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Di 17 september om 12.30 | Centrum Mierlo-Hout 
De doortocht van 125 militaire voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog door het centrum van  
Mierlo-Hout. 

OPTOCHT - GARDEN 75

EXPOSITIE BELEEF 75 JAAR VRIJHEID

Wo 18 september vanaf 09.00 | De Geseldonk 
Een tentoonstelling in Wijkhuis de Geseldonk met  
objecten, vondsten uit opgravingen en documentatie 
uit particuliere verzamelingen. Ga voor de  
openingstijden naar www.helmondvrij.nl.

OORLOG IN MIJN STAD

19 - 24 september | Verschillende locaties in Helmond 
Op 19, 20, 23 en 24 september spelen leerlingen van 
OBSH-scholen op diverse locaties in de stad tussen 
09.00 - 15.00 uur toneelstukjes van situaties uit de 
oorlog. Ga voor de locaties naar www.helmondvrij.nl. 

ZUIDWAL DE MUSICAL 

20 & 21 september om 20.15 | Het Speelhuis 
Een musical gespeeld door leerlingen van het 
Dr.-Knippenbergcollege over het verhaal van Helmond 
in de oorlogsjaren. Ga voor meer informatie over de 
kaartverkoop naar www.helmondvrij.nl. 

Zo 22 september om 10.15 | Sint Luciakerk 
Zo 22 september om 15.00 | Herdenkingsmonument 
Mierlo-Hout 
Zo 22 september om 15.00 | Bevrijdingsmonument 
Stiphout 
Di 24 september om 18.30 | Louis Donkersplein 

CARAT BEVRIJDINGSCONCERT

Zo 22 september om 12.00 | De Warande  
een bevrijdingsconcert verzorgd door  
Muziekvereniging Eindhoven West en mezzosopraan 
Pauline van der Roest. 

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Wo 25 september om 14.30 | Steenweg 10 
De ceremonie en onthulling van de  
herdenkingsstenen voor familie Koppel.  
Wo 25 september om 15.40 | Maurickplantsoen 
De ceremonie en onthulling van de  
herdenkingsstenen voor familie Hanstein. 

Wo 25 september om 18.00 | Hortensiapark 
Dit jaar zal de traditionele bevrijdingsherdenking van 
Helmond worden uitgebreid met een bevrijdings-
maaltijd waar alle inwoners van Helmond welkom 
zijn om tegen een minimaal bedrag aan te schuiven. 

CONCERT BAND OF LIBERATION

Zo 22 september om 12.30 | De Geseldonk 
Een concert verzorgd door de Band of Liberation met 
muziek uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog,  
waaronder marsmuziek en nummers van o.a. Glenn 
Miller en Vera Lynn. 

H2O FEEL FREE FESTIVAL

Za 28 september vanaf 15.00 | Speelhuisplein 
Een eenmalige bevrijdingseditie van het H2O Festival 
voor jong en oud. Een divers prorgamma met  
bevrijdingsspellen, muziek, theater, cultuur en  
speciale food & drinks. 

VRIJHEID VIEREN WE SAMEN 
SEPTEMBER 2019

meer informatie? www.helmondvrij.nl

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Do 26 september om 09.00 | Wijkhuis De Fonkel 
Ontvangst vanaf 09.00 uur in Wijkhuis De Fonkel. Om 
09.40 start de wandeling waarbij verschillende  
locaties worden bezocht voor de onthulling van  
herdenkingsstenen voor familie Coppel, Lobe en  
Koppens. 

HET MAGAZINE VAN EN VOOR MIERLO-HOUT
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200.000m2 op 
voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste prijsgarantie 
en deskundig advies

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. 

BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

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 KL
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extra rustiek, 22 cm breed, 
15 mm dik van 69.95 nu per m2

47.95

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

KLIK PVC STUNT AANBIEDING

drager Rigid
toplaag 0,30 mm 

4,5 mm dik
leverbaar in 4 kleuren

van 37.95 nu per m2

19.95

VLOEREN INSPIRATIE
LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 
5 kleuren

24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.95
MEENEEM PRIJS

VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

24.95 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

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 
4 zijde mini velling, verkrijgbaar in 

diverse kleuren, van 79.95 nu per m2

39.95

RUSTIEK 
EIKEN VISGRAAT

Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, 

anti-slip strip, montagelijm en 
olie. excl. montage, incl. btw

TRAPRENOVATIE. 
MULTIPLANK EIKEN

vanaf 

625.-
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inhoud

COLOFON
Ons Mierlo-Hout Magazine
Ook op internet: 
www.onsmierlohout.nl

OPLAGE
5300 stuks in Mierlo-Hout,
Geldropseweg-West, Kroon-Krollaan,
Helmond-West.

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@onsmierlohout.nl
Tel. 0492-845350
Eric v.d. Putten 
(06-30 25 25 12)
Loes Bakels-van Rijsingen
(06-13 17 22 87)

REDACTIE
Mandy Meeuwsen en 
Loes Bakels-van Rijsingen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@onsmierlohout.nl
Internet www.onsmierlohout.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 16 sept.
Verschijningsdatum volgende
editie 26 sept. 2019.

BEZORGKLACHTEN EN VERSPREIDING
bezorging@onsmierlohout.nl

AFHAALADRESSEN ONS MIERLO-HOUT
• Wijkhuis De Geseldonk, 
 Cederhoutstraat 44, Mierlo-Hout
• Jan Linders, Hoofdstraat Mierlo-Hout
• Jumbo, Hooftstraat 168 Mierlo-Hout
• Bakker Dirks, Houtse Parallelweg 131
• Jurrius appelboer,  Goorsebaan 16
• Shell Verbakel, Mierloseweg 206

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en
Mandy Meeuwsen

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

VOORPAGINA FOTO
Archief Henk van de Westerlo

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

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

Het bestuur bestaat uit 
voorzitter Tonnie van Bus-
sel, secretaris Frank van der 
Velden, penningmeester Ad 
van den Elzen en bestuurs-
leden Jos Löring en Johan 
Sterken. Elke zondagochtend 
om 08.00 uur, tijdens het zo-
merseizoen, staat een wisse-
lend aantal leden klaar bij de 
startplaats, jeugdboerderij de 
Houtduif aan de Koeveldse-
straat 4 te Mierlo-Hout, om 
een rit te fietsen die die dag 
op de planning staat.
En welke rit dat is? “Dat staat 
op het programma”, vertelt 
voorzitter Tonnie: “Alle infor-
matie over de ritten en de 
vereniging is te vinden op de 
website en de ritten worden 
ook in Weekkrant de Loop en 
op facebook geplaatst.” Op 
de website kun je iets minder 
dan 100 ritten vinden die de 
tourclub fietst of heeft ge-
fietst: “Bij elke tocht staat 
een routebeschrijving zodat 
fietsers die ‘gewoon’ willen 

fietsen dit ook kunnen en te-
vens ook door tourfietsers die 
08.00 uur te vroeg vinden.” 
Elke rit wordt voorgereden 
door een van de teamleden 
om er zeker van te zijn dat 
deze toegankelijk, begaan-
baar en natuurlijk een stukje 
toeristisch is zodat er wat te 
zien valt onderweg. De ritten 
zijn verschillend in kilometers 
en er rijdt altijd een volgau-
to mee mocht het gebeuren 
dat iemand lek rijdt of door 
omstandigheden niet bij kan 
blijven. Samen uit, samen 
thuis. Daarnaast wisselen we 
elk jaar het rittenprogramma 
zodat het programma ge-
varieerd blijft. TCMH werkt 
met een zomer en winterpro-
gramma, het zomermaanden 
programma bestaat uit ritten 
op de zondagmorgen en trai-
ningsritten op de woensdag-
avond. Het winterprogramma 
bestaat uit MTB (mountain-
bike) ritten op de zondag-
morgen en trainingsritten op 

Al ruim 33 jaar fi etsen ze vanuit Mierlo-Hout 
naar verschillende mooie plekken in Brabant en 

Limburg en gewoon weer terug: de leden van 
Tourclub Mierlo-Hout! (TCMH). De tourclub, 

opgericht in 1986, is een actieve vereniging en telt 
op dit moment 27 leden.

Oorlogsverhalen...

7

In het kader van 75 jaar
bevrijding kunt u in deze 
editie de herinneringen
vinden van diverse lezers 
die de oorlog zelf hebben 
meegemaakt.

Op de ko�  e...

4

Elke uitgave gaan 
we op de koffi  e bij 
een wijkbewoner/
wijkbewoonster, 
vereniging of bedrijf in 
Mierlo-Hout. De afdeling 
Zonnebloem Mierlo-Hout 
bestaat dit jaar 40 jaar

Vruuger op ‘t Hout

14

met deze keer:
De Meisjes van de Milo

Tourclub Mierlo-Hout

de woensdagavond. Bij een 
vereniging staat het clubge-
voel en gezelligheid centraal 
en dat is bij TCMH niet anders. 
“Elk jaar organiseren we een 
clubweekend voor onze leden. 
Dat is een weekend met fijn 
fietsen en veel gezelligheid 
onder elkaar. Ook brengen we 
eens per jaar folders rond als 
bijverdiensten voor de club”.  
Ben je nieuwsgierig gewor-
den naar het tourfietsen of 
wil je meer weten? Op de 
website is alles up-to-date 
(dankzij de Rabobank Club-
kas campagne!) Gastrijders 
zijn altijd welkom en ook 
nieuwe leden: “Vanaf 18 jaar 
mag je je al aansluiten en of 
je nu man of vrouw bent, dat 
maakt niets uit”.
Ten slotte nog het belangrijk-
ste; een tourclub is geen race-
club of wedstrijdteam. Het 
gaat om het genieten op de 
fiets in de buitenlucht in een 
fijn gezelschap.
www.tourclub-mierlohout.nl

De tourclub van Mierlo-Hout (bron foto; Tourclub Mierl0-Hout).
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de Zonnebloem
Mierlo-Hout

Op de koffi  e bij...

Door: Loes Bakels – van Rijsingen

Elke uitgave gaan we op de koffi  e bij een wijkbewoner/wijkbewoonster, vereniging of bedrijf 
in Mierlo-Hout. De afdeling Zonnebloem Mierlo-Hout bestaat dit jaar 40 jaar, reden voor ons om 

gezellig samen een kop koffi  e te drinken en meer te weten te komen over wat zij nou allemaal doen. 
Dinie Jeuken en Vierka Aarts-Nezníková zijn vrijwilligsters van de afdeling Zonnebloem Mierlo-Hout 

en komen bij ons langs. Dinie is bestuurslid bezoekwerk en Vierka is secretaris. Beide dames zijn zeer 
enthousiast over alles wat de Zonnebloem doet en vertellen het ene na het andere verhaal.

Loes aan de ko�  e met Dinie Jeuken en Vierka Aarts-Nezníková (bron foto; Eric van der Putten, www.onsmierlohout.nl)

Voorheen heette de Zonnebloem: Her-
wonnen Levenskracht. De afdeling Zon-
nebloem Mierlo-Hout is opgericht op 22 
oktober 1979 met Gon Vervoort als eer-
ste voorzitster. Met ongeveer 10 leden en 
het bestuur  vergaderden ze eens in de 
maand in het wijkgebouw. 

Ook toen al deden zij huisbezoekjes, een 
Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering. We 
hebben zelfs het allereerste jaarverslag 
van de Zonnebloem, uitgewerkt op een 

typemachine, gekregen van Dinie en Vier-
ka. Ze zijn daar erg trots op en het is een 
stuk om te bewaren.

“Wie is de Zonnebloem?”
Dinie en Vierka: “Nou we zijn met een 
groep van 18 vrijwilligers en daarnaast 
hebben we nog een groep chauffeurs die 
voor ons willen rijden. De mensen waar-
voor wij activiteiten organiseren noemen 
we gasten. We hebben nu ongeveer 60 
gasten, allemaal bewoners uit Mier-

lo-Hout. Gasten kunnen zich zelf aan-
melden om bij de Zonnebloem te komen 
en ik (Dinie) ga dan op bezoek bij die per-
soon om te kijken of hij/zij ingeschreven 
mag worden. Vanuit het Hoofdkantoor in 
Breda krijgen we ook geregeld aanmel-
dingen doorgestuurd. Helaas hebben we 
momenteel een wachtlijst voor nieuwe 
gasten. We hebben te weinig vrijwilligers 
om nieuwe gasten aan te nemen. Stuk 
voor stuk zet elke vrijwilliger zich 100% in 
voor de Zonnebloem en ze hebben alle-
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maal een eigen taak. Deze taak hoeft niet 
perse te betekenen dat je meegaat met 
een activiteit of bezoek, het kan ook iets 
administratiefs zijn. We hebben een hele 
gezellige groep samen dus kom gerust 
eens een kijkje nemen!”

“Wat doet de Zonnebloem dan zoal?”
Dinie en Vierka: “We organiseren activitei-
ten voor mensen die eenzaam/gehandi-
capt zijn. Het hele jaar door zijn er allerlei 
activiteiten en bezoeken die we samen 
met de gasten doen. Het zijn echt acti-
viteiten die gericht zijn op de gasten die 
meegaan. Bijvoorbeeld boottochten of 
een bezoekje brengen aan tuincentrum 
Coppelmans. Vroeger gingen we zelfs 
winkelen bij de V&D, maar dat kan nu niet 
meer haha! Ook met feestdagen zoals 
Kerstmis en Pasen hebben we leuke ac-
tiviteiten rondom het thema.
We moeten onze kosten laag houden 
want we krijgen weinig subsidies. Elk jaar 
houden we met 4 vrijwilligers een soort 
van “sponsorloop”. We hebben dan een 
lijst met ondernemers die we in 3 dagen 
tijd bezoeken waar we dan vragen om 
sponsoring. Daarvan kunnen wij weer 
leuke dingen doen met onze gasten. Een 
donatie kan natuurlijk ook bestaan uit ca-
deautjes die we kunnen gebruiken. 

“En wat vinden jullie de leukste 
activiteit die de Zonnebloem 
organiseert?”
Dinie en Vierka (roepen tegelijk): “Dat is 
zeker weten de boemeltocht! Een jaar-
lijks terugkerende activiteit. Met 23 au-
to’s maken we een prachtige autorit. We 
halen alle gasten thuis op en vertrekken 
dan gezamenlijk vanaf de parkeerplaats 
bij RKSV Mierlo-Hout. Een uitgezette au-
totocht die ons langs de mooiste plekjes 
brengt. We rijden niet over de grote wegen 
maar achteraf langs mooie boerderijen en 
natuur. Echt een landelijke rit. Onderweg 
hebben we natuurlijk pauze met koffie en 
iets lekkers erbij. ’s Avonds gaan we als 
afsluiting van deze geweldige dag naar 
Zaal de Koning of Adelaars waar we een 
soort koffietafel of diner hebben. Een hele 
dag zijn we dan op pad met elkaar en ie-
dereen kijkt er elk jaar weer naar uit.”
22 Oktober aanstaande bestaat de afde-
ling Zonnebloem Mierlo-Hout al 40 jaar. 
Een mooi jubileum wat zij gaan vieren 
met een feest bij Zaal de Koning op 25 
oktober (2019). Alle vrijwilligsters, spon-
soren en chauffeurs kunnen dan proosten 

op de afdeling Zonnebloem Mierlo-Hout. 
Door al die jaren heen is er veel hetzelf-
de gebleven bij de Zonnebloem. Er zijn 
wel wat verschuivingen zichtbaar maar 
het raamwerk staat. Zo treedt Mimie van 
Mierlo dit jaar af als voorzitster en Tiny 
Bogers zal de nieuwe voorzitter worden. 
Binnen het bestuur zijn er wel wisselingen 
geweest maar Dinie Jeuken gaat voorlo-
pig nog niet weg. De huisbezoeken waar 
het allemaal mee is begonnen staan nog 
steeds. Sommige mensen zijn niet in 
staat om mee te gaan met een activiteit, 
dan voldoet een bezoek met een kopje 
koffie en een praatje al. 

De Mierlo-Houtse afdeling van de Zonne-
bloem zet zich elke keer weer in om alles 
voor elkaar te krijgen voor de gasten. Elke 
vorm van hulp of sponsoring is welkom. 

Misschien denkt u erover om ook vrijwil-
liger te worden bij de Zonnebloem? Er is 
altijd wel iets passends te vinden. Heeft u 
vragen of wilt u graag wat extra informa-
tie hierover dan kunt u vrijblijvend contact 
opnemen met Vierka Aarts. 

Emailadres: vierkanez@hotmail.com 
telefoonnummer: 06-11246643.

Al 40 jaar zorgt de Zonnebloem voor een fi jn dagje weg 
voor haar gasten (bron foto; Archief De Zonnebloem).
Al 40 jaar zorgt de Zonnebloem voor een fi jn dagje weg 

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 

Dinie en Vierka (roepen tegelijk): “Dat is 
zeker weten de boemeltocht! Een jaar-
lijks terugkerende activiteit. Met 23 au-
to’s maken we een prachtige autorit. We 
halen alle gasten thuis op en vertrekken 
dan gezamenlijk vanaf de parkeerplaats 
bij RKSV Mierlo-Hout. Een uitgezette au-
totocht die ons langs de mooiste plekjes 
brengt. We rijden niet over de grote wegen 
maar achteraf langs mooie boerderijen en 

De Mierlo-Houtse afdeling van de Zonne-De Mierlo-Houtse afdeling van de Zonne-
bloem zet zich elke keer weer in om alles bloem zet zich elke keer weer in om alles 
voor elkaar te krijgen voor de gasten. Elke voor elkaar te krijgen voor de gasten. Elke 
vorm van hulp of sponsoring is welkom. vorm van hulp of sponsoring is welkom. 

Laat het ons weten en we 
komen graag langs. Mail naar: 
redactie@onsmierlohout.nl 
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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

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. 

Magis

Een bijzonder 
afscheid. 
Een bijzonder 
afscheid. 
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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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Pastoor Elsenstraat 28, 5706 VP  Helmond | T: 0492-538204
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Pastoor Elsenstraat 28, 5706 VP  Helmond | T: 0492-538204Pastoor Elsenstraat 28, 5706 VP  Helmond | T: 0492-538204

jaar
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Ook gingen vele van deze bommenwer-
pers richting Duitsland om het Ruhr-
gebied te bombarderen en als ze te-
rugkwamen, werden ze door de Duitse 
jagers aangevallen. Er zijn er dan ook 
verschillende neergestort hier in de regio. 
Op de weg Mierlo-Geldrop werd een co-
lonne vrachtwagens door Engelse jagers 
beschoten en vernietigd. Door deze be-
schieting vielen verschillende doden on-
der de Duitsers. Ook trokken, in die dagen 
veel Duitse soldaten zich terug. Helemaal 
niet georganiseerd: te voet in kleine groe-
pen, per fiets (‘minne fiets?’) of per leger-
kar met een of 2 paarden ervoor. Zelfs per 
bakfiets. Zo gebeurde het ook wel eens 
dat ze om wat hooi of wat haver kwamen 
vragen voor ‘hun’ paarden.

Zo is er elke dag in die tijd wel iets ge-
beurd, dat je nooit meer vergeet. Op een 
gegeven moment was ik bij de Goorloop 
vee aan het verzorgen, toen ik herrie hoor-
de van naderende tanks die uit de rich-
ting Helmond langs het spoor kwamen. Ik 
dacht dat het Engelse tanks waren, ik liep 
snel naar huis om het te vertellen, ik was 
nog niet uitgepraat of de hele Hoofdstraat 

stond vol met Duitse tanks, helemaal met 
takken gecamoufleerd, ze bleven 2 uur 
staan. Daarna werd er opnieuw gestart en 
reden ze richting Nuenen.

Mijn vader zei dat het niet meer lang zou 
duren, dat we van de Duitsers af waren. 
Het geluid van het geschut werd steeds 
harder en in de namiddag van 16 septem-
ber om 17.00 uur hoorden we de eerste 
granaten inslaan. We hadden van een 
betonnen voersilo een schuilkelder ge-
maakt. Daar zijn we toen ingevlucht en 
van alle kanten werd er geschoten. Op 
een gegeven moment hoorde mijn va-
der iets ‘kraken’ in de boerderij, achteraf 
merkte we dat, een Duitse tank zich aan 
de voorzijde van de boerderij, achteruit 
in de schuur had geparkeerd en met de 
hete uitlaat van de tank een stuk van de  
boerderij in brand had gezet. Het schie-
ten werd ondertussen steeds heviger. 
Mijn jongste broer, van 8 jaar, zei ‘Moe-
der, doe maar bidden, dan horen we het 
niet zo goed’. Plotseling merkte vader dat, 
inderdaad, een stuk van de boerderij, tot 
de nok toe gevuld met rogge en haver, in 
brand stond. De vlammen sloegen boven 

de boerderij uit. Het was inmiddels don-
ker geworden en de Duitsers trokken zich 
terug. Het was een half uur rustig toen 
plusminus 22.00 uur, Toon Jansen, de 
brandweercommandant, aan de schuil-
kelder kwam en vroeg: ‘leven jullie nog?’ 
Waarop mijn vader gelukkig bevestigend 
kon antwoorden. Inmiddels werden de 
brandweerslangen aangesloten en hiel-
den ze de brandmuur tussen de boerderij 
en het woonhuis nat, zodat het woonhuis 
gespaard kon worden. De brand in onze 
boerderij was om een uur of zes (’s mor-
gens 17 sept.) zowat uitgewoed, toen 3 
Duitse soldaten aan de schuilkelder kwa-
men vragen, waar ‘hun’ 3 fietsen waren 
gebleven. Vader wist dit niet, maar ik wel, 
ik had ze in de tabak (iedereen kweek-
te zijn eigen tabak) gezet, vanwege het 
brandgevaar van de boerderij. De tassen 
aan de fietsen zaten vol handgrana-
ten, een van de Duitsers klopte op mijn 
schouders en van de andere kreeg ik een 
pepermunt. Ze zeiden dat we rustig in de 
schuilkelder moesten wachten en dat het 
zo voorbij was. Moeder zei: ‘eet dat maar 
niet op, god weet wat er in zit…’

Op 18 september om een uur of 11 ’s 
avonds hoorde we laagvliegende vliegtui-
gen en we gingen naar buiten en alles was 
verlicht door verschillende Duitse licht-
kogels. Eindhoven werd gebombardeerd, 
terwijl de mensen de bevrijding al aan het 
vieren waren, er vielen vele doden…
Nu ben ik 93 jaar en is de bevrijding dus 
75 jaar geleden, maar het heeft zo’n in-
druk gemaakt dat ik het me nog herinner 
als de dag van gisteren…

de Boerderij brand
“Mijn naam is Giel Vervoort, 93. Wij hadden een 

boerderij in de Hoofdstraat op ’t Hout, tussen wat nu is Snookertown 
Helmond en Cor Swinkels. Toen de bevrijding kwam, was ik 18 jaar oud. 

Het was eind augustus en het werd met de dag spannender. 
Hier werden de treinen beschoten en gebombardeerd.

Giel Vervoort 
(bron foto’s; Mandy Meeuwsen).

Giel voor de locatie waar ooit de boerdeij stond waar hij opgroeide.

Di 17 september om 12.30 | Centrum Mierlo-Hout 
De doortocht van 125 militaire voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog door het centrum van  
Mierlo-Hout. 

OPTOCHT - GARDEN 75

EXPOSITIE BELEEF 75 JAAR VRIJHEID

Wo 18 september vanaf 09.00 | De Geseldonk 
Een tentoonstelling in Wijkhuis de Geseldonk met  
objecten, vondsten uit opgravingen en documentatie 
uit particuliere verzamelingen. Ga voor de  
openingstijden naar www.helmondvrij.nl.

OORLOG IN MIJN STAD

19 - 24 september | Verschillende locaties in Helmond 
Op 19, 20, 23 en 24 september spelen leerlingen van 
OBSH-scholen op diverse locaties in de stad tussen 
09.00 - 15.00 uur toneelstukjes van situaties uit de 
oorlog. Ga voor de locaties naar www.helmondvrij.nl. 

ZUIDWAL DE MUSICAL 

20 & 21 september om 20.15 | Het Speelhuis 
Een musical gespeeld door leerlingen van het 
Dr.-Knippenbergcollege over het verhaal van Helmond 
in de oorlogsjaren. Ga voor meer informatie over de 
kaartverkoop naar www.helmondvrij.nl. 

Zo 22 september om 10.15 | Sint Luciakerk 
Zo 22 september om 15.00 | Herdenkingsmonument 
Mierlo-Hout 
Zo 22 september om 15.00 | Bevrijdingsmonument 
Stiphout 
Di 24 september om 18.30 | Louis Donkersplein 

CARAT BEVRIJDINGSCONCERT

Zo 22 september om 12.00 | De Warande  
een bevrijdingsconcert verzorgd door  
Muziekvereniging Eindhoven West en mezzosopraan 
Pauline van der Roest. 

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Wo 25 september om 14.30 | Steenweg 10 
De ceremonie en onthulling van de  
herdenkingsstenen voor familie Koppel.  
Wo 25 september om 15.40 | Maurickplantsoen 
De ceremonie en onthulling van de  
herdenkingsstenen voor familie Hanstein. 

Wo 25 september om 18.00 | Hortensiapark 
Dit jaar zal de traditionele bevrijdingsherdenking van 
Helmond worden uitgebreid met een bevrijdings-
maaltijd waar alle inwoners van Helmond welkom 
zijn om tegen een minimaal bedrag aan te schuiven. 

CONCERT BAND OF LIBERATION

Zo 22 september om 12.30 | De Geseldonk 
Een concert verzorgd door de Band of Liberation met 
muziek uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog,  
waaronder marsmuziek en nummers van o.a. Glenn 
Miller en Vera Lynn. 

H2O FEEL FREE FESTIVAL

Za 28 september vanaf 15.00 | Speelhuisplein 
Een eenmalige bevrijdingseditie van het H2O Festival 
voor jong en oud. Een divers prorgamma met  
bevrijdingsspellen, muziek, theater, cultuur en  
speciale food & drinks. 

VRIJHEID VIEREN WE SAMEN 
SEPTEMBER 2019

meer informatie? www.helmondvrij.nl

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Do 26 september om 09.00 | Wijkhuis De Fonkel 
Ontvangst vanaf 09.00 uur in Wijkhuis De Fonkel. Om 
09.40 start de wandeling waarbij verschillende  
locaties worden bezocht voor de onthulling van  
herdenkingsstenen voor familie Coppel, Lobe en  
Koppens. 



8

Wat aan de late kant kwam ik er achter dat 

ik maar één kousje aan had toen we ons huis 

verlieten. Vlug terug dus met als resultaat dat 

ik halverwege de Slegersstraat mijn ouders, 

broers en zusjes inhaalde. Waar we naar-

toe gingen wist ik toen niet. Ik herinner me 

dat er links in de Slegersstraat in een wei een 

niet meer bruikbare Engelse tank stond. De 

kinderwagen met daarin mijn twee jongste 

broertjes werd richting de schutsboom ge-

duwd. Volgens mijn oudere zussen was deze 

tocht niet zonder gevaar en heeft de sloot 

langs het pad bescherming geboden. Uitein-

delijk kwamen we terecht in Mierlo bij boer-

derij Bekx in de huidige Burgemeester Ver-

heugtstraat. Het vriendelijke gebaar om een 

groot bed van stro op de betonnen vloer van 

de koeienstal te maken betekende natuurlijk 

heel veel. Eten kregen we onder andere van 

de Engelsen. 

Eén voorval is me altijd bijgebleven. Op een 

dag kregen we bezoek van een paar bevrijders. 

Een van hen had een pistool bij zich en liet ons 

zien hoe dat apparaat werkte. Vijf of zes kinde-

ren stonden rondom die twee militairen. Plot-

seling een knal, gevolgd door een schreeuw en 

het ineenkrimpen van pijn door een van hen. 

Het bloeden en het krampachtig vasthouden 

van zijn hand ben ik nooit vergeten. Onmid-

dellijk liepen zij de deur uit. De kogel werd later 

tussen het stro terug gevonden. Dat niemand 

van ons gewond raakte of zelfs nog erger was 

een wonder.

Tijdens de bevrijding

Thuis brak de periode aan van het inkwartieren. 

Hiervan kan ik me enkele dingen herinneren. 

Op een dag lagen twee soldaten in een kamer 

op een bed te slapen. Een petroleumstel moest 

voor verwarming zorgen. Zo’n ding kon ook wel 

eens niet goed zijn afgesteld waardoor een 

roetwalm ontstond. Kennelijk was dit ook het 

geval toen die militairen er lagen uit te rusten. 

Niet alleen de hele kamer was één grote zwarte 

troep geworden, ook de Engelse jongens waren 

van kleur veranderd en hadden zelfs pijpen-

krullen gekregen. Wat moet het een ellende zijn 

geweest die kamer en dat beddengoed schoon 

te maken. Op een ander moment werd ik in het 

bijzijn van de bevrijders op een stoel gezet. Met 

mijn hoog kinderstemmetje zong ik ”the sun 

shines bright in my old Kentucky home, it is 

summer enz.” Iets wat hierop leek lijkt me niet 

uitgesloten maar bepaalde woorden ben ik me 

blijven herinneren. Het is niet bij deze ene keer 

gebleven.

Optocht en petje

Het zal waarschijnlijk 1946 zijn geweest dat de 

bevrijding werd herdacht. Straatversieringen 

en een optocht waren er onderdelen van. De 

plaatsvervangend Rijkscommissaris van Nazi 

Duitsland in Nederland, Seijss Inquart, was  

terechtgesteld. Zittend in een klein wandel-

wagentje werd ik door Mierlo-Hout getrokken. 

Op het voetbalveld in de Slegersstraat werd de 

optocht ontbonden. 

Omgeven met een ”krans” en een bord-

je met de tekst: ”HET SIJSJE ZINGT NIET 

MEER” ben ik op deze manier als ingetogen 

sijsje door het leven gegaan. Wist ik veel wat 

het betekende! Veel mensen droegen bij de 

bevrijdingsactiviteiten het rood-wit en blauw 

en oranje. Er werden in deze kleuren ook petjes 

verkocht. Wij hadden echter geen petjesgeld. 

Moeke was opgenomen in het ziekenhuis en 

we zochten haar op. Ik vroeg of ik geld kreeg 

om zo’n petje te kopen. De teleurstelling was 

groot toen dit niet kon. Teruggetrokken en hui-

lend verwerkte ik mijn verdriet. Het werd opge-

merkt maar daar bleef het bij. Wie er voor ge-

zorgd heeft dat ik er later tóch een kreeg weet 

ik niet. Zoals zoveel andere dingen had ik mijn 

petje moeten bewaren….

Een paar korte 
herinneringen

Vanuit de kelder kon je door 

een klein raam iets van het huis 

van de buren zien. Aan dezelfde 

kant liep onze stoep. Op enig 

moment moesten we stil zijn 

omdat we het geluid van harde 

stappen hoorden. Nóg zie ik drie 

Duitsers langs komen lopen in 

hun groene pakken met laarzen 

en langs het lichaam iets wat 

leek op handgranaatwerpers.

Op een zondag werd onze woon-

kamer zelfs overdag verlicht. 

Later werd verteld dat een 

Duits vliegtuig door afweerge-

schut, opgesteld bij Steenfabriek 

van Grootel op de Stiphoutse-

weg, naar beneden was gehaald. 

Op een wei nabij een bos in het 

Goor verloor als gevolg hiervan 

een Duitse jongen zijn leven.

Niet zo ver van ons huis van-
daan, achter de tuin waar de 
families Wijdeven, Bollen en 

Duimelinck woonden, viel een 
zware bom. Er werd verteld 

dat deze bedoeld was voor de 
boerderij van Piet Nooyen waar-

in militairen gelegerd zouden 
zijn. Op de bodem van de diepe 
krater werd later overgebleven 
munitie gedumpt. De hoeveel-
heid was niet groot, de grootte 
echter wel. Of deze spullen er 

bij nader inzien uit zijn gehaald 
weet ik niet.

Mierlo-Hout was al bevrijd toen er 
berichten de ronde deden dat het 

in onze wijk gevaarlijk zou kunnen 
worden als gevolg van mogelijke 
Duitse tegenaanvallen. Ons huis 

stond in de Pastoor van den 
Elsenstraat. Vanwege het gevaar 

sliepen wij zeer regelmatig in onze 
kelder, ook op het moment dat we 
hals over kop moesten evacueren. 

Door: Jos van de Konijnenberg.

Mierloseweg ter hoogte van de nog bestaande woonhuizen en café enkele uren voor de bevrijding. 
(bron foto; Archief Henk van de Westerlo).

Jeugdherinneringen
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Dit jaar zal de traditionele bevrijdingsherdenking van 
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Jan van 
Berlo

Door: Ad van der Vleuten

Ook hun sociale leven speelde zich voor-
namelijk af op ’t Hout. Het hele gezin 
werd ingezet bij het draaiende houden 
van het gemengd boerenbedrijf. Jan had 
daarin als jongen al vroeg een belangrijke 
rol bij het zware werk, ook omdat het ge-
zin 5 meisjes telde. Door hun gezamen-
lijke inzet ging het ook in de crisisjaren 
voorspoedig met het bedrijf.

Als Jan 17 jaar oud is komt zijn vader te 
overlijden. De last van de boerderij komt 
dan voor een groot deel op zijn jonge 
schouders te liggen. Een lastige opgave, 
maar Jan is erg gemotiveerd om er iets 
van te maken. Hij wordt immers gezien 
als degene die te zijner tijd de boerderij 
zal gaan overnemen. 
De oorlogsjaren gaan zonder al te veel 
problemen voorbij. Jan leert in die tijd 
zijn latere vrouw kennen, Marietje van den 
Broek, een boerendochter uit Helmond. 
De twee liggen elkaar zo goed dat ze be-
sluiten te trouwen en de boerderij over te 
nemen. Activiteiten om die overname te 
legaliseren zijn dan al in gang gezet.
Ze trouwen op dinsdag 29 augustus 1944. 
Het was een onbewolkte enigszins frisse 
dag, 19°C. Ten huize van de bruid werd 
met de hele familie feest gevierd. Een 
mooie Brabantse bruiloft op een dag in 
oorlogstijd.

In afwachting van de formele overdracht 
ging het bruidspaar bij de familie van Ber-
lo op de boerderij wonen. 

De geallieerden waren op 6 juni 1944 in 
Normandië geland. Parijs, Brussel en de-
len van Frankrijk en België waren al be-
vrijd.  De bevrijding en daarmee het einde 
van de oorlog kwam steeds dichterbij.
Eind augustus begin september 1944 
concentreren zich steeds meer militai-
ren in Helmond en omgeving. Er worden 
tactisch belangrijke posities ingenomen, 
schuttersputten gegraven en tankver-
sperringen aangelegd. De militaire activi-
teiten nemen steeds meer in omvang toe. 
Er hangt een onheilspellende dreigende 
sfeer. De bevolking is bang voor wat er 
gaat gebeuren. Voor velen een reden op 
de vlucht te slaan richting Mierlo. 
Tijdens de ochtend van vrijdag 22 sep-

tember 1944 trekken Engelsen troepen 
met tanks en gevechtsvoertuigen Mier-
lo-Hout binnen. Strategische doelen wor-
den onophoudelijk onder vuur genomen. 
Woningen gebombardeerd, bruggen op-
geblazen en boerderijen in brand gescho-
ten. Op veel plaatsen bevinden zich nog 
Duitse mitrailleurnesten die hardnekkig 
weerstand bieden. De familie van Berlo 
heeft zelf achter de boerderij een schuil-
kelder gebouwd. Als het luchtalarm gaat 
zoeken ze hierin een veilig heenkomen. 

Op de voormiddag van vrijdag 
22 september 2014, alarm…!

In de omgeving wordt hard gevochten. 
Rondom kanongebulder, geweerschoten, 
overvliegende mortiergranaten en mi-
trailleurvuur. In de schuilkelder angstige 
en biddende mensen. Op het moment 
dat vlakbij een granaat ontploft bevindt 
Jan van Berlo zich in de nabijheid van een 
luchtgat bij de ingang van de schuilkelder. 
Hij wordt dodelijk getroffen door via dat 
gat de kelder binnenvliegende granaat-
scherven. Hij is drie weken getrouwd, zijn 
vrouw  zwaar gewond en zwanger. Het is 
dan 10.30 uur.

Jan van Berlo, een aimabele man, een 
van de velen die op het einde van de oor-
log helaas nog het slachtoffer werden van 
oorlogsgeweld. Alles wat hij en zijn vrouw 
van het leven mochten verwachten werd 
in een klap teniet gedaan.

Hij werd geboren op 3 april 1920, 
als 4e kind in een gezin van 7 kin-

deren, Jan van Berlo. Zijn vader, 
“Janus de Zandboer”  had een 

boerderij aan de Hortschedijk in 
Helmond, op de grens met Mier-
lo-Hout. De familie behoorde tot 

de parochie St. Lucia en alle 
kinderen gingen er naar school. 

Marietje & Jan (bron foto’s; Ad van der Vleuten).

www.onsmierlohout.nl

Di 17 september om 12.30 | Centrum Mierlo-Hout 
De doortocht van 125 militaire voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog door het centrum van  
Mierlo-Hout. 

OPTOCHT - GARDEN 75

EXPOSITIE BELEEF 75 JAAR VRIJHEID

Wo 18 september vanaf 09.00 | De Geseldonk 
Een tentoonstelling in Wijkhuis de Geseldonk met  
objecten, vondsten uit opgravingen en documentatie 
uit particuliere verzamelingen. Ga voor de  
openingstijden naar www.helmondvrij.nl.

OORLOG IN MIJN STAD

19 - 24 september | Verschillende locaties in Helmond 
Op 19, 20, 23 en 24 september spelen leerlingen van 
OBSH-scholen op diverse locaties in de stad tussen 
09.00 - 15.00 uur toneelstukjes van situaties uit de 
oorlog. Ga voor de locaties naar www.helmondvrij.nl. 

ZUIDWAL DE MUSICAL 

20 & 21 september om 20.15 | Het Speelhuis 
Een musical gespeeld door leerlingen van het 
Dr.-Knippenbergcollege over het verhaal van Helmond 
in de oorlogsjaren. Ga voor meer informatie over de 
kaartverkoop naar www.helmondvrij.nl. 

Zo 22 september om 10.15 | Sint Luciakerk 
Zo 22 september om 15.00 | Herdenkingsmonument 
Mierlo-Hout 
Zo 22 september om 15.00 | Bevrijdingsmonument 
Stiphout 
Di 24 september om 18.30 | Louis Donkersplein 

CARAT BEVRIJDINGSCONCERT

Zo 22 september om 12.00 | De Warande  
een bevrijdingsconcert verzorgd door  
Muziekvereniging Eindhoven West en mezzosopraan 
Pauline van der Roest. 

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Wo 25 september om 14.30 | Steenweg 10 
De ceremonie en onthulling van de  
herdenkingsstenen voor familie Koppel.  
Wo 25 september om 15.40 | Maurickplantsoen 
De ceremonie en onthulling van de  
herdenkingsstenen voor familie Hanstein. 

Wo 25 september om 18.00 | Hortensiapark 
Dit jaar zal de traditionele bevrijdingsherdenking van 
Helmond worden uitgebreid met een bevrijdings-
maaltijd waar alle inwoners van Helmond welkom 
zijn om tegen een minimaal bedrag aan te schuiven. 

CONCERT BAND OF LIBERATION

Zo 22 september om 12.30 | De Geseldonk 
Een concert verzorgd door de Band of Liberation met 
muziek uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog,  
waaronder marsmuziek en nummers van o.a. Glenn 
Miller en Vera Lynn. 

H2O FEEL FREE FESTIVAL

Za 28 september vanaf 15.00 | Speelhuisplein 
Een eenmalige bevrijdingseditie van het H2O Festival 
voor jong en oud. Een divers prorgamma met  
bevrijdingsspellen, muziek, theater, cultuur en  
speciale food & drinks. 

VRIJHEID VIEREN WE SAMEN 
SEPTEMBER 2019

meer informatie? www.helmondvrij.nl

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Do 26 september om 09.00 | Wijkhuis De Fonkel 
Ontvangst vanaf 09.00 uur in Wijkhuis De Fonkel. Om 
09.40 start de wandeling waarbij verschillende  
locaties worden bezocht voor de onthulling van  
herdenkingsstenen voor familie Coppel, Lobe en  
Koppens. 
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ONTHULLING STRUIKELSTENEN

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

Connecting & sharing
column Alex Sievers

Het is hartje zomer. Over slechts enke-
le weken herdenken we 75 jaar bevrij-
ding van Mierlo-Hout. Dorpsplein Mier-
lo-Hout is in september uiteraard ook 
van de partij, al was het maar omdat 
het dorpsplein waaraan wij werken een 
prachtige ontmoetingsplek voor ieder-
een is, voor oud, voor jong, om verhalen 
uit te wisselen en elkaar te verrijken met 
onze ervaringen. 

In dat kader organiseren we ook een 
feestelijke markt op 14 september, van 
13:00 tot 17:00 uur op het dorpsplein 
aan de Hoofdstraat tussen Savant Alp-
honsus, In het Hart van het Hout en de 
St. Lucia kerk. Onder meer de Stichting 
Herdenkingsmonument, de Onderne-
mersvereniging Mierlo-Hout met diver-
se winkeliers en de wijkraad nemen deel 
aan de markt.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, 
staat de zon hoog aan de hemel en is 
de temperatuur zeer aangenaam. Het 
voelt alsof er meer mogelijk is in het 
leven dan wanneer we gebukt gaan on-
der een zwaar wolkendek. De atmosfeer 
ademt vrijheid. De atmosfeer ademt het 
oog hebben voor elkaar. Onwillekeurig 
komt dat moment van 75 jaar geleden in 
mijn hoofd, dat ik niet zelf heb meege-
maakt, maar waarbij ik het geluk van het 
hervinden van de vrijheid meer dan ooit 
voel. En besef dat dat moment voor-
al gehaald is door samenwerking. Door 
te verbinden en kennis en ervaringen 
te delen.

Op mijn vakantieadres ervaar ik het ook. 
Omdat de omstandigheden gunstig zijn, 
open je je gemakkelijker voor anderen, 
praat je wat vaker (en met veel plezier) 
met mensen die je de rest van het jaar 
links zou laten liggen en gaat alles wat 
minder gehaast. En en passant ben je 
nog wat meer van betekenis voor jezelf 
en voor anderen. Conclusie: als de om-
standigheden er naar zijn dan ontstaat 
vanzelf dat gemeenschapsgevoel dat 
we eigenlijk heerlijk vinden. Met andere 
woorden, laten we dan samenwerken 
om zo optimaal mogelijke omstandig-
heden hiervoor te creëren. 

Heb je hierover ideeën, dan gaan we 
daarover graag met je in gesprek op 14 

september. Want naast het meer fees-
telijke programma willen we je ook mee-
nemen in de ontwikkelingen van het 
Dorpsplein tot nu toe. Ideeën kun je ook 
delen met ons via een korte online en-
quête (www.dorpspleinmierlohout.nl/
enquete), redactie@onsmierlohout.nl  
of via alex@dorpspleinmierlohout.nl. 
Ook via onze website www.dorpsplein-
mierlohout.nl en Facebook zullen we je 
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; Henk van de Westerlo). 
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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

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492 - 547023
info@deelenstoffen.nl 
www.deelenstoffen.nl

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552 
info@hetgoedkopehuis.nl
www.deelenstoffen.nl

MEGA
OPRUIMING 

20% 
KORTING
Geldend op diverse modestoffen uit voorraad zomercollectie 

o.a. tricots, jeans, viscose, katoen ed.
Met onze vasteklantenkaart loopt uw korting zelfs op tot 25%!

Geldend van 25 juni t/m 31 augustus 2019 m.u.v. lopende 
aanbiedingen. Let op: bouwvaksluiting 20 juli t/m 12 augustus.

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492 - 547023
info@deelenstoffen.nl 
www.deelenstoffen.nl

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552 
info@hetgoedkopehuis.nl
www.deelenstoffen.nl

MEGA
OPRUIMING 

20% 
KORTING
Geldend op diverse modestoffen uit voorraad zomercollectie 

o.a. tricots, jeans, viscose, katoen ed.
Met onze vasteklantenkaart loopt uw korting zelfs op tot 25%!

Geldend van 25 juni t/m 31 augustus 2019 m.u.v. lopende 
aanbiedingen. Let op: bouwvaksluiting 20 juli t/m 12 augustus.

Geldend van 25 juni t/m 31 augustus 2019 m.u.v. lopende aanbiedingen.

Bourgondische 
kroketten of bitterballen 

Doos á 20x100 gram / 
48x35 gram
Normaal 22,99

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.

15,99

super stunt
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8 Jaar Tweedehandsmarkt 
Scouting Mierlo-Hout

Scouting Mierlo-Hout bestaat uit 184 
leden welke verdeeld zijn over diverse 
speltakken. Om de kinderen leuke acti-
viteiten aan te bieden is er veel geld no-
dig. Denk hierbij aan activiteiten zoals 
kerst, carnaval, overvliegen en de diverse 
kampen. Om deze activiteiten te kunnen 
organiseren houden we dit jaar op 29 
september voor de 8e keer de Tweede-
handsmarkt op het parkeerterrein van 
het voormalige bedrijf Jumbo aanhan-
gers, Mierloseweg 244. 

Tijdens dit weekend zijn ongeveer 60 vrij-
willigers van scouting bezig om alles in 
goede banen te leiden, kramen te beman-
nen en andere werkzaamheden te verrich-

ten. Gemiddeld komen er op de markt 
1200 bezoekers af. Natuurlijk mag dit aan-
tal altijd hoger worden. Dat is een van de 
redenen om het evenement dit jaar plaats 
te laten vinden na de zomervakantie. Voor 
de zomervakantie worden er al twee avon-
den georganiseerd zodat mensen zelf hun 
spullen kunnen komen brengen naar de 
opslag bij het marktterrein.

Na de zomervakantie zullen we ook 
spullen op komen halen. Spullen die u 
kunt inleveren zijn boeken, speelgoed, 
tuinspullen, elektronica etc. Wat we dit 
jaar niet meer aannemen zijn matrassen, 
meubels en zonnebanken. Ook kunt u bij 
ons niet terecht voor uw bouw- en sloop-

afval, chemisch afval, frituurpannen, au-
tobanden, (huis)dieren en planten.

Houdt onze website:
www.scoutingmierlohout.nl in de gaten 
voor de datums van het ophalen en bren-
gen van spullen en alle andere relevante 
informatie. Ook kunt u de informatie vin-
den op onze facebook-pagina.

Sinds de zomervakantie zijn de deuren 
van kindcentrum ‘In het Hart van het 
Hout’ geopend. Na de bekendmaking 
van de nieuwe naam is op 8 juli eerst 
Korein officieel van start gegaan met een 
BSO groep. 

Tijdens de zomervakantie zijn er allerlei 
leuke dingen ondernomen, zoals koken, 
een DJ, light graffiti en Malle Machines 
workshop. Op 19 augustus zijn ook de 
peutergroep, de 3+ groep en alle basis-
schoolkinderen begonnen in kindcentrum 
‘In het Hart van het Hout’. Het bruist en we 
zijn er helemaal klaar voor!  

We zien ons kindcentrum als in een klei-
ne gemeenschap, een dorp waar mensen 
elkaar kennen en ontmoeten en waar we 
naar elkaar omzien. Door veel met elkaar 
op te trekken, samen te werken, te spelen 
en te vieren, wordt hier in een gemoedelij-
ke sfeer vorm aan gegeven. We staan als 
kindcentrum midden in de wijk en maat-
schappij. Iedereen doet mee, jong en oud. 
Het 75 jarig bevrijdingsjubileum krijgt om 
deze reden bij ons volop aandacht. 

‘In het Hart van het Hout’ start komend 
schooljaar op twee locaties en werkt vanuit 
een inclusief en dorps karakter aan de bre-
de ontwikkeling van kinderen. Ons hoog-
ste doel is om elk kind gelukkig te laten 
zijn in wie het is en kan worden. Onze pro-
fessionals zorgen daarom samen met kin-
deren, ouders en andere samenwerkings-
partners voor een passend en uitdagend 
aanbod voor alle kinderen van 2 tot 13 jaar.  
Nieuwsgierig naar hoe dit in de praktijk al-
lemaal vorm krijgt? Kom gerust een keertje 
aan op één van de locaties. 
Locatie Slegersstraat: 0492 – 52370
Locatie Dolfijnlaan: 0492 – 534649

Kindcentrum 
In het Hart van het Hout 

is begonnen! 
Op zaterdagavond 12 oktober zul-
len in de Geseldonk 3 deelnemers 
strijden om de titel ‘Maestro Mierlo-
Hout’. De deelnemers zijn Petra van 
de Bosch (directeur Kindcentrum In 
het hart van 't Hout), Cor van Rijs-
ingen  ondernemer en voorzitter 
OVMH) en Tim Kuijpers (Beheerder 
wijkhuis de Geseldonk). 

Inmiddels hebben ze de partituren en 
de dirigeerstokjes ontvangen en zullen 
ze in september onder leiding van di-
rigent Tim Verstegen van Muziekver-
eniging Unitas klaargestoomd worden 
om op 12 oktober ieder een tweetal 
muziekstukken te dirigeren(populair 
en klassiek) bij Muziekvereniging Uni-
tas. De winnaar van Maestro Mier-
lo-Hout zal ook nog een keer een 
optreden mogen geven tijdens het 
kerstconcert van Unitas op 26 decem-
ber.  In het septembernummer van 
ONS Mierlo-Hout zullen de maestro's 
zich voorstellen. De kaartverkoop is 
via  ticketservice: www.helmondticket
service.nl  vanaf 1 september 2019.

Wie wordt Maestro 
Mierlo-Hout? 
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De meisjes van de Milo
Een kwart eeuw confectie op 't Hout

Door: Marinus van den Elsen en Rinie Weijts, foto's: Rinie Weijts en diverse particuliere collecties

Al in 1925 bevond zich op de splitsing van de Houtsestraat en de Geldropseweg 
een fabriek. Daar, nabij ‘t Houts Barrierke, begonnen de gebroeders Jozef en 
Hubertus van der Sanden een weverij in matras-, beddentijk- en tentdoek. 

Zo kort na de 1e wereldoorlog was daar, vooral vanuit België, grote vraag naar. 

Toch gaat het bedrijf in 1930 failliet; 
de gebouwen worden gekocht door de 
firma Merkelbach in Lieshout en het 
bedrijf wordt voortgezet als weverij De 
Vreeze. Na het overlijden van de direc-
teur wordt het fabriek door Louis van de 
Kimmenade overgenomen. Deze textiel-
baron heeft dan al een tiental textiel-
fabrieken onder zijn hoede, waaronder de 
‘Artex’ in Aarle-Rixtel. 

Jan Verhoeven 
Kleermakerszoon Jan (Hein) Verhoeven, 
had zijn opleiding genoten in Brussel 
en Parijs en voltooide die aan de mode-
academie in Amsterdam. Hij kreeg van 
Louis van de Kimmenade, een oom van 
zijn vrouw, de mogelijkheid om de fabriek 
in Mierlo over te nemen om daarin een 
confectiebedrijf te beginnen. Als jonge 
man had Jan een harde leertijd in binnen- 

en buitenland achter de rug. Door studie en 
voortvarendheid had hij zich bekwaamd 
tot kleermaker, coupeur, ontwerper en 
bedrijfsleider. Dit alles kwam hem nu goed 
van pas. Op 22 december 1949 werd de 
N.V. Milo opgericht. De naam was afgeleid 
van het wereldberoemde Griekse beeld 
'Venus van  Milo'. Het stond symbool voor 
'schoonheid en liefde'. Dat was precies wat 
Jan voor ogen had: 'schoonheid' van zijn 
creaties, met 'liefde' gemaakt. 

Jan Verhoeven was getrouwd met 
Wilhelmina Filippini, bijgenaamd Flip. Zij 
woonden in de Helmondse wijk ‘Jeruzalem’ 
en kregen vijf kinderen. Later verhuisden 
zij naar de Wesselmanlaan in Helmond. 

Ongebreidelde groei
In 1950 werd begonnen met het maken 
van mantels met twaalf personeelsleden 
(tien jonge meisjes en twee mannen). In 
het begin draaide het bedrijf nog met 
verlies, maar door hard werken kwam een 
bloeiende onderneming van de grond. 
De productie bestond uit damesmantels 

en -kostuums. De medewerkers en de 
familie Verhoeven maakten lange dagen. 
Tot diep in de nacht werkte Jan aan de 
ontwerpen voor de confectiekleding en 
Flip had naast het werk ook de zorgen 
voor het gezin. Maar hun gedrevenheid 
om het bedrijf te laten slagen was niet 
voor niets. Binnen enkele jaren werden er 
steeds meer damesmantels en -kostuums 
verkocht. Om Milo confectie te promoten 
ging Jan op zakenreis naar modesteden 
als Amsterdam, Milaan, Rome, Londen 
en Barcelona. Bij voorkeur gebruikte hij 
daarvoor een van zijn ‘snelle’ auto’s, zoals 
een excentrieke ‘snoek’ (Citroen ID) of zijn 
donkergroene Jaguar. 

Het bedrijf had voortdurend uitbreiding 
nodig; in 1956 werd door nieuwbouw het 
aantal vierkante meters meer dan verdrie-
voudigd en enkele jaren later kwam er 
weer een stuk bij. Bij het 12 ½ jarig jubi-
leum in 1962 zijn er tweehonderd perso-
neelsleden en er zijn dependances aan de 
Dijksestraat in Helmond, in Eindhoven en 
in De Mortel. 

Midden jaren zestig waren er driehonderd 
personeelsleden en een daarvan was Frans 
Molenaar die later bekendheid kreeg als 
couturier. Het bedrijf behoorde inmiddels 
tot de vijftien grootste confectiebedrijven 
van het land. Er kwam zelfs een verkoop-
kantoor aan de Herengracht in Amsterdam.

De meisjes van de Milo
Meer dan driekwart van de medewerkers 
van Milo bestond uit vrouwelijk personeel. 
Veelal jonge ongetrouwde meiden vanaf 
vijftien jaar. Het was toen nog gebruike-
lijk dat zodra er getrouwd werd, de vrouw 
stopte met werken. Daardoor en ook door 
de groei van het bedrijf bestond er continu 
behoefte aan (vrouwelijk) personeel. Met 
een eigen interne opleiding tot ‘modinette’ 
werden de meisjes ‘verleid’ om bij de 
Milo te komen werken. Jaarlijks slaagden 
zo’n twintig meisjes voor deze opleiding. 
Indien nodig ging men voor aanvullend 
onderwijs naar de huishoudschool Regina 
Pacis of naar de Levensschool. 

Het naaiatelier was het 'kloppend hart' 
van de Milo. De modinettes zaten in feite 
aan de 'lopende band'. Er werden hoge 
eisen gesteld aan het product en aan het 
personeel. De productiesnelheid werd 
opgevoerd met een, door de naaisters 
verfoeide, tijdklok. Een andere belangrijke 
afdeling was de snijzaal. Hier werden de 

losse patroondelen uitgetekend, geknipt 
en gesneden. Voor de stevigheid werden 
de panden met vlieseline beplakt.

Bij Milo ‘ging de slag uit’
Met andere woorden: bij de Milo was altijd 
wat te doen. Elke aanleiding om ’n feestje 
te vieren werd aangepakt. Of het nou 
een lustrum, jubileum of personeelsfeest 
betrof, bij de Milo werd alles uit de kast 
gehaald. Het tienjarig bestaan in 1960 werd 
bijvoorbeeld groots gevierd in zaal Drouen 
in Helmond. Er waren optredens van 
landelijk bekende artiesten als Zwart Riek 
(Jansen) en Dorus (Tom Manders). Maar 
de eigen medewerkers stalen de show! Dit 
resulteerde in de oprichting van een heus 
cabaretgezelschap. Het clubje bestond 
onder andere uit Jacq Smeulders, Ben 

Vogels, Ben Steegmans, Wim Kampen, 
Marjan Kampen en Hennie Kampen, 
Annie Klumpers, Gerrie van Eyk-van 
den Biggelaar, A. van de Linden-van de 
Meerakker, A. van der Heijden en Henny 
Weijmans met zijn orkest The New 
Four. Zij organiseerden talloze feest- 
en cabaretavonden. Met een vrolijk 
programma kon men op een ludieke 
en speelse wijze diverse personen op de 
hak nemen.   Lees verder op pag. 17 >

Een gezegende werkplek
In de katholieke traditie was het gebruikelijk om iedere 
nieuwbouw te zegenen. Dit om het ’kwade’ te verbannen 
en een veilige werkplek te scheppen. Ook Jan Verhoeven 
vond dit belangrijk dus werd ‘meneer pastoor’ gevraagd om 
de plechtigheid uit te voeren. Het gemeente bestuur van 
Mierlo met burgemeester Jan Kroll was eveneens uitgeno-
digd. En zelfs de commissaris van de Koningin van Noord-
Brabant Jan de Quay was aanwezig. In een soort processie 
maakte het gezelschap een rondgang door het bedrijf. 
Pastoor Cornelis Verbeek van Mierlo-Hout liep voorop met de 
wijwaterkwast.
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Afb. 88 Veel 
cabaretavonden werden 

door het eigen personeel 
georganiseerd. Daarin 

traden de ‘sterren’ 
regelmatig op in een 

hoofdrol. Anderen waren 
al erg gelukkig met een 
bescheiden bijrol of als 

figurant. Hier zien we 
Annie Klumpers en Ben 

Steegmans als zangduo in 
een van de voorstellingen.

Afb. 85 Uit personeelsblad 1966.

Afb. 86 De dames Seijkens en Klumpers 
samen met Ben Spoelstra tijdens een van de 

jaarlijkse uitstapjes.

Afb. 87 Uit personeelsblad nummer 1968. 
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Veel cabaretavonden werden door het 
eigen personeel georganiseerd. Hier zien we

Annie Klumpers en Ben Steegmans als 
zangduo in een van de voorstellingen.

Twee foto's van het naaiatelier. Op de onderste foto is rechts de door 
de naaisters verfoeide tijdklok te zien. Vooraan is Anet van Lieshout 

geconcentreerd aan het werk, achter haar zit Annie van Uden.

44

Tijdens de reguliere pauzes mocht het personeel na het ‘bekende boterhammetjeʼ 
in de ruime en huiselijk ingerichte kantine zich zoveel mogelijk ontspannen. Er 
stond onder andere een tafelvoetbalspel. Men kon er kaarten en als denksport 
schaken en dammen. Vooral de kantinetafels die vlak bij het raam geplaatst waren 
hadden van twee hoog uitzicht op de omgeving bij het drukke kruispunt waaraan 
het Milogebouw centraal was gelegen.
Door twee andere ramen had men uitzicht op een volière die daar was geplaatst. Het 
tjilpen van de vogels en de rol van kanariemannen moesten het personeel ontspannen. 
De uitbater van het café tegenover het fabriekspand, Frans van de Kimmenade, had 
dagelijks wel wat tijd over om de vogels van zangzaad en vers water te voorzien. 
De volière en nachtverblijven werden door hem schoon gehouden.

Afb. 121 Milo 
confectiefabriek centraal 
op het kruispunt gelegen. 
Op de achtergrond, twee 

van de zeven Duitse 
huisjes. Daarvoor het 

gemeentelijk kadaver- en 
transformatorhuisje.

Afb. 122 Internet foto. 
Vogelkooi met daarin 

allerlei kleurrijke vogels.
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Luchtopname van Milo confectiefabriek markant gelegen op de splitsing van de 
Houtsestraat en de Geldropseweg (onder).

Venus van Milo in het Louvre in Parijs.

73

 Afb. 217 Tijdens het jaarlijks 
kersenoogstfeest in Mierlo werd 
onder het mom van sponsoring Riet 
Verbruggen als Kersenkoningin 
geheel door Milo ‘aangekleed’. Van 
zo’n gebeurtenis moest er natuurlijk 
een mooie foto voor ‘ons’ gemaakt 
worden.

Afb. 218 Een kiekje van het ‘eerste’ 
kantoorpersoneel onder leiding van de heer Van 

Kessel. 

Afb. 219 Nogmaals hetzelfde 
gezelschap
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In 1957 werd Kersenkoningin Riet 
Verbruggen 'gekleed' door Milo.
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De meisjes van de Milo
Een kwart eeuw confectie op 't Hout

Door: Marinus van den Elsen en Rinie Weijts, foto's: Rinie Weijts en diverse particuliere collecties

Al in 1925 bevond zich op de splitsing van de Houtsestraat en de Geldropseweg 
een fabriek. Daar, nabij ‘t Houts Barrierke, begonnen de gebroeders Jozef en 
Hubertus van der Sanden een weverij in matras-, beddentijk- en tentdoek. 

Zo kort na de 1e wereldoorlog was daar, vooral vanuit België, grote vraag naar. 

Toch gaat het bedrijf in 1930 failliet; 
de gebouwen worden gekocht door de 
firma Merkelbach in Lieshout en het 
bedrijf wordt voortgezet als weverij De 
Vreeze. Na het overlijden van de direc-
teur wordt het fabriek door Louis van de 
Kimmenade overgenomen. Deze textiel-
baron heeft dan al een tiental textiel-
fabrieken onder zijn hoede, waaronder de 
‘Artex’ in Aarle-Rixtel. 

Jan Verhoeven 
Kleermakerszoon Jan (Hein) Verhoeven, 
had zijn opleiding genoten in Brussel 
en Parijs en voltooide die aan de mode-
academie in Amsterdam. Hij kreeg van 
Louis van de Kimmenade, een oom van 
zijn vrouw, de mogelijkheid om de fabriek 
in Mierlo over te nemen om daarin een 
confectiebedrijf te beginnen. Als jonge 
man had Jan een harde leertijd in binnen- 

en buitenland achter de rug. Door studie en 
voortvarendheid had hij zich bekwaamd 
tot kleermaker, coupeur, ontwerper en 
bedrijfsleider. Dit alles kwam hem nu goed 
van pas. Op 22 december 1949 werd de 
N.V. Milo opgericht. De naam was afgeleid 
van het wereldberoemde Griekse beeld 
'Venus van  Milo'. Het stond symbool voor 
'schoonheid en liefde'. Dat was precies wat 
Jan voor ogen had: 'schoonheid' van zijn 
creaties, met 'liefde' gemaakt. 

Jan Verhoeven was getrouwd met 
Wilhelmina Filippini, bijgenaamd Flip. Zij 
woonden in de Helmondse wijk ‘Jeruzalem’ 
en kregen vijf kinderen. Later verhuisden 
zij naar de Wesselmanlaan in Helmond. 

Ongebreidelde groei
In 1950 werd begonnen met het maken 
van mantels met twaalf personeelsleden 
(tien jonge meisjes en twee mannen). In 
het begin draaide het bedrijf nog met 
verlies, maar door hard werken kwam een 
bloeiende onderneming van de grond. 
De productie bestond uit damesmantels 

en -kostuums. De medewerkers en de 
familie Verhoeven maakten lange dagen. 
Tot diep in de nacht werkte Jan aan de 
ontwerpen voor de confectiekleding en 
Flip had naast het werk ook de zorgen 
voor het gezin. Maar hun gedrevenheid 
om het bedrijf te laten slagen was niet 
voor niets. Binnen enkele jaren werden er 
steeds meer damesmantels en -kostuums 
verkocht. Om Milo confectie te promoten 
ging Jan op zakenreis naar modesteden 
als Amsterdam, Milaan, Rome, Londen 
en Barcelona. Bij voorkeur gebruikte hij 
daarvoor een van zijn ‘snelle’ auto’s, zoals 
een excentrieke ‘snoek’ (Citroen ID) of zijn 
donkergroene Jaguar. 

Het bedrijf had voortdurend uitbreiding 
nodig; in 1956 werd door nieuwbouw het 
aantal vierkante meters meer dan verdrie-
voudigd en enkele jaren later kwam er 
weer een stuk bij. Bij het 12 ½ jarig jubi-
leum in 1962 zijn er tweehonderd perso-
neelsleden en er zijn dependances aan de 
Dijksestraat in Helmond, in Eindhoven en 
in De Mortel. 

Midden jaren zestig waren er driehonderd 
personeelsleden en een daarvan was Frans 
Molenaar die later bekendheid kreeg als 
couturier. Het bedrijf behoorde inmiddels 
tot de vijftien grootste confectiebedrijven 
van het land. Er kwam zelfs een verkoop-
kantoor aan de Herengracht in Amsterdam.

De meisjes van de Milo
Meer dan driekwart van de medewerkers 
van Milo bestond uit vrouwelijk personeel. 
Veelal jonge ongetrouwde meiden vanaf 
vijftien jaar. Het was toen nog gebruike-
lijk dat zodra er getrouwd werd, de vrouw 
stopte met werken. Daardoor en ook door 
de groei van het bedrijf bestond er continu 
behoefte aan (vrouwelijk) personeel. Met 
een eigen interne opleiding tot ‘modinette’ 
werden de meisjes ‘verleid’ om bij de 
Milo te komen werken. Jaarlijks slaagden 
zo’n twintig meisjes voor deze opleiding. 
Indien nodig ging men voor aanvullend 
onderwijs naar de huishoudschool Regina 
Pacis of naar de Levensschool. 

Het naaiatelier was het 'kloppend hart' 
van de Milo. De modinettes zaten in feite 
aan de 'lopende band'. Er werden hoge 
eisen gesteld aan het product en aan het 
personeel. De productiesnelheid werd 
opgevoerd met een, door de naaisters 
verfoeide, tijdklok. Een andere belangrijke 
afdeling was de snijzaal. Hier werden de 

losse patroondelen uitgetekend, geknipt 
en gesneden. Voor de stevigheid werden 
de panden met vlieseline beplakt.

Bij Milo ‘ging de slag uit’
Met andere woorden: bij de Milo was altijd 
wat te doen. Elke aanleiding om ’n feestje 
te vieren werd aangepakt. Of het nou 
een lustrum, jubileum of personeelsfeest 
betrof, bij de Milo werd alles uit de kast 
gehaald. Het tienjarig bestaan in 1960 werd 
bijvoorbeeld groots gevierd in zaal Drouen 
in Helmond. Er waren optredens van 
landelijk bekende artiesten als Zwart Riek 
(Jansen) en Dorus (Tom Manders). Maar 
de eigen medewerkers stalen de show! Dit 
resulteerde in de oprichting van een heus 
cabaretgezelschap. Het clubje bestond 
onder andere uit Jacq Smeulders, Ben 

Vogels, Ben Steegmans, Wim Kampen, 
Marjan Kampen en Hennie Kampen, 
Annie Klumpers, Gerrie van Eyk-van 
den Biggelaar, A. van de Linden-van de 
Meerakker, A. van der Heijden en Henny 
Weijmans met zijn orkest The New 
Four. Zij organiseerden talloze feest- 
en cabaretavonden. Met een vrolijk 
programma kon men op een ludieke 
en speelse wijze diverse personen op de 
hak nemen.   Lees verder op pag. 17 >

Een gezegende werkplek
In de katholieke traditie was het gebruikelijk om iedere 
nieuwbouw te zegenen. Dit om het ’kwade’ te verbannen 
en een veilige werkplek te scheppen. Ook Jan Verhoeven 
vond dit belangrijk dus werd ‘meneer pastoor’ gevraagd om 
de plechtigheid uit te voeren. Het gemeente bestuur van 
Mierlo met burgemeester Jan Kroll was eveneens uitgeno-
digd. En zelfs de commissaris van de Koningin van Noord-
Brabant Jan de Quay was aanwezig. In een soort processie 
maakte het gezelschap een rondgang door het bedrijf. 
Pastoor Cornelis Verbeek van Mierlo-Hout liep voorop met de 
wijwaterkwast.
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Afb. 88 Veel 
cabaretavonden werden 

door het eigen personeel 
georganiseerd. Daarin 

traden de ‘sterren’ 
regelmatig op in een 

hoofdrol. Anderen waren 
al erg gelukkig met een 
bescheiden bijrol of als 

figurant. Hier zien we 
Annie Klumpers en Ben 

Steegmans als zangduo in 
een van de voorstellingen.

Afb. 85 Uit personeelsblad 1966.

Afb. 86 De dames Seijkens en Klumpers 
samen met Ben Spoelstra tijdens een van de 

jaarlijkse uitstapjes.

Afb. 87 Uit personeelsblad nummer 1968. 
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Veel cabaretavonden werden door het 
eigen personeel georganiseerd. Hier zien we

Annie Klumpers en Ben Steegmans als 
zangduo in een van de voorstellingen.

Twee foto's van het naaiatelier. Op de onderste foto is rechts de door 
de naaisters verfoeide tijdklok te zien. Vooraan is Anet van Lieshout 

geconcentreerd aan het werk, achter haar zit Annie van Uden.

44

Tijdens de reguliere pauzes mocht het personeel na het ‘bekende boterhammetjeʼ 
in de ruime en huiselijk ingerichte kantine zich zoveel mogelijk ontspannen. Er 
stond onder andere een tafelvoetbalspel. Men kon er kaarten en als denksport 
schaken en dammen. Vooral de kantinetafels die vlak bij het raam geplaatst waren 
hadden van twee hoog uitzicht op de omgeving bij het drukke kruispunt waaraan 
het Milogebouw centraal was gelegen.
Door twee andere ramen had men uitzicht op een volière die daar was geplaatst. Het 
tjilpen van de vogels en de rol van kanariemannen moesten het personeel ontspannen. 
De uitbater van het café tegenover het fabriekspand, Frans van de Kimmenade, had 
dagelijks wel wat tijd over om de vogels van zangzaad en vers water te voorzien. 
De volière en nachtverblijven werden door hem schoon gehouden.

Afb. 121 Milo 
confectiefabriek centraal 
op het kruispunt gelegen. 
Op de achtergrond, twee 

van de zeven Duitse 
huisjes. Daarvoor het 

gemeentelijk kadaver- en 
transformatorhuisje.

Afb. 122 Internet foto. 
Vogelkooi met daarin 

allerlei kleurrijke vogels.
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Luchtopname van Milo confectiefabriek markant gelegen op de splitsing van de 
Houtsestraat en de Geldropseweg (onder).

Venus van Milo in het Louvre in Parijs.

73

 Afb. 217 Tijdens het jaarlijks 
kersenoogstfeest in Mierlo werd 
onder het mom van sponsoring Riet 
Verbruggen als Kersenkoningin 
geheel door Milo ‘aangekleed’. Van 
zo’n gebeurtenis moest er natuurlijk 
een mooie foto voor ‘ons’ gemaakt 
worden.

Afb. 218 Een kiekje van het ‘eerste’ 
kantoorpersoneel onder leiding van de heer Van 

Kessel. 

Afb. 219 Nogmaals hetzelfde 
gezelschap
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In 1957 werd Kersenkoningin Riet 
Verbruggen 'gekleed' door Milo.
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Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

06 21813048 
KARINLIPS.NL  

Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

   

PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
13 november en 18 december 2019

Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 11 september 2019

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start 3 oktober 2019

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start 24 september 2019
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Biezenlaan 29, helmond brandevoort
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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

Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

Meld je dan aan als 
krantenbezorger
Meld je dan aan als 

bij
Meld je dan aan als 

bij

Pak je een 2e wijk? 
Dan krijg je €10 bonus er extra bovenop! Veel beter verdienen 

dan in bijv. een supermarkt!!!

Het gewichtsbeheersings-
programma C9 helpt je 

in 9 dagen op weg!

Jouw Forever Business Owner:
Lenie Klaasen 06-52716622

Look better. 
   Feel better.

BUSINESS     OWNER
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Afb. 65 Met bazuingeschal op de 
achtergrond, dames met de feesttoeter op 
de voorgrond en de pseudoTom Manders, 
alias ‘Dorus’, wist men het publiek in zaal 
Drouen kostelijk te vermaken.

Afb. 63 Uit personeelsblad 1966.

Afb. 64 Deze dame uit de voorstelling 
geeft Jacq Smeulders een schouderklopje 
terwijl Ben Vogels hiervan verschrikt op 
kijkt. Hij had toch ook zijn best gedaan.

Afb. 66 Na de voorstelling vroeg de 
heer Van Kessel aandacht van allen, hij 
kondigde daarna de heer Verhoeven aan 
voor zijn afsluitend dankwoord. Maakte 
een diepe buiging naar het publiek en 
luisterde met hen naar het dankwoord. 
De heer Verhoeven prees de artiesten 
en bedankte hen en het publiek voor de 
schitterende amusementsavond. Hij werd 
beloond met een langdurig en daverend 
aplaus. Tweede van links, Zwarte Riek. In 
het midden met hoed Jacq Smeulders.
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ADVERTENTIE

Open het Dorp
Het legendarische marathon tv- en radioprogramma van 
Mies Bouwman vond plaats op 26 en 27 november 1962. Het 
doel was geld in te zamelen voor de bouw van ‘Het Dorp’, 
een gehandicaptenwijk in Arnhem. Het resultaat overtrof 
alle verwachtingen; de opbrengst bedroeg maar liefst 16,4 
miljoen gulden. Het bedrag liep later nog op tot 50 miljoen! 
Ook de Milo besloot spontaan om mee te doen met de actie. 
Alle personeelsleden werden verzocht om een vrije zaterdag-
middag te komen werken. De Milo stelde gratis materialen 
en machines ter beschikking. De verkoopopbrengst van die 
middag werd vervolgens geschonken aan ‘Het Dorp’. Het 
(onbekende) bedrag werd in een enveloppe overhandigd aan 
Mies Bouwman. Op woensdag 20 maart 1963 reisde zij hier-
voor hoogstpersoonlijk af naar Mierlo-Hout. Zij moest die dag 
toch in Brabant zijn, want ’s avonds presenteerde zij de voor-
ronde van de ‘Miss Bril’ verkiezingen in Tilburg. 

Marjan Kampen, haar broer Hennie en 
Henny Weijmans met The New Four 
maakten later carriere in binnen- en 
buitenland met hun muziek.

Sociaal betrokken
Om contacten en binding te hebben met 
de plaatselijke gemeenschap in Mierlo en
Mierlo-Hout was de heer Verhoeven nauw 
betrokken bij het verenigingsleven in beide 
dorpen. In Mierlo-Hout was hij bij enkele 
verenigingen in het bestuur vertegen-
woordigd. Andere verenigingen konden 
ook dikwijls met succes een beroep op 
hem doen. Hij ontwierp en vervaardigde 
nieuwe uniformen voor fanfare Unitas. 
De oude en versleten K.L.M.-uniformen 

konden daarna in de voddenbaal. Ook de 
Sint Lucia Zangertjes werden in nieuwe 
witte togen gestoken. 

Mevrouw Verhoeven-Filippini werd dik -
wijls betrokken bij de verrassende en 
informele activiteiten naar het personeel 
toe. Later werd zij door oud-werkneem-
sters omschreven als een heel goed en lief 
mens, sociaal bewogen en voor ieder een 
warm woord. Huisbezoeken bij zieke werk-
neemsters, gewoon een gezellige babbel 
of even bijkletsen werd door iedereen 
geprezen. Bij uitstapjes, feestjes en niet 
te vergeten de jaarlijkse Sint-Nicolaas- en 
kerstviering was zij altijd paraat.

Neergang van de Milo
Het bedrijf stond er financieel goed voor 
en liet ondanks de teruglopende markt 
een derde nieuwbouw doorvoeren. Door 

de opkomst van 
confectiebedrijven 
in lagelonenlanden 

zoals Italië, Polen en Tsjechoslowakije 
kregen de confectieateliers in Nederland 
het steeds moeilijker. Een schuldeiser 
vroeg in 1975 het faillissement aan en 
ondanks pogingen het bedrijf te redden 
werd één week voor het 25-jarig jubi-
leum het faillissement uitgesproken. 
Er werd nog een doorstart gemaakt onder 
Eijsbouts Holding uit Someren maar ook 
dat was geen lang leven beschoren. In 
1977 kregen 78 van de overgebleven 172 
personeelsleden hun ontslag. Zeventig 
konden worden overgenomen door een 
nieuw gesticht bedrijf dat nog tot 1999 
bleef bestaan. De gebouwen werden in 
2006 gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwbouw van woningbouwvereniging 
Compaen.

Bronnen:
-  Een kwart eeuw Milo, Confectie van 

Mierlose bodem 1950-1975, Rinie 
Weijts, Heemkundekring Myerle, 2013

- Wikipedia
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Afb. 56 Kort bij het podium 
gezeten v.l.n.r.: de heer en 
mevrouw Hees-van der Horst, 
mevrouw Baltussen, de heer 
Stenfert en mevrouw Verhoeven.. 

Afb. 57 Om de Milo mantels en 
kostuums te verkopen moesten 
deze tijdens modeshows getoond 
worden. Jarenlang had het bedrijf 
een aantal mannequins die op een 
geraffineerde wijze de mantels 
aan de ‘vrouw’ brachten. Om 
samen met het bedrijf het tienjarig 
jubileum te vieren werden zij 
daarbij uitgenodigd. Na afloop 
gingen zij met de ster van de 
avond ‘Zwarte Riek’ (Jansen) 
derde van links op de foto.

Afb. 58 De revue met onder 
anderen Jacq Smeulders, Ben 
Vogels, en Ben Steegmans. 

boek.indd   23 22-12-2012   20:42:25

Zwarte Riek (Jansen) temidden van vier mannequins tijdens het 
tienjarig jubileum. 

'Dorus' (Tom Manders) en medewerkers van MIlo wisten het 
publiek kostelijk te vermaken in zaal Drouen.
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grote liefdadigheidsactie op de Nederlandse radio en televisie. Samen met de 
initiatiefnemer dokter Arie Klapwijk presenteerde ze Open het Dorp. Het doel was 
geld in te zamelen voor de bouw van ‘Het Dorpʼ, een gehandicaptenwijk in Arnhem. 
gedurende een drieëntwintig uur durende radio- en televisie-uitzending werd  
16,4 miljoen gulden ingezameld, een bedrag dat later opliep tot ruim 50 miljoen 
gulden. Dit waren voor die tijd zonder TV-reclame spectaculair hoge bedragen. Veel 
particulieren, stichtingen, clubs en bedrijven deden aan deze actie mee. Bedrijven 
waren genegen grote diensten of materieel, geld of producten beschikbaar te stellen 
voor enkele seconden beeld of naamsvermelding op TV. De directie van Milo had 
besloten ook aan deze actie mee te doen. De prestatie moest wel door het hele bedrijf 
geleverd worden. Het door Ben Vogels gelanceerde voorstel was: Milo levert alle 
basismaterialen en stelt de machines beschikbaar. Het personeel word gevraagd om 
op een vrije zaterdagmiddag terug te komen en geheel gratis te werken. 
De totale productie van die middag werd als bijdrage aan de actie geschonken. 
Niemand heeft mij kunnen vertellen hoeveel mantels of kostuums er gratis werden 
vervaardigd. De totale netto opbrengst in geld werd later in 1963 door Mies 
Bouwman, zwanger van haar derde kind Janneke persoonlijk op het bedrijf in 
Mierlo-Hout afgehaald. Op die dag moest ze toch naar het zuiden in verband met 
de verkiezing van Miss Bril in Tilburg. deze afspraak was heel goed te combineren 
met het door Ben Vogels gedane voorstel om naar Milo af te reizen.

Afb. 152 De heer van Kessel overhandigt 
namens het personeel de enveloppe met 
de voor ons onbekende inhoud aan Mies 
Bouwman.

Afb. 153 Mies Bouwman bedankt het personeel voor 
hun bijdrage aan het grote succes van de landelijke 
actie die door haar op televisie werd gepresenteerd.

boek.indd   53 22-12-2012   20:42:34

Mies Bouwman bedankt het personeel voor hun bijdrage 
aan het grote succes van de landelijke actie 'Open het Dorp'. 

Links naast haar staat de heer Verhoeven.

Singeltjes van Marjan 
Kampen en The New Four, 

beide uit 1971.
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Evenementen
SEPTEMBER

ZATERDAG 31 AUGUSTUS

MAANDAG 2 SEPTEMBER

DINSDAG 3 SEPTEMBER

DONDERDAG 5 SEPTEMBER

Repaircafé KBO St. Lucia
Op zaterdag 31 augustus a.s. van 11.00-
15.00 uur kunt u weer terecht bij het 
Repaircafé KBO-St. Lucia in de Geseldonk. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Adriaan van Veggel, 
vicevoorzitter@kbo-stlucia.nl of telefoon 
0492-841112.Direct e-mailen kan ook 
naar: repaircafe@kbo-stlucia.nl

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

Weekmarkt Mierlo-Hout
Elke dinsdagochtend kunt u terecht voor 
grote en kleine boodschappen bij de 
weekmarkt in Mierlo-Hout. Elke week van 
8.30 tot 12.30 uur. U kunt de weekmarkt 
vinden aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout.

DONDERDAG 12 SEPTEMBER

DINSDAG 17 SEPTEMBER

WOENSDAG 18 SEPTEMBER

DINSDAG 24 SEPTEMBER

Informatieavond Energiehuis 
over isolatie
In het najaar 2019 biedt het Energiehuis 
wederom een programma met informa-
tieavonden, workshops en discussie (ener-
giecafé) volgens onderstaand programma. 
Op 12 september staat het thema isolatie 
op het programma. 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.energie-
huishelmond.nl

Optocht Garden 75
De doortocht van 125 militaire voertuigen 
uit de Tweede Wereldoorlog door het 
centrum van Mierlo-Hout. Di 17 september 
om 12.30,  Centrum Mierlo-Hout

Expositie Beleef 75 jaar vrijheid
Een tentoonstelling in Wijkhuis de 
Geseldonk met objecten, vondsten uit op-
gravingen en documentatie uit particuliere 
verzamelingen. Ga voor de openingstijden 
naar www.helmondvrij.nl Wo 18 september 
vanaf 09.00,  De Geseldonk

Informatieavond Energiehuis 
over warmtepompen
In het najaar 2019 biedt het Energiehuis 
wederom een programma met infor-
matieavonden, workshops en discus-
sie (energiecafé) volgens onderstaand 
programma. Op 24 september staat het 
thema warmtepompen op het program-
ma. 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 ver-
strekt is gratis. Meer info en aanmelden via 
de website: www.energiehuishelmond.nlInformatieavond Energiehuis 

over warmtepompen
In het najaar 2019 biedt het Energiehuis 
wederom een programma met informa-
tieavonden, workshops en discussie (ener-
giecafé) volgens onderstaand programma. 
Op 5 september staat het thema warmte-
pompen op het programma. Deze avon-
den vinden steeds plaats in het Energie-
huis 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

ZO
1 SEP.

OPEN DAG DAHLIATUINOPEN DAG DAHLIATUIN
Op zondag 1 september houdt Dahliatuin Helmond-West haar jaarlijkse open dag. 
De tuin is open van 12.30 tot 16.30 uur en gelegen aan Oversloot 1 (Houtsdonk) in 
Helmond-West. De toegang is gratis. Bezoekadres: Oversloot 1

ZATERDAG 21 SEPTEMBER

Ouderenmiddag
Deze middag die wordt georganiseerd 
door Herdenkingsmonument Mierlo-Hout 
staat in het teken van onze ouderen (vanaf 

50 jaar). Met optredens van o.a. “Just For 
Fun” en de “Brabantse Stoomblazerij 
Mierlo-Hout”. Tevens wordt er een presen-
tatie gegeven rondom de gevechten die 
destijds op 22 september 1944 hebben 
plaatsgevonden in de directe omgeving 
van het huidige herdenkingsmonument.
Kaarten: gratis te verkrijgen in Wijkhuis de 
Geseldonk op zaterdag 14 september: van 
11:00 tot 12:00 uur. Za 21 september om 
14.00 in De Geseldonk
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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

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

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.

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

diensten
Huisartsenpost, tel. 0900-8861, 

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

DIVERSEN
STAMMTISCH

Hallo deutsche lady’s, intresse und lust an 
deutschem ladystammtisch in Mierlo-Hout?

06-28935098

hartstichting.nl
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*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*
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ZOWEL IN HELMOND
ALS IN 

EINDHOVEN

Vraagprijs € 859.000,- k.k.

Vraagprijs € 325.000,- k.k. Vraagprijs € 250.000,- k.k.
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