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VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

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
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. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.
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STUNT AANBIEDING
KLIK LAMINAAT
landhuisdelen tarkett 
verkrijgbaar in 6 kleuren, klasse 32, 8 mm dik, 

19 cm breed, van 24.50 nu per m2  voor maar

9.95
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In de 
spotlightsspotlights

De Mierlo-Houtenaar werd 
geboren in de Slegerstraat in 
1951 en bracht ook zijn jeugd 
door in Mierlo-Hout: als 
‘menneke’ ging hij naar de 
Odulfusschool en van jongs 
af aan is hij al betrokken bij 
Muziekvereniging Unitas: 
“Bij ons thuis was muziek 
een rode draad door het da-
gelijks leven. Mijn vader was 
een drummer, mijn zussen 
speelde de accordeon, mijn 
broertje speelde de bugel en 
ikzelf was trompetspeler.” 

De keuze voor Unitas was 
dan ook snel gemaakt: 
“Naast ons muzikale gezin 
was mijn vader was altijd 
overal lid van: de voetbal-
club, de fanfare, de EHBO en 
ga zo maar door. Ik ben zijn 
voorbeeld gevolgd. Ik denk 
dat ik een jaar of 10 was toen 
ik voor het eerst lid werd 
van Unitas als muzikant.” 
Later werd hij ook actief als 

vrijwilliger binnen Unitas en 
inmiddels is hij (met een 
pauze) al zo’n 50 jaar lid van 
de vereniging. Niet alleen bij 
Unitas was de Mierlo-Hou-
tenaar betrokken, ook voor 
andere Houtse verenigingen 
heeft hij zich ingezet: “In 
1987 ben ik zo’n jaar of 11 bij 
het scholenbestuur van het 
toenmalige  ‘St. Lucia’ be-
trokken geweest en in 1996 
kwam ik in het bestuur van 
De Houtse Kluppels. Toen 
werd ik in 2000 benoemd 
tot de millennium prins!” 
aldus Jacques. Verder was 
Jacques van 1969 tot 1973 
en van 1976 tot 1978 pen-
ningmeester voor VC Pola-
ris (toen heette de volley-
balclub nog Apollo) en was 
hij lid van het bestuur van 
de Ondernemersvereniging 
Mierlo-Hout. 
Tevens zijn al deze prestaties 
niet onopgemerkt gebleven, 
want ik 2012 mocht Jac-

Een muzikant pur sang en een rasechte Mierlo-
Houtenaar met een écht verenigingshart: 

Jacques van Schijndel is inmiddels al 50 jaar 
betrokken bij verenigingen in Mierlo-Hout en 
dat is niet zo gek: het verenigingsleven werd 

Jacques met de paplepel ingegoten.

Op de ko�  e bij...

4

Met deze uitgave:
René en Bianca 
Baggermans

Glasvezel in 
Mierlo-Hout

7

Supersnel internet, 
haarscherpe 
televisie, zorg- en 
veiligheidsdiensten 
dankzij glasvezel. 

De maestro van
Mierlo-Hout is 
geworden...

11

Cor van Rijsingen, 
Petra van den Bosch en 
Tim Kuijpers hebben 
op 12 oktober gestreden 
voor de titel!

Jacques van Schijndel

ques een lintje in ontvangst 
nemen. Ook nu, in 2019, is 
Jacques nog lang niet klaar 
met de verenigingen van 
Mierlo-Hout. Jacques is wel-
iswaar een gepensioneerd 
man, maar veel thuis is hij 
niet: “Ik ben nog steeds be-
trokken bij fanfare Unitas en 
bij wijkhuis de Geseldonk als 
penningmeester. Het is fijn 
om bezig te blijven binnen 
de wijk. Binnen Mierlo-Hout 
lopen diverse projecten waar 
ik bij betrokken ben. Dit heeft 
vooral te maken met het ver-
binden van de inwoners want 
dat is erg belangrijk, mensen 
bij elkaar brengen.”

Zijn er nog plannen voor de 
toekomst? “Nou, gezond 
oud worden en muziek blij-
ven maken lijkt me een goed 
vooruitzicht. En natuur-
lijk zolang mogelijk sociaal 
maatschappelijk betrokken 
blijven!”

Jacques van Schijndel (bron foto; Mandy Meeuwsen).
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René en Bianca 
Baggermans

René en Bianca 
Op de ko�  e bij...

Door: Loes Bakels-van Rijsingen

Elke uitgave gaan we op de ko�  e bij een 
wijkbewoner/wijkbewoonster, vereniging, bedrijf 

of betrokkenen van ons Mierlo-Hout. Ditmaal bij René en 
Bianca Baggermans. Het was herfstvakantie dus hij was 
thuis, de ko�  e en cake stonden klaar, en ik kreeg een 

warm welkom van alle huisdieren. René en Bianca zetten 
zich voor meerdere verenigingen en initiatieven 

in Mierlo-Hout, èn René is de conciërge 
van OBS ’t Hout.

In 1986 is René verhuisd naar Mierlo-Hout 
en heeft hij hier Bianca leren kennen. “Ik 
voel me een echte Houtenaar!” roept 
René. René en Bianca hebben 3 kinderen, 
dochter Mandy, en zonen Bryan en Wes-
sel. Ook (huis)dieren zijn welkom in huize 
Baggermans. 
Buiten zitten 2 honden en binnen lopen 
poezen rond. Er staan meerdere kooien 
met vogels en een papegaai. Echt een ge-
zellige warme sfeer, poes Suusje wil ook 
aandacht en komt tijdens het gesprek bij 
ons zitten. 

“Ik vind echt dat conciërge jou op het 
lijf geschreven is, bevalt het goed?”
René: “Voorheen werkte ik bij Groentehof, 
wat nu Hessing is. Dat was ook leuk, maar 
sinds ik conciërge ben bij OBS ’t Hout, voelt 
het niet eens meer als werken. Het is eigen-
lijk mijn hobby. We hebben een geweldig 
team en ik zou niks anders meer willen. Ik 
vind dat zo mooi, overal op school hoor ik 
leerlingen roepen als ze me zien: Meneer 
René?! en als ze dan soms voor straf op de 
gang zitten, ga ik een praatje maken, vragen 
waarom ze straf hebben en wat ze anders 

hadden kunnen doen. (de leerkracht is daar 
misschien niet altijd blij mee, zegt hij la-
chend). Als we leerlingen tegenkomen bui-
ten school, bijvoorbeeld tijdens het bood-
schappen doen, kijken ze ons soms raar 
aan. “Zo van: doen die ook boodschappen 
dan? Meneer René woont toch op school?”, 
vult Bianca aan. René vervolgd: Verder zit 
ik ook in de Ouderraad van de school en 
bouw ik het schoolkamp van groep 8 mee 
op, het is veel werk maar op een goede ma-
nier. Bianca gaat ook al 5 jaar mee, ze is de 
kookstaf. Die heeft een kookeiland daar op 
de camping, ‘da heeft niemand nie!’

“Voor welke vereniging of initiatieven 
zetten jullie je nog meer in?”
René en Bianca: “De jeugddisco in Mier-
lo-Hout organiseren we bijna elke maand. 

René en Bianca thuis (bron foto; Loes Bakels-van Rijsingen).
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In de aula van OBS ’t Hout zijn dan alle 
‘Houtse’ basisschoolleerlingen uit groep 5 
tot en met 8 van harte welkom. De prijzen 
worden bewust laag gehouden, zo kost 
een consumptie €0,50. Het volgende 
thema voor de disco avond is natuurlijk 
Halloween. Toon van de Kam heeft alles 
nog mee opgezet voor de jeugddisco, en 
inmiddels bestaat het al bijna 13/14 jaar. 
Vroeger had je hier in Mierlo-Hout ’t Zul-
derke, later herbouwd als Orion, maar dat 
heeft helaas geen stand gehouden. Op 
een gegeven moment hadden wij zelf kin-
deren van die leeftijd, en toen merkten we 
dat er weinig te doen was voor de jeugd. 
We zijn toen in Stiphout gaan kijken, daar 
bestond de jeugddisco al. Een beknopte 
formule hebben we toen in een nieuw 
jasje gestoken. En als we elke keer weer 
de snoetjes van die kids zien, is het het 
meer dan waard! Ook voor de Werkgroep 
Jeugd, Kindervakantieweek dus, heb ik 
me 23 jaar, en Bianca 15 jaar, ingezet als 
vrijwilliger. Helaas zijn we ermee moe-
ten stoppen. We gaan het zeker missen. 
Ook is Bryan jarenlang groepsbegeleider 
geweest met de kindervakantieweek, en 
zelfs groep van de week in 2013. Toen 
onze zoons nog voetbalden heb ik ook al-
tijd het voetbalkamp mee georganiseerd. 
Ik zeg wel eens ‘ik voel me een verkapte 
Michael Jackson’, in de goede in van het 
woord. Ik doe graag dingen voor anderen.
Momenteel zijn we lid van Carnavalsver-
eniging ‘t Barrierke. Daarvoor ben ik 20 
jaar lang actief geweest bij de Houtse 
Kluppels, een geweldige tijd. Bianca heeft 
daar ook de dansmariekes 9 jaar lang ge-
traind en begeleid. Ons Mandy is daar zelf 
nog dansmarieke geweest. En Wessel is 
in 2010 prins geweest bij de klein Hout-

se Kluppelkes. Even was ik bang voor een 
soort tweestrijd nadat we naar de andere 
vereniging gingen. Maar daar was gelukkig 
helemaal geen sprake van, toen ik Prins 
werd bij het Barrierke hebben de Ereklup-
pels mij bijvoorbeeld een prachtig cadeau 
gegeven. Nu traint Bianca al ruim 4 jaar, 
gezellig samen met onze dochter Mandy 
de dansmariekes van ’t Barrierke. Elk jaar 
mogen de dansmariekes ook een week-
end mee op kamp, we nemen dan onze 
caravan mee en de dames slapen alle-
maal in de voortent. Sinds dit jaar ben ik 
secretaris bij Carnavalsvereniging ’t Barri-
erke, een nieuwe uitdaging voor mij. Maar 
voor komend seizoen ben ik gevraagd als 
spreekstalmeester. Ik kan in zo’n vereni-
ging al mijn passie gooien.

“Is er een moment binnen je 
vrijwilligerscarrière  dat je altijd bij blijft?”
René: “Zonder twijfel het jaar dat ik prins 
was, in 2018 was dat. Voor Bianca en mij 
was dat een zeer speciaal jaar, want in dat 
jaar waren we ook 25 jaar getrouwd, en 
werd ik zelf 50. Toen we 25 jaar getrouwd 
waren hebben we een compleet feest ge-
geven met artiesten. Onze vrienden van 
cv `t Barrierke kwamen toen in vol ornaat 
de zaal binnen, dat moment kreeg ik tra-
nen in mijn ogen, een uniek moment waar 
ik nog vaak aan terug denk. Maar van het 
jaar 2018, het jaar dat ik Prins Carnaval 
was, kan ik nog elke dag intens genieten.”

“Is er nog iets wat je misschien mist 
hier in Mierlo-Hout?”
René en Bianca: “Ja het zou leuk zijn als er 
bijvoorbeeld evenementen terugkomen 
zoals de jaarlijkse zeskamp, straatvoetbal 
of levend tafelvoetbal. Echt de dingen die 

er “vroeger” ook waren. Zo’n leuke sfeer 
was dat elk jaar weer. Wij zijn voor!”
René vindt Mierlo-Hout echt een op zich-
zelf staand iets, een dorp. En dat is puur 
en alleen omdat de verenigingen er zijn, je 
kan wel zeggen dat er een gezond vereni-
gingsleven is  hier, aldus René. En daar is 
hij heel trots op. Hij cijfert zichzelf soms 
weg voor anderen en hij stort zich vol 
overgave in al zijn bezigheden. Hij is uit 
zichzelf geen neezegger, ook al kan hij dat 
soms misschien beter wel doen. Het is 
stiekem altijd veel geregel, maar alles wat 
hij doet geeft hem ook veel voldoening. 
Sponsoring voor de diverse verenigingen 
is niet vanzelfsprekend, dat weet René 
maar al te goed. Hij is iedereen altijd erg 
dankbaar en hij wil er voor iedereen zijn. 
Ik weet zeker dat je altijd van harte wel-
kom bent bij René en Bianca. Bij deze 
nog een oproep voor iedereen om hun 
bierdopjes in te leveren bij René en Bian-
ca. Zij zijn een verzamelpunt hiervoor, en 
steunen daarmee goede doelen. Momen-
teel sparen zij voor een duo-fiets voor 
zorgcentrum de Pannenhoeve. Daarna 
gaan de opbrengsten naar stichting Kika. 
(bierdopjes kunnen ingeleverd worden bij 
hun thuis: Kotterlaan 25) 

Loes aan de ko�  e met René Baggermans (bron foto; Bianca Baggermans).

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
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www.sluitmijaan.NU

Welkom bij
Breedband

Helmond

De klantvriendelijke
Helmondse provider

komt eindelijk
naar Mierlo  Hout 

Meer info en voorwaarden:
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Wat gaat er gebeuren?
Via de website www.glasvezelhelmond.nl, 
Facebook en o.a. briefpost, wordt u op de 
hoogte gehouden van het traject. Daar-
naast worden er binnenkort twee infor-
matieavonden in de wijk georganiseerd, 
namelijk op 31 oktober en 14 november 
in Wijkhuis de Geseldonk. Vanaf 19:30 uur 
wordt daar uitleg gegeven over de aanleg 
en het gebruik van glasvezel. Bovendien 
kunnen bewoners daar kennis maken met 
de providers die diensten zoals internet 
en televisie of zorg en veiligheid leveren 
op het glasvezelnetwerk.

Aanmelden vanaf 14 oktober
Aanmelden kan vanaf 14 oktober bij één 
van de providers. Een overzicht van alle 
pakketten is te vinden in de Keuzehulp. 
Bewoners hebben tot en met 12 decem-

ber 2019 de tijd om aan te geven of ze 
willen instappen tegen gratis aansluitkos-
ten. Als op die datum minimaal 25% van 
de bewoners zich heeft aangemeld, dan 
wordt het glasvezelnetwerk daadwerkelijk 
aangelegd vanaf april 2020.

Kijk zeker ook bij onze aanbieders van 
zorg- en veiligheidsdiensten indien u de 
glasvezel wil gebruiken voor meer dan In-
ternet/TV/Telefonie.

De aanleg van de glasvezel
Op www.glasvezelhelmond.nl treft u meer 
informatie aan over de aansluiting van de 
glasvezel en werkzaamheden in de wijk. 
Wij staan altijd in nauw contact met de 
providers, aannemers en Gemeente Hel-
mond om de aanleg zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. Om dit te controleren 

lopen er tijdens de werkzaamheden toe-
zichthouders en controleurs rond.

Glasvezel Helmond B.V.
Glasvezel Helmond B.V. is het samenwer-
kingsverband tussen gemeente Helmond 
en de lokale glasvezelspecialist e-Quest. 
Glasvezel Helmond B.V. zorgt van 2019 
tot en met 2021 voor een glasvezelnet-
werk in de straten van Helmond waar dit 
nog niet ligt. De gemeente ziet glasvezel 
als een nutsvoorziening, zoals elektriciteit 
en het riool. Iedereen moet op de digitale 
glasvezelsnelweg kunnen.

Supersnel internet, haarscherpe televisie, zorg- en 
veiligheidsdiensten dankzij glasvezel. Het is zover! 

Mierlo-Hout is de volgende wijk waar een 
glasvezelnetwerk wordt aangelegd.

Ondernemers, Onderwijs, Sport, 
Verenigingen, Wijkraad en Zorg in 
Mierlo-Hout juichen de komst van 
snel internet via glasvezel toe. 
Onze wijk en u  als inwoner hebben 
er ook veel baat bij, meld u snel aan 
via www.glasvezelhelmond.nl en 
bezoek de informatie avonden in 
Wijk de Geseldonk op 31 okt. en 
14 nov. a.s.

Meer info: www.glasvezelhelmond.nl

Mierlo-Hout wordt als 
volgende wijk aangesloten

op het snelste netwerk 
van Helmond

Glasvezel Helmond B.V. is het samenwerkingsverband tussen gemeente Helmond en de lokale glasvezelspecialist e-Quest (bron foto; Chris Thielen).
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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

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

Goed onderwijs betekent ook: je echt thuis voelen. Jezelf 
kunnen zijn. Met een lach naar school gaan en blij thuis 
komen. 
 
In alles wat we doen, staan het geluk en welbevinden van 
uw kind centraal. Dat is waar onze basisschool voor staat, 
elke dag.

Meer weten over hoe we dat doen of het zelf ervaren? Bel 
0492-523847 en maak een afspraak voor een rondleiding. 

Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS Helmond 
www.obshout.nl 

Gelukkig op school

Dynamisch 
ontspannen 
Samen en 

alleen bewegen

Ki-Aikidoschool Torii
Vrijblijvend een keer mee trainen?

Voor meer informatie:
info@ki-aikidoschool-torii.nl

Kalmte, stabiliteit, balans, kracht, 
gezondheid, door meditatie, 

ademhaling en beweging.
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Wie kent een MierloHoutenaar 2019 
of Groepering 2019? 

Ook voor het jaar 2019 roept de wijkraad 
Mierlo-Hout haar inwoners op om met 
voorstellen te komen voor de kandidatuur 
van wijkbewoners voor de nieuwe Mierlo-
Houtenaar 2019: kijk eens rond in uw om-
geving, want het is aan u om uw kandidaat 
voor de onderscheiding De MierloHoute-
naar aan de wijkraad kenbaar te maken. 
De verlening van deze eretitel is bedoeld 
voor mensen die altijd klaar staan voor 
een ander, of dat nu binnen of buiten het 
verenigingsleven is. Iemand die onopval-
lend, al dan niet achter de schermen, met 
hart en ziel bezig is voor de vereniging of 
voor de gemeenschap Mierlo-Hout. De 
uitreiking van de onderscheiding is op 5 
januari 2020 bij De Koning om 13.00 uur.

Kent u iemand of een groepering die in 
aanmerking komt voor de onderschei-
ding, meldt deze persoon dan aan, voor-
zien van een goede motivering. Er zijn 
wel enkele criteria waaraan moet wor-

den voldaan: de kandidaat is woonach-
tig in de wijk Mierlo-Hout en heeft zich 
op uitzonderlijke wijze ingezet voor een 
doel dat meerwaarde heeft voor de wijk. 
Bestuursleden van de stichting Wijkraad 
Mierlo-Hout kunnen niet worden voor-
gedragen. De jury bestaat uit enkele be-
stuursleden van de stichting en enkele 
personen van buiten de wijk. Voorzitter 
van de jury is wijkwethouder Cathalijne 
Dortmans. Aan de kandidatuur zijn be-
halve een sculptuur, een oorkonde en een 
persoonlijk geschenk ook enkele geld-
prijzen verbonden, te besteden aan een 
doel in de wijk Mierlo-Hout. Middels het 

contactformulier op de website van de 
wijkraad, kunnen personen en/of groe-
peringen aangemeld worden voor Mierlo-
Houtenaar en groepering van het jaar. 

U kunt de naam en de adresgegevens van 
uw kandidaat ook op een briefje vermel-
den en afgeven/in de brievenbus doen bij 
wijkhuis De Geseldonk onder vermelding: 
Wijkraad: Verkiezing De MierloHoutenaar. 
Of mail naar secretariaat@wijkraad-
mierlohout.nl De voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan staan vermeld 
op de site van de wijkraad Mierlo-Hout 
www.wijkraadmierlohout.nl 

De wijkraad Mierlo-Hout 
reikt ieder jaar tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
‘De MierloHoutenaar’ en 
‘Groepering van het jaar’ 
uit aan wijkbewoners en 
vereniging die altijd klaar 
staan voor de wijk en haar 

bewoners. 

De Mierlo-Houtenaar, Theo van Mullekom en de Groepering van 2018, 
de Seniorenvakantieweek. (Bron foto; Loes Bakels).

Lieve Mierlo-Houtse kindjes groot en klein, wat fijn om weer bijna in het land te zijn!

Sinterklaas heeft het op de wagen vaak zo koud, daarom geen intocht door de straten van ’t Hout.

Maar we willen jullie wel graag in de Geseldonk ontmoeten, om jullie daar persoonlijk te kunnen begroeten.

Kom daarom rustig en bedeesd naar ons grote Mierlo-hout Sinterklaas feest!

Op 24 november, om 13.30 uur word je verwacht, en aan alles hebben we gedacht.

Om 13.30 uur mag iedereen naar binnen En kan het feest beginnen.

Kom je ook? Dat vinden we fijn, het zal vast en zeker heel gezellig zijn!

- Groetjes Sinterklaas met zijn Pietjes.

Sinterklaas
in Mierlo-hout
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Zondag middag, 
24 november a.s. v.a. 15.00 uur.

Locatie Zaal De Koning, 
Mierloseweg 301, Mierlo-Hout
Entree €10,- (incl. 4 consumptie bonnen)

Met de 

DJ’s:
Met de 

OUDE TIJDEN HERLEVEN!

Presentatie 
Ad Schepers 

LET OP!
DIT MAG JE 
NIET MISSEN

Ger Verleisdonk Eddie Bell

Wim Faassen

Verkoop kaarten 
(à contant €10,- p.p.):

Frank Aarts

GROTE 
REÜNIE 

Mierloseweg 321

Mierloseweg 301

Ook mensen van buiten Helmond wisten 
de weg te vinden naar het Portje wat voor 
die tijd uniek genoemd mocht worden. 
Een groep enthousiastelingen en oud-be-
zoekers hebben het plan opgepakt om 
een grote reünie te organiseren. De DJ’s 
van vroeger, o.a. Ger Verleisdonk, Wim 
Faassen, Eddie Bell en Frank Aarts, zul-

len de disco weer laten klinken zoals van-
ouds. De presentatie is in handen van Ad 
Schepers.

De gezelligheid en sfeer in die tijd was na-
melijk te danken aan de perfecte muziek 
die werd afgestemd op het publiek, of 
het nu jong of oud was. Hiervoor werden 

dan ook dj’s aangetrokken die deze sfeer 
goed aanvoelden. Ook de inrichting had 
veel invloed, die heel sfeervol te noemen 
was. Het is ook niet voor niets, als je nu 
mensen aanspreekt over die tijd er met 
veel plezier aan teruggedacht word met 
de nodige anekdotes. 

Dit gaf initiatiefnemer Ger Verleisdonk het 
besluit om deze unieke tijd te doen herle-
ven. Middels een grote reünie die gehouden 
gaat worden bij Zaal De Koning in Mier-
lo-Hout. Op de reünie is iedereen welkom 
die het Portje een warm hart toedraagt.

Dus: zondag 24 november aanstaande 
vanaf 15.00 uur in Zaal de Koning op de 
Mierloseweg 301. 

In 1975 opende in Mierlo-Hout discotheek het Houts Portje haar 
deuren. Deze uitgaansgelegenheid bleek in schot in de roos te zijn. 
De uitbaters Gerard Klaus en Frits Ketelaars hadden het juiste recept 
ontdekt om er een discotheek van te maken, wat veel publiek trok 

uit Mierlo-Hout en Helmond. 

Oude tijden herleven 

Reünie ‘t Houts Portje

Voorverkoop
Kaarten alleen contant te verkrijgen bij:
• Tweede Zit & Zo meubelen, 
 Mierloseweg 321 te Helmond
• Zaal de Koning, Mierloseweg 301 
 te Helmond

Kijk ook op Facebook.
Kom jij ook? Graag tot ziens.
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Muziekvereniging Unitas uit Mierlo-Hout 
heeft dit nieuwe evenement in het leven 
geroepen, en met succes, want de zaal was 
bijna volledig uitverkocht. De 3 maestro’s 
werden beoordeeld door de aanwezige vak-
jury, Henk van de Weijer en Bob van Rutte. 
Het aanwezige publiek mocht hun steentje 
bijdragen door middel van het applaus. Met 
een decibelmeter werd er geregistreerd voor 
welke maestro er het hardst werd geklapt. 

Tim Kuijpers gaf lachend aan dat dat wel 
goed zat, bijna alle collega’s en vrijwilligers 
van de Geseldonk waren aanwezig. 

De drie Mierlo-Houtenaren die werden ge-
strikt voor deze avond waren: Petra van den 
Bosch, directrice van het nieuwe kindcen-
trum In het Hart van het Hout, gevolgd door 
Cor van Rijsingen, voorzitter van de OVMH, 
zit in de wijkraad en is Erekluppel bij carna-

valsvereniging de Houtse Kluppels en als 
derde Tim Kuijpers, beheerder van wijkhuis 
de Geseldonk. Van muziekvereniging Uni-
tas en dirigent Tim Verstegen kregen zij een 
workshop dirigeren aangeboden, driemaal 
hebben zij hun stukken mogen oefenen 
met het orkest erbij, de rest konden ze thuis 
oefenen. De avond werd top gepresenteerd 
door Jelco Beekers, hij praatte de avond 
goed aan elkaar en wist het publiek erbij te 
betrekken. Uit korte praatjes met de familie 
bleek dat de kandidaten (thuis) toch wel be-
hoorlijk zenuwachtig waren. 

Petra was tijdens haar dirigeerbeurten zeer 
serieus aan het dirigeren en zwaaide sierlijk 
met haar dirigeerstokje. Cor probeerde in-
druk te maken door tussen zijn twee stuk-
ken door van kleding te wisselen, en tijdens 
het dirigeren om te draaien naar het publiek 
zodat ze mee gingen klappen. 
Tim zong zijn liedjes gezellig mee en voor 
hem waren de nodige spandoeken aanwe-
zig. Na afloop bleek toch wel dat alle kandi-
daten blij waren dat het achter de rug was. 
“Het ziet er makkelijker uit dan het is hoor!” 
Muziekvereniging Unitas speelde nog een 
paar muziekstukken waarna de prijsuitrei-
king volgde. 

De uitslagen lagen heel dicht bij elkaar, 
maar Tim Kuijpers was de uiteindelijke win-
naar! Hij kreeg het maestro beeldje, en mag 
nog een keer optreden, op tweede Kerstdag 
tijdens het kerstconcert van Unitas. Cor van 
Rijsingen werd tweede en Petra van den 
Bosch derde. 

Samen met Cor van Rijsingen en Petra van den Bosch, heeft 
Tim Kuijpers op zaterdagavond 12 oktober gestreden om deze 

titel in wijkhuis de Geseldonk. Met een dirigeerstok in de 
hand hebben zij om beurten het orkest gedirigeerd en 

het publiek goed vermaakt. 

V.l.n.r.: Petra van den Bosch, Cor van Rijsingen en Tim Kuijpers. (Bron foto; Jan Dijstelbloem).

De maestro van
Mierlo-Hout is geworden: 

Tim Kuijpers!

Brandnewoman Verwendag
Ook in het najaar van 2019 vindt een 
Brandnewoman Verwendag plaats! De 
eerstvolgende zal plaatsvinden op vrij-
dag 15 november, en ú kunt hiervoor een 
kandidate opgeven. Dit initiatief is be-
doeld voor vrouwen die niet aan zichzelf 
toekomen, door wat voor omstandighe-
den dan ook, vrouwen die altijd voor een 
ander klaar staan, vrouwen die in een 
benarde situatie terecht zijn gekomen en 
zichzelf (moeten) overslaan. 

Vrouwen die de laatste tijd iets teveel voor 
hun kiezen hebben gekregen. Er zijn veel 
situaties te bedenken waarbij een vrouw 
zichzelf op de achtergrond plaatst. Voor 
die dame is deze dag bedoeld. Zij kan in 

aanmerking komen voor een `Brandnewo-
man`-verwendag. De dame in kwestie dient 
woonachtig te zijn in Mierlo, Mierlo-Hout of 
Brandevoort.

Kent u iemand in uw omgeving? De buur-
vrouw, een zus, een nichtje ,een moeder, 
een oma, een vriendin of collega, woonach-
tig in Mierlo, Mierlo-Hout of Brandevoort die 
voldoet aan de eerdergenoemde criteria? 
Geef haar dan op! 

Vermeld de reden waarom u denkt dat zij 
hiervoor in aanmerking komt. Van de aan-
gever/geefster wordt verwacht dat hij/zij de 
“Brandnewoman” ’s ochtends om 09.30 
uur brengt en ’s-middags vanaf 16:00 uur 

weer aanwezig is om de ‘Brandnewoman’ te 
adviseren bij het uitzoeken van een nieuwe 
outfit en daarna samen een hapje te eten.

Opgeven kan schriftelijk via het volgende 
e-mailadres: boutique4more@live.nl.

De betrokken ondernemers staan garant 
voor een fantastische Verwendag! U kunt de 
kandidate opgeven tot en met woensdag 6 
november. Kent u zo iemand, is er iemand 
in uw nabije omgeving die wel ‘ns extra ver-
wend mag worden? Geef haar dan op voor 
deze ‘Brandnewoman’-verwendag! 
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het Antoniusbosje
De rijke geschiedenis van 

Door: Marinus van den Elsen en Henk Goossens, foto's: Marinus van den Elsen, BHIC en Wikipedia.

Tegenwoordig ligt het Antoniusbosje als een groene oase midden in de wijk 
Brandevoort. Dat hier ooit de oudste kapel van Mierlo-Hout stond is niet bij iedereen 

bekend. Eigenlijk zou het Antoniusbosje vernoemd moeten zijn naar Lambertus, 
want dat was de patroonheilige van deze kapel. 

Kapel op 't Lambertseind
Een kapel is meestal een klein kerkgebouw 
zonder eigen parochie. Vóór 1884 maakte  
't Hout onderdeel uit van de parochie 
Mierlo, dat op haar beurt hoorde bij het 
dekenaat Woensel en het bisdom Luik. De 
eerste vermelding van de Lambertuskapel 
treffen we aan in de zogenaamde Bossche 
Protocollen (notariele akten). In een akte 
van 17 augustus 1424 wordt melding 
gemaakt van ‘een erfgoed met schuur 
en erf gelegen in de parochie van Mierlo 
ter plaatse genaamd op 't Hout bij de 
Capelle van de Heilige Lambertus’. Ook 
in de jaren 1477, 1500 en 1518 wordt de 
Lambertuskapel genoemd als belending 
van andere percelen en boerderijen in 
de Bossche Protocollen. Daardoor is de 
kapel vrij nauwkeurig te lokaliseren op 
de plek waar nu het Antoniusbosje ligt. 
Bovendien is het oude toponiem (naam) 
van het buurtschap Lambertseind (later 
Schutsboom) een duidelijke aanwijzing dat 
de kapel daar heeft gestaan. In de Mierlose 
Protocollen wordt de Lambertuskapel 
(of Lambrechtskapel) maar liefst tien 
keer genoemd gedurende de 15e en 16e 

eeuw. In een akte uit 1435 is sprake van 
'de St. Lambrechtskapel op 't Lamberteind'.

'Capella super Lignum'
Opmerkelijk is dat de Lambertuskapel niet 
als zodanig wordt vermeld in de pouillé's 
van het bisdom Luik. Een pouillé is een lijst 
van parochies met de daartoe behorende 
kerken, kapellen en kosterijen en de 
daar gevestigde beneficiën (inkomsten). 
Deze lijsten werden jaarlijks opgemaakt 
en dienden in eerste instantie om de 
belastingen te registreren. Ze bestrijken 
een periode van bijna tweehonderd 

jaar (van 1400 tot 1600). Er staat wel 
een ‘Capella super Lignum’ (Kapel op 
't Hout) vermeld, maar in de beschrijving 
wordt geen Lambertus als patroonheilige 
genoemd. Toch mag worden aangenomen 
dat genoemde 'Capella super Lignum' 
dezelfde kapel is als de Lambertuskapel. 

Hoe oud is de Lambertuskapel?
Uit het voorgaande blijkt dat de 'Capella 
super Lignum' vóór 1400 gesticht moet 
zijn. Het oude patroniem 'Lambertus' zou 
kunnen duiden op een hoge ouderdom 
van de kapel. Maar het lijkt waarschijn-
lijker dat de kapel ergens in de 14e eeuw 
is gesticht. Intensief veldonderzoek dat in 
de omgeving heeft plaatsgevonden van 
1988 tot 2000 wijst in deze richting. Het 
merendeel van het aangetroffen aarde-
werk (1555 stuks) stamt uit de periode 
van 1300 tot 1500 (Late Middeleeuwen). 
Slechts enkele aardewerk fragmenten 
(59 stuks) stammen uit de tijd daar-
voor. Bij het veldonderzoek werden geen 
stukjes lei en puinresten aangetroffen. 
Daaruit mag geconcludeerd worden dat 
de Lambertuskapel een gebouw was met 
houten gebinten, een dak van stro en niet 
dragende, lemen muren. In de buurt van 
de kapel stonden een aantal boerderijen 
waaronder de hoeve Sneppenscheut. 
Deze hoeve wordt al in 1389 genoemd.

Detail van de tiend-
kaart uit 1706 waarop 

het buurtschap 
Lamberts Eijnde is 

aangegeven (zie pijl).

Dit wegkapelletje gewijd aan Sint Antonius Abt staat in het Antoniusbosje. 
Het werd op 25 november 1962 ingezegend door pastoor Van Beek. 
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Johannes Christianus; eerste rector
De Lambertuskapel had een eigen bene-
ficie waaraan een rectoraat verbonden 
was. De rector was verplicht drie missen per 
week te (doen) lezen. Bij de stichting van 
de kapel zorgde de (onbekende) oprichter 
ervoor dat de kapel voldoende inkomsten 
had om de bedienend priester ervan te 
kunnen betalen. Meestal gebeurde dit in 
de vorm van een schenking van een stuk 
land. Het beheer van het eigendom van de 
kapel was in handen van speciaal daartoe 
aangestelde kapelmeesters. De eerste 
rector van de 'Capella super Lignum' die 
wordt vermeld was Johannes Christianus. 
Hij was rector gedurende vijf jaar, van 
1400 tot 1405. Vermoedelijk was hij maar 
weinig aanwezig, want hij had twee plaats-
vervangers. Eerst een zekere heer Petrus 
en later een heer Godefridus Bystervelt. 
Het verschijnsel van plaatsvervangers 
kwam in de Late Middeleeuwen geregeld 
voor. Vooral bij de kleinere kapellen was 
het eerder regel dan uitzondering. Een 
rectoraat bekleden leverde inkomsten op, 
maar ook de plicht in de betreffende kerk 

of kapel liturgische handelingen te (laten) 
verrichten en men kon immers maar 
op een plaats tegelijk zijn. In de loop der 
jaren zijn heel wat priesters aan de kapel 
verbonden geweest. Daaronder zijn er 
enkele die wat meer in het oog springen. 
Zo was Wilhelmus de Baerle gedurende 
twintig jaar rector (1418-1438). Ongeveer 
eenzelfde periode was ook Johannes de 
Balen (1530-1551) rector. 

Lambertuskapel buiten gebruik
Kort na 1551 is de Lambertuskapel buiten 
gebruik gesteld en werd op een andere 
plek de St. Agathakapel gesticht. Dit kon 
allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld 
dat de kapel te klein was, bouwvallig was 
geworden door oorlogsgeweld, of te veel 
buiten het centrum van Mierlo-Hout lag. 
Vanaf 1551 is er in de bovengenoemde 
pouillé’s van Luik sprake van een kapel die 
gewijd is aan St. Agatha. De Agathakapel 
werd gebouwd op ongeveer dezelfde 
plaats als de huidige Houtse Luciakerk. 
De eerste rector van de nieuwe Agatha-
kapel was Willem van Sprange. Hij werd 

benoemd op voorspraak van Arnoldus 
Stryters, de abt van Tongerlo. Dezelfde 
Willem Sprange was ook rector van 
de kapel van het Apostelhuis. In beide 
kapellen stelde hij plaatsvervangers aan. 
Op de geschiedenis van de Agathakapel 
en de Luciakerk zullen we in andere publi-
caties nog terugkomen.
Intussen stond de Lambertuskapel te 
verkommeren op het Lambertseind. In 
1632 treffen we de laatste vermelding 
aan van de oude Lambertuskapel. De 
Mierlose pastoor Augustinus Wichmans  
schrijft dan dat het gebouw voor enige 
jaren is ingestort. Dat wil dus zeggen dat 
de Lambertuskapel rond 1630 voorgoed is 
verdwenen. Ook de naam van het gehucht 
Lambertseind raakte in onbruik. 

Van Lambertseind naar Schutsboom
Het oude Gilde Sint Antonius Abt, bij de 
bevolking beter bekent als ‘de Schut’, 
had intussen een schietterrein in gebruik 
genomen op het Lambertseind. Vandaar 
dat de naam veranderde in 'Schutsboom'. 
Tegenwoordig herinneren namen als 
het Antoniusbosje, St. Antoniusweg en 
Schutsboom aan het gilde-verleden. Het 
daar nog aanwezige wegkapelletje werd 
op 25 november 1962 ingezegend door 
pastoor Verbeek. Het schietterrein van het 
Antoniusgilde is in 1969 verplaatst naar de 
Beemd aan de Heeklaan.

Bronnen:
-  Opt Hout, Theo Meulendijks en 

Jan Vogels, 2003
-  Mierlo van oorsprong tot heden, 

Jean Coenen, 2004
-  Nieuwe beschrijving van het bisdom van 

's Hertogenbosch, J. A. Coppens, 1843
- Fichesysteem, Henk Goossens
-  Wikipedia

Deze fraaie langgevelboerderij herinnert aan het agrisch verleden van het 
buurtschap Schutsboom (voorheen Lambertseind).

Wie waren Lambertus en 
Antonius Abt?
Naar men aanneemt werd Lambertus 
rond 638 in Maastricht geboren. Hij werd 
later ook bisschop in deze stad. Vandaar 
dat hij altijd als bisschop wordt afge-
beeld al dan niet met een lans. Dat was 
het wapen waarmee Lambertus werd 
vermoord vóór het jaar 705. Lambertus 
zorgde, samen met Willibordus, voor de 
kerstening van de Kempen, het Peelland 
en Noord-Limburg. Vandaar dat veel 
kerken en kapellen in onze omgeving 
aan hem zijn gewijd. 

Antonius werd geboren in 251 in 
Egypte als kind van rijke ouders. Hij 
gaf al zijn bezittingen aan de armen en 
trok zich in eenzaamheid terug. Hij was 
de eerste monnik die vele volgelingen 
kreeg en staat daarom bekend als de 
vader van het kloosterleven. Antonius 
Abt is te herkennen aan de kluize-
naarsstaf en hij is altijd in gezelschap 
van een varken. Hij werd maar liefst 
105 jaar oud. Hij is niet te verwarren 
met Antonius van Padua die wordt 
aangeroepen bij zoek geraakte zaken.
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

INZAMELING
OUD PAPIER
KLEDING
SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16

PVC EN VINYL TAPIJT/KARPET

Advies op maat Meet service Monteer service Showroom

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

GORDIJNSTOFFEN DUETTE

JALOEZIEËN
PVC/HOUT/ALU.

PANEELGORDIJNEN

SHUTTERS

ROL- EN 
DUOROLGORDIJNEN

PLISSÉ/PLISSÉ XL EASYCLICK

LAMELLENVOUWGORDIJNEN

DE SFEERMAKER IN HUIS VAN “A” TOT “DEELEN”

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

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552
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Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

Het is alweer een jaar geleden dat RKSV 
Mierlo-Hout, in het kader van het 100 
jarig jubileum, gestart is met ‘wan-
del-voetbal’ voor de 55+ er. Nu, een jaar 
later, kunnen we zeggen dat het een da-
verend succes is. Nog even en dan tikken 
we het aantal van 30 personen aan die 
elke donderdagochtend naar Sportpark 
De Beemd komen om gezellig bezig te 
zijn met ‘walking football’.

Om de trainingen verantwoord aan te 
pakken is er een samenwerking aange-

gaan met Jibb+. Deze stichting brengt 
professionals, vrijwilligers en goede idee-
en samen op basis van betrokkenheid 
en ambitie. Zij verenigt energie, kennis 
en kunde van in-en externe partners om 
op die manier mensen op een efficiënte 
en impactvolle manier aan hun vitaliteit 
te laten werken. En dat de vitaliteit goed 
wordt aangepakt kan eenieder elke don-
derdagochtend vanaf 10.00 uur met ei-
gen ogen zien. Waren er in het begin nog 
af en toe lichte kwetsuren, daar is nu geen 
sprake meer van. De stramme spieren zijn 

verdwenen en de conditie en souplesse is 
bij elke deelnemer behoorlijk vooruit ge-
gaan. Van begin af aan is ingezet op een 
fysiek betere gesteldheid van de 55+ er. 
Echter evenzo belangrijk vond de orga-
nisatie het sociale aspect: lekker samen 
bezig zijn in een ongedwongen sfeer. 
Vandaar ook dat de ruim een uur durende 
training ( warming-up, partijtje voetbal, 
cooling down) altijd wordt afgesloten met 
een uurtje gezamenlijk gratis koffie/thee 
drinken in de kantine.

Kortom: walking football is een fijne sport 
om gezellig, gezond ouder te worden. 
Heb je vroeger gevoetbald en is dit al ja-
ren geleden? Geen enkel probleem, en-
kele deelnemers hadden al meer dan 30 
jaar niet meer gevoetbald en zijn nu elke 
week present. Voor deze week staat zelfs 
al het vierde toernooi op de agenda waar 
ze aan deelnemen. Dit alles zegt eigenlijk 
genoeg over hoe fijn de deelnemers het 
‘wandel-voetbal’ vinden. 

Interesse gewekt? Kom een keer kijken. 
Elke donderdagochtend vanaf 10 uur,  
Sportpark De Beemd in Mierlo-Hout. Je 
kunt dan de beleving van de spelers met 
eigen ogen aanschouwen.

Ben je 55+er? 
De bal rolt weer!

(Bron foto; RKSV Mierlo-Hout).
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In het Hart van het Hout is een integraal inclusief kindcentrum voor alle kinderen 
van 0 tot 13 jaar. De ontwikkeling van de kinderen in ons kindcentrum is te 
vergelijken met de jaarringen van een boom. Het begint in het ' Hart', de kern, 
de basis. In de daaropvolgende jaren groeien en bloeien de kinderen. Ieder op zijn 
of haar eigen manier. Samen vormen de jaarringen een hechte band rond de kern.
 
Nieuwsgierig naar wie wij zijn?
Speciaal voor nieuwe ouders is er 20 november van 19.30 tot 20.30 uur 
een informatiebijeenkomst op Slegersstraat 2A. Aanmelden kan via:
info@inhethartvanhethout.nl 
Mocht u verhinderd zijn maar toch graag een kijkje komen nemen op ons 
kindcentrum? Neem dan gerust even contact met ons op voor een afspraak 

www.inhethartvanhethout.nl | info@inhethartvanhethout.nl | 0492 523701

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

Van Rijsingen

Ambachtelijke 
Worstenbroodjes
Zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist
per zak 5,89

2+1
GRATIS

DVS-Sinterklaas-Advertentie-Helmond-v01.indd   1 26-09-19   14:15

Ambachtelijk 
Italiaans roomijs 
Keuze uit maar liefst 25 smaken. 

Bak á 1 liter - Luigi. Per bak 3,99

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, 
12-10-19 t/m 07-12-19. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

10,99

3 bakken 
voor
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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

‘Ik had van mijn vader het 
kleermakersvak geleerd, ik 
wist wel hoe het moest, maar 
ik had geen geld om iets te 
kunnen maken. Ik ging dun 
boer op, met wat lappen stof 
op mijn gammele fietske en 
vroeg de boeren of ik voor hun 
iets kon maken. ‘Ook maakte 
hij toentertijd kostuums voor 
de brandweer en sinterklaas  
en  vele jaren laten opende hij 
zijn zeer succesvolle winkel op 
‘t Hout, waarbij naaister Rietje 
Verhees en hulp Bets Man-
ders, hem ondersteunden. 
Vele jaren later werd het be-
drijf uitgebreid naar 3 mooie 
herenmode winkels, waar hij 
heel erg trots op was. 

Met zijn echtgenote Sjaantje, 
had hij een gelukkig leven, ze-
ker toen er vier zonen waren 
geboren. Samen werden zij 
verwend door iedere keer op 
vakantie te mogen in het bos 

in Asten, dat naast de winkel 
toch wel op nummer 2 stond, 
voor Thij. Op vakantie gaan in 
het buitenland, was er toen 
voor ondernemer Thij niet bij. 
De zaak kwam op de eerste 
plaats. ‘Thuis is het gras net 
zo groen, als op een ander’, 
was een bekende uitspraak 
van hem.

Wielrennen was op jonge 
leeftijd zijn grootste passie, 
hij fietste samen met zijn 
vrienden naar Valkenburg, om 
daar de volgende dag aan een 
wedstrijd mee te doen. Hij 
werd vaak 2e, kon ook af en 
toe wel eerste worden, maar 
hij zei: ‘ik hoefde niet zo zeer 
in de belangstelling te staan.’ 
Voor velen een herkenbare 
eigenschap, van beschei-
den Thij. Voetballen deed hij 
vroeger ook graag. Tot zijn 
50e  jaar heeft hij nog met 
veel plezier gespeeld en had 

daar vele vrienden aan over-
gehouden. Z’n motto:  ‘er te-
genaan en hard werken’, heeft 
hem altijd gevormd tot de 
man en ondernemer die hij 
geworden was. 
Toen Sjaantje, op 57 jarige 
leeftijd stierf, was dat een hele 
moeilijke periode voor het 
gezin. Gelukkig vond Thij een 
nieuwe levensgezellin, Nelle-
ke, van haar had hij veel steun 
en kreeg hij weer meer zin 
om dingen te ondernemen. 
Trots was Thij toen, Dani, zijn 
kleinzoon in de winkel kwam 
werken. Dani vertelde thuis 
hoe leuk het was om met 
opa te werken en dat ie veel 
‘Hellemondse’ woorden had 
geleerd, zoals in een rustige 
periode Thij dan zei: ‘tis van-
daag pet, Dani’ en ‘ik heb ping 
an mun skenkuh’, waren 2 van 
de vele citaten.

Op 86-jarige leeftijd werd 
hem verteld dat hij Alzheimer 
had. Sinds die periode ging 
hij langzaam achteruit. Toch 

kwam ondernemer Thij,  dage-
lijks in de winkel om dingetjes 
te doen, stoep vegen, koffie 
zetten en mee helpen uitpak-
ken waren nog de dingen die 
hij kon doen. Klanten herken-
nen, die al lang kwamen,  werd 
door de ziekte steeds moeilij-
ker, ook de eigen kleinkinde-
ren herkennen, viel niet meer 
mee. Tot de dag voor Thij in 
het ziekenhuis werd opgeno-
men was hij in ZIJN winkel te 
vinden....

Onderneming Deelen Mens-
wear en het gezin Deelen, wil-
len iedereen bedanken voor 
de massale en warme belang-
stelling, het doet hen goed.

Citaat van de zonen: 
‘Ons pap zou gezegd hebben, 
als hij op zijn afscheidsdienst 
zou rondkijken en al die men-
sen zag zitten van: “Jongens 
die advertentie die in de 
krant stond woensdag, was 
goed, tis kei druk geweest, 
goed gedaan!”

Een rasechte Houtenaar, Thij Deelen, 
is op 88-jarige leeftijd overleden. Een zeer 
bekende inwoner en ondernemer, die in 

Mierlo-Hout maar ook in heel Helmond en 
de regio grote bekendheid genoot. Trots 

kon hij aan zijn 4 zonen vertellen hoe 
hij was begonnen met zijn winkel.

Een leven lang ondernemen

In Memoriam 

Thij Deelen
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Dorpsplein Mierlo-Hout: Innovatie
column Alex Sievers

Zoals u weet, werken we met een team 
van Helmondse partijen aan de een 
nieuw centrum van Mierlo-Hout. Dat 
noemen we het Dorpsplein. Eén van 
de ambities voor het Dorpsplein is dat 
we ruimte willen bieden aan interes-
sante innovaties. Een bezoek aan de 
Dutch Design Week in Eindhoven is dan 
natuurlijk een must om te zien waar 
ontwerpers vanuit allerlei disciplines 
tegenwoordig aan werken. Wat voor 
vernieuwingen denkt u dat we in het 
Dorpsplein zouden moeten opnemen? 

Veel vernieuwingen op de Dutch Design 
Week hebben te maken met circulariteit 
en  het recyclen van allerlei producten 
zodat we slimmer omgaan met onze 
grondstoffen en tegelijkertijd minder 
afval produceren. Rondwandelend in 
Eindhoven kun je haast constateren dat 
bijna alles recyclebaar is. Er zijn uitge-
boeide bloemen die gedroogd worden 
en vervolgens gebruikt als verpakkings-
materiaal. Van de schelpen van mos-
selen, oesters en andere schelpdieren 
– er schijnen door restaurants miljoenen 
tonnen te worden weggegooid – worden 
tegels gemaakt, en afgedankte sneakers 
worden opnieuw waardevol in matten 
en kleden. En dat zijn nog slechts en-
kele voorbeelden van ideeën tijdens de 
Dutch Design Week.

Er is een prototype te zien van zoge-
naamd biobased ontwerp, waarbij een 
gebouw of een gebouwdeel zelf leeft. 
Interlink, world’s first living home, heet 
het prototype. De gedachte achter dit 
project is gebaseerd op het gebruik van 
mycelium als bouwmateriaal. Dit myce-
lium is een in de bodem levend netwerk 
van schimmeldraden dat in staat is om 
organisch materiaal om te zetten. Daar-
door kan het zichzelf voeden, kan het 
groeien en zichzelf als het ware te her-
stellen.

Ook interessant zijn de innovaties op 
het sociale vlak. Om mensen in buurten 
en wijken weer wat meer naar elkaar te 
laten omzien. Een voorbeeld daarvan is 
de Eendagszaak. Dat is een plek waar 
bewoners hun ideeën voor een onder-
neming een dag in de week kunnen uit-
proberen. Er bestaat inmiddels één zo’n 
Eendagszaak, in Amsterdam, waar een 
ondernemer in het kader van de verbe-
tering van de leefbaarheid in de buurt de 
beschikking kreeg over een leegstaand 
winkelpand. 
De ervaringen aldaar leren dat de buurt-
bewoners allerlei voorstellen deden voor 
gebruik van het winkelpandje en voor 
hun eigen initiateven. Deze Eendags-
zaak is nu al gebruikt voor onder meer 
kledingreparatie, nagelstyling, voedings-

advies, het maken van zeep en een 
buurtkeuken. Ook voor voeding is er 
veel aandacht tijdens de Dutch Design 
Week. Zelf hebben we al eens geopperd 
om een vertical farm te installeren op 
het Dorpsplein, als plek om het hele jaar 
door gezonde, onbespoten en lekkere 
bladgroenten en kruiden te kweken. 

In Eindhoven zien we een opvallend stu-
dieproject: de Power Plant, een energie-
neutreale plantenkas waarin zowel elek-
triciteit als voedsel geproduceerd wordt 
door middel van zonlicht – waarvan er 
tenslotte heel veel is. De Power Plant 
onderzoekt momenteel hoe zonnecel-
len beter geïntegreerd kunnen worden in 
onze dagelijkse omgeving.

Spreken dit soort voorbeelden aan?  Of 
moeten we ons op andere zaken rich-
ten? Laat het ons weten via de redac-
tie van Ons Mierlo-Hout of via alex@
dorpspleinmierlohout.nl. Ook via onze 
website www.dorpspleinmierlohout.
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 

Minor met rapper Snelle

Natuurlijk is er naast een mooi podium ook aandacht besteed aan een leuke line-up. 
Zo komen onder andere Jordy Wijn en Tom Bounze draaien. Maar ook Jongens van de 
Buurt en niemand minder dan rapper Snelle, die op dit moment in de top 40 staat, 
zullen het podium betreden.

Minor vindt plaats van 19.30 uur tot 00.00 uur in Wijkhuis De Geseldonk. Om 20.30 uur 
sluiten de deuren, zorg dus dat je op tijd binnen bent! Om binnen te komen heb je een 
ticket nodig. Deze kun je voor 3 euro kopen bij een van de verkooppunten, of bestellen 
via de website www.minorhelmond.nl. Kijk hier ook op voor meer informatie en het 
reglement. Volg ons ook op social media (@minorhelmond).

Op 15 november a.s. vindt de volgende editie 
van Minor plaats; het feest voor middelbare 

scholieren van 12 tot en met 17 jaar!

(Bron foto; Rémon Smits).
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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 
iedereen. 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, 
Helmond. 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.

Bereikbaarheid 
diensten
Huisartsenpost, tel. 0900-8861, 

lijke verzorging en/of 

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
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MIERLO-HOUT

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8Schelvisstraat 8

VERKOOP 
GESTART!

Nieuwbouwproject 

Voorstadhalte 

10 royale 

stadswoningen in 

het centrum van  

Mierlo-Hout

PRIJZEN VANAF  
€ 309.000,-  V.O.N.

 
ZEER ENERGIEZUINIGE 

EN GASLOZE WONINGEN.

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

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

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U


