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VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF ZONDAG 29 SEPTEMBER 

GEOPEND 12-17 UUR
LAMEL PARKET 

MULTIPLANKLAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 

MULTIPLANK

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dikg

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT  

LANDHUISDELEN XXL

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  
LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

extra rustiek, 22 cm breed, 15 mm dikg

van 69,

LAMINAAT 

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

drager Rigid, toplaag 0,30 mm  4,5 mm dik, 

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

47.95

19.95

9.959.
meeneemprijs

24/29 cm breed van 21.

TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm  

en olie. ex
cl. montage, incl. btw 625.-625.

vanaf

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm 

en olie. ex
cl. montage, incl. btw 625.

RUSTIEK EIKEN 

VISGRAATRUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 4 zijde 

mini velling,  verk
rijgbaar in divers

e kleuren

van 79.95  nu per m2 39.95

STUNT AANBIEDING

33.95

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

200.000m2 op voorraad
Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste
Laagste prijsgarantie en deskundig advies

VLOER-HET-ZELF ZELF EINDHOVEN WILLEM V. KONIJNENBURGLAAN 1C, INDUSTRIETERREIN DE KADE. TEL. 040-2468180
VLOER-HET-ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, HELMOND. TEL. 0492-52 52 70

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN. OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.
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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

Na een kleine zoektocht, 
kom ik aan bij het ‘appar-
tement’ waar mevrouw nog 
zelfstandig woont. Eenmaal 
binnen wordt ik verwelkomd 
door mevrouw de Wit en 
zoon Louis. “Ik ben hier de 
oudste bewoner, van het 
woonzorgcentrum”, vertelt 
ze als we met elkaar in ge-
sprek raken. Mevrouw zit in 
haar stoel en beantwoordt 
zonder moeite de vragen die 
ik stel.

Van oorsprong komt me-
vrouw de Wit uit Beek en 
Donk. Toen ze tien jaar was, 
kwamen ze met het gehele 
gezin naar Helmond waar ze 
sinds die tijd altijd is blijven 
wonen. Haar werkzame le-
ven heeft 10 jaar geduurd: 
“Ik werkte toen bij Diddens & 
Van Asten, maar toen ik ging 
trouwen ben ik gestopt met 

werken. Zo ging dat vroeger”, 
vertelt ze. In 1944 is ze ge-
trouwd met Frans de Wit, die 
helaas in 2002 is overleden. 
Samen kregen ze zes kinde-
ren(waarvan twee overleden 
zijn), zeven kleinkinderen en 
8 achterkleinkinderen. “Waar 
heeft u uw man dan leren 
kennen?”, vraag ik. “In de 
weverij. De dag dat we el-
kaar leerden kennen, had het 
’s nachts erg hard geregend 
en gewaaid. Wij moesten de 
schade die veroorzaakt was 
opruimen en Frans stond op 
die afdeling.”

“Was het liefde op het eer-
ste gezicht voor u?”, vraag 
ik. “Dat was het zeker”, ant-
woordt ze. In juli van dit jaar 
vierde ze haar 100e verjaar-
dag in woonzorgcentrum 
Alphonsus. Op deze dag 
kreeg ze o.a. een brief  van 

Deze maand hebben we een van de oudste 
bewoonsters van Mierlo-Hout in de spotlights 
staan: de 100-jarige Mevrouw de Wit. Al 25 jaar 
woont ze in Mierlo-Hout en, naast een aantal 

lichamelijke kwaaltjes, nog goed bij de pinken! 
Ik zocht haar op in woonzorgcentrum Alphonsus.

column Alex Sievers
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Het centrum van Mierlo-
Hout is nu al een best 
aardige plek om mensen 
te kunnen ontmoeten. 
Dat bleek afgelopen 
zaterdag 14 september 
toen we met een aantal 
marktkramen voor 
de deur van Savant 
Alphonsus stonden.

Op de ko�  e bij...
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Elke uitgave gaan 
we op de ko�  e bij 
een wijkbewoner/
wijkbewoonster, 
vereniging, bedrijf of 
betrokkenen van ons 
Mierlo-Hout. Deze keer 
waren we welkom bij 
de commissie OPK van 
carnavalsvereniging de 
Houtse Kluppels

Maestro Mierlo-Hout

8

Op zaterdagavond 
12 oktober om 19:30 uur 
zullen in Wijkhuis de 
Geseldonk 3 deelnemers 
strijden om de titel 
‘Maestro Mierlo-Hout’.

Vruuger op ‘t Hout

9

Smokkelaar, schurk, 
moordenaar of Robin 
Hood? De Zwarte Ruiter

Helena de Wit-van der Putten

de Koning en een brief van 
de commissaris van de Ko-
ning. Dit werd door mevrouw 
zeer op prijs gesteld. Wet-
houder Harrie van Dijk kwam 
namens de burgermeester 
mevrouw feliciteren, maar 
hij had nog een verrassing. 
Burgemeester Blanksma had 
voor mevrouw een persoon-
lijke toespraak opgenomen 
die wethouder van Dijk als 
videoboodschap bij zich had. 

Wethouder Harrie van Dijk reikt bloemen uit op de verjaardag 
mevrouw de Wit (bron foto; Louis de Wit).
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Biezenlaan 29, helmond brandevoort

kaarten verkrijgbaar bij boutique4more

www.boutique4more.nl  /  06 476 985 11

€ 5,-
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Heeft u er wel 
eens aan gedacht...

Tafeltennis?!

Een hele leuke sport voor vrij-
wel alle leeftijden (bij ons vanaf 
16 jaar)! In een prettig toegan-
kelijk, en ongedwongen sfeer! 

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

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

Elke woensdag avond van 
20:00 tot 23:00uur
www.tafeltennis-dsp.nl
Wijkcentrum “De Geseldonk”
Cederhoutstraat 44, Helmond

Lingerie & Badmode
cup A–K, omvang 65-125

BH prijs max.€29.95

Hoofdstraat 126, Helmond (Mierlo-Hout) 
Tegenover Jan Linders en de Rabobank | Gratis parkeren voor de deur

Zjana Bodyfashion
Lingerie Speciaalzaak

Rosme   

Lauma      

Valeria      

Wadima 

Cheryomushki  

Self      

Infinity  

Tribuna

Fiora 

Charmante

Sensera

Palada

Innamore

Minimi

(Bron foto; Shutterstock).

3e wens OVMH 
in vervulling

Op 2 juni zijn we met Lien, een gehandicapte mevrouw die dolgraag 
voor haar 70ste verjaardag nog eens met de motor mee wilde, een rit 
gaan maken. Door belangeloze medewerking van Motorclub Rainbow 
Riders en de dames van de zorg is dit een superdag geworden. I.v.m. 
mobiliteit hebben we bij Lien koffie met gebak genuttigd. Deze kwam 
van Bakkerij ’t Bakkertje. Lien nog van harte gefeliciteerd met je 70ste 
verjaardag! En Motorclub Rainbow Riders en dames van de zorg harte-
lijk dank voor jullie medewerking. (Bron foto’s; OVMH).
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Dorpsplein Mierlo-Hout: Reuring
column Alex Sievers

Het centrum van Mierlo-Hout is nu al 
een best aardige plek om mensen te 
kunnen ontmoeten. Dat bleek afge-
lopen zaterdag 14 september toen we 
met een aantal marktkramen voor de 
deur van Savant Alphonsus stonden 
om passanten te vertellen over de ont-
wikkelingen zoals wij ze voor ogen heb-
ben met het Dorpsplein Mierlo-Hout.

Behalve ons team, waarin onder-
wijs, zorg, wonen, ondernemen en de 
wijkraad zijn vertegenwoordigd, waren 
ook de stichting Herdenkingsmonu-
ment en de Jumbo aanwezig. De stich-
ting met boeiende beelden en verhalen 
over de bevrijding van Mierlo-Hout, en 
de Jumbo met allerlei gezonde pro-
ducten. Gezond leven en verhalen, dat 
past goed bij Dorpsplein Mierlo-Hout. 
Maar ook reuring. Nu al was er op deze 
zaterdag behoorlijk wat aanloop bij onze 

kraam, en dat terwijl de ruimtelijke invul-
ling van wat wij als Dorpsplein zien nog 
een wat lastige is. Zo ziet de mooie bo-
mencirkel tegenover de St. Luciakerk er 
vanuit de lucht prachtig uit, maar wordt 
deze in de praktijk niet of nauwelijks be-
nut. Slechts een enkeling wandelt er tus-
sendoor op weg naar zijn auto die even 
verderop staat geparkeerd. Om leven-
digheid te realiseren en een aantrekke-
lijk verblijfsgebied is in onze optiek een 
andere invulling van de ruimten rondom 
de Hoofdstraat nodig. Een invulling die 
vooral ruimten verbindt. 

Zo willen ook graag een verbinding leg-
gen tussen de Hoofdstraat en de kapel 
die op het binnenterrein van Savant 
Alphonsus ligt. We zouden daarmee een 
mooie samenhang en variatie in ruimten 
en functies kunnen realiseren. Stel je je 
even voor, dat er op de plek waar nu nog 

de bomencirkel is, een mooi paviljoen 
zou staan waar je lekker kunt eten en 
drinken of tussen de tomaten die daarin 
een kleine kas groeien met je laptop zou 
kunnen werken. En dat je dan weer naar 
buiten loopt in de richting van het spoor, 
je een mooi plein hebt met misschien 
we een fontein, en dat je dan rechts af-
slaat en je een doorkijkje hebt naar de 
kapel in een weelderige tuin. In die kapel 
komen verschillende functies samen. En 
de tuin is misschien wel een moderne 
versie van de kloostertuin van weleer.

Spreekt dit aan? Wat kan beter? Op de 
vogelvlucht tonen we een eerste con-
ceptschets van onze ideeën. We gaan 
het vast niet zo uitvoeren als op deze 
schets aangegeven, maar het is voor ons 
een eerste vingeroefening. We horen dan 
ook graag je reactie op onze plannen en 
op de voorzieningen die in het Dorps-
plein een plek zouden moeten krijgen. 

Laat het ons weten via de enquête op 
www.dorpspleinmierlohout.nl/enquete, 
de redactie van Ons Mierlo-Hout of via 
alex@dorpspleinmierlohout.nl. Ook via 
onze website www.dorpspleinmierlo-
hout.nl en Facebook zullen we je regel-
matig bijpraten over de stand van zaken 
in de ontwikkelingen omtrent het nieu-
we dorpsplein.

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

Denk hierbij aan activiteiten zoals kerst, 
carnaval, overvliegen en de diverse kam-
pen. Om deze activiteiten te kunnen orga-
niseren, houden zij dit jaar op 29 septem-
ber voor de 8e keer de Tweedehandsmarkt 
van 10:00 tot 14:30 uur op het parkeer-
terrein van het voormalige bedrijf Jumbo 

opleggers, Mierloseweg 244. Tijdens dit 
weekend zijn ongeveer 60 vrijwilligers van 
de scouting bezig om alles in goede banen 
te leiden, kramen te bemannen en andere 
werkzaamheden te verrichten. Door deze 
markt te organiseren, hoeven de kinderen 
niet een paar keer per jaar bij iedereen aan 

de deur om geld in te zamelen. Ook is er 
op de Markt een springkussen aanwezig 
en is er drinken en eten te verkrijgen. Wij 
hopen jullie allemaal te zien aankomende 
zondag 29 september!

De 8e Tweedehandsmarkt van Scouting Mierlo-Hout!
Scouting Mierlo-Hout bestaat uit 184 leden welke 

verdeeld zijn over diverse speltakken. Om de kinderen 
leuke activiteiten aan te bieden, is er veel geld nodig.
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De commissie oud papier 
en kleding inzameling van 

C.V. de Houtse Kluppels

Op de ko�  e bij...

Door: Loes Bakels – van Rijsingen

Loes aan de ko�  e met Leo van de Laar, Wim Brouns, Cor van Rijsingen en Anton van Lieshout. 
(afwezig: Peter Rooijakkers en Riny van Oorschot) (bron foto; Eric van der Putten) 

Deze commissie zet zich samen met hun 
leden wekelijks in, zodat iedereen zijn/haar 
oud papier of kleding in kan komen leve-
ren. Iedere zaterdagmorgen staan er weer 
enthousiaste vrijwilligers klaar om te zorgen 
dat alles op rolletjes loopt. Maar wat is nou 
het verhaal achter het inzamelen van oud 
papier en kleding. Dit is niet iets wat een 
vereniging zomaar gaat doen, dus wij waren 
benieuwd naar de gedachte erachter. 

“Waarom zijn jullie oud papier en 
kleding in gaan zamelen?”
De 4 commissieleden: “Nou dat verhaal 
gaat terug in de tijd maar we gaan het zo 
kort mogelijk proberen uit te leggen. Het 
is eigenlijk begonnen met het vertrek van 
de agrariërs uit de wijk Brandevoort. De 
Houtse Kluppels kent (bijna) iedereen in 
Mierlo-Hout wel toch? Door dat vertrek 
van de boeren, kwam er ook een gebrek 

aan ruimte voor de stalling van carnavals-
wagens. Want veel van de wagens ston-
den in de loodsen en stallen bij de boe-
ren. Veel enthousiaste groepen die een 
carnavalswagen wilden bouwen konden 
hun wagen(s) nergens meer kwijt. Geen 
carnavalswagens betekent ook geen op-
tocht voor Mierlo-Hout. Dus wij zijn gaan 
nadenken: hoe komen we aan ruimte om 
carnavalswagens te stallen? 

We zijn in gesprek gegaan met bouwbe-
drijf van Bussel, en die waren bereidt om 
ons de huidige ruimte aan te bieden voor 
een vriendenprijs. Maar voor ons als club-
je, de Kluppels, een hoog bedrag. Zo is de 
gedachte ontstaan om papier in te gaan 
zamelen om de kosten van de hal terug 
te verdienen. Maar dat is niet de enige 
reden, met de inkomsten (samen met de 
inkomsten van onze ambassadeurs) kun-

nen we nog meer belangrijke dingen rea-
liseren. Denk hierbij aan het organiseren 
van de kindermiddagen tijdens Carnaval, 
de optocht in Mierlo-Hout, en elk jaar de 
ouderenmiddag. Laatst genoemde is een 
geheel verzorgde middag met hapjes, 
drankjes en optredens. Deze middag is 
niet meer weg te denken tijdens de car-
navalsperiode, je ziet de ouderen echt ge-
nieten. Ze kijken er elk jaar weer naar uit, 
en door de steun van de mensen die oud 
papier of kleding in komen leveren kun-
nen wij deze middag geheel gratis aan-
bieden voor de ouderen.”

“Ik heb gezien dat er ook een papierpers 
staat, dat is wel een vooruitgang?”
De 4 commissieleden: “Ja we zijn heel pri-
mitief begonnen, met een eigen wagentje. 
In het magazijn stond een opslagcontai-
ner voor het papier. Inmiddels hebben we 

Elke uitgave gaan we op de ko�  e bij een wijkbewoner/wijkbewoonster, 
vereniging, bedrijf of betrokkenen van ons Mierlo-Hout. Deze keer waren we 
welkom bij de commissie OPK van carnavalsvereniging de Houtse Kluppels, 
oftewel: Oud Papier en Kleding inzameling, een initiatief van de vereniging. 
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een pers en 2 gewone containers. Het was 
eerst veel sjouwwerk, de pers komt de lo-
gistiek zeker ten goede. En misschien leuk 
om te weten is dat de ingeleverde kleding 
binnen Helmond blijft. De ingeleverde 
zakken gaan naar een andere locatie waar 
wordt gekeken of de kleding in goede 
staat is. De bruikbare spullen kan de Hel-
monder voor weinig kopen en zo blijft het 
in de regio. Iedereen profiteert hiervan.”

“Weten al veel mensen jullie te vinden 
om oud papier of kleding in te leveren?”
De 4 commissieleden: “Steeds meer 
mensen weten de Koeveldsestraat num-
mer 16 te vinden. Er staat een bord aan 
de straat en daar rijdt of loopt u de inrit 
in. En veel mensen komen niet alleen om 
iets in te leveren, maar ook om een pra-
tje te maken, de week door te nemen of 
een kop koffie te drinken. En voor alle kin-
deren is er een snoepje. 

Elke zaterdag komen er ongeveer zo’n 
100 mensen papier of kleding inleveren. 
Er zijn zelfs mensen die met hun volle 
papiercontainer naar ons komen gelopen 
in plaats van dat ze deze aan de straat 
zetten. En per ingeleverde kilo krijgen de 
mensen ook een houtsnipperpunt! Je 
krijgt er dus ook wat voor terug. We staan 
elke zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 
uur klaar om iedereen te ontvangen. Er 
is een roulatieschema voor alle leden, en 
daarnaast zijn er elke week ook de vas-
te gezichten van de commissie OPK. Zo 
hebben we een planning het hele jaar 
rond. Zonder de inzet van alle leden was 
het ons ook nooit gelukt, bedankt daar-
voor. Naast de mensen die zaterdag ko-

men inleveren zijn er ook een aantal on-
dernemers/ambassadeurs die ons willen 
steunen, ook onze dank daarvoor. 

Wij halen elke donderdag met ons bus-
je (misschien heeft u hem wel eens zien 
rijden, die witte met die gekleurde stip-
pen…) oud papier bij hen op. Dit gebeurd 
soms op zaterdag ook, maar deze onder-
nemers komen het ook bij ons brengen. 
Officieel zijn wij een brenglocatie/breng-
centrum voor oud papier. Hier zijn we heel 
trots op, dit is niet iets wat we zomaar 
hebben bereikt. Er is veel contact geweest 
met de gemeente. De gemeente is zeker 
blij met ons initiatief, en er zijn wel tig ge-
sprekken gevoerd. Want voor alles moet 
je natuurlijk toestemming hebben. Maar 
het resultaat mag er zijn, inmiddels za-
melen we al 6 jaar met plezier oud papier 
en kleding in, en zijn we dus een officiële 
brenglocatie in Mierlo-Hout. Onze dank 
aan de gemeente, die volop meegedacht 
heeft, en meedenkt om het inzamelen 
van papier en kleding mogelijk te maken.”

En wist u dat er 2x per jaar een gratis 
loterij is waarmee u leuke prijzen kunt 
winnen? In de maanden september en 
oktober is het weer zover! Bij elke volle 
zak kleding die u inlevert krijgt u een lot 
voor deze loterij, en voor elke ingeleverde 
kilo kleding krijgt u dubbele houtsnippers. 
De commissieleden willen ook een seri-
euze oproep doen aan alle bewoners van 
Mierlo-Hout. Ze kunnen meer mensen, 
meer steun gebruiken. Dus breng uw oud 
papier en/of kleding op zaterdagmorgen 
naar de Koeveldsestraat 16, en u steunt 
daarmee de Mierlohoutenaren.
Redactie Ons Mierlo-Hout.

Mogen we ook eens bij u op  de koffie 
komen? Heeft u een bijzonder verhaal 
of een speciale  binding 
met Mierlo-Hout? 
Laat het ons weten en 
we komen graag langs.
Mail naar: 
redactie@onsmierlohout.nl 

V.l.n.r.: Wim, Peter, Riny, Anton, Leo en Cor.

Weet jij wie de nieuwe Prins wordt?
Weet jij wie de nieuwe Prins wordt van 
CV de Kluppels? Ga dan naar www.
kluppels.nl en geef de naam door van 
de man die volgens jou op 9 november 
wordt verkozen als Prins van De Kluppels. 
Hiermee maak je kans op 4 toegangs-
kaarten voor de Show- & Zwetsavond op 
8 februari 2020. 
kaarten voor de Show- & Zwetsavond op 
8 februari 2020. 

(Bron foto; De Houtse Kluppels).



8

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

Wie wordt 
Maestro 
Mierlo-Hout?

De deelnemers zijn Petra van 
den Bosch (directeur Kindcen-
trum Hart in ’t Hout), Cor van 
Rijsingen (voorzitter OVMH 
en Erekluppel bij CV de Hout-
se Kluppels) en Tim Kuijpers 
(beheerder wijkhuis de Ge-
seldonk). 

Inmiddels hebben ze de par-
tituren en de dirigeerstok-
jes ontvangen en zullen ze 
in september onder leiding 
van dirigent Tim Verstegen 
van Muziekvereniging Uni-
tas klaargestoomd worden 
om op 12 oktober ieder een 
tweetal muziekstukken te di-
rigeren bij Muziekvereniging 
Unitas. Zij zullen beoordeeld 
worden door een vakkundige 
en publieksjury. De winnaar 
van Maestro Mierlo-Hout zal 
ook nog een keer een optre-
den mogen geven tijdens het 
kerstconcert van Unitas op 26 
december.

Een week later, op 19 oktober, 
zullen in ’t Brandpunt in Bran-
devoort 3 deelnemers strijden 
om de titel ‘Maestro Bran-
devoort’. Hier zijn de deelne-
mers Joris Dekker (directeur 
OBS Brandevoort), Jet Uijen 
(eigenaresse Boutique4more 
Brandevoort) en Mark San-
ders (prins CV de Brandeliers). 

Kaarten hiervoor zijn te koop 
via ticketshop Brandevoort.
Kaarten voor 12 oktober zijn te 
koop via:

Op zaterdagavond 12 oktober 
om 19:30 uur zullen in Wijkhuis de 

Geseldonk 3 deelnemers strijden om 
de titel ‘Maestro Mierlo-Hout’. 

Petra van den Bosch

Tim Kuijpers 

Cor van Rijsingen
(bron foto’s; Unitas)

 www.helmondticket.nl

Beckers 
worstenbrood 
Doos á 15x2x70 gram. Normaal 12,Doos á 15x2x70 gram. Normaal 12,49
worstenbrood 
Doos á 15x2x70 gram. Normaal 12,

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, 
26-09-19 t/m 10-10-19. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

8,99

super stunt
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De Zwarte Ruiter
Smokkelaar, schurk, moordenaar of Robin Hood?

Door: Marinus van den Elsen en Rinie Weijts, foto's: Heemkundekring Myerle en internet

De Zwarte Ruiter is zonder twijfel de meest roemruchte inwoner van Mierlo-Hout 
geweest. Was hij een smokkelaar, inbreker, brandstichter, een brute moordenaar of 
juist een Robin Hood? De meningen rond deze vermeende schurk lopen ver uiteen. 

Feit is wel dat hij zijn straf heeft uitgezeten en daarna niet meer de fout in ging.

De kwajongen Hans Gruijters
Zijn echte naam luidde Hans Gruijters en 
hij werd geboren op 28 april 1925 in Boekel. 
Hij was het twintigste kind uit een gezin 
van maar liefst 21 kinderen. Eind jaren '20 
verhuisde het gezin naar Beek en Donk en 
woonde in de Kapelstraat. Het gezin had 
moeite om het hoofd financieel boven 
water te houden. Om wat bij te verdienen 
‘sjoemelt’ Hans’ moeder met boter. Ze 
vermengt boerenboter met aardappel-
puree en verpakt het in boterwikkels 
met een rijkskeurmerk erop. De vader 
van Hans is vaker in het café te vinden 
dan thuis. Na de lagere school had Hans 
verschillende baantjes. Hij werkte, als 
zestienjarige, kortstondig in Duitsland in 
een metaalfabriek en keerde in 1941 terug 
met een Duitse militaire pet op zijn hoofd, 
een koppel om zijn middel en behangen 
met militaire eretekenen. Niet dat hij 
sympathiseerde met de bezetter, maar 
dit uniform gaf hem aanzien. Tijdens de 
oorlog wordt hij diverse keren gepakt en 
veroordeeld voor fietsendiefstal. Hiervoor 
krijgt hij een vierjarige TBR-straf. 

Hij was maar een smokkelaar
Na de oorlog trouwt hij met een meisje 
uit Mierlo-Hout, waar hij ook gaat wonen. 
Hij smokkelt sigaretten en koffie naar 
Duitsland en paarden naar België. De 
smokkel levert hem aardig wat op, om dat 
geld wit te wassen heeft hij als dekmantel 
een handel in tweedehands auto’s. Hans 
heeft geld zat en laat daar iedereen in zijn 
omgeving van mee profiteren. In de cafés 
geeft hij het ene na het andere rondje en 
hij trakteert de kinderen in de buurt, ook 
geeft hij veel geld aan goede doelen. 

Om de overheid te tarten, haalt hij weke-
lijks op het gemeentehuis, met een 
grote Amerikaanse slee, zijn uitkering op. 
Vervolgens geeft hij het geld, in alle open-
heid, cadeau aan zijn chauffeur. Dat zet 
veel kwaad bloed in Mierlo. Om zijn popu-
lariteit op te vijzelen, doet hij mee aan de 
Kersenoptocht. Gezeten op een zwart 
paard, in een zwart lederen jas en met een 
zwarte hoed op, schiet hij met een klap-
pertjespistool in de lucht. Op deze wijze 
beeldt hij zijn bijnaam uit waaronder hij 

in de streek bekend stond, ontleend aan 
het café "De Zwarte Ruiter" dat door zijn 
broer werd gedreven. Het publiek vindt 
het geweldig en de politie kijkt knarse-
tandend toe.
De politie krijgt wel steeds beter vat op de 
smokkelarij, zodoende moet Hans nood-
gedwongen overstappen naar ‘andere 
handel’. Hij specialiseert zich in inbraak. 
Met de politie constant op zijn hielen 
hangt hij steeds openlijker de ongrijpbare 
bandiet uit. Het wordt een volksheld die 
buurtkinderen met zijn pistool laat spelen. 
Als de mensen al wisten hoe hij zijn geld 
verdiende, dan hielden ze wel hun mond, 
want de meesten werden er beter van. 
(lees verder op pagina 10) 

Hans Gruijters als de Zwarte Ruiter 
voorafgaand aan de Kersenoptocht Mierlo. 
Hij hoeft alleen nog zijn zwart lederen jas 

aan te doen en zijn zwarte hoed op te zetten.
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Fatale overval
Het ging mis op 15 november 1954 op 
het postkantoor in Ravenstein. Met een 
brandstichting in een boerenschuur in 
Neerlangel had de Zwarte Ruiter de politie 
weggelokt. Hij wachtte bij het postkantoor 
in Ravenstein tot de postbestellers naar 
huis waren. Kort daarop zat Hans geknield 
voor de brandkast van het postkantoor. 
Geheel onverwachts kwam de beheerder, 
de heer J. van Dieten, binnen. Plotseling 
viel er een schot, en de volgende dag 
stierf de beheerder aan de verwondingen 
in zijn buik. En waarvoor uiteindelijk. In 
het geldkistje dat de Zwarte Ruiter had 
meegenomen zat maar 10 gulden en voor 
300 gulden aan postzegels. De kranten 
stonden vol van deze tragedie. De politie 
speurde met man en macht naar de 
dader, maar legde nog geen verband met 
de Zwarte Ruiter. 

In tussentijd leek de Zwarte Ruiter hele-
maal door te draaien. In de oudejaarsnacht 
stal hij vierduizend gulden uit de kluis 
van de pastorie van Volkel. Op weg naar 
huis schepte hij op de weg tussen Boekel 
en Gemert de 22-jarige fietser Bart van 
Eenbergen uit Uden. Deze overleefde het 
ongeluk niet. De Zwarte Ruiter reed door, 
maar de politie vond de dag daarna de 
beschadigde auto in zijn garage. Er zat 
niets anders op dan weg te vluchten uit 
Mierlo-Hout.

In de eerste dagen van 1955 pleegde hij 
wederom enkele overvallen en diefstallen 
met name in Noordoost en Midden 

Brabant. Op de avond van 5 januari loste 
de Zwarte Ruiter enkele schoten op een 
man die hem achtervolgde. Kort daarvoor 
had hij een mislukte poging gedaan diens 
auto te stelen in Tilburg. Gelukkig raakte 
hierbij niemand gewond. Vervolgens 
reed hij op een (natuurlijk gestolen) fiets 
naar Goirle, waar hij in een villa inbrak en 
daar een fles sherry buitmaakte. Terug in 
Tilburg besloot De Zwarte Ruiter opper-
wachtmeester Schuurmans uit Mierlo-
Hout te bellen en die te vertellen dat het 
slecht met hem ging. Schuurmans had 
altijd begrip getoond voor Hans. Hij advi-
seerde hem om zich maar aan te geven 
omdat er toch geen kans op ontsnappen 
zou zijn. Hans kon zich daarin niet vinden, 
want hij reageerde met "Als ik weer de cel 
in moet dan wordt ik helemaal gek". Op 
6 januari werd hij alsnog gearresteerd in 
Hotel Schuermans aan de Spoorlaan in 
Tilburg. De eigenaar van het hotel had 
hem herkend aan de hand van een signa-
lement in de krant en de politie gewaar-
schuwd. Wederom was de Zwarte Ruiter 
landelijk nieuws.

Hij bekende zo’n twintig strafbare feiten, 
maar hij is blijven ontkennen bij de 
overval in Ravenstein betrokken te zijn 
geweest. Toch waren de bewijzen tegen 
hem erg sterk. Het proces vond plaats 
voor de rechtbank te 's Hertogenbosch 
op 14 juni 1956. Vanuit Mierlo-Hout was 
men met een speciaal daarvoor gehuurde 
autobus gekomen om hun beroemde 
plaatsgenoot te zien. Op 24 december 
werd de Zwarte Ruiter tot 15 jaar cel en 

tbr veroordeeld. Tegen dit vonnis ging de 
Zwarte Ruiter in beroep. In april 1957 werd 
het hoger beroep behandeld. Daar wilde 
de Zwarte Ruiter niet op wachten, want 
hij ontsnapte op 13 april uit de gevangenis 
van Scheveningen. Vandaar dat het arrest 
waarin het vonnis werd bekrachtigd op 8 
mei 1957 bij verstek werd uitgesproken. 

Spectaculaire ontsnapping
De ontsnapping van De Zwarte Ruiter 
was weer nieuws van nationaal belang. 
Er werden zelfs vragen gesteld in de 
Tweede Kamer aan de minister van 
justitie Samkalden. Het was dan ook een 
spectaculaire ontsnapping die paste bij 

Het had héél anders kunnen lopen!
Leo van Griensven, een klasgenoot van 
Hans op de lagere school herinnert zich 
de volgende ontmoeting met hem:
"Ik kwam Hans na de oorlog tegen 
toen we in 1945 gekeurd moesten 
worden voor militaire dienst. Dat was 
in de Veestraat in Helmond. Hans 
meldde zich daar met een grote 
herdershond. De dokter wilde de hond 
niet binnen hebben. Hans zei: "Hij niet 
binnen, dan ik ook niet!", en verdween. 
"Bij mijn weten is hij niet in militaire 
dienst geweest", zo vervolgt Leo zijn 
verhaal. "En dan te weten dat de lich-
ting 1925 later naar Nederlands-Indië 
werd gestuurd. Het verhaal over de 
Zwarte Ruiter had dus héél anders 
kunnen lopen..."

Eind jaren vijftig en begin jaren zestig stonden alle kranten bol van het niews over de Zwarte Ruiter.
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het imago van de ouderwetse boef dat 
hij had opgebouwd. Met een handvijl 
had hij een spijl uit de traliebeveiliging 
doorgevijld, waarna hij door een kleine 
opening naar buiten kon klimmen. Met 
behulp van een zelfgemaakte touwladder 
klom hij over de muren van de gevangenis 
zonder dat de bewakers hem opmerkten. 
In een naburige wijk stal hij een grote 
Amerikaanse auto en reed ermee naar 
zijn vrouw en zoontje in Mierlo-Hout. Hier 
kon hij natuurlijk niet lang blijven, omdat 
zijn ontsnapping leidde tot een klopjacht 
die zich natuurlijk ook direct richtte op 
zijn thuis. 

Weer in de boeien geslagen
Hij zocht zijn onderkomen, onder de 
naam Flip Sanders, in Utrecht en later in 
Rotterdam in de Orchideestraat bij een 
ex-medegedetineerde. Daar werd hij – 
ondanks zijn vermomming waarbij hij zijn 
zwarte haar zelfs rood had laten verven – 
op 17 mei 1957 door de politie getraceerd 
en opgepakt. Dit gebeurde zonder geweld. 
Toen hij werd gearresteerd reageerde de 

Zwarte Ruiter met “pech gehad” en liet 
zich geboeid wegvoeren. In zijn kamer 
werden een stengun en patronen aange-
troffen maar die waren niet gebruikt. De 
arrestatie verliep dus helemaal zonder 
geweld, hoewel een aantal kranten er een 
echt wild west tafereel van maakten. 

En toen kon de Zwarte Ruiter, nadat hij 
weer was opgepakt, beginnen aan het 
uitzitten van zijn straf. De Zwarte Ruiter 
doet nog een poging tot strafverminde-
ring maar dat wordt niet gehonoreerd. De 
straf stond daarmee onherroepelijk vast. 
Hij bracht zijn detentietijd grotendeels 
door in De Koepel, de bekende gevangenis 
in Breda. Tijdens zijn gevangenschap 
vindt er toch een soort omslag plaats in 
het doen en denken van Hans Gruijters. 
Hij behaalt zijn middenstand diploma en 
leert de  Franse taal. In juli 1966 heeft 
Hans Gruijters tweederde van zijn straf 
erop zitten en wordt hij vrijgelaten.  

De Zingende Ruiter
Kort na zijn vrijlating krijgt Hans Gruijters 
zanglessen van de bekende celliste Regina 
Grelinger. Daarna neemt hij een gram-
mofoonplaat op samen met musikant en 
producer Addy Kleijngeld uit Helmond. Er 
ligt een zangcarrière als 'De zingende ruiter' 
in het verschiet. Bij het populaire tv-pro-
gramma 'Voor de vuist weg' van Willem 
Duys zingt hij zijn lied 'Mijn Moeder'. Met 
dat nummer op tekst en muziek van Gert 
Timmermans brengt hij een eerbetoon aan 
zijn moeder. De titel van een ander nummer 
is “Geef mij een kans” waarmee hij vraagt 
om een nieuwe kans om zijn leven vorm te 
geven. Helaas wordt zijn zangcarrière geen 
doorslaand succes. 
In de liefde heeft hij meer geluk; Hans 
trouwt voor de tweede keer. Zijn eerste 

vrouw liet zich van hem scheiden toen hij 
in de gevangenis zat. Zijn tweede vrouw 
Mieke komt ook weer uit Mierlo-Hout. In 
de jaren die volgen verhuist Hans naar het 
Gelderse Rumpt waar hij zijn intrek neemt 
in de notariswoning. Zijn voorliefde voor 
groot en uiterlijk vertoon is hij duidelijk 
niet kwijtgeraakt. Samen met zijn Mieke 
heeft hij een schoonmaakbedrijf opgezet 
dat op enig moment circa 35 personeels-
leden in dienst had. Zover bekend heeft 
hij het rechte pad nooit meer verlaten. En 
heeft hij met Mieke en hun dochter een 
mooi leven. Op 24 oktober 1980 over-
lijdt Hans Gruijters, op een manier die 
passend genoemd mag worden voor de 
Zwarte Ruiter. Hij sterft namelijk gezeten 
op zijn paard aan een hartaanval.

Bronnen:
-  Krantartikelen over De Zwarte Ruiter 

1955-1980, Heemkundekring Myerle, 
juni 2014

-  Criminele families in Noord-Brabant, 
H. Moors en T. Spapens, 2017

-  De Zwarte Ruiter, Hans Gruijters 
(1925-1980), Frans Ceelen (BHIC)

-  D’n Tesnuzzik, Heemkundekring 
De Lange Vonder, 2016

Reconstructie van de ontsnapping van Hans Gruijters uit de 
gevangenis van Scheveningen op 13 april 1957.

Hans Gruijters krijgt, na zijn vrijlating, zangles van de bekende 
celliste Regina Grelinger.
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KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

Hoofdstraat 105 5706 AK HELMOND Tel 0492-539405
Kanaalstraat 4B 5711 EH SOMEREN Tel 0493-539405

WOUT VAN VLERKEN

50  jaar
WOUT VAN VLERKEN

Elke dag demonstraties en spectaculaire akties

FAN VAN CURLING?
Het hele weekend hebben wij een heuse Curlingbaan bij onze 
winkel. 
Bij elke aankoop mag je een poging doen! Staat de stofzuiger 
precies op de stip, dan win je een echte Henry stofzuiger!

Stofzuiger Curling
 27 en 28 september - Someren

29 September - HelmondHeeft u de oudste verkoopbon Heeft u de oudste verkoopbon 
of -factuur van een aankoop bij of -factuur van een aankoop bij 
Wout van Vlerken?Wout van Vlerken?

Lever uw oudste bon in bij Wout Lever uw oudste bon in bij Wout 
van Vlerken en maak kans op van Vlerken en maak kans op 
deze Phlips LED TV.deze Phlips LED TV.
 U kunt uw bon inleveren bij ons  U kunt uw bon inleveren bij ons 
in de winkel, of mailen naar: in de winkel, of mailen naar: 
info@woutvanvlerken.nlinfo@woutvanvlerken.nl

Degene met de oudste bon is Degene met de oudste bon is 
de winnaar van deze Philips de winnaar van deze Philips 
LED TV.LED TV.Win deze TV

Winactie:
Heeft u de oudste verkoopbon?

27 - 28 - 29 september
Jubileum weekend

Magis

Een bijzonder 
afscheid. 
Een bijzonder 
afscheid. 

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
T 0492 - 66 60 00
E jmagis@monuta.nl
I www.monuta.nl/magis

Je kunt je er op voorbereiden.   
Nu een bijzonder afscheid voorbereiden? Ik sta dag en nacht voor u klaar om u daarbij 
te helpen. Kijk op de website of bel 0492 - 66 60 00.

Juliette Magis

130x90 Monuta Juliette Magis_Mooi Laarbeek_WK46.indd   1 09-11-18   10:49

Ko�  e-uurtje voor
nabestaanden

Bakkie troost
Er komt van alles op je af als je een dierbare hebt verloren. Juist dan zijn familie en lieve vrienden een grote steun. 
Na verloop van tijd pakt iedereen echter zijn dagelijkse bezigheden weer op. Het leven gaat tenslotte door. Maar 
het gemis van je dierbare blijft en wordt misschien zelfs heviger nadat die eerste hectische weken voorbij zijn. 
Dagen lijken soms eindeloos te duren. Daarom besloten wij de bakkie-troost-zondagen’ in het leven te roepen.

Elke eerste zondag van de maand
We merken dat vooral zondag een dag is waarop nabestaanden zich alleen voelen. Wat a� eiding zou dan welkom 
zijn. Daarom organiseren wij elke eerste zondag van de maand een inloop-ko�  e-uurtje in het uitvaartcentrum.

Iedere eerste zondag van de maand is er een ko�  e-uurtje. Op deze zondag tussen 13.00 en 15.00 uur staat de 
ko�  e voor u klaar. Nabestaanden die behoeften hebben de zinnen even te verzetten zijn van harte welkom. 
Het heet dan misschien een ko�  e-uurtje, maar of je een kwartiertje of twee uur blijft, bepaal je helemaal zelf. 
Hetzelfde geldt voor de gespreksonderwerpen. Niets ligt vast. Het gaat juist om het ongedwongen samenzijn. 
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Bakkie troost
Er komt van alles op je af als je een dierbare hebt verloren. Juist dan 
zijn familie en lieve vrienden een grote steun. Na verloop van tijd 
pakt iedereen echter zijn dagelijkse bezigheden weer op. Het leven 
gaat tenslotte door. Maar het gemis van je dierbare blijft en wordt 
misschien zelfs heviger nadat die eerste hectische weken voorbij zijn.
Dagen lijken soms eindeloos te duren. Daarom besloten wij de 
bakkie-troost-zondagen’ in het leven te roepen.

Elke eerste zondag van de maand
We merken dat vooral zondag een dag is waarop nabestaanden 
zich alleen voelen. Wat a eiding zou dan welkom zijn. Daarom 
organiseren wij elke eerste zondag van de maand een inloop-
koffie-uurtje in het uitvaartcentrum. 

Iedere eerste zondag van de maand is er een koffie-uurtje. 
Op deze zondag tussen 13.00 en 15.00 uur staat de ko e voor u klaar. 
Nabestaanden die behoeften hebben de zinnen even te verzetten 
zijn van harte welkom. Het heet dan misschien een ko e-uurtje, 
maar of je een kwartiertje of twee uur blijft, bepaal je helemaal zelf. 
Hetzelfde geldt voor de gespreksonderwerpen. Niets ligt vast. 
Het gaat juist om het ongedwongen samenzijn

INZAMELING
OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16
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50 jaar geleden openden Wout (Sr.) en 
Franka van Vlerken  hier hun winkel in 
verlichting en witgoed naast hun elektro-
technisch installatiebureau. In de loop der 
jaren is de winkel vaak verbouwd en uit-
gebreid. In 1995 kwam zoon Wout Jr. in de 
zaak werken en heeft deze later zelfstan-
dig voortgezet. Vanaf de start bestond het 
assortiment naast witgoed, apparaten en 
keukenapparatuur ook uit een grote af-
deling verlichting. In 2009 is er afscheid 
genomen van de verlichting afdeling en 
is er een grote afdeling met TV’s en au-
dio toegevoegd. Om voor zeer scherpe 
en concurrerende prijzen te kunnen ver-
kopen zijn ze lid geworden van Electro 
World, op dit moment is Electro World 
de grootste formule in Nederland en ook 
Europees aangesloten met Euronics. Zo 
bent u verzekerd van altijd scherpe prijzen 
en aanbiedingen in de winkel. 
Van grote toegevoegde waarde is de ei-
gen technische dienst. Alle apparaten die 
verkocht worden kunnen door vakkundi-

ge monteurs geplaatst en geïnstalleerd 
worden. mocht het voorkomen dat er een 
defect is, komen wij vaak binnen 24 uur 
bij u thuis repareren. Onlangs is de win-
kel in Helmond verbouwd, zo is de keuken 
inbouw afdeling geheel vernieuwd. Tevens 
is er achter in de winkel een geheel nieu-
we luister en belevingsruimte gemaakt. In 
deze ruimte heeft u de mogelijkheid om 
op uw gemak verschillende luidsprekers 
en audiosets te vergelijken en uw favoriete 
muziekstuk te beluisteren onder het ge-
not van een kopje koffie. In 2017 is er een 
tweede filiaal geopend in het centrum van 
Someren, ook daar kunt u terecht voor de 
vertrouwde service en deskundig advies.

U bent van harte uitgenodigd om op 27, 
28 en 29 september drie dagen het 50 ja-
rig jubileum mee te vieren in de winkel. Er 

zijn veel activiteiten zoals demonstraties 
op het gebied van strijken, geluid, koffie-
machines en koken waarbij er natuurlijk 
geproefd kan worden. Daarnaast hebben 
we spectaculaire acties en een mooie win 
actie. Lever uw oudste aankoop bon in en 
maak kans op een nieuwe Philips LED tv. 
Ter ere van het jubileum is er een eigen ma-
gazine uitgegeven dat op een groot aantal 
adressen huis aan huis verspreid is. Heeft 
u geen magazine ontvangen dan kunt u er 
uiteraard een ophalen in de winkel.

50 jarig jubileum Electro World 
Wout van Vlerken

Electro Wout van Vlerken is 
inmiddels al weer 50 jaar 
een begrip in Helmond 
(Mierlo-Hout) en omstreken. 
Al vanaf de begintijd is 
de zaak gevestigd op de 
vertrouwde plek aan de 
Hoofdstraat in Mierlo-Hout. 

Graag tot ziens tijdens het speciale 
jubileum weekend in Helmond 
of Someren!
Electroworld Wout van Vlerken
Hoofdstraat 105 | Helmond
www.woutvanvlerken.nl 

(Bron foto’s; Electro World 
Wout van Vlerken).
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Pastoor Elsenstraat 28, 5706 VP  Helmond | T: 0492-538204

BIJ EEN REPARATIE: 
1 LOT

BIJ AANKOOP TOT 1000 EURO: 
2 LOTEN

BIJ AANKOOP VAN 1000 TOT 2500 EURO: 
3 LOTEN

BIJ AANKOPEN BOVEN DE 2500 EURO: 
5 LOTEN

2 LOTEN

3 LOTEN

trekking 21 november

Pastoor Elsenstraat 28, 5706 VP  Helmond | T: 0492-538204Pastoor Elsenstraat 28, 5706 VP  Helmond | T: 0492-538204

jaar

JUBILEUM JUBILEUM JUBILEUM loterij

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
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bestaat 50 jaar!

Wat nu winkel is, was toen kersenboom-
gaard, dus we begonnen in de woonka-
mer, een ruimte van 4x4 meter. Er stond 
van alles een beetje: 2 wasmachines, 2 
tv’s, een radio, en wat kleine huishou-
delijke apparaten. Wanneer er vier per-
sonen binnen waren, kon je al niet meer 
rondlopen en leek het drukker dan bij 

Vroom&Dreesman. Het winkeltje liep al 
meteen met verkoop en reparaties en ik 
weet nog dat onze eerste klant de familie 
Klumpers was. 

Het eerste jaar hadden we al een ton om-
zet gedraaid in guldens, terwijl we de der-
de elektro winkel waren in Mierlo-Hout. 

Er was wat weerstand toen er een con-
sumentenbeurs kwam achter de kerk 
en Wim Mulkens niet mee mocht doen. 
Corry deed de winkel en ik de leveringen 
en reparaties. In de jaren die volgde, kwa-
men er vele nieuwe producten bij: band- 
en cassetterecorders, hifi sets, kleuren 
televisies met teletekst, wasmachines 
met 1000 toeren, droogkappen, mixers, 
stoomstrijkijzers. 

Het duurde dus niet lang of de kersen-
bomen werden gekapt, seunt achteraf. 
De winkel werd groter en het ging als-
maar beter. In 1984 kwam Jan-Willem, 
onze zoon, ook in de winkel werken. Door 
de drukte leerde hij razendsnel hoe alles 
reilde en zeilde. Dochter Anita zag het 
winkeltje spelen niet zo zitten en is elders 
gaan werken. Jan-Willem kwam regelma-
tig bij de Mona in Mierlo en kwam daar 
Angelie tegen. In het begin een stil en be-
deesd meisje, maar daar is in de loop der 
jaren wel wat in veranderd. 

Na de geboorte van Michelle, is Ange-
lie winkelmeisje geworden naast Corry. 
Corry is na onze verhuizing met pensioen 
gegaan. Angelie heeft haar oren en ogen 
goed open gehouden en is nu manusje 
van alles. Ze geeft aan ieder die ergens 
een probleem mee heeft met raad en 
daad advies. Michelle heeft een jaar sta-
ge gelopen in de winkel, werkt nu bij T&T, 
maar springt heel af en toe nog wel bij. 

Maverick is na het stoppen met zijn stu-
die ook naast zijn moeder in de winkel 
begonnen. In het begin was hij wat verle-
gen, maar nu gaat hij bijna dagelijks met 
Jan-Willem mee leveren en repareren. 
Dus ben ik me steeds verder terug aan 
het trekken en langzaam met pensioen 
aan het gaan. Internet, ja daar heb je last 
van, maar er zijn veel mensen die graag 
persoonlijk geholpen willen worden met 
goed advies. En waarom al 50 jaar, DOR 
HEDDUM AL! Het werkt nog altijd.”

Grote dank voor het vertrouwen in al die 
jaren! Namens: Wim, Corry, Jan-Willem, 
Angelie, Michelle, Maverick.

Wim: “Een keer in de 50 jaar kijk je terug in de tijd. Het 
is 1969 en ik was 28 jaar. “Wat gaan we doen?” Was mijn 
vraag aan mijn vrouw Corry. Bij een baas blijven werken 
of voor ons zelf beginnen? We gingen voor het laatste en 

kochten het huis aan de Pastoor Elsenstraat 28. 

Foto’s van de oude winkel. 
(Bron foto’s; Wim Mulkens).
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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

€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellenen lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages 
en transparanten

WOONMAAND AANBIEDINGEN
Vraag naar de actievoorwaarden

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING*per m2
Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggenall-in: pvc + egaliseren + leggen

Houtse Parallelweg 83 | 5706 AD – Helmond
Tel. 0492 – 547023 | info@deelenstoffen.nl

Woninginrichter Deelen 
biedt een totaalaanbod van 

vooraanstaande merken

Waar Deelen reeds jaren alom 
bekend is om hun gordijnen, 
stoffen en fournituren, zijn zij 
nu een sterke speler op het 
gebied van totaal woningin-
richting! 

Er komt veel op u af bij het 
opnieuw inrichten van uw wo-
ning. Welke kleuren gebruik ik 
en welke stijl wil ik creëren ? 
Wat hang ik voor de ramen, 
stof of systeem, kleurrijk of 
rustig, trendy of basic? Even 
bij u thuis langskomen met 
de nieuwste stalen en gelijk 
de maten op nemen is geen 
enkel probleem. Het is vrijblij-
vend en gratis. Neem ook eens 
een kijkje in de showroom hier 
worden honderden gordijn-
stoffen gepresenteerd en meer 
dan 50 trendy systemen zoals 
een duo-rolgordijn en plissé, 
lamellen of paneelgordijnen. 

Onlangs zijn ook de exclusie-
ve gordijnstoffen en karpet-
ten van Mart Visser aan de 
collectie toegevoegd. Deze 
unieke en veelzijdige collectie 
staat voor klasse, souplesse 
en hoogwaardige materialen. 
Of ontdek pvc vloeren van o.a. 
COREtec: dé koploper in duur-
zame vloeren. De COREtec 
vloeren zijn 100% watervast, 
extreem stabiel, eenvoudig te 
plaatsen, geschikt voor elke 
ondergrond, hebben een hoge 
kras-weerstand, zijn dempend 
en zeer geschikt als u huisdie-
ren heeft. Bezoek Deelen tij-
dens de oktober woonmaand 
en profiteer van diverse acties 
en kortingen op  raam- en 
vloerbekleding! De koffie staat 
klaar en het deskundig per-
soneel adviseert en helpt u 
graag, om zo samen met u van 
uw huis een thuis te maken!

MAART WOONMAAND
21% KORTING 
op de maakkosten  
van overgordijnen, 
vitrages en in-be-tweens

10% KORTING 
op raamdecoratie  

systemen, zoals rol- en 
duorolgordijnen,  

lamellen, jaloezieën,  
plissés en paneelgordijnen

MOEITE MET 
METEN?
LAAT HET 
ONS WETEN! 

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

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Sto� en & Gordijnen timmert hard aan 
de weg. Naast de metamorfose van hun enorme 

textielhal aan de Houtse Parallelweg in 2016, is het 
product aanbod inmiddels uitgebreid met trendy 

raamdecoratie systemen en diverse vloerbekleding, 
zoals PVC, vinyl, tapijt en karpetten! 

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

(Bron foto; Deelen).
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De groepen 5, 6 en 7 hebben hun intrek 
al genomen in de nieuwe lokalen. Bent u 
ook benieuwd hoe het er allemaal uitziet? 
Op 10 oktober is iedereen welkom op de 
inloopavond. Thema voor die avond is 
‘Op reis door ’t Hout’. Niet alleen is het 
nieuwe gebouw dan te bekijken, ook de 
beeldende kunst die de kinderen samen 
met externe kunstdocenten hebben ge-
maakt, is te bewonderen. 

Kunstzinnige opening
Een nieuw gebouw erbij is natuurlijk iets 
om te vieren. Op 10 oktober van 18.00-
19.30 uur is iedereen welkom op mee 
op reis te gaan: kinderen, ouders, buren, 
mensen uit de wijk, opa’s en oma’s. Het 
belooft een bijzondere avond te wor-
den.  De expositie van beeldende kunst, 
gemaakt door de kinderen van de hele 
school wordt dan namelijk in het nieu-
we gebouw geopend. Thema van de ex-
positie is ‘Op reis door ’t Hout’. Het hele 
schoolgebouw is gevuld met kunstwerken 
van alle kinderen. Een uniek en heel mooi 
project, legt Marvin Corneille, cultuurco-
ordinator op de school uit. “Samen met 
professionele kunstenaars werken we 
met de hele school aan een beeldende 
reis door ’t Hout, met als resultaat een 
kunstzinnige expositie gemaakt door 
en met de kinderen. Echt iets dat past 
bij Obs ’t Hout als cultuurschool. Zo zijn 
we hier niet alleen bezig met beeldende 
kunst, maar ook met muziek en drama. 

Daarbij werken we samen met de lokale 
fanfare en het Kunstkwartier om de cultu-
rele ontwikkeling van kinderen nog meer 
te stimuleren.”

“Supermooi om te zien dat dit project ook 
aansluit bij wat wij belangrijk vinden, name-
lijk dat kinderen nieuwsgierig zijn, dat we ze 
prikkelen, dat we creativiteit stimuleren en 
ze nieuwe kansen bieden. En bovenal sluit 
dit project aan bij ons motto dat elk kind 
hier gelukkig mag zijn”, vervolgt Anke van 
der Heijde, teamleider op de school. 

Veel meer ruimte
De aanwinst van het gebouw levert de 
kinderen nu al veel op. Zo ontstaat er 
vooral veel meer ruimte. Ruimte om te 
spelen, ook buiten, maar ook ruimte voor 
kunst en cultuur. Voorop staat dat het 
kind zich er prettig voelt. Het hele gebouw 
krijgt veel meer licht en straalt meer rust 
uit. Anke: “In het nieuwe gebouw hebben 
we een lokaal speciaal voor beeldende 
vorming. Marvin gaat daar volop aan de 

slag met onze kinderen om kunst te ma-
ken. Kunst en cultuur zijn natuurlijk altijd 
al belangrijk geweest in ons programma, 
maar door het nieuwe gebouw kunnen we 
daar nog meer aandacht aan geven.” Mar-
vin ziet duidelijk de meerwaarde van cul-
turele vorming van kinderen: “Via kunst 
en cultuur leer je de kinderen creatief te 
zijn en om te gaan met tegenslagen. Ze 
worden er inventiever van en het helpt 
hen een kritische kijk op de wereld om 
ons heen te ontwikkelen. En je wordt er 
gewoon ook heel gelukkig van”, aldus een 
enthousiaste Marvin.

Uitzicht op het kindcentrum
Obs ‘t Hout heeft nu officieel de be-
schikking over het gebouw aan de Ma-
honiestraat 9. “Op de verbouwing van 
een nieuw kindcentrum samen met villa 
Vrolijk is het nog even wachten, maar we 
hebben er zin in! Straks zit alles bij elkaar: 
school, sportpark, buurthuis, sporthal, 
kinderopvang, peuterspeelzaal. Dat sluit 
goed aan bij onze visie: niet apart, maar 
samen. Samen zorgen we voor gelukkige 
kinderen, ouders en leerkrachten.”

 Ga mee op (kunst)reis
door Obs ’t Hout!

Vanaf dit schooljaar heeft openbare basisschool ’t Hout er 
een nieuw gebouw bij. En daar zijn de leerlingen en het 

schoolteam ontzettend blij mee. Het voormalige gebouw van 
de Jorisschool, hoort nu o�  cieel ook bij Obs ’t Hout. Kunst en 

cultuur krijgen daarmee letterlijk alle ruimte. 

‘Ik zie een heel bevlogen 
school die zich cultureel 

ontwikkelt. Ze zijn 
sprankelend, denken 

overal over na, duiken in 
nieuwe dingen en dat merk 

je aan de kinderen zelf.’

Meer informatie over Obs ’t Hout 
is te vinden op www.obshout.nl 
Openbare basisschool 't Hout
Mahoniehoutstraat 13, 
5706 VS Helmond
0492-523847 | obshout@obsh.nl

(Bron foto’s; OBS ‘t Hout).
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Evenementen
SEPT. / OKT.

MAANDAG 30 SEPTEMBER

ZONDAG 6 OKTOBER
MAANDAG 7 OKTOBER

ZONDAG 13 OKTOBER

WOENSDAG 23 OKTOBER

VRIJDAG 25 OKTOBER

Informatieavonden Energiehuis
In het najaar 2019 biedt het Energiehuis 
wederom een programma met infor-
matieavonden, workshops en discussie 
(energiecafé). Op 30 september zonne-
panelen, op 15 oktober warmtepompen, 
17 oktober energie café over de aanpak in 
Helmond en op 29 oktober: leer je woning 
kennen, isolatie. Deze avonden vinden 
steeds plaats in het Energiehuis aan de 
Torenstraat 3 in Helmond en vangen aan 
om 19:30 uur. Alle informatie die het 
Energiehuis verstrekt is gratis. 
Meer info en aanmelden via de website: 
www.energiehuishelmond.nl

Optreden Houts Gemengd Koor
Op zondag 6 oktober geven het Houts 
Gemengd Koor uit Helmond en het 
Sons Musical & Operettekoor uit Son een 
herfstconcert in wijkhuis “De Fonkel”. Het 
koor bestaat ruim 100 jaar en telt op dit 
moment 46 leden. Hiermee zijn wij een 
van de grotere koren. Wij brengen een 
gevarieerd programma van licht klassieke 
tot moderne werken. Wij repeteren iedere 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 
de muziekzaal van de Geseldonk, Ceder-
houtstraat 44 in Helmond, Mierlo-Hout.  
Wij willen u graag kennis laten maken met 
een mooie hobby. Een avondje ontspan-
ning is een gezonde afwisseling van de 
dagelijkse bezigheden. Denk niet “ik kan 
niet zingen” bij ons koor zingt u binnen de 
kortste tijd het hoogste lied. Uw leeftijd is 

Zijactief: excursie naar Bavaria
Maandag 7 oktober heeft Zijactief een 
excursie naar Bavaria. Wij gaan een 
Bavaria Brouwerij Tour maken deze duurt 
ongeveer 2 uur. Wij starten en eindigen in 
het Bavaria café te Lieshout. Wij vertrek-
ken om 12.45 uur achter zaal Adelaars. Dit 
is voor leden die zich hebben opgegeven.

Zijactief: excursie naar Bavaria
Een optreden voor de bruisende senior 
verzorgd door de Barbergals uit Eindho-
ven! Deze groep gaat ervoor zorgen dat 
het de pan uit swingt.  Aanvang 14.30 uur 
restaurant “de Gasterij”. Entree Gasten 
€2.50  Vindt u het leuk om verrast te wor-

Zijactief: Bezoek DAF Museum
Woensdag 23 oktober gaan wij een bezoek 
brengen aan het DAF museum. Hier krijgen 
wij een rondleiding o.l.v. een gids. Wij ver-
trekken om 12.15 uur achter zaal Adelaars. Dit 
is voor leden die zich hebben opgegeven.

High tea
Een late middag activiteit die vanuit 
Engeland is overgevlogen. Onder het 
genot van mooie zachte muziek geniet u 
van kleine hapjes en drankjes. Omdat we 
moeten weten met hoeveel gasten we zijn 
worden hier kaarten voor verkocht. Ze zijn 
te krijgen vanaf 10 oktober voor gasten en 
kosten 6 euro per persoon.
Savant Alphonsus, Hoofdstraat 176

VR
4 OKT.

HOUTSE TONEELGROEP SPEELT 
‘EEN KOEKJE VAN EIGEN DEEG
De Houtse Toneelgroep speelt dit jaar lekker in op dit alom bekende mopje met haar 
nieuwe voorstelling ‘Een koekje van Eigen Deeg’. Kaarten zijn te reserveren via www.
houtsetoneelgroep.nl Of bel / sms / Whatsapp via de Reserveerlijn: 06-12 89 57 27 
Ook kunnen kaarten nog op de dag van de voorstelling zelf aan de kassa gekocht 
worden (maar let op: op=op!).  4 Oktober, 20.00 uur, 5 oktober 20.00 uur en 6 okto-
ber 14.00 uur. De Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 5706 XC Helmond

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

niet zo belangrijk, al hopen wij wel jonge 
mensen te mogen begroeten. Wijkhuis de 
Fonkel, Prins Karelstraat 123

den? Kom gewoon luisteren en genieten!
Savant Alphonsus, Hoofdstraat 176
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Bereikbaarheid 
diensten
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

Slachtofferhulp: 
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900-0101

Wijkzorg de Zorgboog: 
Heeft u hulp nodig bij uw persoon-
lijke 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

Verloskundigen: 
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

LEV Groep 
(sociaal team west): Voor alle 
vragen op maatschappelijk  terrein. 
Tel. 06-48576624.  E-mail: sociaal-
teamwest@levgroep.nl 

Dagelijkse inloop op ma t/m vr van 
09:00-17:00 uur in Wijkhuis West-
wijzer, 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

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

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

Tandartsen kring Helmond
Alleen spoedgevallen
06-22303555 

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.

Al 100 jaar midden 
in de samenleving

Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL
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HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

RS
EN

.C
O

M
  A

VH
 O

KT
 O

M
H

NIEUW

Houtse Parallelweg 9 Diamantstraat 28

Cortenbachstraat 38 Haaghout 3

VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

Vraagprijs € 290.000,- k.k.

Schelvisstraat 15

Vraagprijs € 290.000,- k.k.

Schelvisstraat 17

NIEUW

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

HEUVEL.NL  WÉRKT VOOR U

Diamantstraat 28

Haaghout 3

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

DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT
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HELMOND

EINDHOVEN
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