan ver-
volgens zei “Het kost u maar 10 gulden 
per maand.” wilden ze bijna allemaal wel 
meedoen. Een mooie tijd was dat.

Ook voor de Helmondse Atletiek Club 
(HAC) heb ik me ingezet. Ik ben 3 jaar 
voorzitter geweest en ik heb toen het NK 
junioren voor de A/B pupillen mee mo-
gen organiseren in 2005.

Bij Carnavalsvereniging de Houtse Klup-
pels ben ik in 1988/1989 prins geweest. 
Een super mooi jaar, maar dat wordt je 
natuurlijk aangeboden. Ik ben 5 jaar voor-
zitter geweest en ik zie dat als een gewel-
dige periode met fantastische collega’s. 
Ook heb ik vele jaren commissiewerk 
gedaan (en nog steeds) onder andere in 
de boerenbruiloftcommissie, de dona-
teurscommissie en zeker niet te vergeten 
de oud papier en kleding-commissie. Elke 
zaterdagochtend kan er oud papier en 
kleding ingeleverd worden bij de kluppel-
hal. Ik ben ook trots op mijn Ere-lidmaat-
schap.
Voor Mierlo-Hout Promotion heb ik vele 
jaren dancing with the stars mogen orga-
niseren.
Het Gilde Sint Antonius Abt had vorig jaar 
natuurlijk de Kringgildedagen. Dat was 
een geweldige week met diverse hoogte-
punten. En ter ere van 100 jaar Gilde ac-
tiviteiten aan de Schutsboom en precies 
50 jaar aan de Heeklaan hebben we op 
26 mei jl. een Heilige Mis georganiseerd bij 
het kapelleke aan de St. Antoniusweg. Ja 
dat zijn leuke dingen.”

“Heb je nog plannen voor Mierlo-hout?”
Anton: “Omdat de jaren beginnen te tel-
len wordt het tijd om samen met Antoi-
nette leuke dingen te gaan doen. Maar 
ik zal altijd wel iets blijven doen. Ik doe 
ontzettend graag iets voor ouderen. Een 
leuke middag organiseren in Alphonsus 
bijvoorbeeld. Ook de spierziekte ALS 
(hebben wij helaas van dichtbij meege-
maakt) moet meer aandacht krijgen en 

daar wil ik me nog graag voor inzetten.
40 jaar vrijwilligerswerk was ontzettend 
leuk en leerzaam, maar ook dankbaar. Het 
streven naar beter, groter en succesvoller 
bij elk evenement dat ik mag organiseren 
zal bij mij nooit verdwijnen. Wat ik doe, 
doe ik goed of anders niet. Ik zeg altijd 
je kunt iets normaal doen of heel goed 
doen, en dat scheelt niet zoveel werk.”
Anton is alle mensen met wie hij heeft 
samengewerkt (of nog steeds mee werkt) 
zeer dankbaar. Een succes komt altijd 
vanuit de groep. Hij zegt dat hij het wat 
rustiger aan wil gaan doen. Maar dat was 
10 jaar geleden niet bij Anton opgekomen. 
Hoe vaak hij wel niet rechtstreeks vanuit 
het werk naar een vergadering is gegaan 
zegt Antoinette. En 1x heeft ze gemop-
perd. “Hij had 1100 kilometer aan 1 stuk 
doorgereden om bij een vergadering van 
de Houtse Kluppels te kunnen zijn!”. Het 
is toch een beetje de aard van het beest-
je…dat organiseren.

Het lintje dat Anton 
in ontvangst heeft mogen nemen.

Mogen we ook eens bij u op 

de koffie komen? Heeft u een 

bijzonder verhaal of een speciale 

binding met Mierlo-Hout? 

Een gezellige vereniging of 

onderneming? Laat het ons 

weten en we komen graag langs. 

Mail naar: 

redactie@onsmierlohout.nl

De trotse Anton samen 
met zijn lintje.
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De mini’s van thuis
Kunt u ook nooit kiezen?

Het liefst meerdere dingen bĳ  de lunch?
Wĳ  bĳ  Thuis! hebben de oplossing.

Onze chef maakt voor u graag de mini’s 
klaar. U kunt zelf kiezen uit 2, 3, 4 of 
zelfs 5 mini’s . Misschien ook trek in 

iets warms? Dan kunt u de mini’s 
ook combineren met een van 

onze overheerlĳ ke soepen.

Actie
Tegen inlevering van deze 

coupon één mini gratis.
(maximaal één coupon per gast, 

actie geldig t/m 13 juni 2019)

Brugstraat 23, 5731 HE Mierlo 
0492-432124 | www.thuisinmierlo.nl

Meer weten over 
de ontwikkelingen 

rondom KC Mierlo-Hout?

Wij, QliQ, Korein Kinderplein, 
KluppluZ en Jibb+, heten belangstellenden 

op dinsdag 4 juni van harte welkom 
tijdens ons open huis.

Op de inloopmomenten bent u 
vrij om binnen te lopen om een 
beeld te krijgen van de ontwik-
keling in en rondom het nieuwe 
kindcentrum. Tevens laten we 
iets zien uit onze innovatieve 
keuken op het gebied van we-
tenschap en  techniek.

Waar: St. Odulfusschool, 
Slegersstraat 2A, 
Helmond
Wanneer: 4 juni van 
8.30 - 10.30 / 13.00 - 
15.00 en 18.30 - 
20.30 uur

Dansen is weer helemaal van 
deze tijd en staat vooral be-
kend om de gezelligheid en 
sfeer.

Er wordt fijne dansmuziek ge-
draaid waarop u kunt dansen 
zoals Foxtrot, Wals, Tango, 
Cha, Veleta, Jive, Rumba maar 
ook Salsa, Bachata, Mam-
bo en de Sirtaki. Wel of geen 
danslessen? Geen probleem. 
Er is altijd wel iemand om een 
dansje mee te doen. Het mot-
to: lekker swingen en genieten! 
De muziek wordt verzorgd 
door dj Rob. De toegang is 
€2.-. U bent van harte wel-

kom, alleen of samen. Aan-
melden hoeft niet, u kunt ge-
woon binnenlopen en wordt 
vriendelijk ontvangen. Geniet 
ook van en leuke avond uit 
voor weinig geld.

U vindt Wijkhuis De Ge-
seldonk in de Cederhoutstraat 
44 in Mierlo-Hout.

In wijkhuis De Geseldonk wordt op 
zaterdag 1 juni om 20.30 uur een vrije 

dansavond gehouden.

Dansavond 
in De Geseldonk

GRATIS intake, gezondheidscheck én proefles!GRATIS intake, gezondheidscheck én proefles!

UNIEK IN HELMOND
personalfitnessnederland

intake, gezondheidscheck én proefles!

100% GARANTIE
“Doel tóch niet helemaal behaald? 

Dan gaan we kosteloos door!”

Kevin Coort - Personal Trainer

personalfitnessnederland.nl

personal

100% GARANTIE
“Doel tóch niet 

Dan gaan we kosteloos door!”

Verlies
10 20 kilo

   

Meld je aan op de website of bel voor een afspraak!

✔ Personal training  

✔ Programma op maat

✔ Voedingsadvies

Mierloseweg 337 | 5707 AK  Helmond | Tel. 06 - 11 23 03 15
personalfitnesshelmond@gmail.com 

@personalfitnesshelmond | @PFN_Helmond
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www.gewoon-koen.nl

Koen staat al meer dan 20 
jaar in de keuken. In kook-
studio Gewoon Koen heeft 
hij een nieuwe uitdaging ge-
vonden, waarbij hij zijn pas-
sie voor koken kan delen met 
anderen. “Alle workshops zijn 
gegarandeerd een bijzondere 
ervaring. We beginnen met 
een heerlijk welkomstdrank-
je en -hapje, daarna volgt de 
professionele uitleg van het 
menu!”

Bij Gewoon Koen is van alles 
mogelijk. Naast het stan-
daard 4-gangen keuzeme-
nu voor maar €44,95 kun je 
kiezen voor een themamenu 
of een menu dat je zelf hebt 
samengesteld. Voor sma-
kelijke workshops kun je te-
recht met groepen van 8 tot 
20 personen. 

Daarnaast verzorgt Gewoon 
Koen catering op maat!

Gewoon 
Koen
catering & les

Het doel is om de gasten zo lang mogelijk 
actief te houden door middel van diverse 
gezellige activiteiten en om de mantel-
zorgers een vrije dag te bezorgen, waar-
door zij hun accu weer enigszins kunnen 
opladen.

In het kader van “Kansrijk” zouden we de 
“Huiskamer” ook willen inzetten om ou-
deren te ontlasten, die nu dagelijks als 
mantelzorger actief zijn. 

Wijkraad Mierlo-Hout wil zich inzetten 
om de uitbreiding van deze dagopvang 

te realiseren op woensdag en mogelijk 
de dinsdag. Hiervoor zijn we op zoek naar 
enthousiaste personen met geduld en 
een “warm” hart. Hebt u een verzorgende 
achtergrond of ervaring met de omgang 
met mensen die extra zorg nodig hebben 
en wilt u uw medemens helpen, dan zou-
den wij graag met u in contact komen. 

Mocht u deze achtergrond niet hebben, 
dan kunt u ook reageren, omdat Savant 
(Alphonsus) graag bereid is om vrijwilli-
gers bij te scholen. Ook de professionele 
begeleiding berust bij Savant. 

De bezigheden zijn zeer divers. Denk 
hierbij o.a. aan wandelen, gezelschaps-
spelletjes doen, biljarten, bloemschikken, 
samen boodschappen inkopen, bakken, 
handwerken en heel belangrijk is het 
voorbereiden van de gezamenlijke lunch, 
waarbij de gasten zelf de verse soep klaar 
maken, tafeldekken en opruimen. 

Als deze wijze van “zorgen” u aanspreekt, 
dan kunt u zich opgeven door een mail 
te sturen naar Jan Drouen, voorzitter@
wijkraadmierlohout.nl. Hij neemt dan zo 
spoedig mogelijk contact met u op.

Mogen wij 
op u rekenen?
In 2016 is in wijkhuis De Geseldonk gestart met de opvang van 
licht dementerenden gedurende 1 dag per week. Nu is dat al 
uitgebreid tot twee dagen. Het is bedoeld als verlengstuk van 
de eigen huiskamer. Vandaar dat de gezellig ingerichte ruimte 
ook de ‘Huiskamer’ genoemd wordt.
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Lintjesregen
in Mierlo-Hout

De heer (Fred) G.J.H.A. Bijsterveld (71) is 
benoemend tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau. De heer Bijsterveld zet zich al 
meer dan tien jaar, sinds 2009, in als vrij-
williger bij Stichting Helmond City Events. 
Deze Stichting organiseert evenementen 
in Helmond. Sinds 2001 is de heer Bijster-
veld Coördinator/vrijwilligers bij Helmond 
Marketing. Helmond Marketing is dé 
stadsmarketingorganisatie van Helmond 

De heer (Eric) H.A.J. Smeulders (63) is 
benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau. Al sinds  1971 vervult de heer 
Smeulders diverse functies binnen Hand-
boogvereniging Houts Welvaren. 

De heer Smeulders heeft in de periode 
1971 tot heden vele periodes deel uit ge-
maakt van het bestuur en is  daarnaast 
actief als bouwcoördinator, onderhouds-
man, wedstrijdorganisator en wedstrijd-
commissaris. Van 2006 tot 2018 was 
De heer Smeulders materiaalman voor 
GroenLinks afdeling Helmond.

De heer (Anton) A.T.H. van Lieshout (70) 
werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De heer Van Lieshout 
was al jarenlang verbonden aan Fanfare 
Unitas toen hij in 1985 (tot 2015) lid werd 
van de commissarissen. Sinds 1994 heeft 
hij binnen CV De Houtse Kluppels diverse 
kaderfuncties vervuld en heeft hij zitting 
gehad in diverse organiserende commis-
sies. Sinds 2008 is hij als voorzitter van 
de commissie donateurs verantwoordelijk 
voor fondsenwerving. 

De heer Van Lieshout is sinds 2008 
voorzitter van Mierlo-Hout promotion 
en sinds 2014 lid van activiteitencom-

missie Tourclub Mierlo-Hout, sinds 2015 
Voorzitter Gildeheren van Gilde Sint An-
tonius Abt Mierlo Hout. Voor Woonzorg-
centrum Alphonsus/AmeideSavant is de 
heer Van Lieshout sinds 2001 betrokken 
bij de organisatie van kleine evenemen-
ten voor ouderen. In de jaren negentig 
werd de heer Van Lieshout actief in de 
atletieksport. In 2003 heeft de heer Van 
Lieshout de functie van voorzitter op zich 
genomen tot aan 2006.  In 2014 heeft 
hij ook de vrijwilligerspenning ontvangen 
van de gemeente Helmond voor zijn ja-
renlange inzet voor de gemeenschap in 
Mierlo-Hout en Carnavalsvereniging De 
Houtse Kluppels.

De heer (Anton) A.T.H. van Lieshout

De heer (Eric) H.A.J. Smeulders

De heer
(Fred) G.J.H.A. 

Bijsterveld

Op 26 april mochten 20 Helmonders, waarvan er drie uit Mierlo-Hout komen, 
een lintje in ontvangst nemen. Voor velen kwam het als een verrassing, 
sommigen hadden het vrij snel door of wisten het al ruim van tevoren. 
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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. 

Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS Helmond 
www.obshout.nl 

G
elu

kkig op school

Sinds 1975 bestaat de Stich-
ting Mierlo-Hout Promotion. 
Talloze succesvolle activitei-
ten werden georganiseerd ter 
promotie van het actieve Hel-
mondse dorp Mierlo-Hout. 
De huidige stichtingsleden 
hebben besloten om de acti-
viteiten (voorlopig)  te staken 
en de stichting een slapend 
bestaan te geven. 

Totdat een actieve jonge groe-
pering binnen Mierlo-Hout 
weer opstaat met nieuwe fris-
se idee-en en evenementen 
ten bate van de promotie van 
Mierlo-Hout. Een wijk binnen 
Helmond met trotse inwoners, 
die hun wijk willen promoten 
en leefbaar willen houden.

Dus ben je redelijk jong, met 
een fris idee met voldoende 
draag- en mankracht, neem 
dan het vaandel over en pro-
moot ons dorp. Er is nog een 
bepaald bedrag in kas om 
zo’n activiteit, na goedkeuring 
van het huidige bestuur te on-
dersteunen. Alle taken worden 
daarna dan ook overgedragen.
Tot die tijd bedanken we een-
ieder, wachten op reacties en 
graag tot ziens.
Reactie: mail naar 
antonenantoinette@
gmail.com

Stichting Mierlo-Hout Promotion 
zet activiteiten op ‘hold’

Wie kust deze schone 
slaapster wakker?

Tafel

Tennis
Tafel

Tennis
Heeft u er wel eens aan gedacht,... Tafeltennis?!

Een hele leuke sport voor vrijwel alle leeftijden (bij ons vanaf 16 jaar)!
In een prettig toegankelijk, en ongedwongen sfeer!

Loopt u dan op beslist een keer binnen bij:
tafeltennisvereniging  DSP “De Soepele Pols” !

Zonder enige verplichting kunt u dan eens kijken, een praatje maken, 
een spelletje proberen?! Wij zien uw bezoek met plezier tegemoet!

Elke woensdag avond van 20:00 tot 23:00uur

Wijkcentrum  “De Geseldonk”
Cederhoutstraat 44, Helmond

Heeft u er wel eens 
aan gedacht: Tafeltennis?!

Een hele leuke sport voor 
vrijwel alle leeftijden (bij 
ons vanaf 16 jaar)! In een 
prettig toegankelijk, en on-
gedwongen sfeer! 

Loopt u dan op beslist een 
keer binnen bij: tafeltennis-
vereniging DSP “De Soepele 
Pols” ! Zonder enige ver-
plichting kunt u dan eens kij-

ken, een praatje maken, een 
spelletje proberen?! Wij zien 
uw bezoek met plezier tege-
moet! Elke woensdagavond 
van 20:00 tot 23:00 uur

www.tafeltennis-dsp.nl
Wijkcentrum 
“De Geseldonk”
Cederhoutstraat 44, 
Helmond

Braderie 
in Mierlo-Hout
Zondag 25 augustus orga-
niseert BC Karper ’83 weer 
haar jaarlijkse braderie op de 
Hoofdstraat in Mierlo-Hout.

Vanaf nu is het mogelijk een 
grondplaats of kraam te reser-
veren om uw oude en nieuwe 
spullen te presenteren. Voor 
Houtse, Helmondse en Mier-
lose deelnemers speciale prij-

zen, ook voor verenigingen en 
charitatieve instellingen. Denk 
aan naamsbekendheid of kas 
spekken, demonstraties enz. 

Meld je aan of informeer op 
tijd om teleurstelling te voor-
komen bij: Organisatie BC 
Karper ’83 telefoon 0492-
537855 of Koolen en Koolen, 
telefoon: 013-5801514

(Bron foto; Eric van der Putten).
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Lid ANVO - 
gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Piet Andriessen B.V.

Hortsedijk 11
5708 HA Helmond
Tel.: 0492-54 86 58
Fax: 0492-52 35 24
www.andriessenoptiek.nl
info@andriessenoptiek.nl

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

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

Zaterdag - 09.00 - 16.00u

DEELEN DE 
SFEERMAKERS 

IN HUIS

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

Look Better.    

   Feel Better.

C9®

Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    

   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.

HET ‘CLEANSINGSPROGRAMMA’ C9  
HELPT JE IN NEGEN DAGEN EEN VLIEGENDE START  

TE MAKEN OP WEG NAAR EEN FITTERE VERSIE VAN JEZELF. 

Tijdens C9 volg je een effectief voedingsschema en  
bewegingsplan, Je wordt ondersteund met een 

supplementenpakket, tips voor een gezonde levensstijl en  
recepten om gezonde maaltijden te bereiden. Zo leer je met  
C9 om patronen te veranderen en een goede basis te leggen  

voor een gezonde levensstijl op de lange termijn. 

C9 is een mooie samenstelling van kwaliteitsproducten  
waaronder de Forever Ultra Lite Shake verkrijgbaar in de  

smaken vanille en chocola. De basis van het C9 programma  
zijn onze aloë vera dranken. De producten in C9 zijn nauwkeurig  
op elkaar afgestemd om jou maximaal te kunnen ondersteunen  

bij het bereiken van jouw doelen.

KIES HET C9 PROGRAMMA  
MET JOUW FAVORIETE ALOË VERA DRANK

Daarom hebben we haar een 
bezoekje gebracht met een ca-
deaubon van La Sarel en een 
mooie bos bloemen van Bloem-
boetiek Nicole. Voor de tweede 
wens keer zijn de vrijwilligers 
van Stichting Hart voor Minima 
in het zonnetje gezet met een 
fris voorjaarsbloembakje. Deze 
wens is mede mogelijk gemaakt 
door Bloemsierkunst Rens van 
Dijk. De wensboom wordt mo-
gelijk gemaakt door Onderne-
mers Vereniging Mierlo-Hout.

Eerste twee wensen 
zijn in vervulling gegaan! 

Ook de vrijwilligers van Hart voor Minima werden verrast. (Bron foto’s; OVMH)

De wens voor mevrouw Henkelman 
ging als eerste in vervulling.

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Lenie Klaasen
06-52716622
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Muziekvereniging Unitas is geno-
mineerd voor de Verkiezing Club 
van het Jaar. Muziekvereniging 
Unitas maakt daarmee kans op de 
titel in de gemeente Helmond, pro-
vincie Noord Brabant en misschien 
wel de landelijke titel. Er kan vanaf 
nu tot 7 juni op Muziekvereniging 
Unitas worden gestemd via:

www.clubvanhetjaar.nl/
muziekvereniging-unitas. 

Daarmee maken zij kans op een 
masterclass naar keuze en een pro-
fessionele promotiefilm om de club 
extra in de schijnwerpers te zetten. 
Ambassadrice Shirma Rouse draagt 
de Verkiezing Club van het Jaar een 
warm hart toe. Zij weet als geen an-
der hoe belangrijk een club kan zijn 
om plezier in je culturele activiteit te 
hebben. 

Dat dit de basis kan vormen voor 
levenslang plezier en wie weet voor 
een succesvolle carrière in de cultuur.

genomineerd voor 
Club van het Jaar

In de wijk Ashorst hebben we een wijk-
vereniging die enerzijds sociale activi-
teiten organiseert om de samenhang te 
bevorderen en anderzijds een buurtpre-
ventieteam organiseert. Uiteindelijk ho-
pen we hiermee een bijdrage te leveren 
aan een prettige leefomgeving in onze 
mooie wijk. Meer informatie is te vinden 
op onze website www.ashorst.nl .

BBQ Feest: Het is weer Zomer!
Op zondagmiddag 30 juni aanstaande 
start om 14:00 uur onze wijk BBQ en zal 
duren tot 18:00 uur. We houden de BBQ 
op onze vertrouwde plek, op het grasveld 
bij het blauwe klimrek aan de Sjef Rem-
menlaan. De BBQ is ook dit jaar gratis 
voor onze leden. De drankjes serveren we 
zoals u gewend bent tegen een geringe 
vergoeding. We willen u vragen om u zo 
spoedig mogelijk aan te melden, doch ui-
terlijk 16 juni 2019. Graag aanmelden via 
onze website www.ashorst.nl .

 
Ook wijkbewoners van Ashorst die geen 
lid zijn, zijn van harte welkom. We vragen 
een bijdrage van € 5,00 per volwassene, 
kinderen gratis onder begeleiding van een 
volwassene voor de BBQ.

Maar het is nog beter om lid te worden 
van onze wijkvereniging voor maar € 8,00 
per jaar per gezin. Aanmelden kan via 
info@ashorst.nl.

Wijkvereniging Ashorst
Arie van Houwelingen
voorzitter@ashorst.nl
0492-522447  

Nieuws van 
Wijkvereniging 
Ashorst 

Bridge is een redelijk gecompliceerd 
kaartspel, met name omdat bij het bie-
den een heel stelsel van afspraken hoort 
met allerlei vaktermen. Bridge leert men 
het beste via het volgen van een of meer 
cursussen, die door ervaren bridgedo-
centen gegeven worden.

Onze vereniging organiseert op gezette 
tijden cursussen voor beginners en gevor-
derden. Daarvoor vragen wij een kosten-
dekkende vergoeding. 
Daarbij komt meestal nog de aanschaf 
van een lesboek. Als gedeeltelijke com-
pensatie doen wij een aantrekkelijk aan-
bod om lid te worden van onze vereniging. 
Onze beginnerscursussen, bestaande uit 
deel 1 en 2,  zijn bedoeld voor degenen die 
niet eerder bridge gespeeld hebben en die 
zich de basiskennis van bridge eigen willen 
maken. 

Onze beginnerscursus deel 2 start in de 
loop van september 2019. De cursus 
wordt gehouden op woensdagmiddag in 
De Geseldonk. Degenen die hun kennis 
van bridge willen ophalen, zijn van harte 
welkom. 
 
U kunt zich opgeven voor de beginners-
cursus 2 door vóór 19 augustus 2019 een 
email te sturen naar t.leijten2@hotmail.
com of te bellen met Theo:  0492 534793

Cursus
bridge
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

INZAMELING
OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16

Ambachtelijke 
worstenbroodjes
Doos á 24 stuks - Beckers
Normaal 17,49

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.

9,99
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Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout is opgericht in 1974. Sindsdien bundelen ze als ondernemers de krachten 
en maken zich sterk om Mierlo-Hout tot een fi jn leefbaar ‘dorp in een stad’ te maken. De afgelopen jaren heeft 
dat geresulteerd in bijvoorbeeld de realisatie van het mooie Houtse centrum en het Houtsnippers Spaarsysteem. 
In de winter de sfeerversiering in de hoofdstraten van ’t Hout en in de zomer de prachtige Hanging Baskets. 
Voor de kleintjes is er een Sinterklaasviering en in de zomer de Kinder Vakantie week die ondersteund wordt. 
Ook sponsoren ze vaak lokale verenigingen en evenementen. OVMH is aangesloten bij 
Wijk-management Helmond/Ondernemersfonds Helmond. www.ovmh.nl

JUNI 2019 DRUKWERK ACTIE 
Vraag naar de actievoorwaarden.
Mail naar: info@adcommunicatie.nl

500 
PROFESSIONELE 
VISITEKAARTJES
dubbelzijdig full colour, 300 grams, 55x85 mm

excl. btw

 www.adventurestore.nl | info@adventurestore.nl

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

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

Zaterdag - 09.00 - 16.00u

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

www.gewoon-koen.nl

Koen staat al meer dan 20 
jaar in de keuken. In kook-
studio Gewoon Koen heeft 
hij een nieuwe uitdaging ge-
vonden, waarbij hij zijn pas-
sie voor koken kan delen met 
anderen. “Alle workshops zijn 
gegarandeerd een bijzondere 
ervaring. We beginnen met 
een heerlijk welkomstdrank-
je en -hapje, daarna volgt de 
professionele uitleg van het 
menu!”

Bij Gewoon Koen is van alles 
mogelijk. Naast het stan-
daard 4-gangen keuzeme-
nu voor maar €44,95 kun je 
kiezen voor een themamenu 
of een menu dat je zelf hebt 
samengesteld. Voor sma-
kelijke workshops kun je te-
recht met groepen van 8 tot 
20 personen. 

Daarnaast verzorgt Gewoon 
Koen catering op maat!

Gewoon 
Koen
catering & les

www.gewoon-koen.nl

Koen staat al meer dan 20 
jaar in de keuken. In kook-
studio Gewoon Koen heeft 
hij een nieuwe uitdaging ge-
vonden, waarbij hij zijn pas-
sie voor koken kan delen met 
anderen. “Alle workshops zijn 
gegarandeerd een bijzondere 
ervaring. We beginnen met 
een heerlijk welkomstdrank-
je en -hapje, daarna volgt de 
professionele uitleg van het 
menu!”

Bij Gewoon Koen is van alles 
mogelijk. Naast het stan-
daard 4-gangen keuzeme-
nu voor maar €44,95 kun je 
kiezen voor een themamenu 
of een menu dat je zelf hebt 
samengesteld. Voor sma-
kelijke workshops kun je te-
recht met groepen van 8 tot 
20 personen. 

Daarnaast verzorgt Gewoon 
Koen catering op maat!

Gewoon 
Koen
catering & les

Gewoon 
Koen
catering & les

STEUN DE LOKALE ONDERNEMERS, ZIJ VERDIENEN HET!

Een bijzonder afscheid regelen?

Bij Monuta proberen we het traject zo 
prettig en waardig mogelijk te laten verlo-
pen. Met onze jarenlange ervaring helpen 
wij u graag in deze moeilijke periode. We 
nemen u de zorg uit handen, zodat u rus-
tig afscheid kunt nemen.

Onze werkwijze
Tijdens een eerste persoonlijke kennis-
making geeft u aan wat uw wensen zijn 
voor de uitvaart. Wij (Monuta Magis) ma-
ken daar een mooie vertaling van en ge-
ven inzicht in de kosten. Ook zorgen wij 
ervoor dat alles ook daadwerkelijk naar 
wens geregeld wordt. Ondertussen kunt u 
zich in alle rust buigen over bijvoorbeeld 
het uitzoeken van foto’s of muziek. Want 
dat zijn vaak de unieke momenten in 
deze periode. 

Voor het regelen van een uitvaart staan 
wij persoonlijk voor u klaar. 
Wij nemen uw werk graag uit handen 
en denken creatief mee over de moge-
lijkheden om de uitvaart van uw over-
leden dierbare persoonlijk en passend 
te maken. 

Waarom Monuta Magis? 
Bij Monuta Magis staan uw wensen voor 
ons centraal. Er wordt altijd een waardig 
afscheid, passend binnen uw budget ge-
regeld. Ook heeft u altijd één vaste con-
tactpersoon (voor, tijdens en na de uit-
vaart). 
Onze uitvaartbezorgers zijn oprecht be-
trokken en de afspraken die we met u 
maken zijn duidelijk en transparant. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
rondom een uitvaart regelen? Dan helpen 
wij u graag verder.

Het voorbereiden van een uitvaart is een emotioneel 
traject. In een relatief korte tijd moet er veel geregeld 
worden. Een periode waarin eigenlijk tijd en 
aandacht voor het verlies centraal moet staan. 

Monuta Magis
Warandelaan 62
5707 CV Helmond
Telefoonnummer: 0492-666000
E-mail: jmagis@monuta.nl 
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het Coovelsbos
Door: Hans Vogels, foto's: RHCe, Marinus van den Elsen, internet.

In Mierlo-Hout, globaal tussen de oude Boterstraat en de nieuwe Europaweg, 
bevindt zich een gebied met loofbomen en veel kreupelhout. Het is het zogeheten 
Coovelsbos, dat sinds het begin van de negentiende eeuw haar naam dankt aan de 
familie Coovels. Het grenst aan de Schootense Loop, een zijriviertje van de Goorloop 

en bevat in hoofdzaak populieren, hoewel er ook berken en eiken voorkomen.

Het bos werd begin jaren 70 in tweeën 
gedeeld door de aanleg van een autoweg.  
Het natuurgebied maakt heden ten dage 
deel uit van de gemeente Helmond, maar 
behoorde voor de annexatie van 1968 tot 
Mierlo. Het bos heeft een lange geschie-
denis. In 1819 verkocht de Mierlose notaris 
Smits, voor 2600 gulden, ‘een schaar-
bosch gelegen te Mierlo op het Hout, circa 
55 lopense groot’ aan Petrus Coovels, die 
zich in 1803 vanuit Bergeijk in Helmond 
had gevestigd. Als telg uit een gerenom-
meerde textielfabrikantenfamilie genoot 
Petrus aanzien, daarbij was hij gedu-
rende twintig jaar lid van de Helmondse 
gemeenteraad. In het bos liet hij bomen 
planten. 

Het circa tien hectaren grote gebied 
ontwikkelde zich daarna tot een 
landschapspark met een uitermate 

Hoeve Boschwijk getekend en geschilderd door Marinus Dillen. Leden van de familie Coovels bij het Beukenhuisje in het Coovelsbos.

Verliefden kerfden een hartje en hun initialen 
in de stammen van het Beukenhuisje.

Uitdijende vegetatie heeft van de kraters 
fraaie bosmeertjes gemaakt.

Dit drietal bomen behoorde tot een groep van tien die samen het Beukenhuisje 
vormden. Broers en zus van de familie Klaasen die opgroeiden in een boerderij aan 'De 

Steenoven', bezochten in 2016 deze markante plek, die ze hun hele leven al kennen.

De geheimen van

zeldzame vegetatie. In het aankoop-
jaar werden er populieren gezet en 
later een hoeveelheid elzen, berken 
en eiken.

Het bos had weliswaar een recreatieve 
functie, maar diende primair voor de 
houtproductie. Zoals in 1876, toen een 
kwantum eiken ‘staande in den laan en 
op den wal in ons Bosch op het Hout’ 
voor het niet geringe bedrag van 2000 
gulden te koop werd aangeboden. In 1927 
werd het bos verkocht aan Houthandel 
Felix Clercx. Na enkele decennia was het 
bijna ondoordringbaar geworden, ook al 
waren er veel bomen geveld. Omdat het 
gebied toen geen bescherming genoot 
had Staatsbosbeheer een kapvergunning 
verleend, wel was een herplantingsplicht 
opgelegd. Vanaf toen veranderde het bos 
in een natuurgebied. Zeldzame planten 

komen er voor, zoals de slanke sleutel-
bloem en de gevlekte orchis. In de lente 
bloeien er bosanemonen en speenkruid. 
Het meest opvallend is de grote schat 
aan paddenstoelen. Vele soorten zijn er 
geteld, waaronder het ovale holsteentje, 
een unieke slijmzwam. Middenin in het 
Coovelsbos bevinden zich drie ondiepe 
poeltjes. Ze zijn niet op een natuurlijke 
wijze ontstaan, maar door bominslagen als 
gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Na 
de Duitse capitulatie werden door jacht-
vliegtuigen alsnog enige bommen afge-
worpen, die mogelijk waren bestemd voor 
een goederentrein ter hoogte van wacht-
post 37. Volgens ooggetuigen had het 
treinpersoneel de gelegenheid gekregen 
de trein te verlaten. Enkele projectielen 
die het doel misten, veroorzaakten in het 
bos drie kort bij elkaar liggende kraters. 
Door uitdijende vegetatie veranderden 

die geleidelijk in bosmeertjes, welke nog 
steeds in het boslandschap zichtbaar zijn.

Hoeve Boschwijk
Grenzend aan het bos kocht Coovels een 
met kreupelhout begroeid stuk grond. 
Hierop liet hij in 1854 een buitenverblijf 
bouwen waar de familie vaak verbleef. Het 
was een zogeheten langgevelboerderij die 
Boschwijk werd genoemd. Naast het pand 
stond een bakhuisje. Vanwege brand-
gevaar was de oven, die met mutsaards 
werd gestookt, in het vrijstaand gebouwtje 
ondergebracht. Na verloop van tijd werd 
het pand aan derden verpacht, maar één 
vertrek bleef als buitenverblijf in gebruik. 
Het had een eigen entree en was dus niet 
van binnenuit bereikbaar. Dit verklaart 
waarom de boerderij over twee voordeuren 
beschikte. In 1860 werd de boerderij 
betrokken door Peter Sleegers en Johanna 
Meulendijks. Van de familie is niet veel 
bekend, zij het dat ze met zeven kinderen 
werden gezegend. Het zal druk geweest zijn 
in het huis, temeer omdat er ook nog enige 
knechten inwonend waren. Vanaf 1895 
woonde er Hermanus Dillen en Maria Anna 
van Eijk met hun gezin. Het echtpaar had 
vier kinderen: Maria Catharina, Hendrikus, 
Peter Martinus (roepnaam Marinus) en 
Peter Johannes. Marinus is de Mierlo-
Houtse kunstschilder die als boerenzoon 
opgroeide, les nam aan de Helmondse 
tekenschool en vervolgens aan de kunst-
academie studeerde. Zijn oeuvre omvat 

pastel- en pentekeningen van mensen in 
hun dagelijks werk, etsen en schilderijen. 
Rond de eeuwwisseling vestigden Andreas 
en Marie Relou zich in hoeve Bosch wijk. 
Samen met hun kinderen runden ze een 
grotendeels agrarische onderneming met 
een kleine veestapel. In de jaren tachtig 
werden de bezigheden overgenomen door 
een van hun zonen (Antoon Relou, met 
echtgenote Anneke Dillen en hun zonen 
Andries, Harrie, Antoon en Mario), die 
het boerenbedrijf naar Mill verplaatste. 
Het betekende het einde van het illustere 
Boschwijk, het werd verkocht en afge-
broken. Op dezelfde plaats verrees een 
nieuwe woonruimte. Geen boerderij, maar 
wel met alle kenmerken daarvan. In het 
pand wordt een Bed en Breakfast geëx-
ploiteerd, wat mensen de gelegenheid 
biedt om een overnachting te combineren 
met een boswandeling en van de mooie 
natuur te genieten.

Het Beukenhuisje
Rijdend op de A270 in de richting 
Helmond, vallen drie beukenbomen op 
die aan de buitenrand van het Coovels bos 
staan. Eens behoorden ze tot een groep 
van acht tot tien exemplaren die in 
formatie een soort bomenhuisje vormden. 
De bomen staan op ’t Hout bekend als 
‘Het Beukenhuisje’, maar dialectisch is 
‘Buujkeheuske’ meer op zijn plaats. De 
imposante beuken zijn de grootste van 
hun soort die in het bos voorkomen. 
Vroeger was men er van overtuigd dat zo’n 
formatie bij onweer een veilige schuilplaats 
bood. Het was in het bijzonder bedoeld 
voor bosarbeiders. De mythe bestaat dat 
de bliksem nooit in een beuk inslaat. Om 
over een veilige schuilplaats te beschikken, 
werden acht tot tien beuken in een cirkel 

geplant. Samen vormden ze een relatief 
veilige plaats bij slecht (on)weer. Wanneer 
de bliksem in een beuk inslaat, wordt de 
kracht tot diep in de grond afgevoerd. Men 
staat bij onweer en bliksem dus relatief 
veilig onder zo’n boom, al is dit niet weten-
schappelijk bewezen. Aan de andere kant 
is het wel zo dat de bomen loszittende 
takken in hun kruinen dragen. Die kunnen 
bij slecht weer naar beneden vallen, wat 
niet aan de beoogde veiligheid bijdraagt. 
Beuken behouden hun bladerdek tot het 
nieuwe lover eind april uitloopt. 
Daarom is een beukenhuisje ook geschikt 
als schuilplaats bij een regenbui. Het 
Beukenhuisje had altijd iets romantisch. 
In de dagen van weleer was het een plek 
waar verliefden hun affectie jegens elkaar 
betuigden. Ter bevestiging kerfden ze hun 
initialen, al of niet in een hartje, in de bast 
van de bomen. De stammen werden zo 
stille getuigen van hun romantiek. Op de 
bomen zijn nog sporen van de inkepingen 
zichtbaar, al zijn ze door de tijd bijna 
onleesbaar geworden. Nu resteren er nog 
slechts drie beuken, van een schuilplaats is 
dus eigenlijk geen sprake meer. De bomen 
verslechterden, in de stammen en wortels 
ontstonden gaten waarin zich rottend water 
ophoopte. Tengevolge ontstond een ontbin-
dingsproces waardoor ze instabiel werden. 
Het ontbreken van het nodige onderhoud 
zal daaraan wellicht aan bijgedragen hebben. 
Op den duur waren de eens zo glorieuze 
stammen niet meer tegen stormen bestand. 
Desondanks zijn de drie resterende beuken, 
evenals enkele oude eiken, opgenomen op 
de bomenkaart en de bomencatalogus van 
de gemeente Helmond. 

Met dank aan:
Rinie Weijts en Theo Relou.
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het Coovelsbos
Door: Hans Vogels, foto's: RHCe, Marinus van den Elsen, internet.

In Mierlo-Hout, globaal tussen de oude Boterstraat en de nieuwe Europaweg, 
bevindt zich een gebied met loofbomen en veel kreupelhout. Het is het zogeheten 
Coovelsbos, dat sinds het begin van de negentiende eeuw haar naam dankt aan de 
familie Coovels. Het grenst aan de Schootense Loop, een zijriviertje van de Goorloop 

en bevat in hoofdzaak populieren, hoewel er ook berken en eiken voorkomen.

Het bos werd begin jaren 70 in tweeën 
gedeeld door de aanleg van een autoweg.  
Het natuurgebied maakt heden ten dage 
deel uit van de gemeente Helmond, maar 
behoorde voor de annexatie van 1968 tot 
Mierlo. Het bos heeft een lange geschie-
denis. In 1819 verkocht de Mierlose notaris 
Smits, voor 2600 gulden, ‘een schaar-
bosch gelegen te Mierlo op het Hout, circa 
55 lopense groot’ aan Petrus Coovels, die 
zich in 1803 vanuit Bergeijk in Helmond 
had gevestigd. Als telg uit een gerenom-
meerde textielfabrikantenfamilie genoot 
Petrus aanzien, daarbij was hij gedu-
rende twintig jaar lid van de Helmondse 
gemeenteraad. In het bos liet hij bomen 
planten. 

Het circa tien hectaren grote gebied 
ontwikkelde zich daarna tot een 
landschapspark met een uitermate 

Hoeve Boschwijk getekend en geschilderd door Marinus Dillen. Leden van de familie Coovels bij het Beukenhuisje in het Coovelsbos.

Verliefden kerfden een hartje en hun initialen 
in de stammen van het Beukenhuisje.

Uitdijende vegetatie heeft van de kraters 
fraaie bosmeertjes gemaakt.

Dit drietal bomen behoorde tot een groep van tien die samen het Beukenhuisje 
vormden. Broers en zus van de familie Klaasen die opgroeiden in een boerderij aan 'De 

Steenoven', bezochten in 2016 deze markante plek, die ze hun hele leven al kennen.

De geheimen van

zeldzame vegetatie. In het aankoop-
jaar werden er populieren gezet en 
later een hoeveelheid elzen, berken 
en eiken.

Het bos had weliswaar een recreatieve 
functie, maar diende primair voor de 
houtproductie. Zoals in 1876, toen een 
kwantum eiken ‘staande in den laan en 
op den wal in ons Bosch op het Hout’ 
voor het niet geringe bedrag van 2000 
gulden te koop werd aangeboden. In 1927 
werd het bos verkocht aan Houthandel 
Felix Clercx. Na enkele decennia was het 
bijna ondoordringbaar geworden, ook al 
waren er veel bomen geveld. Omdat het 
gebied toen geen bescherming genoot 
had Staatsbosbeheer een kapvergunning 
verleend, wel was een herplantingsplicht 
opgelegd. Vanaf toen veranderde het bos 
in een natuurgebied. Zeldzame planten 

komen er voor, zoals de slanke sleutel-
bloem en de gevlekte orchis. In de lente 
bloeien er bosanemonen en speenkruid. 
Het meest opvallend is de grote schat 
aan paddenstoelen. Vele soorten zijn er 
geteld, waaronder het ovale holsteentje, 
een unieke slijmzwam. Middenin in het 
Coovelsbos bevinden zich drie ondiepe 
poeltjes. Ze zijn niet op een natuurlijke 
wijze ontstaan, maar door bominslagen als 
gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Na 
de Duitse capitulatie werden door jacht-
vliegtuigen alsnog enige bommen afge-
worpen, die mogelijk waren bestemd voor 
een goederentrein ter hoogte van wacht-
post 37. Volgens ooggetuigen had het 
treinpersoneel de gelegenheid gekregen 
de trein te verlaten. Enkele projectielen 
die het doel misten, veroorzaakten in het 
bos drie kort bij elkaar liggende kraters. 
Door uitdijende vegetatie veranderden 

die geleidelijk in bosmeertjes, welke nog 
steeds in het boslandschap zichtbaar zijn.

Hoeve Boschwijk
Grenzend aan het bos kocht Coovels een 
met kreupelhout begroeid stuk grond. 
Hierop liet hij in 1854 een buitenverblijf 
bouwen waar de familie vaak verbleef. Het 
was een zogeheten langgevelboerderij die 
Boschwijk werd genoemd. Naast het pand 
stond een bakhuisje. Vanwege brand-
gevaar was de oven, die met mutsaards 
werd gestookt, in het vrijstaand gebouwtje 
ondergebracht. Na verloop van tijd werd 
het pand aan derden verpacht, maar één 
vertrek bleef als buitenverblijf in gebruik. 
Het had een eigen entree en was dus niet 
van binnenuit bereikbaar. Dit verklaart 
waarom de boerderij over twee voordeuren 
beschikte. In 1860 werd de boerderij 
betrokken door Peter Sleegers en Johanna 
Meulendijks. Van de familie is niet veel 
bekend, zij het dat ze met zeven kinderen 
werden gezegend. Het zal druk geweest zijn 
in het huis, temeer omdat er ook nog enige 
knechten inwonend waren. Vanaf 1895 
woonde er Hermanus Dillen en Maria Anna 
van Eijk met hun gezin. Het echtpaar had 
vier kinderen: Maria Catharina, Hendrikus, 
Peter Martinus (roepnaam Marinus) en 
Peter Johannes. Marinus is de Mierlo-
Houtse kunstschilder die als boerenzoon 
opgroeide, les nam aan de Helmondse 
tekenschool en vervolgens aan de kunst-
academie studeerde. Zijn oeuvre omvat 

pastel- en pentekeningen van mensen in 
hun dagelijks werk, etsen en schilderijen. 
Rond de eeuwwisseling vestigden Andreas 
en Marie Relou zich in hoeve Bosch wijk. 
Samen met hun kinderen runden ze een 
grotendeels agrarische onderneming met 
een kleine veestapel. In de jaren tachtig 
werden de bezigheden overgenomen door 
een van hun zonen (Antoon Relou, met 
echtgenote Anneke Dillen en hun zonen 
Andries, Harrie, Antoon en Mario), die 
het boerenbedrijf naar Mill verplaatste. 
Het betekende het einde van het illustere 
Boschwijk, het werd verkocht en afge-
broken. Op dezelfde plaats verrees een 
nieuwe woonruimte. Geen boerderij, maar 
wel met alle kenmerken daarvan. In het 
pand wordt een Bed en Breakfast geëx-
ploiteerd, wat mensen de gelegenheid 
biedt om een overnachting te combineren 
met een boswandeling en van de mooie 
natuur te genieten.

Het Beukenhuisje
Rijdend op de A270 in de richting 
Helmond, vallen drie beukenbomen op 
die aan de buitenrand van het Coovels bos 
staan. Eens behoorden ze tot een groep 
van acht tot tien exemplaren die in 
formatie een soort bomenhuisje vormden. 
De bomen staan op ’t Hout bekend als 
‘Het Beukenhuisje’, maar dialectisch is 
‘Buujkeheuske’ meer op zijn plaats. De 
imposante beuken zijn de grootste van 
hun soort die in het bos voorkomen. 
Vroeger was men er van overtuigd dat zo’n 
formatie bij onweer een veilige schuilplaats 
bood. Het was in het bijzonder bedoeld 
voor bosarbeiders. De mythe bestaat dat 
de bliksem nooit in een beuk inslaat. Om 
over een veilige schuilplaats te beschikken, 
werden acht tot tien beuken in een cirkel 

geplant. Samen vormden ze een relatief 
veilige plaats bij slecht (on)weer. Wanneer 
de bliksem in een beuk inslaat, wordt de 
kracht tot diep in de grond afgevoerd. Men 
staat bij onweer en bliksem dus relatief 
veilig onder zo’n boom, al is dit niet weten-
schappelijk bewezen. Aan de andere kant 
is het wel zo dat de bomen loszittende 
takken in hun kruinen dragen. Die kunnen 
bij slecht weer naar beneden vallen, wat 
niet aan de beoogde veiligheid bijdraagt. 
Beuken behouden hun bladerdek tot het 
nieuwe lover eind april uitloopt. 
Daarom is een beukenhuisje ook geschikt 
als schuilplaats bij een regenbui. Het 
Beukenhuisje had altijd iets romantisch. 
In de dagen van weleer was het een plek 
waar verliefden hun affectie jegens elkaar 
betuigden. Ter bevestiging kerfden ze hun 
initialen, al of niet in een hartje, in de bast 
van de bomen. De stammen werden zo 
stille getuigen van hun romantiek. Op de 
bomen zijn nog sporen van de inkepingen 
zichtbaar, al zijn ze door de tijd bijna 
onleesbaar geworden. Nu resteren er nog 
slechts drie beuken, van een schuilplaats is 
dus eigenlijk geen sprake meer. De bomen 
verslechterden, in de stammen en wortels 
ontstonden gaten waarin zich rottend water 
ophoopte. Tengevolge ontstond een ontbin-
dingsproces waardoor ze instabiel werden. 
Het ontbreken van het nodige onderhoud 
zal daaraan wellicht aan bijgedragen hebben. 
Op den duur waren de eens zo glorieuze 
stammen niet meer tegen stormen bestand. 
Desondanks zijn de drie resterende beuken, 
evenals enkele oude eiken, opgenomen op 
de bomenkaart en de bomencatalogus van 
de gemeente Helmond. 

Met dank aan:
Rinie Weijts en Theo Relou.
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Dorpsplein Mierlo-Hout 
Vanzelfsprekende ontmoetingen

column Alex Sievers

Voormalig wijkgebouw aan de Cederhoutstraat 
nu volledig beschikbaar voor Ki-Aikido

Dit betekent extra kleedruimte een kan-
toor, keuken, opbergruimte en verblijfs-
ruimte voor gasten. De dojo ziet er nu 
geweldig uit en biedt de mogelijkheid om 

7 dagen per week aikido te beoefenen. 
De volwassenen hebben de mogelijkheid 
om vier avonden per week te trainen en 
de jeugd een avond. Op dit moment is 
het jongste lid 7 jaar oud en het oudste 
84 jaar. Aikido training is voor iedereen 
de perfecte training van lichaam en geest, 
het verbetert de gezondheid en verhoogt 
het zelfvertrouwen. 

In de maand april heeft iedereen de mo-
gelijkheid om een week gratis met ons 
mee te doen. We heten je graag welkom 
in onze nieuwe accommodatie. 

Met het gereedkomen 
van de woning aan de 
Mahoniehoutstraat, 
zijn de ruimtes van het 
voormalig wijkgebouw 
nu volledig beschikbaar 
voor Ki-Aikidoschool Torii.

(Bron foto: Ki-Aikidoschool Torii).

Het was mooi om te zien. Die interac-
tie tussen jong, oud, raadsleden, wet-
houders en toevallige passanten. Op 23 
maart jl. brachten het college van B&W 
en raadsleden een bezoek aan verschil-
lende bijzondere plekken en initiatieven 
in Mierlo-Hout. Zo ook aan het Dorps-
plein in wording. Om het bezoek te fa-
ciliteren hebben we wat laagdrempelige 
gezelligheid gebracht, een marktkraam 
opgezet, koffie, thee en ander gezond 
lekkers geserveerd. En wat gebeurt er? 
Mensen raken met elkaar in gesprek. 
Schoolkinderen, senioren en andere in-
woners van Mierlo-Hout. Wat zou er ge-
beuren als we op het dorpsplein vaker 
spontane initiatieven vanuit het dorp de 
ruimte geven?

Afgelopen weken zagen we ook mooie 
voorbeelden van creativiteit en het faci-
literen van ontmoetingen. Natuurlijk zijn 
we met z’n allen trots op Duncan Lau-
rence en zijn winst tijdens het songfesti-
val. Want, laten we eerlijk zijn, zijn optre-
den was toch echt de mooiste en meest 
oprechte van alle inzendingen. Om zo’n 
lied te kunnen schrijven is een creatieve 
geest een must, en de onbevangenheid 
om het net een beetje anders te doen 
dan alle anderen. Ook mooi is dat Dun-

can zelf vooral naar de muziek verwijst, 
de muziek als verbindende factor en 
muziek dat alles mogelijk maakt. Laten 
we dat meenemen in de ontwikkeling 
van het Dorpsplein Mierlo-Hout. Of, zo-
als een ander creatief brein schreef: Yes, 
we Duncan! 

En er waren de verschillende Bevrij-
dingsfestivals en Koningsdag. Prachtige 
voorbeelden van hoe je mensen kunt 
binden door stil te staan bij gedeelde 
passies, overtuigingen en interesses. 
Samen plezier maken, samen genieten, 
samen trots zijn op wat we hebben en 
kunnen met elkaar. 

Zelf mocht ik de recent enkele dagen 
doorbrengen in Kyoto zijn, in Japan. 
Een erg bijzonder bezoek. Er was zo-
veel moois te zien. Fantastische tuinen, 
prachtige openbare ruimten en kleurrijke 
gebouwen. Maar wat ik ook opvallend 
vond was dat er in die stad vele winkels 
waren waar je kimono’s kon huren. Voor 
een paar euro huur je dan zo’n traditi-
oneel kostuum, je kleedt je om en gaat 
vervolgens in je kimono in de stad op 
pad om die dingen te doen die je nor-
maal gesproken in je normale kleding 
doet. Grappig is dan de trots die van je 

afstraalt als je je kimono draagt, en de 
contacten die daardoor ontstaan.

Op het Dorpsplein Mierlo-Hout gaat het 
straks ook over vanzelfsprekende ont-
moetingen. Heb jij zelf ontmoetingen 
meegemaakt die jij met ons zou willen 
delen? We horen er gaar over via de re-
actie van Ons Mierlo-Hout of via alex@
dorpspleinmierlohout.nl uw reactie. 
Ook via onze website www.dorpsplein-
mierlohout.nl en Facebook zullen we u 
ook regelmatig bijpraten over de stand 
van zaken in de ontwikkelingen omtrent 
het nieuwe dorpsplein.

Alex Sievers
Projectleider Dorpsplein Mierlo-Hout
www.dorpspleinmierlohout.nl

(Bron foto; Alex Sievers).
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Als je een dierbare hebt verloren, komt er 
van alles op je af. Juist dan zijn familie en 
lieve vrienden een grote steun. Maar het 
leven gaat door en na verloop van tijd 
pakt iedereen zijn dagelijkse bezigheden 
weer op, terwijl het gemis van je dierbare 
blijft en misschien zelfs heviger wordt, als 
de eerste hectische weken voorbij zijn. Als 
dagen soms eindeloos lijken te duren, kan 
een bakkie-troost-zondag  misschien eni-
ge verlichting geven. 

Want vooral zondag blijkt een dag te zijn 

waarop nabestaanden zich alleen voelen. 
Afleiding is dan welkom en daarom orga-
niseert Monuta Magis elke eerste zondag 
van de maand een inloop-koffie-uurtje in 
het uitvaartcentrum op Warandelaan 62.
 
Eerste zondag van de maand
Vanaf zondag 2 juni staat elke eerste 
zondag van iedere maand tussen 13.00 
en 15.00 uur de koffie voor je klaar. Na-
bestaanden die de behoefte hebben om  
de zinnen even te verzetten, zijn dan van 
harte welkom en ook al heet het maar een 

koffie-uurtje, je bepaalt toch helemaal 
zelf of je een kwartiertje blijft of twee uur. 
Ook je gespreksonderwerpen bepaal je 
zelf. Niets ligt vast. Het gaat juist om het 
ongedwongen samenzijn.

Aan het bakkie-troost zijn geen kosten 
verbonden en het is niet nodig je vooraf 
aan te melden. Je gaat gewoon de deur 
uit voor een beetje gezelligheid en je bent 
van harte welkom op 2 juni, 7 juli, 4 au-
gustus, 1 september, 6 oktober, 3 novem-
ber en 1 december.

Bakkie troost 
voor nabestaanden

Monuta Magis, gastvrij, 
sociaal en vriendelijk.
Wij zijn er voor u. Voor, 
tijdens en na de uitvaart.

Telefoon: 0492 - 66 60 00
 
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
jmagis@monuta.nl
www.monutamagis.nl
 
Ook als u niet bij ons bent 
verzekerd, sta ik voor u klaar.  

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Altijd in de buurt

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Dichtbij

Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort

Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk
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Evenementen
JUNI

ZATERDAG 1 JUNI

MAANDAG 10 JUNI

WO
5 JUNI

DINSDAG 4 JUNI

DINSDAG 11 JUNI

ZONDAG 16 JUNI

ZATERDAG 15 JUNI

WOENSDAG 5 JUNI

Vrije dansavond
In wijkhuis De Geseldonk wordt op 
zaterdag 1 juni om 20.30 uur een vrije 
dansavond gehouden. Het motto: lekker 
swingen en genieten! De muziek wordt 
verzorgd door dj Rob. De toegang is € 
2.00. U bent van harte welkom, alleen 
of samen. Aanmelden hoeft niet, u kunt 
gewoon binnenlopen en wordt vriende-
lijk ontvangen. Geniet ook van en leuke 
avond uit voor weinig geld. Wijkhuis De 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44.

Rozentocht
Op 10 juni rijdt Tourclub Mierlo-Hout de 
Rozentocht, 100 km, voorrijder Mario 
Langewouters. Startlocatie Jeugdboerderij 
“De Houtduif” aan de Koeveldsestraat te 
Mierlo-Hout. Starttijd 08:00 uur. Fietsen 
in groepsverband. Snelheid 26-28 km/uur 
gemiddeld. Volledige programma en infor-
matie: www.Tourclub-Mierlohout.nl  Jeugd-
boerderij “de Houtduif”, Koeveldsestraat 4

Koffi  eochtend
Dinsdag 4 juni a.s. is er van 10.00 tot 12.00 
uur de maandelijkse koffieochtend in wijk-
huis 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 aan-
wezig. Een kopje koffie/thee kost slechts 
€ 0,50. U bent van harte welkom. Wijkhuis 
De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 

Fiets tweedaagse
ZijActief Mierlo-Hout heeft een fiets 
tweedaagse op: Dinsdag 11 en woensdag 12 
juni. Wij vertrekken om 9.30 vanaf Adelaars 
richting Maasbree. Na een overnachting 
op een leuke locatie vertrekken we de vol-
gende dag weer richting Mierlo-Hout. Dit is 
voor leden die zich hebben opgegeven.

Acheltocht
Op Vaderdag,16 juni, rijdt Tourclub Mier-
lo-Hout de Acheltocht, 88 km, voorrijder 
Anton van Lieshout. Startlocatie Jeugd-
boerderij “De Houtduif” aan de Koeveldse-
straat te Mierlo-Hout. Starttijd 08:00 uur. 
Fietsen in groepsverband. Snelheid 26-28 
km/uur gemiddeld. Volledige programma 
en informatie: www.Tourclub-Mierlohout.
nl Jeugdboerderij “de Houtduif”, 
Koeveldsestraat 4

Kamperen op de middenstip
Samen met een ouder in een tentje slapen 
op de middenstip van het voetbalveld. 
Kampvuurtje met marshmallows erbij, 
barbecue aan en samen een gezellige 
avond en nacht ervan maken! Tickets via: 
www.helmondticket.nl/product/kampe-
ren-op-de-middenstip/

Vrouwenvoetbaldag
De dames van RKSV Mierlo-Hout organi-
seren met drie andere Helmondse clubs op 
zaterdag 15 juni een meiden én vrouwen 
voetbaldag. Sportpark de Braak 7

E.H.B.O. en reanimatie
Zij Actief Mierlo-Hout heeft woensdag 
5 juni: E.H.B.O. en reanimatie. Ingrid der 
Kinderen komt ons vertellen over het wat 
en hoe van E.H.B.O. Verder zal zij uitleg 
geven over het onderwerp reanimatie. 
Aanvang 20.00 uur in de Geseldonk’ Dit is 
een open avond. Niet leden €5,- Wijkhuis 
De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 
Donderdag 6 juni

Bloemschikken
Donderdag 6 juni a.s. van 10.00 tot 12.00 
uur is het weer bloemschikken in de 
Geseldonk. De prijs is 10 euro exclusief 
onderbord. U kunt zich tot de zaterdag 
voorafgaand aan het bloemschikken voor 
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. 

READY TO ROCK FESTIVAL
Bandjes bestaande uit leerlingen van ‘t Baken, St. Joris en St. Odulfus rocken 
hun liedjes op het podium van de Geseldonk. Aanvang: 19.00 uur. 
Wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 

Geachte genodigde,

Het bestuur van de parochie Heilige 
Damiaan de Veuster deelt u mede dat de 
bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. 
Gerard de Korte, met ingang van 1 februari 
2019 de zeereerwaarde heer N.C.M. 
(Norbert) Swagemakers heeft benoemd 
tot pastoor van deze parochie.

De drie kerken:
Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna te 
Helmond-West, Heilige Trudo te Stiphout 
en Heilige Lucia te Mierlo-Hout maken 
deel uit van deze parochie.

De installatie van pastoor Swagemakers 
vindt plaats tijdens de eucharistieviering 
op zaterdag 1 juni 2019 om 19:00 uur 
in de Heilige Luciakerk, 
Hoofdstraat 159, 5706 AL  Helmond. 

Aansluitend is er tot 22:00 uur 
gelegenheid tot felicitatie en ontmoeting, 
onder het genot van een hapje en een 
drankje, in Zaal Adelaars, Hoofdstraat 137.

Helmond, april 2019

Uitnodiging
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Bereikbaarheid 
diensten

‘Ons 
Mierlo-Houtjes’

Dokter: 
(alleen spoedgevallen): Centr. 
Huisartsenpost, tel. 0900-8861, 
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 
17:00-08:00 uur, 
weekend/feestdagen.

Apotheek: 
(alleen spoedgevallen): 
Dienstapotheek Peelland, 
Tel. 0492-595 983
Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 18:00-08:30 uur, 
weekend/feestdagen.

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

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

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

Slachtofferhulp: 
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900-0101

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

Verloskundigen: 
Linda Backx, Lenneke van Oor-
schot-Daamen, Fleur de Wolf en 
Inge van Melis-van Hout. Tel. ver-
loskundige hulp 0492-532800. 
Tel. afspraken 0492-599143. 
www.verloskundigenhelmond.nl

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

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

Savant Zorg:
Informatie / vragen over onze 
zorg en diensten, tel. 0492-
572000, iedere werkdag van 
08:00-17:00 uur. Ook acute zorg 
24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Nieuwe aanmeldingen tel. 088-
7891600 www.savant-zorg.nl of 
email: info@savant-zorg.nl

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

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 09:30-
10:00 uur, donderdag van 18:00-
18:30 uur. Pastorietijden: Dinsdag 
t/m donderdag van 09:30-13:30 
uur. Zowel persoonlijk als tele-
fonisch, tel. 0492-522930 (ook 
aanmelden dopen, trouwen en 
ziekenbezoek). In dringende 
gevallen kunt u altijd 
0492-522930 bellen.

Oud papier: 
Elke zaterdag van 09:00-
13:00 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.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

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

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

Wat te verkopen? Probeer ‘n 
Mierlo-Houtje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze 
bon. Contante gepaste betaling in gesloten en-
veloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per 
hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

PERSONEEL
Ervaren werkster

biedt zich aan voor huishoudelijke hulp.
Op dinsdag, 1 keer in de 2 weken.

06-22725641

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

Heeft u een mooie foto 
van Mierlo-Hout?

Stuur hem naar 
redactie@onsmierlohout.nl

VAKMAN
65+ KLUSSER/STYLIST

Timmerwerk, houtenvloeren, traprenovatie, 
schilderwerk, en behangen. Ruim 40 jaar erv.

INFO : 06 11 44 12  57   KEES

hartstichting.nl
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Koeveldsestraat 7 Agannen 61

Cederhoutstraat 31 Zwaardvisstraat 17

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

DIRECT VERKOCHT

TE KOOP

VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

Vraagprijs € 249.000,- 
k.k.

Pater van Vlerkenstraat 2

Vraagprijs € 325.000,- 
k.k.

Karpaten 71

Vraagprijs € 294.000,- k.k. Vraagprijs € 249.000,- k.k.
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NIEUW

Elsbeen van Baerlestraat 45 Agstraat 33

Diamantstraat 28 Pater van Vlerkenstraat 2

VERKOCHTDIRECT VERKOCHT

TE KOOP

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

Gheynspark 26

Vraagprijs € 187.500,- k.k.

Baarsstraat 6

NIEUW

NIEUW

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

HEUVEL.NL  WÉRKT VOOR U

Elsbeen van Baerlestraat 45 Agstraat 33

Pater van Vlerkenstraat 2

DIRECT VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND
ALS IN 

EINDHOVEN


