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PRIJZEN
MET BALLEN!
RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

15,5x77,5 cm, 14 mm dik,
eiken toplaag, 4 zijde mini velling,
verkrijgbaar in diverse kleuren.
per m2 incl. btw normaal 79.95 nu

39.

95

LAMEL
PARKET

MULTIPLANK
extra rustiek, 22 cm breed,
15 mm dik.

per m2 incl. btw normaal 69.95 nu

47.

95

TRAPRENOVATIE

MULTIPLANK RUSTIEK EIKEN

Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden,
incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

vanaf

625.-

VLOER HET ZELF
HELMOND
ENGELSEWEG 223B,
HELMOND.
TEL. 0492-52 52 70
www.vloerhetzelf.nl

XXXL

KLIK LAMINAAT

Klasse 32, 9 mm dik, diverse
kleuren, extra lang, extra breed.

10.

per m2 incl. btw normaal 28.95 nu

95

PVC
STUNT

INCL. LEGGEN EN
ZELFKLEVENDE ONDERVLOER
TARKETT DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag slijtvast in 18 kleuren.
per m2 incl. btw normaal 55.95 nu

33.

95

2e KERSTDAG EN
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Doe een wens
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koekjes
Door: Pastoor Norbert Swagemakers

“Bij ons thuis werd Kerstmis altijd
uitgebreid gevierd als dagen waarbij je als
gezin en familie bij elkaar bent. Daar hoorden ook de
weken van voorbereiding bij. Mijn ouders schreven
in een weekend kerstkaarten die wij met onze naam
mochten ondertekenen. Mijn moeder had een mooi
handschrift en mijn vader zorgde ieder half uur dat
de langspeelplaat met kerstmuziek
werd omgedraaid.

Eén van ons vijven mocht
tussendoor verse koffie zetten, of de telefoon die regelmatig overging, opnemen.
De telefoon stond in de gang,
want dat was een centrale
plaats. Een mobiele telefoon
bestond toen nog niet.
Bij de voorbereiding hoorde ook een woensdagmiddag met vriendjes, die ik en
mijn jongere zus mee naar
huis namen, om met mijn
moeder koekjes te bakken.
De sfeer werd verhoogt door
ieder een kerst schort te laten dragen, terwijl het deeg
gemaakt en gekneed werd.
Het uitrollen was het lastigste, want het deeg moest
niet blijven plakken aan de
rol. Met vormpjes staken we
dan voorzichtig het deeg in
allerlei figuurtjes los en legde ze apart op een plaat. En
dan begon het versieren. We

hadden veel pret en om de
beurten kregen we de gelegenheid om het beslag uit
de kom leeg te likken. Dat
was het lekkerste. Als de
koekjes klaar waren uit de
oven kwamen, moesten ze
nog afkoelen voordat ze in
blikken koektrommels werden gedaan. Nu dachten
wij als kinderen heerlijk veel
koekjes te hebben die we
allemaal lekker zelf konden
oppeuzelen. Maar mijn moeder had een goed idee, zei
ze. “Jullie mogen ieder één
koektrommel gaan brengen
aan iemand in de buurt die
alleen is.” En daar gingen we
allemaal, ieder naar een ander adres, naar een voor ons
onbekende.

In het centrum van
Mierlo-Hout pronkt
weer een prachtige
kerstwensboom.

9
Column Alex Sievers
Omzien naar elkaar.

17
Drukke maand
voor Unitas
Kerstmis een beetje gezelliger maken. En weer thuis
gekomen, zag ik op tafel nog
een grote trommel vol koekjes staan.
Toen was ik nog maar een
jongen en had nog geen
idee van de wereld. Nu weet
ik iets meer, en besef ik me
dat die eenvoudige koekjes
een wereld van verschil kunnen maken. Niet alleen voor
wie ze ontvangen, maar ook
voor wie ze samen maken.
Natuurlijk, de wereld is niet
dezelfde als die van mijn
jeugd, maar wat mensen in
hun hart willen, blijft in wezen hetzelfde. Moge kerstmis voor u allen een goede
en fijne tijd zijn. Als pastoor
zou ik u wensen: een gezegende tijd.”
Kerstkoekjes
(Bron foto; Pastoor
Norbert Swagemakers).

Toen ik aanbelde maakte
een oude vriendelijke vrouw
open. Toen ik haar de reden
van mijn aanbellen uitlegde, straalde ze. Het zou haar
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Doe een

Wens

In het centrum van Mierlo-Hout pronkt weer een prachtige
kerstwensboom. Deze wensboom is een initiatief van het
OVMH en keert ieder jaar met kerst weer terug in Mierlo-Hout.
Inwoners van Mierlo-Hout kunnen een wens doen voor een
ander die, als de mogelijkheden er zijn, in vervulling zal gaan.
In 2019 heeft de ondernemers vereniging
weer diverse wensen uit laten komen met
als gevolg: veel blije en tevreden gezichten.
Denk jij nu: ik ken wel iemand die een oppepper verdient of iemand voor wie jij een
wens in vervulling wil laten gaan voor een
ander? Tot 29 november kun je je wens invullen en inleveren. Voor elke wens wordt
er symbolisch iets in de wensboom gehangen. Het wensformulier kun je invullen en
mailen naar info@ovmh.nl of inleveren bij

Wim Mulkens aan de Pastoor Elsenstraat
28 tot 29 december 2019. Op 20 en 21 december staat er ook een kerstkraam op het
Kerkplein. Hier kun je op vrijdag van 16:00
tot 20.00 uur terecht en op 21 december
van 10:00 tot 15:00 uur om het wensformulier in te vullen en in te leveren. Iedereen die het wensformulier invult, ontvangt
een lekkere traktatie. Lees vooraf wel goed
de spelregels door zodat je weet wat er
mogelijk is. Voor alle spelregels en/of het

Wissel uw Houtsnippers in voor mooie prijzen
Heeft u het hele jaar weer flink Houtsnippers gespaard? Dan komt nu hét
juiste moment om ze uit te geven. Al
jaren vindt in Mierlo-Hout in december
een heuse kerstloterij plaats, waarbij u
met uw Houtsnippers loten kunt kopen.

Met deze loten maakt u kans op fantastische prijzen. Denk hierbij aan een Jura
koffiemachine ter waarde van € 699,-,
SONOS wireless luidspreker ter waarde
van € 219,-, één minuut gratis winkelen bij Jan Linders óf de hoofdprijs: een

Op zaterdag 7 december werd de
traditionele kerstboom weer gezet op
het kerkplein door OVMH leden.
Frank Martens van Boomrooierij Frank
Martens, had weer een mooie boom
geregeld die voorheen in Geldrop stond.
De firma Jan Janssens zorgde weer voor het
transport en plaatsing. Jan-Willem Mulkens
van Wim Mulkens Witgoed, dat dit jaar 50
jaar bestaat, hing de lichtjes er weer in.
Een prachtige boom die weer volop
bijdraagt aan een mooie kerstsfeer in
het mooie Mierlo-Hout. Ondernemers
Vereniging Mierlo-Hout bedankt.

downloaden van het wensformulier kun je
meer informatie vinden op: www.ovmh.nl
De wensboom vat alles waar kerst voor
staat samen: er zijn voor elkaar én iets
doen voor een ander. Hopelijk mag het
OVMH weer rekenen op veel mooie wensen zodat de boom er mooi versierd
bij staat.

Philips 65”LED TV met AMBI light ter
waarde van € 1299,-. Wissel uw Houtsnippers in en wie weet wint u wel een
of andere mooie prijzen.
Voorverkoop adressen: Electroworld
Wout van Vlerken, Wim Mulkens Radio/
Tv, Jan Linders Mierlo-Hout.
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Groen maakt

GELUKKIG!

Planten zorgen
voor een
schonere lucht

Planten verhogen
de creativiteit

De donkere dagen… De één
vindt het reuze gezellig,
de ander slaat ze liever over.
Dat is verklaarbaar. Het gebrek
aan zonlicht kan je humeur beïnvloeden.
Hoe zorg je ervoor dat je de winterblues
dit jaar overslaat?
Er zijn verschillende manieren waarop
je je humeur positief kan beïnvloeden
tijdens de winterdagen. Om te beginnen: weersta de verleiding van al
die lekkere, calorierijke hapjes en kies
voor gezonde voeding en genoeg
beweging. Daarnaast kan je interieur
je stemming een flinke boost geven.
Uit onderzoek van TNO blijkt dat
groen helpt tegen vermoeidheid. Dus
hup: van die bank af en aan de slag
met groen!

Planten die veel water
nodig hebben, kunnen
de luchtvochtigheid in
huis tot 15% verhogen.
Wist u dat...
Wij regelmatig naar
India afreizen om daar
authentieke Indiase
kasten in te kopen?

Helmond Akkerweg 70 | Zondag 22 & 29 december en 5 januari open!

Boutique 4MORE
Op 20 december en
van 24 t/m 31 december
is ons kantoor gesloten

SALE

Voor
spoedeisende
reparatieverzoeken:
0492 57 90 90

Maandag 23 december
en vanaf 2 januari is
ons kantoor open
volgens de normale
openingstĳden

Wĳ wensen u

HELE WARME
FEESTDAGEN

maat 34 t/m 46

www.boutique4more.nl
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WWW.COMPAEN-WONEN.NL
Voor gewoon fijn wonen

Waarom
kiezen voor
openbaar
onderwijs?
‘Niet apart, maar samen.’
Dat is waar Openbare basisschool ‘t Hout
voor staat. Onderwijs met aandacht en
waardering voor élk kind. Een school waar
elk kind gelukkig mag zijn en waar ouders en
leerkrachten volop samenwerken. Dat klinkt
mooi, maar wat betekent ‘openbaar’ eigenlijk
in de praktijk? Mark van Kemenade,
directeur van ‘t Hout, geeft zijn visie hierop.
Samen leven en leren
“In Mierlo-Hout en directe
omgeving is er één openbare
basisschool. Juist dat openbare karakter, dat vinden wij zo
belangrijk. Dagelijks ontmoet
ook u verschillende mensen.
In uw werk, op de sportclub,
in de winkel, maar ook op
school. Mensen uit dezelfde
omgeving, met dezelfde achtergrond en gewoonten. Maar

juist ook mensen met andere
gewoonten, met eigen normen en waarden, of een ander
geloof. Katholiek, christelijk,
moslim of niet gelovig. Hoezeer we ook op elkaar lijken, of
verschillend zijn, samen staan
we middenin de maatschappij. Wie je ook bent en wat je
achtergrond ook is. Samen leven we en samen leren we, altijd vanuit respect voor elkaar.”

Ontmoetingsonderwijs
“De openbare school is de
samenleving met al die verschillende mensen, in het
klein. Iedereen is bij ons welkom. Openbaar onderwijs
gaat uit van die verschillen
tussen mensen. En doet daar
iets mee. Door samen met
leerlingen die verschillen te
benoemen. Zo krijgen kinderen inzicht in opvattingen
en gewoonten van bijvoorbeeld klasgenootjes met
een ander geloof of uit een
andere cultuur.
We leren kinderen open te
staan voor elkaar. Voor ons is
openbaar onderwijs dan ook
ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over
elkaar. Als voorbereiding op
hun deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Met, en
tussen andere mensen. Net
als u en ik.”
Niet apart maar samen
“Openbaar onderwijs leidt op
tot begrip, tot respect. Er is
geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren
respect te hebben voor ie-

ders mening of overtuiging.
We leiden kinderen daarom
bewust op tot respect voor
de mening van een ander.
Tot verdraagzaamheid. Iedereen doet ertoe. We zijn ervan
overtuigd dat we al die kinderen, katholiek, moslim, kinderen met een ander of geen
geloof, samen moeten brengen op school. En juist niet in
aparte scholen moeten onderbrengen. Niet apart maar
samen dus. Dat is de kracht
van openbaar onderwijs. Het
geeft ons een goed gevoel
om te zien hoeveel ouders
en instanties uit Mierlo-Hout
onze openbare school op allerlei manieren ondersteunen
en een warm hart toedragen.
Bedankt hiervoor!”

Wij wensen
iedereen een heel
gelukkig 2020!

Meer informatie over
Obs ’t Hout is te
vinden op:

www.obshout.nl
Mahoniehoutstraat 13,
5706 VS Helmond
T 0492-523847
obshout@obsh.nl

Niet apart,
maar
(Bron foto; OBS

’t Hout.)

samen
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CV DE KLUPPELS PRESENTEERT:

OITNODIGING BOERREBRULLUFT
Zondig 16 februarri 2020

komde gai ók?
BOERREBROID is Jolanda, werkzaam als allround
Makelaarsmaiske bai Andre Relou hoizer. Hawt van
wijntjes drinken, boxen en is ‘n aaw Kluppeldansmarieke.
Doochter van moedder Jacqueline “oud boerenbroid” oit
de Houtwijk en van vadder Peter Rooijackers,
superknuppel, kraanmasjienist in de VUT, oit ut Hout van
langs ut spoor.
Was getikkend: Jolanda Rooijackers.

BOERREBROIDEGOM is Frans-Jozef, ‘TOYA’ is
CEJO van ut Bakkertje, lekkerste worstuh broodjes
bakker en regelmatig in gevecht mi un tijgerbroodje.
Zoon van vadder Koos Dirks, oud president directeur
van ‘t Bakkertje en moedder Diny Dirks bakkers-hoisvrouw oit de Stad, naw woonachtig in Alphonsus.
Was getikkend: Frans-Jozef Dirks.

MOEDDER VAN DE BROIDEGOM is Lenie,
recepsioniste bai Schunk Xycarb Technology, hawt van
MOEDDER VAN DE BROID is Zana, werkzaam als
tannis en winkeluh, getrouwd mi Sjonnie van de
PEE ROLL adviseur, hobbies zijn
copieer apparaten. Doochter van moedder
stappuh, borreltjes drinken en werkuh…
MarietjeKoipers oit Stippunt, coupeuse
Doochter van moedder Paula Verbakel
bai Carp.
en stiefvadder Johan Verbakel, aawe
De Boerrebrulluft commissie hi de eer um mi vreugde kennis te geve,
Was getikkend: lenie van Deursen.
van ut vurnimme van:
penningmister van de Kluppels.
Was getikkend: Zana Verbakel.
JOLANDA & FRANS-JOZEF
VADDER VAN DE BROIDEGOM is
zich in dun Onecht te verbinge, op de Boerrebrulluft
Johan, hoofd van un produksie
VADDER VAN DE BROID is Hans,
op zondig 16 februari 2020. De ingediende ‘Beletselen’,
afdeling bai Raymakers Textiel, hawt
boessienus-improeval manager bai
Huwelijksvoltrekking, Receptie en Boerrebal zalle platsvinge in
van bankligguh, tannis en wandeluh.
Stork en traktor-sjauffeur bai de
Hoftempel de Geseldonk Cederhoutstroat 44 te Mierlo-Hout.
Zoon van vadder Gerrit van Lierup van
Goudblinkers en aawe KPJe-er. Zoon
de radio-tv zaak in ut Heistroatje en
van vadder Louis van Berlo die
PROGAMMA
08.30 uur Vertrek bruidsstoet ovver ut Hout.
moedder Berta Giebels hoisvrauw oit
werkzaam was bai Raaijmakers
10.15 uur Heilige Mis in de St. Luciakerk aansluitend bezoek
de stad.
hawthandel en moedder Miet Raijmakers
Maegdenhuys Alphonsus
Was getikkend: Johan van Lierop.
oit Asten-Ommel.
13.30 uur Aanvang ‘Beletselen’ in Hoftempel de Geseldonk
Was getikkend: Hans van Berlo.
14.30 uur Receptie, gelegenheid tot feliciteren
GETUUGE VAN DE BROIDEGOM is
15.00 uur Aanvang groot bruilofts feest
John, oit de stad, handelt in
GETUUGE VAN DE BROID is
vanallesennogwa, hawt van
Yvonne, juffraw op de basisschool op
WAI NODIGE ALLIE VAN HARTE OIT.
poaldansuh, aawhoeruh, tannis bai
Dierdonk, inmiddels un Spurriezeister
Organisatie: CV de Kluppels
HTV en wadeluh.Zoon van vadder Jan
Allie komst is ut grotste kadoo, dus ge hoeft NIKS,
en boezumvriendin, die van stappuh en
doch wulde gallie IETS geve zowiezo?
Giebels, verzekeringsman en moedder
sportuh hawt. Doochter van vadder AnDan gif nun worst of wa vur de inwendige mens, da is un lekkere
Truus oit Bakel.
toon van den Eijnde, PTT-er oit Beek en
gave, in ieder geval GIN LEVENDE have…Geier tot ziens!
Was getikkend: John Giebels.
Bortel en moeder Sjanneke Rooijakkers,
recht oit ut Hout van langs ut spoor.
VELDWACHTER is Johan, deurre produsent bai
Was getikkend: Yvonne van den Eijnde.
Berkvens deursysteme in Summere, Kluppel en opper
drankverstrekker.Zoon van vadder Jan Wijnen en Cissy
AMBTENAAR is Peter Slegers, super proater bai de
van Lieshawt van de Siep…
Knuppels, neppestauwer, oitboikert, show-valler mi
Was getikkend: Johan Wijnen.
mountainbiken, hobby-kok, stroikendoiker, hoofdskuurder
bai Slegers BV en wont altijd al op ut Hout en is met de
kleine generaal Lizan getrouwt.
Was getikkend: Peter Slegers.
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Dorpsplein
Mierlo-Hout:

omzien naar
elkaar
Dat betekent ook dat we uitgaan van
een omgeving waar verschillende typen
woningen aanwezig zijn, van goedkoop
tot duurder, waar we lichte en zware zorg
zullen bieden, en waar andere voorzieningen zoals horeca, cultuur, sport en spel
ook aan natuurlijke plek zullen krijgen.
Die elementen bestaan nu nog slechts in
abstractie, omdat we voor het overgrote
deel van het plangebied nog in de fase
van planontwikkeling zitten.
Tegelijkertijd is er ook fysiek al wel wat te
zien. Zo is er gestart met de grondwerkzaamheden voor de deellocatie Voorstadhalte, alwaar 40 sociale huurappartementen en 10 grondgebonden vrije sector

koopwoningen worden gerealiseerd. Het
blok huurappartementen, dat verhuurd
zal worden door Woningstichting Compaen, bestaat uit twee bouwdelen, van
elk vier bouwlagen. Per bouwlaag zijn er
tien appartementen, allemaal met drie
kamers. Op de begane grond worden zeven van de tien appartementen ontsloten
vanaf de Hoofdstraat. Op de verdiepingen
is een galerij aan de achterzijde voorzien.
De lift zit midden tussen de bouwdelen.
We gaan er op dit moment van uit dat er
in het voorjaar van 2020 met de bouwwerkzaamheden zal worden gestart. Op
een heel ander schaalniveau komt onze
houding van de inclusieve samenleving

ook al goed tot zijn recht. Dat is met de
kerstboom op het Dorpsplein in wording.
Onder de noemer “Laat een wens voor
een ander in vervulling gaan!” heeft de
Ondernemersvereniging Mierlo-Hout een
boom geplant en op 20 en 21 december
een stand waar iedereen een wensformulier voor een ander kunt invullen en
inleveren. Een mooie actie die helemaal
past bij het thema Omzien naar elkaar.
Ik ben benieuwd welke wensen er dit jaar
worden geuit en hoe er breed wordt samengewerkt om vele van deze wensen uit
te kunnen laten komen.
Wat zijn jouw wensen voor het Dorpsplein, voor je medemensen en voor jezelf? Laat het ons weten via de redactie
van Ons Mierlo-Hout of via alex@dorps
pleinmierlohout.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.
Alle betrokkenen bij Dorpsplein Mierlo-Hout wensen je heel prettige feestdagen en een gelukkig 2020!
Alex Sievers
Projectleider Dorpsplein Mierlo-Hout

www.dorpspleinmierlohout.nl
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de Stoomtram
Door: Marinus van den Elsen en Rinie Weijts, foto's: Leon de Fost, Marinus van den Elsen, Archief BBA

Van 1906 tot en met 1932 ‘tufte’ de stoomtram dwars door Mierlo-Hout.
De tram speelde een grote rol in de ontsluiting van het dorp. Voortaan kon ook
de ’gewone man’ snel en voor een schappelijke prijs naar Eindhoven of Helmond en
verder reizen. Ook voor het goederenvervoer was de tram belangrijk. Mierlo-Hout
werd zodoende aantrekkelijk voor ondernemers. Langs het tracé vestigden zich
verschillende bedrijven (denk aan Jumbo, Milo en de melkfabriek).
Voorgeschiedenis
Door aangepaste wetgeving in 1880
werd het vanaf die tijd interessant
voor particiliere ondernemingen om te
investeren in tram en trein. Overal in
Nederland schoten de vervoersbedrijven
als paddestoelen uit de grond. Al in 1881
werden er plannen gemaakt voor een
tramlijn tussen Eindhoven en Helmond.
Koopman F. Schwiep uit Amsterdam, nam
het initiatief tot de aanleg van een tram-

lijn. Hij vroeg en kreeg een concessie van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
voor de aanleg van een tramspoorlijn
van Helmond via Mierlo en Geldrop naar
Eindhoven. De uitvoer van de plannen
van Schwiep, waarbij iets meer dan zeven
kilometer tramweg op Mierlo's grondgebied zou komen liggen, liet echter op zich
wachten, omdat hij de financiering niet
rond kreeg. Zijn concessie verliep zonder
dat er iets mee gebeurde.

Acht jaar later, in 1898, werd de kwestie
van de tramlijn weer actueel. De Tramwegmaatschappij ‘De Meijerij’ en de inmiddels
bestaande lijn Geldrop-Eindhoven vroegen
bij monde van hun commissaris Vincent
van den Heuvel opnieuw een concessie
aan bij Gedeputeerde Staten. In feite ging
het hier alleen om de aanleg van de lijn van
Geldrop via Mierlo naar Helmond, want
tussen Geldrop en Eindhoven lag al een
traject voor de paardentram.

<

De rode stippellijn op bovenstaand kaartje geeft het tracé
van de tram aan door de gemeente Mierlo.

< Ansichtkaart met de Luciakerk en de stoomtram rond 1920.
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Financiële perikelen
Ook nu was de financiering van de lijn nog
een grote hindernis die genomen moest
worden. Over de exploitatie van de lijn
maakte men zich niet al te veel zorgen.
Indien de lijn aansluiting kreeg op de goed
lopende lijnen naar Asten en naar Den
Bosch, dan zou er voldoende aanbod van
reizigers en goederen zijn. Er werd geruime
tijd gekibbeld over wie wat zou betalen. Er
moest namelijk een bedrag van f 28.000,door de gemeenten Geldrop, Helmond en
Mierlo betaald worden. Zo wilde Geldrop
maar f 5000,- betalen, in plaats van de
gevraagde f 9000,-. De gemeente Mierlo
moest f 7000,- bijdragen, maar wilde niet
verder gaan dan f 6000,-. De rest was voor
rekening van de gemeente Helmond. Het
totale project was begroot op f 420.000,waarvan de provincie f 350.000,- voor
haar rekening zou nemen.

Tramlijn in aanbouw
In februari 1903 werd uiteindelijk met de
werkzaamheden van de nieuwe stoomtramlijn begonnen. De tram zou via een
nieuw emplacement op de Heuvel in
Geldrop links van de Provinciale weg
naar Mierlo gaan lopen. Ter hoogte van
de huidige televisietoren boog hij af van
het dorp in de richting van de stoomzuivelfabriek om daarna via de Dorpsstraat
en de Markstraat naar de Trambrugweg
te gaan, waar een nieuwe brug over
het Eindhovensch kanaal zou worden
gebouwd. Daarna liep hij door MierloHout (Baan van Geldrop naar Helmond,
Houtsche straat, Kruisstraat) om vervolgens in Helmond bij het station te eindigen.

De brughoofden van de trambrug
Het Eindhovens kanaal vormde een
serieus obstakel voor de tramlijn. Men
koos voor een vaste hoge brug met aan
weerszijden van het kanaal een talud.
Zo’n brug was duur maar had als voordeel dat de scheepvaart vrije doorgang
had en er bovendien geen brugwachter
nodig was. De brughoofden bestonden
uit baksteen en natuursteen. Deze brughoofden zijn heden ten dage de enige
relicten die herinneren aan de tramlijn. In
2009 werden ze gerestaureerd en ingericht als schuilkelders voor vleermuizen.

De tram deed er drie kwartier over om een
afstand van ongeveer achttien kilometer
van Helmond in Eindhoven te komen.
Commercieel succes?
Op 10 januari 1906, midden in de winter,
werd de tramlijn tussen Eindhoven en

Twee fraaie opnames van de trambrug
in aanbouw rond 1905.

<

Boze brief
Al vier jaar was Vincent van den Heuvel als
gedelegeerd commissaris met de aanleg
van de tramlijn bezig en nog steeds kwam
er geen garen op de klos. Met name de
gemeente Mierlo stelde zich nogal besluiteloos op. Een van de problemen waarvoor Mierlo zich geplaatst zag, was of de
aan te leggen tramlijn niet ten koste zou
gaan van het Eindhovensch kanaal. Van
den Heuvel besloot een brief ‘op hoge
poten’ aan burgemeester Panken van de
gemeente Mierlo sturen. Ondanks zijn
ongenoegen sloot Van den Heuvel zijn
boze brief af met de vriendelijke groeten
aan de burgemeestersvrouw. Misschien
zorgde dát ervoor dat de gemeente Mierlo
instemde en het sein letterlijk ‘op groen’
kwam te staan.

Helmond in gebruik genomen. In het
begin was Helmond – ’t Haagje het
eindstation, want de trambrug over de
Zuid-Willemsvaart moest nog worden
aangelegd. Op de eerste zondag na de
opening van de lijn telde men op het
tramstation
Lees verder op pag. 13 >
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Blau Weiss Party gaat niet door
Wegens omstandigheden zal
de Blau Weiss Party van RKSV
Mierlo-Hout niet doorgaan.
Doordat Snollebollekes en het
Feestteam hebben afgezegd
vanwege een TV-optreden, gaat
de Blau Weiss Party niet door. De
organisatie heeft alle opties goed
overwogen, maar helaas zijn ze
tot deze conclusie gekomen.

Gepelde
garnalen
400 gram - Epic.

Ambachtelijke
worstenbroodjes

geldig. Mocht je niet meer willen
of kunnen op deze datum, dan
krijg je uiteraard het geld voor je
kaartje terug. Dit kan door privé te
reageren in een berichtje naar de
organisatie of door te mailen naar
secretariaat@100jaarblauwwit.nl

Het evenement wordt verzet naar
vrijdag 17 januari 2020. De kaartjes
die je in bezit hebt, zijn nog steeds

Zak á 8 stuks. Normaal 5,89

2+1
GRATIS

Zjana Bodyfashion
Lingerie Speciaalzaak

2 zakken
voor

9,99

Lingerie & Badmode
cup A-K / omvang 65-125

Lingeriebonnen vanaf

€10,-

December actie:

Diepvriesspecialist van Rijsingen

Gratis luxe cadeaubox
bij aankoop van lingerie

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

Aanbieding alleen geldig in de winkel van de Diepvriesspecialist Helmond, zolang de voorraad strekt. Prijzen in euro’s.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 24 december.

Hoofdstraat 126, Helmond (Mierlo-Hout)
Shop 24/7 op www.zjana.nl
Tegenover Jan Linders en de Rabobank - met gratis parkeren voor de deur

€29,95

Dichtbij

Koffie-uurtje voor
nabestaanden

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Bakkiebijzonder
troost
Een
Er komt van alles op je af als je een dierbare hebt verloren. Juist dan
afscheid.
zijn familie en lieve vrienden een grote steun. Na verloop van tijd
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.
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Monuta
Magis voelen. Wat a eiding zou dan welkom zijn. Daarom
zich alleen
Warandelaan 62, Helmond
organiseren
wij elke eerste zondag van de maand een inloopT Bakkie
0492 - troost
66 60 00
Ekoffie-uurtje
Erjmagis@monuta.nl
komt van alles opin
je afhet
als je uitvaartcentrum.
een dierbare hebt verloren. Juist dan zijn familie en lieve vrienden een grote steun.
verloop van tijd pakt iedereen echter zijn dagelijkse bezigheden weer op. Het leven gaat tenslotte door. Maar
I Nawww.monuta.nl/magis

Een bijzonder
Magis
afscheid.
Iedere eerste zondag van de maand is er een koffie-uurtje.
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.

Op
deze zondag tussen 13.00 en 15.00 uur staat de ko e voor u 09-11-18
klaar. 10:49
Elke eerste zondag van de maand
Nabestaanden
die behoeften
de
even
verzetten
We merken dat vooral zondag
een dag is waarophebben
nabestaanden
zichzinnen
alleen voelen.
Wat aflte
eiding
zou dan welkom
zijn. Daarom organiseren wij elke eerste zondag van de maand een inloop-koffie-uurtje in het uitvaartcentrum.
zijn
van
harte welkom. Het heet dan misschien een ko e-uurtje,
Juliette
Magis
Iedere eerste
de maand is er of
een twee
koffie-uurtje.
deze zondag
tussenje
13.00
en 15.00 uurzelf.
staat de
maar
of jezondag
een van
kwartiertje
uurOpblijft,
bepaal
helemaal
koffie voor u klaar. Nabestaanden die behoeften hebben de zinnen even te verzetten zijn van harte welkom.
Je
kunt je geldt
er opvoor
voorbereiden.
Hetzelfde
gespreksonderwerpen.
vast.
Het heet dan misschien
een koffide
e-uurtje,
maar of je een kwartiertje of tweeNiets
uur blijft,ligt
bepaal
je helemaal zelf.
Hetzelfde
geldt
voorom
de
gespreksonderwerpen.
NietsIk
ligtsta
vast.
Het en
gaatnacht
juist omvoor
het ongedwongen
Nu
een
bijzonder
afscheid
dag
u klaar omsamenzijn.
u daarbij
Het
gaat
juist
het voorbereiden?
ongedwongen
samenzijn

130x90 Monuta Juliette Magis_Mooi Laarbeek_WK46.indd 1

te helpen. Kijk op de website of bel 0492 - 66 60 00.
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
T 0492 - 66 60 00
E jmagis@monuta.nl
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Magis
09-11-18 10:49

Altijd in de buurt
Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort
Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Helmond - ’t Haagje zo’n 2000 passagiers;
een daverend succes! Maar zoals onderstaand krantenartikel al aangeeft zou de
drukte zeker niet aanhouden. In de begin-

De Zuidwillemsvaart, 17 januari 1906

Pech onderweg
Met de komst van de tram was de
verkeersveiligheid niet gediend. Het
was opletten geblazen in de buurt van
de tram! Met enige regelmaat vonden
er (bijna) aanrijdingen en ontsporingen
plaats. Al op de eerste dag van de ingebruikname van de tramlijn ontspoorde
’s middags een van de twee locomotieven. Dat zorgde voor enige vertraging,
maar er raakte gelukkig niemand gewond.
Om ongelukken en wangedrag zoveel
mogelijk te voorkomen, kon het personeel van de Tramwegmaatschappij ‘De
Meijerij’ worden beboet. Zo kreeg machinist Jan Willem V. in 1920, een boete van
1 gulden omdat hij door onachtzaamheid
te Mierlo, tegen een kar was gereden.
Jacobus J. kreeg eveneens 1 gulden
boete. Hij had in Mierlo een wissel omgegooid tussen de twee assen, van de in
beweging zijnde locomotief. Hierdoor
kwamen drie trams te vervallen. Flinke
boetes als je bedenkt dat een dagloon
f 1,20 bedroeg. Maar goed gedrag werd
ook beloond. Zo ontving stoker C.v.D.

jaren was de lijn zeker rendabel te noemen.
Vooral het pasagiersvervoer liep goed.
De Eerste Wereldoorlog en de daarmee
gepaard gaande economische malaise
was de eerste klap die de lijn te verwerken
kreeg. Na de oorlog was er weliswaar een
economische opleving, maar die kon
niet verhelpen dat de trammaatschappijen het zwaar te verduren kregen. De
opkomst van de autobus was daar debet
en betekende uiteindelijk de nekslag voor
de buurtspoorwegen. In 1932 was het dan
ook gedaan met de tramverbinding van
Helmond, via 't Hout, Mierlo en Geldrop
naar Eindhoven. In 1934 fuseerden

diverse vervoersbedrijven, waaronder
‘De Meierij’ en kwam de busonderneming
N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en
Autodiensten (BBA) tot stand.
Bronnen:
- De Tramlijn Eindhoven-GeldropMierlo-Helmond-Asten, Rinie Weijts,
Myerlese Koerier nr. 1, 1990
- De Tramwegen van Noord-Brabant,
W.J.M Leideritz, 1978
- Opt Hout, Theo Meulendijks en Jan
Vogels, 2003
- Thuisinbrabant.nl
- Delpher.nl

een beloning van f 2,50 voor het redden
van een oude vrouw op ‘t Hout. Het leidt
geen twijfel dat ook de machinist die in
juli 1912 landelijk nieuws was, een beloning heeft gekregen (zie onderstaand
artikel). Hij redde het leven van het meisje
van Van Grootel ter hoogte van de splitsing van de Hortsedijk en de Kruisstraat
(Mierloseweg).
Overijsselsche en Zwolsche Courant,
10 november 1928

Algemeen Dagblad,
10 juli 1912

De Zuidwillemsvaart,
30 oktober 1930

De ontsporing van 29 oktober 1930 is goed gedocumenteerd met een aantal foto’s vanwege de aanzienlijke schade.
Rechts op de achtergrond is de boerderij van Van Dongen-Slaats te zien. Hier staat nu appartementencomplex Residentie 'Hofstadt'.
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KERST
Wensboom
ACTIE
Laat een wens
voor een ander
in vervulling
gaan!
Initiatief van

Bezoek onze OVMH Kerstkraam op
20 december 16:00 - 20:00 uur en/of
21 december 10:00-15:00 uur
op het kerkplein, hier kunt u uw
wensformulier invullen/inleveren.
Voor iedereen die een wensformulier
invult een lekkere traktatie!
Ook is het mogelijk tot uiterlijk
29 december uw wensformulier te
mailen naar info@ovmh.nl, of in te
leveren bij Wim Mulkens
Pastoor Elsenstraat 28.
Voor alle spelregels en/of het
downloaden van het wensformulier zie
www.ovmh.nl
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Zeven
jubilarissen
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bij Houts
Gemengd Koor

Op het jaarlijkse Caeciliafeest van het
Houts Gemengd Koor op zaterdag 30
november, werden tijdens het feest zeven
jubilarissen gehuldigd.
N

SAME
VRIJHEID VIEREN WE
19
20
R
BE
SEPTEM
Dora

Jeanne van Hoof, alt, Sjannie van der Tuuk, sopraan,
Slaats, sopraan en Giel Vervoort, rustend lid, mochten als eerste naar voren komen. Na een persoonlijk toespraakje kregen
zij allen, voor hun inzet en betrokkenheid, een oorkonde en het
jubileumspeldje. Jeanne voor 12,5 jaar lidmaatschap. Sjannie,
Dora en Giel ontvingen het speldje met 25 jaar. Voor de dames
was er ook nog een mooi boeket en voor Giel een fles Mierlo-Hout wijn.

NEN

75

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

EXPOSITIE BELEEF 75

JAAR VRIJHEID

14.30 | Steenweg 10
Wo 25 september om
g van de
De ceremonie en onthullin
familie Koppel.
herdenkingsstenen voor
n
15.40 | Maurickplantsoe
Wo 25 september om
g van de
De ceremonie en onthullin
familie Hanstein.
herdenkingsstenen voor

Wie staat er
op de foto?

09.00 | De Geseldonk
Wo 18 september vanaf
k met
Wijkhuis de Geseldon
Een tentoonstelling in
tatie
opgravingen en documen
objecten, vondsten uit
lingen. Ga voor de
uit particuliere verzame
www.helmondvrij.nl.
openingstijden naar

10.15 | Sint Luciakerk
Zo 22 september om
ument
15.00 | Herdenkingsmon
Zo 22 september om
Mierlo-Hout
ent
15.00 | Bevrijdingsmonum
Zo 22 september om

18.00 | Hortensiapark
Wo 25 september om
king van
ele bevrijdingsherden
Dit jaar zal de tradition
id met een bevrijdingsHelmond worden uitgebre
s van Helmond welkom
maaltijd waar alle inwoner bedrag aan te schuiven.
l
zijn om tegen een minimaa

Stiphout
plein
18.30 | Louis Donkers
Di 24 september om

Een trouwe lezer van Ons Mierlo-Hout Magazine, Henk
Aarts, tipte onze redactie over de omslagfoto van het septembernummer (zie bijgevoegde foto). Hij wist ons te vertellen wie de hoofdpersonen waren op deze bekende foto
die genomen is op de Mierloseweg ter hoogte van De Loop
bij Houthandel Raaijmakers.
ERT

OORLOG IN MIJN STAD

CARAT BEVRIJDINGSCONC

12.00 | De Warande
Zo 22 september om
t verzorgd door
ende locaties in Helmond
een bevrijdingsconcer
19 - 24 september | Verschill er spelen leerlingen van
n West en mezzosopraan
Muziekvereniging Eindhove
Op 19, 20, 23 en 24 septemb
locaties in de stad tussen
Pauline van der Roest.
OBSH-scholen op diverse
de
ukjes van situaties uit
ij.nl.
09.00 - 15.00 uur toneelst
lmondvr
www.he
naar
oorlog. Ga voor de locaties

Behalve de bijpassende oorkonde, een boeket of een fles Mierlo-Hout wijn, was er voor de feestelingen een VVV-bon met
een waarde van het aantal jaren lidmaatschap.
Na deze huldiging was er tijd en ruimte om een foto te maken
van alle jubilarissen en hen te feliciteren. Wanneer het gezellig
is vliegt de tijd.. Het avondprogramma is wat uitgelopen en tegen elven ronde Gerard van Kol zijn programma af en kon de
voorzitter van het koor Tim Kuijpers én zijn crew bedanken voor
hun inzet tijdens de festiviteiten. Het was weer geweldig.

VOOR MIERLO-HOUT

ONTHULLING STRUIKELSTE

OPTOCHT - GARDEN

Na een muzikaal optreden was het tijd om nog eens drie jubilarissen in het zonnetje te zetten. Annelies Knapen en Wim van
Vlerken zijn ruim 50 jaar lid van het koor. Marietje Knapen zingt
al 60 jaar bij het Houts Gemengd Koor.

HET MAGAZINE VAN EN

ZUIDWAL DE MUSICAL

TION
CONCERT BAND OF LIBERA

12.30 | De Geseldonk
Zo 22 september om
n met
s
door de Band of Liberatio
20.15 | Het Speelhui
Een concert verzorgd
20 & 21 september om
Wereldoorlog,
door leerlingen van het
de tijd van de Tweede
Glenn
Een musical gespeeld
Helmond muziek uit
en nummers van o.a.
over het verhaal van
waaronder marsmuziek
de
Dr.-Knippenbergcollege
over
ie
informat
voor meer
Miller en Vera Lynn.
in de oorlogsjaren. Ga
ij.nl.
lmondvr
www.he
kaartverkoop naar

NEN

ONTHULLING STRUIKELSTE

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

AL
H2O FEEL FREE FESTIV

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

.nl van de bevrijding van Helw.helmond
Dit alles vond plaats
tenvrijtijde
mond. De vrouw links is Hanna van Ham-Giepmans. Zij
heeft haar zoontje Nico aan de hand. De lachende man
met de kruiwagen is haar echtgenoot Janus van Ham.

meer informatie? ww

Rechts van Janus loopt Willem Verspaget, bijgenaamd ‘de
Krul’. Het gezin Van Ham-Giepmans woonde in de Haaglaan op nummer 58 en ‘de Krul’ woonde op nummer 62.
Hoe wist Henk Aarts dit zo haarfijn te vertellen? Janus en
Hanna waren zijn opa en oma.

Namens het team van
Ons mierlo-Hout magazine:
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In Memoriam:

Theo van Mullekom
Theo van Mullekom, oprichter van Helmond Aktief, is in de nacht
van 4 december overleden. In Mierlo-Hout, waar hij ook woonde,
stond hij ook wel bekend als de ‘Zingende Kapper’.
Ook is Theo 20 jaar actief geweest in de
Helmondse politiek. Hij vond dat er veel
mis ging in de stad, en dat zette hem destijds aan tot het oprichten van een eigen
politieke partij. Voor de wijk Mierlo-Hout
heeft hij veel betekend, volgens Theo is
Mierlo-Hout de mooiste wijk van Helmond. Theo heeft zich ook altijd ingezet

voor de medemens, denk hierbij o.a aan
het Verwenevent. Hiervoor regelde hij voor
gezinnen met kinderen met een beperking
een gezamenlijk weekend weg. In 2018 is
Theo nog uitgeroepen tot Mierlohoutenaar
van het jaar. Namens Ons Mierlo-Hout
wensen wij zijn vrouw Jet, en alle nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies.
Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

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

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

Lid ANVO gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Hortsedijk 11
5708 HA Helmond
Tel.: 0492-54 86 58
Fax: 0492-52 35 24
www.andriessenoptiek.nl
info@andriessenoptiek.nl
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Prins Frans voor
CV de Kwietkedieten!
Zaterdag 30 november werd de nieuwe prins van
carnavalsvereniging De Kwietkedieten bekend gemaakt.
Dit gebeurde door de quiz hoedje op hoedje af.
Hierna werd prins Frans d’n urste onthuld en ontvangen
onder groot applaus van familie en bewoners en
voorzien van de nodige versiersels.
Prins Frans d’n urste heeft er ondanks zijn hoge leeftijd van bijna 97 jaar erg veel zin in. Hij wil van de komende carnaval een
feest van te maken. In zijn toespraak riep hij ook zijn onderdanen
op om aan te sluiten tijdens de activiteiten die er worden georganiseerd. Je bent zo oud als je je voelt, zei hij vol overtuiging.
Iedereen die hier woont heeft zijn verhaal, maar het gaat erom

dat je je er niet door laat kisten zegt hij fier. Doe een leuk hoedje
op of maak een rode neus, dan vergeet je een beetje wat je bezig
houdt. Maak er nog iets van! Het is dan ook zijn wens om samen
met de zusterverenigingen in Mierlo-Hout deze carnaval tot een
succes maken. Met zijn leus: ‘lekker springen en dansen’ zal dat
zeker lukken. Alaaf!

Drukke maand
voor Unitas
De maand december is een drukke periode voor Muziekvereniging Unitas.
Op 15 december zullen slagwerkgroep,
muziekkorps en poporkest optredens
tijdens Dickensnight in Brandevoort.
Rond de klok van 14:15 uur zullen muziekkorps en slagwerkgroep het podium betreden in de markthal.
Omstreeks 16:15 uur is het de beurt aan
het poporkest. Op 24 december zal het
blaasensemble de kerstviering in de St.

Luciakerk in Mierlo-Hout verzorgen. Zij
luisteren de mis op van 17:00 uur en
aansluitend zullen ze doorspelen tot
de mis van 19:00 uur. Op 26 december
vindt het jaarlijkse kerstconcert plaats
in Wijkhuis de Geseldonk. Om 12:00 uur
zal het concert beginnen en zullen ook
hier de slagwerkgroep, het muziekkorps
en het poporkest optreden. Tijdens dit
kerstconcert zullen ook de beide maestro’s nog een keer plaats nemen op
de bok. Jet Uijen, Maestro Brandevoort

2019 dirigeert A Klezmer Karnival en Tim
Kuijpers, Maestro Mierlo-Hout 2019 zal
nogmaals Alladin dirigeren.
Alle optredens van Unitas zijn gratis toegankelijk en u bent dan ook van harte
welkom. In het nieuwe jaar zal het muziekkorps samen gaan repeteren met
Harmonie St. Lucia in Mierlo. Zij zullen
dan volop aan de gang gaan voor het
driedaagse evenement Music & More
wat op 12, 13 en 14 juni 2020 in Wijkhuis
de Geseldonk wordt georganiseerd.
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Voor nu fijne
feestdagen gewenst!

Maar daarna aan de slag met je
goede voornemens!
Je kunt er beter uitzien, maar je vooral fitter
voelen na slechts 9 dagen
Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je
lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen
DUS nu nog even de KILO’S eraf en gezond maar vooral fit de vakantie tegemoet?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22

Welkom bij
de Nieuwjaarsbijeenkomst
Traditiegetrouw nodigt de
Wijkraad Mierlo-Hout alle
bewoners van de wijk uit
voor de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze staat gepland
op zondag 5 januari 2019
bij De Koning van 12.30 tot
14.30 uur. De onderscheiding De MierloHoutenaar
wordt dan uitgereikt aan
een persoon en een organisatie die zich op een
speciale manier hebben
ingezet voor de wijk Mierlo-Hout.

Groepering van het jaar
2019 in aanmerking komen. De Wijkraad wil graag
met alle aanwezigen het
glas heffen op het nieuwe
jaar en de goede wensen
uitwisselen.

Er zijn diverse genomineerden en groeperingen
die voor de onderscheiding
MierloHoutenaar 2019 en

LET OP: de aanvangstijd is
op veler verzoek gewijzigd
ten opzichte van voorgaande jaren.

binnenkort:

JANUARI

podium
zo 29 & ma 30 dec 20:30 u

joop vos & maarten saris

Voor een drankje en een
hapje zal worden gezorgd.
U vindt De Koning aan de
Mierloseweg 301 in Mierlo-Hout. De Wijkraad Mierlo-Hout wenst iedereen
een voorspoedig 2020!

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

OUDEJAARSSHOW HELMOND; WA’N CIRCUS
di 31 dec 21:00 u

New Years Eve

OUD & NIEUW IN DE CACAOFABRIEK
ZA 04 JAN 20:30 u

Expo
U

LM

HE

G

RA
CIA

KH

CLOSE BEAUTY TOUR
vr 10 jan 20:30 u

ROLAND SPITZER

DNAIKEA
DNA
IKEA

Jan Akkerman

ITS

M
TS

Lavinia Meijer
& Michiel Borstlap

O

U
W

GHOSTS
vr 17 JAN 20:30 u

F.D. SCHLEMME

Absolutely Floyd
PINK FLOYD TRIBUTE
za 25 JAN 21:00 u

Bruce Soord

BOUM

A

THE PINEAPPLE THIEF
vr 31 jan 22:00 u

NA

Terug naar Toen

AN

TERUG NAAR DE 80'S & 90'S

NA

DA

MILE

G
UAN
YAN
I CH

GU

KO

STER

VIN

FRAN

CE

S VA

film

DO

N

N TA

RT W
IJK

DE

RS

FILOSOFILM

V.A. 10 FEB

6 x filosofie & film door dr. Rob van Gerwen.

KINDERFILMFESTIVAL

22 FEB T/M 01 MRT

Film, chips en fris in de schoolvakanties.
NOG TE ZIEN TOT 19 JAN

Negen kunstenaars werd
gevraagd IKEA-meubels
als uitgangspunt te
gebruiken voor hun
kunstwerken.
V.A. 06 MRT
WORLD PRESS PHOTO
EXHIBITION 2019
HELMOND
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03/01

MAARTEN VAN ROSSEM

DIVERSEN

Theaterlezing

08/01

TVB NEW ARTIST

CABARET

Grof Geschud

09/01

DE TOLK VAN JAVA

TONEEL

Marie-Louise Stheins, Benja Bruining e.a.

16/01

KARIN BRUERS

CABARET

Love is Wonderful

19/01

CONCERTANTES

JEUGD

Ans & Wilma

21/01

SCAPINO BALLET ROTTERDAM

DANS

Pearl

22/01

THEATER TERRA

JEUGD

Kikker en het Avontuur

23/01

HADEWYCH MINIS, MATANGI QUARTET E.A.

Film met warme drank en chocolade.

MUZIEK

Hadewych doet de dames

THE ROYAL OPERA HOUSE
& BALLET
MEERDERE TIJDSTIPPEN

30/01

HOMEMADE PRODUCTIONS

MUZIEKTHEATER

Vietnam (naar Minh Vu)

GOEDEMORGENFILM

MA T/M VR 10:00 U

Opera en ballet op het witte doek.

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

kijk voor het hele programma op www.theaterspeelhuis.nl

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

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. 0887891600 www.savant-zorg.nl of
email: info@savant-zorg.nl

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

Slachtofferhulp:
Na telefonische afspraak
Tel. 0900-0101

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

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

Dagelijkse inloop op ma t/m vr van

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

t
s
r
e
K

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 09:3010:00 uur, donderdag van 18:0018:30 uur. Pastorietijden: Dinsdag
t/m donderdag van 09:30-13:30
uur. Zowel persoonlijk als telefonisch, tel. 0492-522930 (ook
aanmelden dopen, trouwen en
ziekenbezoek). In dringende
gevallen kunt u altijd
0492-522930 bellen.
Oud papier:
Elke zaterdag van 09:0013:00 uur, Koeveldsestraat 16
(buitenterrein Kluppelhal).
info@kluppels.nl
Mierlo-Hout in Actie:
www.mierlohoutinactie.nl
secretariaat@mierlohoutinactie.nl
Wijkhuis de Geseldonk:
www.degeseldonk.nl
secretariaat@degeseldonk.nl
Tel. 0492-537495.
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VOORVERKOOP ADRESSEN:
ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN
WIM MULKENS RADIO/TV | JAN LINDERS

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

• ElectroWorld Wout van Vlerken • Tuincentrum Peter van Gennip • Jan Linders Mierlo-Hout • Beautyfarm LaSarel
zCV de Kluppels oud papier inzameling • Bloemsierkunst Rens van Dijk • Eetcafe De Barrier • Wim Mulkens radio/tv • Klokken van den Aker
• Van Rijsingen Diepvries • Bloemboetiek Nicole • Slijterij ‘t Pijpke • Wijkhuis de Geseldonk
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

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

MET SUCCES IN 2019 VERKOCHT IN UW WIJK.
UW WONING IN 2020 VERKOPEN?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende waardebepaling.

u fijne
wensttdagen
fees

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U
UW WONING EXTRA ONDER DE AANDACHT OOK IN 2020!

KLAASEN | VANDEURSEN.COM AVH JAN 2020
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