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Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot en meer 
ruimte voor kwalitatief groen en water; dat zijn de 
ambities in Helmond waarvoor alle lichten op groen 
gaan! Blijf op de hoogte van wat er in de stad allemaal 
gebeurt, wat je zelf kunt doen én welke hulp je kunt 
krijgen. 

Doe ook de zonne(energie)scan voor je woning 

Informatieavonden over Energiezuinig wonen

Bouw zelf een insectenhotel  

Gebruik voor je verlichting in huis 
een tijdsschakelaar of afstands-
bediening. Hiermee voorkom je 
dat lampen in huis onnodig en te 
lang aan staan. Bovendien is het 
met een afstandsbediening veel 
gemakkelijker om je lampen uit
te zetten. Vergeet uiteraard ook 
niet dat LED lampen de meest 
zuinige verlichtingsbronnen zijn! 

Energiebesparingstip
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Meer dan 130.000 Brabanders deden de zonnescan. 
Zij weten of hun huis geschikt is voor zonnepanelen, 
wat ongeveer de kosten zijn én wat het oplevert. 

Wil jij dit ook weten voor jouw woning? 
De site www.zonnescanbrabant.nl geeft voor iederwww.zonnescanbrabant.nl geeft voor iederwww.zonnescanbrabant.nl
gebouw in Brabant inzicht in de kansen voor zonnepanelen. 
Aan de hand van satellietbeelden en 3Dmodellen wordt de 
geschiktheid van het dak duidelijk. Daarnaast krijg je een 
schatting van de opbrengst en de investeringskosten. De scan is 
recent vernieuwd met de nieuwste kaarten en de meest actuele 
informatie over de installatiekosten en de opbrengsten. 

Doe ook de zonne(energie)scan voor je woning 

Informatieavonden over Energiezuinig wonen

Bij het Energiehuis Helmond kun je terecht voor onafhankelijk 
advies over energiebesparende maatregelen in of aan je woning. 
De experts van het Energiehuis organiseren ook regelmatig 
informatiebijeenkomsten. 

In april ziet het programma er als volgt uit:  
Woensdag 15 april Energiecafé: waterstof als energiedrager
Maandag 20 april Informatie-avond i.s.m. de gemeente 
  Helmond

De informatiebijeenkomsten vinden plaatsen in het Energiehuis 
(Torenstraat 3-5) en beginnen om 19.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Meer info en aanmelding: 
www.energiehuishelmond.nl/agenda

Insecten zijn nuttige beestjes die helpen in tuinen en groene 
gebieden. Ze bestuiven bloemen en zorgen voor een 
ecologisch evenwicht door schadelijke insecten te bestrijden. 
Het ingrijpen van de mens heeft het evenwicht tussen nuttige 
en schadelijke insecten echter verstoord. Dit leidt steeds 
vaker tot erg vervelende insectenplagen, denk maar aan de 
eikenprocessierups. Insectenhotels helpen nuttige beestjes 
bij het schuilen voor slecht weer, ruimte voor het leggen van 
eitjes en een plekje om te overwinteren. Je kunt heel eenvoudig 
zelf een insectenhotel maken en daarmee de biodiversiteit in 
Helmond een steuntje in de rug geven. Check de stap-voor-stap 
instructie via: 
www.allelichtenopgroen.nl/insectenhotel

Bouw zelf een insectenhotel  

Wil je op basis van deze indicatie voor jouw woning meer weten 
over zonnepanelen? Dan kun je  voor een onafhankelijk advies bij 
het Energiehuis Helmond terecht. 

Duurzaamheidslening
Goed om te weten dat je de aanleg van zonnepanelen kunt 
financieren met de Duurzaamheidslening van gemeente 
Helmond. Deze lening tegen een scherp rentetarief, geldt voor 
energiebesparende maatregelen aan je woning. 

Zie voor meer informatie: 
www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden
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 Cederhoutstraat 44, Mierlo-Hout
• Jan Linders, Janssen & Fritsenplein 11
• Jumbo, Hoofdstraat 168, Mierlo-Hout
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• Jurrius appelboer,  Goorsebaan 16
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Chris Thielen
Rik Aarts
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Mandy Meeuwsen
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Aan de inhoud van Ons Mierlo-Hout Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

Scouting in Mierlo-Hout 
In Mierlo-Hout bestaat de 
Scouting vereniging al 75 jaar 
maar de oorsprong van Scou-
ting ligt iets verder in het ver-
leden. Marc: “In 1910 werden 
in Nederland de eerste pad-
vindersgroepen opgericht. In 
1941, tijdens de Tweede We-
reldoorlog, wordt Scouting 
verboden en alle uniformen 
en materialen moeten wor-
den ingeleverd. Na de be-
vrijding in 1945 blijkt echter 
dat de scouting nog steeds 
springlevend is. En zo wordt 
er dus ook in Mierlo-Hout 
een groep gestart.” 

Voor ieder wat wils
Nu, 75 jaar later, bestaat de 
Scouting vereniging in Mier-
lo-Hout uit ongeveer 150 

leden, inclusief de leiding 
en het bestuur. “Het doel 
van scouting is om te leren 
samenwerken, zelfstandi-
ger te worden en respect te 
hebben voor jezelf, de ander 
en de omgeving. Er zijn acht 
activiteitengebieden die gel-
den voor iedere groep. Deze 
gebieden zijn: uitdagende 
scoutingtechnieken, expres-
sie, sport en spel, buitenle-
ven, identiteit, internatio-
naal, samenleving en veilig 
& gezond. Zo is er voor ieder 
wat wils.”

Rekening houden met 
leeftijdsverschillen
Scouting kent verschillen-
de leeftijdsgroepen, zoals 
de bevers of de welpen, dit 
is niet zonder reden.  “Het 

maakt niet uit of je nu een 
jongen of een meisje bent. 
Waar we wel rekening mee 
houden is de leeftijd. Een 
zesjarige vindt nu eenmaal 
andere dingen leuk als ie-
mand van zestien. Daarom 
worden leden onderverdeeld 
in leeftijdsgroepen.”

Vanaf vijf jaar kun je je aan-
melden bij de Scouting. Dan 
sluit je aan bij de bevers, 
dit is een gemengde groep 
van jongens en meisjes tot 
en met zeven jaar. Hierna 
worden jongens en meisjes 
opgesplitst in verschillen-
de groepen. Vanaf 14 jaar 
worden jongens en meisjes 
weer gemengd. “Deze groe-
pen staan onder leiding van 
groepsleiding van meerdere 
personen. Het wordt helaas 
steeds moeilijker om leiding 
te vinden voor onze groepen.

(Lees verder op pag. 4) 

Scouting 
Mierlo-Hout

Wereldwijd spelen maar liefst 
32 miljoen jongens en meisjes wekelijks het 
spel van scouting. In Mierlo-Hout is dat niet 

anders. Scouting Mierlo-Hout bestaat dit jaar al 
75 jaar en wekelijks gaan tientallen jongens en 
meisjes avonturen aan en activiteiten beleven. 

Secretaris Marc Kerkhof vertelt ons meer 
over de vereniging.
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Je fi nanciële gezondheid

Bij de aankoop van een huis of bij een echtscheiding sta je stil 

bij je fi nanciële situatie. Daarna kijk er er vaak jaren niet meer 

naar, terwijl deze  wel veranderd. Je hebt kinderen gekregen, je 

ouders worden ouder, je bent een aantal keer van baan veran-

derd. Wat betekend dat voor je fi nanciën?

Als je werkt bouw je meestal pensioen op. Maar weet je ook wat 

je krijgt als je stopt met werken?  En ben je als zelfstandige wel 

een pensioen aan het opbouwen? Ook is het goed om te weten 

hoe jijzelf of je gezin ervoor staat als jou wat overkomt. Helaas 

hebben veel mensen geen inzicht in hun fi nanciële situatie. Be-

langrijke onderwerpen om bij stil te staan zijn: pensioen, overlij-

den en arbeidsongeschiktheid. Wat is er al geregeld? Waar zijn 

er nog mogelijke tekorten? Misschien heb je in deze bijzondere 

periode juist wat meer tijd om hier bij stil te staan.

Als fi nancieel planner kijk ik graag met je mee 

om een goed inzicht te geven. Berekeningen 

worden gedaan op basis van een netto maan-

delijks inkomen en op een overzichtelijke 

en duidelijke manier aan je gepresen-

teerd. Na het gesprek ontvang je een 

adviesrapport waarin alles nog eens 

helder wordt weergegeven.

Het zijn roerige tijden en ieders 
gezondheid staat voorop! Weet jij ook 
wat jouw fi nanciële gezondheid is?

Kanzz fi nanciële planning

Herselsestraat 16

Brandevoort, Helmond

06-50524702

hans@kanzz.nl

www.kanzz.nl

(Vervolg pag. 3)

Als er te weinig leiding is op 
een groot aantal jeugdleden 
moeten we gaan werken met 
wachtlijsten. Dit is iets wat we 
natuurlijk willen voorkomen, 
helaas is het in de praktijk niet 
anders. 

Op naar de 100 jaar
Wanneer er wordt gevraagd wat 
de toekomstplannen zijn voor 
Scouting Mierlo-Hout wordt er 
meteen geantwoord met: “Op 
naar de 100 jaar!” Wel wordt 
er snel aan toegevoegd dat dit 
alleen kan als er voldoende le-
den en leiding zijn. “Het laatste 
wordt een steeds groter pro-
bleem. Mensen die graag wil-
len helpen als leiding kunnen 
altijd een keertje komen kijken 
of contact opnemen met het 
groepsbestuur. We hebben nu 
al een werkgroep in het leven 
moeten roepen om leiding 

te werven. Het is hard nodig.” 
Ook is de Scouting bezig met 
creatieve manieren om geld 
in te zamelen. “We proberen 
als scouting alles zo goedkoop 
mogelijk te houden voor de ou-
ders zodat het voor iedereen 
toegankelijk blijft. We hebben 
bijvoorbeeld jarenlang de twee-
dehands-markt georganiseerd 
en we nemen mee aan de na-
tionale scoutingloterij. Zo hou-
den we de contributie en de 
kampbijdrage zo laag mogelijk.”

Voor aanmeldingen en/
of extra informatie kun 
je mailen naar:
groepssecretaris@
scoutingmierlohout.nl

Ook is het altijd mogelijk 
om een keer te komen 
kijken en proef te draaien! 

In het maartnummer van “Ons 
Mierlo-Hout” deed het Houts 
Gemengd Koor een oproep om 
het koor te komen versterken. 
Helaas ontbraken aan het slot 
van het artikeltje de contact-
gegevens.

De contact gegevens zijn:
Nico Vaessen:
0492-541768
n.vaessen@upcmail.nl 
Hans van Langeveld:
0492-520383
h.vanlangeveld@chello.nl 
Helma Janssen-Steeghs:
0492-555680
heljan@chello.nl  

Coronavirus
Het coronavirus is er debet aan 
dat wij onze repetitieavonden 
van 17, 24 en 31 maart hebben 
moeten cancelen. Wanneer de 
overheid het toelaat en wijkhuis 
De Geseldonk de deuren weer 

opent, is onze eerstvolgende 
repetitieavond op dinsdag 7 
april. Voor het Houts Gemengd 
Koor stond een voorjaarsconcert 
gepland op zondag 5 april. Het 
Bakels Gemengd koor “Kunst en 
Vermaak”, Vrouwenkoor “Con-
fetti” en Brandweerkapel Hel-
mond zouden onze gasten zijn. 
Helaas heeft het bestuur van 
het HGK dit voorjaarsconcert 
moeten cancelen. Jammer, want 
de voorbereidingen bij de vier 
verenigingen waren in een ver 
gevorderd stadium. Wellicht is 
het mogelijk dat het concert op 
een later tijdstip alsnog gegeven 
wordt. Middels dit magazine zul-
len we u op de hoogte houden.
www.houtsgemengdkoor.nl

Nieuws van het 
Houts Gemengd Koor 
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De opbrengst van vijf activiteiten die in 
samenwerking met Jan Linders in Mier-
lo-Hout worden georganiseerd, wordt ver-
dubbeld door Jan Linders tot een maxi-
mum van € 500. Dus als wij € 500 halen, 
wordt dit verdubbeld naar € 1000. Dit is 
een heel mooi initiatief van Jan Linders.
Halen we maar € 200 dan verdubbelt dit 
naar € 400. Naast onze activiteiten, wor-
den er vanuit Jan Linders twee keer col-
lectieve activiteiten georganiseerd: in de 

week van 4 mei t/m 9 mei en in de week 
van 30 november t/m 5 december.

Op zaterdag 18 april van 10.00 tot 18.00  
uur zijn we weer paraat met allerlei lekkers 
zoals: koffie/thee met broodje hambur-
ger, broodje kroket, broodje bokworst of 
een lekkere tosti of een warme wafel met 
kersen en slagroom. Alles kost dan ook 
maar € 1,00. We hebben dan een terrasje 
waar u rustig kunt gaan zitten en genieten 

van een gezellig muziekje. Ook hebben 
we dan weer het enveloppenspel met een 
paar hoofdprijzen zoals de apk-keuring.
 
Op zaterdag 9 mei van 10.00 tot 16.00 
uur ziet u ons weer met de verkoop van 
allerlei zelfgemaakte buitenlandse ge-
rechten die we dan te koop aanbieden. 
En er gaat niets boven zelfgemaakte ge-
rechten, deze zijn gezond en lekker en niet 
duur. Dus koop op deze zaterdag hier je 
avondeten. Het wordt netjes ingepakt en 
je hoeft het alleen maar op te warmen. 
Zo heb je voor een paar euro een heer-
lijke maaltijd. Opnieuw bieden we het 
enveloppenspel en de grabbelton voor 
de kinderen.

Activiteiten 
Kansrijk Mierlo-Hout
Dit jaar is Kansrijk Mierlo-Hout uitgekozen voor het Goede Doelen Fonds van 
Jan Linders. Het is de bedoeling dat we een aantal grote activiteiten laten 
plaatsvinden in de winkel in Mierlo-Hout. Op zaterdag 18 januari hebben jullie 
ons al kunnen zien, toen we bij de ingang stonden met ‘enveloppen trekken voor 
het goede doel’. Dat liep heel goed en we hebben het streefbedrag gehaald. 
Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Kansrijk Mierlo-Hout tijdens 
de carnavalsoptocht in 

Mierlo-Hout maart
|  F Anja Donkers



6

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook al eerder kunt kennismaken?

Maak gerust een afspraak om uw wensen te bespreken. 
Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 
 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

88x132 Adv Monuta Magis.indd   1 18-12-17   14:28

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

Uw expert op het gebied 
van brillen en lenzen

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl          0492-549541

Ook verkijgbaar bij ons:

Nachtlenzen

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

betaalbare 
mode & 
een nieuwe
collectie

shoes&more

Ambachtelijke 
worstenbroodjes
Zak á 8 stuks 
Diepvriesspecialist

Normaal 5,89

Diepvriesspecialist van Rijsingen 
De Hoefkens 1B, Helmond. 0492-544407
Facebook.com/vanrijsingendiepvrieshelmond 
Aanbieding alleen geldig in de winkel van de Diepvriesspecialist Helmond,zolang de voorraad strekt, 
t/m 14-04-2020. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

2+1
GRATIS
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Zelfs de scholen zijn de komende weken 
dicht. Dat lijkt best leuk, maar dat is het 
natuurlijk niet. Voorkomen moet worden 
dat er veel mensen ziek worden en tegelijk 
naar het ziekenhuis moeten. 

Misschien maak je je hier zorgen over. Wat 
gebeurt er allemaal en wat kan ik doen? 
Dat is heel begrijpelijk. Weet ook dat er 
heel veel mensen keihard werken zodat 
alles zo snel mogelijk weer normaal is. 
Dat gaat ons zeker lukken, want in de ge-
schiedenis hebben we wel vaker moeilijke 
dingen moeten overwinnen. Wat we van 
jullie vragen, is om iets te doen voor de 
mensen die thuis zitten en geen bezoek 
mogen ontvangen. Je opa of oma bij-
voorbeeld of je buurman of buurvrouw. 
Bel, mail of app wat vaker. Maak een teke-
ning of speel muziek. Je verzint vast iets 

leuks dat de ander blij maakt. Want juist 
in deze tijd hebben we elkaar hard nodig. 
Niemand kan dit alleen. 

En als laatste willen we niet alleen jou, 
maar ook je ouders en leerkrachten be-
danken. Want iedereen helpt mee. Het is 
fantastisch om te zien hoe jullie in deze 
nieuwe situatie, vanuit huis aan de slag 
gaan. Onze leerkrachten doen er alles aan 
om ervoor te zorgen dat jullie niet stil-
zitten en elke dag toch een stap verder 
komen. Door online lessen en op maat 
gemaakte lespakketten. Ze zijn er, ook nu, 
elke dag voor jou. 

Dus, net zoals ons motto luidt: Niet a-p-
a-r-t maar samen! Samen zorgen we er-
voor dat we deze toch wel lastige tijd zo 
goed mogelijk doorkomen.

Beste 
kinderen

Jullie zien en horen natuurlijk alle 
berichten  over het coronavirus. Thuis, 
op het Jeugdjournaal of  bij vriendjes. 
Waarschijnlijk maak je voor het eerst in je
 leven mee dat er allerlei bijzondere  maatregelen worden 
genomen. Bijvoorbeeld dat je sportwedstrijden niet doorgaan, 
dat je afspraak bij de tandarts is afgezegd en dat je vooral 
thuis moet  blijven als je verkouden bent. 

kinderenkinderen

Hartelijke groet, 
Mark, Anke en Sylvie 
Managementteam OBS ’t Hout
Openbare basisschool 't Hout
Mahoniehoutstraat 13, 
5706 VS Helmond
T 0492-523847
obshout@obsh.nl

WWW.ONSMIERLOHOUT.NL

F | OBS ‘t Hout
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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

Lente doet 
zijn intrede in 
Mierlo-Hout
Van de coronacrisis trekt de lente zich niets aan. In de 
Pastoor Elsenstraat kleuren de bladeren van de bomen 
al mooi roze. 

Maak jij ook mooie foto’s van Mierlo-Hout? Mail ze dan 
eens naar redactie@onsmierlohout.nl en wie weet zie je 
deze binnenkort terug in het magazine.

Verplaatsen 
evenement 
Music&More
Voordat alle berichtgeving bekend werd over het annuleren 
van evenementen hebben Muziekvereniging Unitas en Har-
monie St. Lucia al moeten beslissen om het muziekevene-
ment Music&More te verplaatsen naar 2021.

Enkele weken geleden heeft de dirigent van beide korpsen 
gezondheidsproblemen gekregen en dit heeft geleidt tot aan-
passingen in de planning rondom Music&More. De commissie 
M&M heeft besloten om Music&More te verplaatsen naar 12, 
13 en 14 maart 2021. Daarmee krijgt de dirigent voldoende ge-
legenheid om te herstellen. Inmiddels zijn alle betrokken par-
tijen door de commissie geïnformeerd.Het verschuiven van 
M&M heeft natuurlijk gevolgen voor de jaarplanning van St. 
Lucia en Unitas. Vanaf 20 april zal de dirigent weer inzetbaar 
zijn en gaan beide korpsen zich richten op het concert in Oos-
tende (4 juli), het dinerconcert (9 en 10 oktober) en het Kerst-
concert (26 december).  Mede door de corona-maatregelen 
zijn alle repetities en lessen vervallen tot en met 6 april 2020.

Bestuur Muziekvereniging Unitas
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column Alex Sievers

In Dorpsplein Mierlo-Hout is dat omzien 
naar elkaar vanaf het begin uitgangspunt 
geweest in onze planontwikkeling. We 
werken niet voor niets aan een leefom-
geving waar mensen die zorgbehoevend 
zijn, komen te wonen tussen mensen 
voor wie ouderenzorg niet aan de orde 
is. Dorpsplein Mierlo-Hout wordt een le-
vendige plek waarbij de mooi aangelegde 
Kloostertuin het fysiek verbindende ele-
ment is. Hier lopen bewoners, werkenden, 
recreanten en andere bezoekers elkaar 
gemakkelijk tegen het lijf. Om vanuit dat 
soort laagdrempelige ontmoetingen na-
dere contacten te kunnen leggen.

Zoals we het nu zien, wordt de Kloos-
tertuin een groene verbinding tussen de 

Hoofdstraat en de Kardinaal van Enc-
kevoirtstraat. Een mooie wandelroute 
die de achter Savant Alphonsus liggende 
buurten verbindt met de Hoofdstraat. 
In de Kloostertuin komen verschillende 
voorzieningen, zoals horeca met een ter-
ras en een klein cultuurcentrum in de be-
staande kapel. Maar ook willen we in deze 
Kloostertuin ruimte maken voor sport en 
beweging: actieve plekken voor jong en 
oud en iedereen er tussenin.

Om zo’n verbinding te kunnen realiseren 
zal het huidige Alphonsus plaats moeten 
maken. Dat doen we gefaseerd zodat er 
zo min mogelijk huidige bewoners zullen 
moeten verhuizen. Tegelijk zullen er wel 
verhuizingen moeten plaatsvinden. Daar-

in past ook de Voorstadhalte, alwaar op 
dit moment gebouwd wordt aan 40 soci-
ale huurwoningen. Een deel van deze 40 
woningen zullen we kunnen inzetten voor 
bewoners van Alphonsus. Ook dat is om-
zien naar elkaar. Overigens kost bouwen 
altijd veel tijd, nog afgezien van de onze-
kerheden door de huidige coronasituatie. 
De oplevering van de huurwoningen in de 
Voorstadhalte laat nog wel anderhalf à 
twee jaar op zich wachten.

Wat zijn jouw ideeën voor het Dorps-
plein als het gaat over solidariteit? Zou 
je je zelf ergens voor willen inzetten? En 
hoe dan? Laat het ons weten via de re-
dactie van Ons Mierlo-Hout of via alex@
dorpspleinmierlohout.nl.  Ook via onze 
website www.dorpspleinmierlohout.nl en 
Facebook zullen we je regelmatig bijpra-
ten over de stand van zaken in de ontwik-
kelingen omtrent het nieuwe dorpsplein.

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

Dorpsplein Mierlo-Hout: 

Solidariteit
Bizarre tijden. De hele wereld, Nederland en Brabant zijn in de greep 
van een virus. Dat haalt veel slechte, maar vooral ook heel goede dingen bij 
mensen naar boven. Vanuit angst en onzekerheid over wat komen gaat hamsteren 
we of handelen we met woekerprijzen. Tegelijkertijd zien we dat veel mensen juist 
hun beste beentje voorzetten. Vanuit de zorg, onderwijs, politie en veel meer. 
En mensen die gewoon op welke manier dan ook willen bijdragen aan onze 
samenleving, aan de mensen die het het best kunnen gebruiken. 
Solidariteit en creativiteit gaan hier figuurlijk hand in hand. 

F | Alex Sievers
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Duitse huizen 
op 't Hout 

Door: Marinus van den Elsen, foto's: particuliere collecties en 
fotocollectie Herdenkingsmonument Mierlo-Hout.

Wie door de Houtse Parallelweg rijdt of de trein pakt naar Eindhoven zijn de 
typische huizen aan deze straat zeker opgevallen. Ze doen een beetje 'Duits' aan 

en die indruk blijkt te kloppen. De woningen worden ook wel Helmathuizen 
genoemd, deze naam is weer verbasterd naar Heimathuizen.

De Eerste Wereldoorlog
Voor Duitse ondernemers was Nederland 
na de Eerste Wereldoorlog een interes-
sante verstigingsplaats. De slechte econo-
mische toestand en vooruitzichten in 
Duitsland leidden ertoe dat diverse Duitse 
ondernemers zich vestigden in Nederland, 
zo ook in Helmond en omgeving. Enkele 
personen uit Barmen (bij Wuppertal),  
hét centrum van de toenmalige Duitse 
vlechtwerkindustrie, besloten een bedrijf 
op te starten in Helmond. In de loop van 
1919 komt de NV Helmondsche Machine 
& Textielfabriek, kortweg 'Helmat', in 
bedrijf. Zoals de naam al aangeeft, kende 
het bedrijf twee poten; een afdeling 
voor bouw van vlechtmachines en een 
afdeling waar vlecht- en kantwerk werd 
vervaardigd. Het bedrijf vestigde zich in 
de voormalige fabriek van fa. Bogaers & 
Zonen dat in 1917 stopgezet was. Het was 
gelegen naast Machinefabriek Begemann 
aan de Kanaaldijk, daar waar nu bioscoop 
Pathé is gevestigd.

Woningen op 't Hout voor het personeel
In de herfst van 1919 zoekt de directie 
van Helmat contact met de gemeente 
Mierlo met het voornemen om 'eenige 
gebouwen bestemd voor woonhuizen 
voor het personeel' op te richten. Het 
college van Mierlo is enthousiast en 
verleent op 29 oktober haar medewer-
king. De Helmat heeft op dat moment al 
een concreet bouwplan met bijbehorende 
locatie. Het verzoek is voorzien van drie 
uitgewerkte tekeningen. Het plan voorziet 
in een aaneengesloten bebouwing langs 
de Parallelweg in Mierlo-Hout van twaalf 
gelijksoortige woningen met wisselende 
grootte en inhoud. Het gaat om forse 
huizen die bestemd zijn voor het kantoor-
personeel. Het ontwerp is Duits, maar de 

aannemer komt uit 't Hout; fa. P.H. Roxs 
van Heeswijk. 
Om ook Duits vakpersoneel geschikte 
huisvesting te kunnen bieden, hadden 
de huizen enkele typisch Duitse 'trekjes 
en vertrekjes'. De stal met de nabijge-
legen beerput, leek voorbestemd te zijn 
geweest voor het huisvesten van een 
'Schwein' of ander kleinvee. De ruime 
percelen boden tevens plaats voor een 
eventuele 'Nutzgarten' (moestuin).

Duits blokkenbouwsysteem
De huizen werden gebouwd met het blok-
kenbouwsysteem van de firma Schütz en 

Bangert uit Düsseldorf. Dit soort systeem-
bouw stond na afloop van de Eerste 
Wereldoorlog, vooral in Duitsland, vollop 
in de belangstelling. Het maakte snelle en 
goedkope wederopbouw mogelijk. Ook in 
Nederland was er grote interesse, daarom 
besloot de firma Schütz en Bangert in 
Helmond een filiaal te openen. Onder 
de naam NV Holle Beton Steenindustrie 
werd het bedrijf gevestigd in de voor-
malige weverij van Huijsmans aan de 
Waardstraat. De systeembouw bleek 
geen doorslaand succes, waarschijnlijk 
door de sterke traditie in Nederland van 
de baksteenbouw.

Het eerste blok Helmathuizen vanuit Helmond gezien heeft onlangs een frisse 
opknapbeurt gekregen.

3

Faillissement van Helmat
Nog tijdens de bouw van de woningen 
ging Helmat failliet, dat was op 14 april 
1921. Waarschijnlijk door de hoge inves-
teringen die op korte termijn te weinig 
rendement opleverden. De Lotichiusbank 
uit Helmond is de grootste geldschieter 
geweest en heeft de fabriekswoningen als 
onderpand. De afwikkeling van het fail-
lissement zal nog jaren in beslag nemen. 
Ook de bouw van de woningen ligt een 
tijdlang stil. Onder toezicht van Lotichius 
worden de woningen verder afgebouwd. 
Van de oorspronkelijk geplande twaalf 
huizen worden er tien afgebouwd. Het 
geheel bestaat uit vijf blokken van telkens 
twee aan elkaar gespiegelde woningen. 
Eind jaren twintig kunnen de eerste 
bewoners hun nieuwe woning betrekken.

Door hun bijzondere bouwmethode zijn 
de buitenmuren van de Helmatwoningen 
zo'n vijfendertig centimeter dik. De muren 
zijn zowel van de binnen- als van de 
buitenkant voorzien van een stuclaag. 
De ramen zijn in verhouding tamelijk 
klein, met uiteraard diepe vensternissen 
en vensterbanken. Aan de buitenzijde 
zijn ophangijzers voor luiken te zien. 
De luiken zelf zijn bij de oorspronkelijke 
bouw niet aangebracht. De woningen zijn 
geheel onderkelderd met een manshoge 
kelder die onderverdeeld kon worden in 
verschillende ruimtes. Hierdoor ligt de 
begane grond bijna een meter boven 
straat niveau. Elk huis is voorzien een 
stenen trap om de voordeur te bereiken. 
Dit geeft de woningen hun typisch Duitse 
uitstraling. 

Bewoners en eigenaren
De Helmondse Lotichiusbank gaat in 
1938 failliet. De directeur van de bank, 
Eugène van Berckel neemt via een wat 
merkwaardige constructie de helft van de 
Helmatwoningen over. Nog geen drie jaar 
later verkoopt Van Berckel de woningen 
met een aanzienlijke winst door aan 
A.J. van Stekelenburg. Van mejuffrouw 
Henriëtte Frencken koopt de Houtse 
molenaar later ook de andere woningen, 
zodat hij dan eigenaar wordt van alle tien 
Helmathuizen. De huizen lopen gedu-
rende de oorlog forse schade op. Deze 
wordt in 1949 hersteld door een van de 
huurders, Jan van Lieshout. Tot begin 
jaren zestig verhuurt Van Stekelenburg de 
huizen. In 1954 is de huur nog van f 28,45 
tot f 34,60. (lees verder op pagina 13)

Doorsnedetekening van twee Helmathuizen.

Reclamebiljet uit 1921 van de NV Holle Beton Steenindustrie.

Het wijdse uitzicht vanuit de tuin van de familie Kruidering in 1938.  
Aan de horizon is zelfs de bomenrij van het Eindhovens kanaal te zien.

De toenmalige Zuid-Parallelweg en huidige Houtse Parallelweg in 1960.
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Duitse huizen 
op 't Hout 

Door: Marinus van den Elsen, foto's: particuliere collecties en 
fotocollectie Herdenkingsmonument Mierlo-Hout.

Wie door de Houtse Parallelweg rijdt of de trein pakt naar Eindhoven zijn de 
typische huizen aan deze straat zeker opgevallen. Ze doen een beetje 'Duits' aan 

en die indruk blijkt te kloppen. De woningen worden ook wel Helmathuizen 
genoemd, deze naam is weer verbasterd naar Heimathuizen.

De Eerste Wereldoorlog
Voor Duitse ondernemers was Nederland 
na de Eerste Wereldoorlog een interes-
sante verstigingsplaats. De slechte econo-
mische toestand en vooruitzichten in 
Duitsland leidden ertoe dat diverse Duitse 
ondernemers zich vestigden in Nederland, 
zo ook in Helmond en omgeving. Enkele 
personen uit Barmen (bij Wuppertal),  
hét centrum van de toenmalige Duitse 
vlechtwerkindustrie, besloten een bedrijf 
op te starten in Helmond. In de loop van 
1919 komt de NV Helmondsche Machine 
& Textielfabriek, kortweg 'Helmat', in 
bedrijf. Zoals de naam al aangeeft, kende 
het bedrijf twee poten; een afdeling 
voor bouw van vlechtmachines en een 
afdeling waar vlecht- en kantwerk werd 
vervaardigd. Het bedrijf vestigde zich in 
de voormalige fabriek van fa. Bogaers & 
Zonen dat in 1917 stopgezet was. Het was 
gelegen naast Machinefabriek Begemann 
aan de Kanaaldijk, daar waar nu bioscoop 
Pathé is gevestigd.

Woningen op 't Hout voor het personeel
In de herfst van 1919 zoekt de directie 
van Helmat contact met de gemeente 
Mierlo met het voornemen om 'eenige 
gebouwen bestemd voor woonhuizen 
voor het personeel' op te richten. Het 
college van Mierlo is enthousiast en 
verleent op 29 oktober haar medewer-
king. De Helmat heeft op dat moment al 
een concreet bouwplan met bijbehorende 
locatie. Het verzoek is voorzien van drie 
uitgewerkte tekeningen. Het plan voorziet 
in een aaneengesloten bebouwing langs 
de Parallelweg in Mierlo-Hout van twaalf 
gelijksoortige woningen met wisselende 
grootte en inhoud. Het gaat om forse 
huizen die bestemd zijn voor het kantoor-
personeel. Het ontwerp is Duits, maar de 

aannemer komt uit 't Hout; fa. P.H. Roxs 
van Heeswijk. 
Om ook Duits vakpersoneel geschikte 
huisvesting te kunnen bieden, hadden 
de huizen enkele typisch Duitse 'trekjes 
en vertrekjes'. De stal met de nabijge-
legen beerput, leek voorbestemd te zijn 
geweest voor het huisvesten van een 
'Schwein' of ander kleinvee. De ruime 
percelen boden tevens plaats voor een 
eventuele 'Nutzgarten' (moestuin).

Duits blokkenbouwsysteem
De huizen werden gebouwd met het blok-
kenbouwsysteem van de firma Schütz en 

Bangert uit Düsseldorf. Dit soort systeem-
bouw stond na afloop van de Eerste 
Wereldoorlog, vooral in Duitsland, vollop 
in de belangstelling. Het maakte snelle en 
goedkope wederopbouw mogelijk. Ook in 
Nederland was er grote interesse, daarom 
besloot de firma Schütz en Bangert in 
Helmond een filiaal te openen. Onder 
de naam NV Holle Beton Steenindustrie 
werd het bedrijf gevestigd in de voor-
malige weverij van Huijsmans aan de 
Waardstraat. De systeembouw bleek 
geen doorslaand succes, waarschijnlijk 
door de sterke traditie in Nederland van 
de baksteenbouw.

Het eerste blok Helmathuizen vanuit Helmond gezien heeft onlangs een frisse 
opknapbeurt gekregen.
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Faillissement van Helmat
Nog tijdens de bouw van de woningen 
ging Helmat failliet, dat was op 14 april 
1921. Waarschijnlijk door de hoge inves-
teringen die op korte termijn te weinig 
rendement opleverden. De Lotichiusbank 
uit Helmond is de grootste geldschieter 
geweest en heeft de fabriekswoningen als 
onderpand. De afwikkeling van het fail-
lissement zal nog jaren in beslag nemen. 
Ook de bouw van de woningen ligt een 
tijdlang stil. Onder toezicht van Lotichius 
worden de woningen verder afgebouwd. 
Van de oorspronkelijk geplande twaalf 
huizen worden er tien afgebouwd. Het 
geheel bestaat uit vijf blokken van telkens 
twee aan elkaar gespiegelde woningen. 
Eind jaren twintig kunnen de eerste 
bewoners hun nieuwe woning betrekken.

Door hun bijzondere bouwmethode zijn 
de buitenmuren van de Helmatwoningen 
zo'n vijfendertig centimeter dik. De muren 
zijn zowel van de binnen- als van de 
buitenkant voorzien van een stuclaag. 
De ramen zijn in verhouding tamelijk 
klein, met uiteraard diepe vensternissen 
en vensterbanken. Aan de buitenzijde 
zijn ophangijzers voor luiken te zien. 
De luiken zelf zijn bij de oorspronkelijke 
bouw niet aangebracht. De woningen zijn 
geheel onderkelderd met een manshoge 
kelder die onderverdeeld kon worden in 
verschillende ruimtes. Hierdoor ligt de 
begane grond bijna een meter boven 
straat niveau. Elk huis is voorzien een 
stenen trap om de voordeur te bereiken. 
Dit geeft de woningen hun typisch Duitse 
uitstraling. 

Bewoners en eigenaren
De Helmondse Lotichiusbank gaat in 
1938 failliet. De directeur van de bank, 
Eugène van Berckel neemt via een wat 
merkwaardige constructie de helft van de 
Helmatwoningen over. Nog geen drie jaar 
later verkoopt Van Berckel de woningen 
met een aanzienlijke winst door aan 
A.J. van Stekelenburg. Van mejuffrouw 
Henriëtte Frencken koopt de Houtse 
molenaar later ook de andere woningen, 
zodat hij dan eigenaar wordt van alle tien 
Helmathuizen. De huizen lopen gedu-
rende de oorlog forse schade op. Deze 
wordt in 1949 hersteld door een van de 
huurders, Jan van Lieshout. Tot begin 
jaren zestig verhuurt Van Stekelenburg de 
huizen. In 1954 is de huur nog van f 28,45 
tot f 34,60. (lees verder op pagina 13)

Doorsnedetekening van twee Helmathuizen.

Reclamebiljet uit 1921 van de NV Holle Beton Steenindustrie.

Het wijdse uitzicht vanuit de tuin van de familie Kruidering in 1938.  
Aan de horizon is zelfs de bomenrij van het Eindhovens kanaal te zien.

De toenmalige Zuid-Parallelweg en huidige Houtse Parallelweg in 1960.
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Het Hoofdbestuur volgt, net als uzelf, de ontwikkelingen over het coronavirus op de voet. Wij volgen de adviezen van de 
KNVB, RIVM, GGD en de Rijksoverheid. Om deze reden is het sportpark dan ook gesloten tot en met maandag 6 april!

Het vriendelijk verzoek aan iedereen om ons sportpark dan ook écht niet te betreden. We merken dat, voornamelijk jon-
geren, kans zien om dit juist wel te doen. Dit is strafbaar en we hebben dan ook de politie gevraagd dit mede met ons te 
handhaven. Voor meer informatie over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u naar de webpagina van het RIVM: www.
rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus. Nogmaals, we moeten met iedereen de verantwoordelijkheid nemen, 
maar vooral verstandig handelen. Neem geen onnodige risico’s, niet voor uzelf, uw kind(eren) of anderen.

Sportpark De Beemd nog even gesloten

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

5

Acht jaar later, in 1962, is de huur al 
gestegen tot f 50,15 en f 61,25. Een aan-
zienlijke stijging dus, maar in verhouding 
met vergelijkbare huizen was de huur erg 
laag. In 1961 overlijdt Van Stekelenburg, 
waarna de erfgenamen besluiten om de 
woningen van hand te doen. De eerste vier 
woningen worden in 1963 verkocht voor 
prijzen tussen f 15.000,- en f 17.000,-. In 
1964 volgt het vijfde pand, in 1968 het 
zesde en in 1971 en 1972 de laatste twee.
Het vermelden van alle bewoners in de 
loop der jaren is ondoenlijk en onwense-
lijk. Mede omdat niet allen bij naam 
bekend zijn en omdat er niet zelden 
meerdere gezinnen in één huis woonden. 
Van het jaar 1944 is wel een overzicht van 
de bewoners te geven, dit vindt u terug 
in nevenstaande tabel. De Helmathuizen 
waren zo ruim van opzet dat er eventueel 
ook ruimte was voor een werkplaats. Zo 
had Jan van Lieshout een aannemers- en 
timmerbedrijfje aan huis en Fritz Potzler 
het metaalbehandelingsbedrijfje 'Metallo'.

Tegenwoordig zijn alle woningen in parti-
culiere handen. Dit komt het uniforme 
uiterlijk van de panden helaas niet ten 
goede. De staat van onderhoud verschilt 
nogal en sommige huizen kregen een 
ander kleurtje. Bij enkele woningen 
werden luiken aangebracht en bij andere 
werden de ramen vergroot. Toch blijven 
de Helmathuizen door hun ongewone 

uiterlijk de aandacht trekken van de voor-
bijganger.

Bronnen:
-  Wonen in Helmond, o.a. Giel van Hooff, 

2002
Met dank aan:
-  Jeroen Koppes, Jolanda Bakker,  

Giel van Hooff en Bert Kruidering

Huisnummer  
toen en nu Naam hoofdbewoners Naam medebewoners

30 / 102 W.J. van Lieshout en F.J. Thielen met 12 kinderen

29 / 103 A.S. Kruidering en C.H. Visser met 2 kinderen

28 / 104 W.H. Kam en M.Ch.R. van den Akker  
met 4 kinderen

M.W. Julius en S.K. de Richemont 
met 4 kinderen

27 / 105 J. Swinkels en Joh.M. Vogels A.Th. Vogels en C.J. Bezemer

26 / 106 J.H.A. van den Bosch en M.E. Wabnitz

25 / 107 J.L. van Lieshout en L.H. van Dijk en 5 kinderen J.J. van Dijk

24 / 108 J.J.M. Bots en M. van de Vijfeyken /  
F.J.M. Bots en E.D. Duijvelaar met 3 kinderen

23 / 109 H. Donkers en J.H.P. Stienen

22 / 110 G.F. Potzler en Chr. Vorlaufer en 1 kind

21 / 111 J. Rosenberg en P. Kuiken en 3 kinderen B. Rosenberg-Czerepow

Het eerste blok woningen vanuit Mierlo-
Hout kende rond de oorlogsjaren enkele 
'bijzondere' bewoners. Te weten de fami-
lies Potzler en Rosenberg.  

De Duitser Georg Fritz Potzler (roepnaam 
Fritz) is afkomstig uit Nürnberg en woont 
vanaf 28 december 1932 met zijn familie 
op de Zuid-Parallelweg nr. 22 in Mierlo. 
Al eerder, vanaf 21 november 1931, stond 
hij ingeschreven in  Helmond. Potzler 
woonde daar aan de Havenweg boven 
'De Bank'. Zijn oorspronkelijk beroep is 
diamantslijper. In Mierlo-Hout start hij het 
metaalbehandelingsbedrijfje 'Metallo'. 

Over Potzler gaan diverse geruchten de 
ronde. Het is zaak deze enigzins te nuan-
ceren en zelfs te ontkrachten. Zo zou 
een bezoek van Rijkscommissaris van 
Nederland Arthur Seyss-Inquart aan Fritz 
Potzler de reden zijn geweest van het 
Brits bombardement in de nacht van 23 
op 24 mei in 1940. De bommen misten 
doel en vielen honderd meter verderop 
bij de Kardinaal van Enckevoirtstraat. Er 
waren vier doden te betreuren. Uit Britse 
archieven blijkt echter dat de opdracht 
van dit bombardement was om (rijdende) 
treinen te vernietigen of te doen ontsporen. 
Dat Potzler een Duitse spion zou zijn en 

Seyss-Inquart tot zijn kennissenkring 
mocht rekenen, zijn vermoedens maar 
het is nooit bewezen. Wel was hij verte-
genwoordiger van de N.S.V. in Ortsgruppe 
Helmond (National socialistische Volks-
wohl farht), een Nationaal Socialistische 
instelling op het gebied van volks-
gezondheid en welzijn. Hieruit blijkt zijn 
sympathie voor nazi-Duitsland, maar in 
hoeverre hij 'vuile handen' heeft, moet 
nog aangetoond worden.
Hoe de verstandhouding was met de 
buren op nummer 21 is onbekend. De 
buurman Joseph Rosenberg was ook 
van Duitse afkomst, maar daar houden 
de gelijkenissen ook mee op. Joseph 
Rosenberg is afkomstig uit Berlijn en 
Joods. Hij trouwt met Nel Kuiken uit het 
Friese Haskerland. Vanaf 21 november 
1933 staan zij ingeschreven op de Zuid-
Parallelweg 21. Hij is ingenieur en werkt 
bij Begemann, zij is onderwijzeres op de 
Wilhelminaschool in Helmond. Er komen 
drie kinderen ter wereld; Duco, Berta en 
de later bekende astrofysicus en politicus 
Hans Rosenberg. 
De moeder van Joseph, Berta, woont bij 
het gezin Rosenberg in. Zij moet ergens in 
de jaren dertig in H  elmond zijn overleden.
Van Joseph Rosenberg is verder bekend 
dat hij een Jodenster droeg en in de loop 
van 1943 is ondergedoken. 

De woning van de familie Potzler.  
De Zuid-Parallelweg was toen 

nog een zandweg. (Fotocollectie: 
Herdenkingsmonument Mierlo-Hout) 

Jubileumboek 100 jaar
RKSV Mierlo-Hout
Op maandagavond 9 maart werd het jubileumboek van 100 jaar RKSV Mierlo-Hout 
gepresenteerd worden in de kantine.  Om deze avond heen, werd ook een pubquiz ge-
organiseerd met vragen die gaan over de voetbalclub. De antwoorden op deze vragen, 
zijn te vinden via: www.rksv-mierlo-hout.nl

Jubileumboek
Speciaal ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum is er een jubileumboek uitgebracht 
waarin de complete historie van RKSV is samengevat. Het boek is voor € 17,50 te be-
stellen.  U ontvangt na betaling in de webshop www.helmondticket.nl een ticket met 
QR code per email. Deze kunt u bij verschijning van het jubileumboek inwisselen tegen 
één exemplaar per aangekochte ticket. 

VOORVERKOOP 

€15
Daarna €17,50

• meer dan 175 pagina’s in hard gebonden boekwerk• complete historie van de club vanaf 1919 tot 2020• tal van extra artikelen en afdelingen van de club beschreven
• Foto’s met namen van alle spelende leden in het boek terug te vinden
• tal van historische foto’s• €2,50 korting dankzij voorinschrijving!

Voorinschrijving via: kantine RKSV 
Mierlo-Hout, 

Wim Mulkens 
of de website.

Medio februari 2020 zal het boek beschikbaar zijn.

Scoor nu jouwRKSV jubileumboek!
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Acht jaar later, in 1962, is de huur al 
gestegen tot f 50,15 en f 61,25. Een aan-
zienlijke stijging dus, maar in verhouding 
met vergelijkbare huizen was de huur erg 
laag. In 1961 overlijdt Van Stekelenburg, 
waarna de erfgenamen besluiten om de 
woningen van hand te doen. De eerste vier 
woningen worden in 1963 verkocht voor 
prijzen tussen f 15.000,- en f 17.000,-. In 
1964 volgt het vijfde pand, in 1968 het 
zesde en in 1971 en 1972 de laatste twee.
Het vermelden van alle bewoners in de 
loop der jaren is ondoenlijk en onwense-
lijk. Mede omdat niet allen bij naam 
bekend zijn en omdat er niet zelden 
meerdere gezinnen in één huis woonden. 
Van het jaar 1944 is wel een overzicht van 
de bewoners te geven, dit vindt u terug 
in nevenstaande tabel. De Helmathuizen 
waren zo ruim van opzet dat er eventueel 
ook ruimte was voor een werkplaats. Zo 
had Jan van Lieshout een aannemers- en 
timmerbedrijfje aan huis en Fritz Potzler 
het metaalbehandelingsbedrijfje 'Metallo'.

Tegenwoordig zijn alle woningen in parti-
culiere handen. Dit komt het uniforme 
uiterlijk van de panden helaas niet ten 
goede. De staat van onderhoud verschilt 
nogal en sommige huizen kregen een 
ander kleurtje. Bij enkele woningen 
werden luiken aangebracht en bij andere 
werden de ramen vergroot. Toch blijven 
de Helmathuizen door hun ongewone 

uiterlijk de aandacht trekken van de voor-
bijganger.

Bronnen:
-  Wonen in Helmond, o.a. Giel van Hooff, 

2002
Met dank aan:
-  Jeroen Koppes, Jolanda Bakker,  

Giel van Hooff en Bert Kruidering

Huisnummer  
toen en nu Naam hoofdbewoners Naam medebewoners

30 / 102 W.J. van Lieshout en F.J. Thielen met 12 kinderen

29 / 103 A.S. Kruidering en C.H. Visser met 2 kinderen

28 / 104 W.H. Kam en M.Ch.R. van den Akker  
met 4 kinderen

M.W. Julius en S.K. de Richemont 
met 4 kinderen

27 / 105 J. Swinkels en Joh.M. Vogels A.Th. Vogels en C.J. Bezemer

26 / 106 J.H.A. van den Bosch en M.E. Wabnitz

25 / 107 J.L. van Lieshout en L.H. van Dijk en 5 kinderen J.J. van Dijk

24 / 108 J.J.M. Bots en M. van de Vijfeyken /  
F.J.M. Bots en E.D. Duijvelaar met 3 kinderen

23 / 109 H. Donkers en J.H.P. Stienen

22 / 110 G.F. Potzler en Chr. Vorlaufer en 1 kind

21 / 111 J. Rosenberg en P. Kuiken en 3 kinderen B. Rosenberg-Czerepow

Het eerste blok woningen vanuit Mierlo-
Hout kende rond de oorlogsjaren enkele 
'bijzondere' bewoners. Te weten de fami-
lies Potzler en Rosenberg.  

De Duitser Georg Fritz Potzler (roepnaam 
Fritz) is afkomstig uit Nürnberg en woont 
vanaf 28 december 1932 met zijn familie 
op de Zuid-Parallelweg nr. 22 in Mierlo. 
Al eerder, vanaf 21 november 1931, stond 
hij ingeschreven in  Helmond. Potzler 
woonde daar aan de Havenweg boven 
'De Bank'. Zijn oorspronkelijk beroep is 
diamantslijper. In Mierlo-Hout start hij het 
metaalbehandelingsbedrijfje 'Metallo'. 

Over Potzler gaan diverse geruchten de 
ronde. Het is zaak deze enigzins te nuan-
ceren en zelfs te ontkrachten. Zo zou 
een bezoek van Rijkscommissaris van 
Nederland Arthur Seyss-Inquart aan Fritz 
Potzler de reden zijn geweest van het 
Brits bombardement in de nacht van 23 
op 24 mei in 1940. De bommen misten 
doel en vielen honderd meter verderop 
bij de Kardinaal van Enckevoirtstraat. Er 
waren vier doden te betreuren. Uit Britse 
archieven blijkt echter dat de opdracht 
van dit bombardement was om (rijdende) 
treinen te vernietigen of te doen ontsporen. 
Dat Potzler een Duitse spion zou zijn en 

Seyss-Inquart tot zijn kennissenkring 
mocht rekenen, zijn vermoedens maar 
het is nooit bewezen. Wel was hij verte-
genwoordiger van de N.S.V. in Ortsgruppe 
Helmond (National socialistische Volks-
wohl farht), een Nationaal Socialistische 
instelling op het gebied van volks-
gezondheid en welzijn. Hieruit blijkt zijn 
sympathie voor nazi-Duitsland, maar in 
hoeverre hij 'vuile handen' heeft, moet 
nog aangetoond worden.
Hoe de verstandhouding was met de 
buren op nummer 21 is onbekend. De 
buurman Joseph Rosenberg was ook 
van Duitse afkomst, maar daar houden 
de gelijkenissen ook mee op. Joseph 
Rosenberg is afkomstig uit Berlijn en 
Joods. Hij trouwt met Nel Kuiken uit het 
Friese Haskerland. Vanaf 21 november 
1933 staan zij ingeschreven op de Zuid-
Parallelweg 21. Hij is ingenieur en werkt 
bij Begemann, zij is onderwijzeres op de 
Wilhelminaschool in Helmond. Er komen 
drie kinderen ter wereld; Duco, Berta en 
de later bekende astrofysicus en politicus 
Hans Rosenberg. 
De moeder van Joseph, Berta, woont bij 
het gezin Rosenberg in. Zij moet ergens in 
de jaren dertig in H  elmond zijn overleden.
Van Joseph Rosenberg is verder bekend 
dat hij een Jodenster droeg en in de loop 
van 1943 is ondergedoken. 

De woning van de familie Potzler.  
De Zuid-Parallelweg was toen 

nog een zandweg. (Fotocollectie: 
Herdenkingsmonument Mierlo-Hout) 
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www.inhethart
vanhethout.nl 

Samen leven, samen zorgen,
 goed zijn voor elkaar!

Als kindcentrum 
midden in 
de wijk steken 
we alle bewoners 
jong en oud 
een hart onder 
de riem.

Samen leven, 
samen zorgen óók 
tijdens de Corona crisis
Ook kindcentrum In het Hart 
van het Hout moest afgelopen 
weken de deuren sluiten i.v.m. 
Corona.  Met vereende krach-
ten en vanuit een warm en ver-
antwoordelijk gevoel naar onze 
omgeving bleven we open door 
kinderen op te vangen van de 
ouders met vitale beroepen en 
de kinderen die thuis zijn te 
begeleiden op afstand. 

Door de integrale samenwer-
king tussen onderwijs en op-
vang konden we zo voor alle 
kinderen van 2 tot 13 jaar én 
hun ouders binnen de omstan-
digheden veel betekenen.  Van-
uit betrokkenheid en met inzet 
van eigentijdse digitale leer-
middelen, kunnen we contact 

met elkaar houden en groei en 
ontwikkeling stimuleren. Dat is 
wat we belangrijk vinden, zoals 
de jaarringen in het hout die sa-
men een hechte band vormen.

Paaskuikens Alphonsus
Samen leven en samen zorgen, 
vooral in deze tijden. Dat deden 
de kinderen van In het Hart van 
het Hout door een prachtige 
paasmand naar de bewoners 
van Alphonsus te brengen. 

Supermarkt Jumbo deed er 
nog wat lekkere eitjes bij die 
onder bewoners en personeel 
verdeeld konden worden. Het 
gebaar was klein, en het geluk 
groot! Weer een prachtig initia-
tief van dorpsplein Mierlo-Hout! 

F | In het Hart van het Hout

Door alle omstandigheden rondom het coronavirus heeft wijk-
huis De Geseldonk besloten haar deuren gesloten tot nadere 
berichtgeving. Op zondag 15 maart kondigde het kabinet aan 
dat de horeca, scholen, sportclubs en crèches tot en met 6 april 
moeten sluiten.

Vele activiteiten worden in het wijkhuis gehouden. Dit betekent 
ook dat activiteiten van het project Kansrijk Mierlo-Hout zoals 
de huiskamer, het wekelijkse ontbijt en de diners, alsmede de 
high tea niet kunnen doorgaan.

Wijkhuis 
De Geseldonk 

gesloten
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In het maart 2020 nummer van Ons Mierlo-Hout, heeft de redactie 
een foto gepubliceerd van de Luciazangertjes. Hierop kregen wij 
een reactie van Jan Leipsig, die zelf bij het koor heeft gezongen.

“Ik sta op deze foto op onderste rij, 3e zittende van linksaf. Naast 
mij zit op de vierde plaats van linksaf mijn toenmalige vriend Albert 
Ketelaars. Wij zangertjes vonden destijdsa dat we erg goed zongen, 
maar van anderen hoorde ik dat het niet allemaal even zuiver klonk. 
Onze habijten waren inderdaad prachtig. Toen we de baard in de 
keel kregen, werden we vriendelijk verzocht te stoppen met zingen. 
Als groep kwamen we nog eens ergens want Schiphol was niet 
aan de deur”, laat Jan weten. Het zangdiploma wat hij in die tijd 
toegekend kreeg, heeft hij nog steeds in zijn bezit.

Luciazangertjes

Toerseizoen weer van start
Op zondag 15 maart begon het 35e seizoen van Tourclub Mierlo-Hout. Het gehele pro-
gramma is te vinden op www.tourclub-mierlohout.nl/rittenkalender-pdf-2019/
De start van het seizoen is voor geïnteresseerden een mooie kans om eens mee fiet-
sen in groepsverband. 

De eerste weken zullen de afstanden kort zijn, maar naarmate het programma vordert  
worden de afstanden opgebouwd. Het programma en andere clubinformatie is te vin-
den op onze website www.tourclub-mierlohout.nl.  Indien je als gastrijder twijfelt of je 
de afstand wel aan kunt of twijfelt over het te presteren nivo: we hebben een volgau-
to met aanhanger om deelnemers die het toch te zwaar vinden te ondersteunen. Een 
tourclub is geen raceclub of wedstrijdteam. Het gaat om erom te genieten op de fiets in 
de buitenlucht in een gezellig gezelschap.

"De bisschoppen hebben besloten i.v.m. het Coronavirus en de adviezen van het 
RIVM, dat tot en met 6 april geen reguliere weekendvieringen meer in de kerk 
plaatsvinden. Doopvieringen die in kleine kring zijn kunnen nog wel doorgaan. Uit-
vaarten kunnen doorgaan wanneer het kleine groepen zijn; maximaal 50 personen. 

Wij willen voor uitvaarten afspreken om wel een gebed bij het graf te doen. Het 
kapelletje aan de Hortsedijk kan daarvoor gebruikt worden. Wanneer het coronavirus 
is overgewaaid, kunnen we afspraken maken over een kerkdienst met de familie om 
hun overledene te gedenken.” Kijk voor het laatste nieuws op de website 
www.damiaanhelmond.nl

Geen 
weekend
vieringen
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De coronacrisis is een moeilijke tijd voor ons allemaal. 
Vooral voor de lokale ondernemer is het een tijd vol on-
zekerheid. De gemeente Helmond heeft voor onderne-
mers een lokaal ondernemersloket opgezet waar u, als 
ondernemer, terecht kunt met uw vragen.

Ondernemersloket en 
steunmaatregelen voor ondernemers
Bent u als ondernemer getroffen door deze crisis en zoekt 
u naar antwoorden op uw vragen? Er is vanaf nu een lo-
kaal ondernemersloket. U kunt met uw vragen terecht bij 
de accountmanagers Economie van gemeente Helmond 
door telefonisch contact op te nemen via 14 0492 of te 
mail naar accountmanagement@helmond.nl. 

Zij ondersteunen u bij vragen over de gevolgen voor de 
onderneming en over de maatregelen die zowel landelijk 
als lokaal genomen worden om ondernemers te helpen. 
Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal 
lokale maatregelen genomen die de ondernemers direct 
in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. Eén van de 
lokale maatregelen: uitstel van betaling van de gemeen-
telijke belastingen voor ondernemers. Ga naar www.hel-
mond.nl/coronavirus voor een overzicht van de lokale en 
landelijke steunmaatregelen.  

Op de hoogte blijven?
Kijk voor alle actuele informatie op www.helmond.nl/co-
ronavirus. Hier vindt u eveneens actuele informatie over 
afvalinzameling in Helmond en een overzicht van gean-
nuleerde evenementen en bijeenkomsten.

Steun uw 
lokale 
ondernemer
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Ondernemersvereniging Mierlo-Hout hoopt dat iedereen, 
voor zover het kan, blijft winkelen bij de Houtse ondernemers 
om hen zo deze moeilijke tijden door te helpen. 

Zij wensen de ondernemers veel 
sterkte en succes met alles. Ook 
nae de zorgmedewerkers, win-
kelmedewerkers, leerkrachten en 
iedereen die het extra moeilijk 
heeft in deze tijd. Houd afstand 
en blijf gezond.

Ondernemers-
vereniging 
Mierlo-Hout

De familie Verbakel van Shell Station Verbakel in Mierlo-Hout, 
heeft per 1 maart j.l. de benzinepomp aan de Mierloseweg, 
overgedragen.

Vader Frans Verbakel handelde in de zestiger jaren op dezelfde 
plek in kolen. Later werd er een tankstation bij geopend. Zo-
nen Rob en Willie namen het station over van Frans die jaren 
geleden is overleden. De broers zijn met pensioen gegaan. Het 
station was een gewilde ontmoetingsplek in de buurt. “We zijn 
dan ook met gemengde gevoelens gestopt”, zeggen ze.

Nieuwe eigenaren familie Karst
Het echtpaar Han en Dorethé Karst gaan het station exploite-
ren. Iedereen blijft van harte welkom, om te tanken natuurlijk, 
maar ook voor een kopje koffie en een praatje.

Familie Verbakel draagt
tankstation over

F | Google Maps

F | Roos Lebens
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Helpt u mee 
om reeën en 
hun kalfjes te 
beschermen?
In het Groot Goor wonen een aantal reeën. Misschien 
heeft u er weleens een of meer in het bos gezien. En dan 
heeft u geluk. Want deze dieren zijn schuw en houden 
van rust en beschutting. Die beschutting is extra hard 
nodig wanneer zij kalfjes hebben. Helpt u mee om hen 
te beschermen? Dat gaat heel gemakkelijk.

Geen schrik, geen stress
Reeën schrikken erg snel. Bijvoorbeeld als er iemand in 
hun gebied komt. Of van harde geluiden. Als ze schrikken, 
zetten ze het op een lopen. Daarbij is de kans groot dat 
zij tegen een boom aanlopen en zwaargewond raken of 
overlijden. Ook komt het voor dat een ree zoveel stress 
krijgt, dat het daardoor overlijdt. Het zijn dus zeer kwets-
bare dieren. 

U helpt ze door:
• op de wandelpaden te wandelen in niet op 
 andere plekken in het bos
• uw hond alleen los te laten op de aangewezen plekken. 
 Hou uw hond in de rest van het Groot Goor aan de lijn. 
 Ook wanneer u denkt dat uw hond zelf op het pad blijft.
• niet met een gemotoriseerd voertuig door het 
 gebied te rijden.

Beter voor uw portemonnee
Op de groene borden aan het begin van de paden van het 
Groot Goor leest u wat wel en niet toegestaan is. U helpt 
naast de reeën ook andere dieren als u zich aan die regels 
houdt. En het is beter voor uw portemonnee, omdat u 
dan geen geldboete riskeert. Want let op: in maart wordt 
er extra gehandhaafd in het gebied.

Twee jaar geleden werden deze reeën gespot in de bossen 
van het Groot Goor  |  F Nellie van Neerven

We hebben wat rondgevraagd 
en er bleek volop interesse 
te zijn, daarom zijn we begin 
dit jaar met een groep alleen 
voor vrouwen gestart. Mo-
menteel bestaat deze groep 
uit 7 enthousiaste dames van 
verschillende leeftijden en ni-
veau’s, dames die nooit eerder 
aan judo deden, dames voor 
wie het al een hele tijd geleden 
was maar ook dames die al 
wat langer aan judo doen. Elk 
niveau is welkom en de nadruk 
ligt op het vergroten van de 
weerbaarheid tijdens een ge-
zellig uurtje sporten. De lessen 
voor de damesgroep worden 
op vrijdagavond van 19.30 tot 
20.30 uur gegeven. 

Heb je zin om eens een proef-
les mee te komen doen om te 

ervaren of judo iets voor jou is? 
Kom dan gerust eens langs 
in onze judozaal aan de Tar-
botstraat 16. Judovereniging 
Mierlo-Hout bestaat al sinds 
mei 1972 en is een kleinscha-
lige judovereniging waar ieder-
een welkom is. Je kunt geheel 
vrijblijvend een les meedoen 
of alleen maar toekijken onder 
het genot van een kopje koffie 
of thee. Wil je meedoen? Dan 
zijn er leenpakken beschikbaar.

Nieuw: Damesgroep bij 
judo-vereniging Mierlo-Hout
Tijdens de judolessen van de kinderen is het voor de 
ouders mogelijk om onder het genot van een kopje koffie of
thee de lessen van de kinderen te volgen of gezellig wat met 
elkaar te kletsen. Hier is het idee ontstaan om een speciale 
groep voor alleen vrouwen te starten. 

Op 20 maart werd besloten dat  alle verpleeghuizen geen 
bezoek meer mogen ontvangen, om zo de bewoners en het 
verplegend personeel beter te beschermen. Voor bewoners die 
stervende zijn wordt een uitzondering gemaakt. Ook woonzorg-
centrum Savant Alphonsus sloot haar deuren voor bezoekers. 
Na 6 april zal duidelijk worden welke maatregelen volgen.

Woonzorgcentrum
Alphonsus gesloten
voor bezoekers

Het ‘Alphonsus’ |  F Ad Klaasen
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www.onsmierlohout.nl

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

  woningruil  radio en tv

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

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

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

AFHAALADRESSEN 
ONS MIERLO-HOUT
• Wijkhuis De Geseldonk, 

 Cederhoutstraat 44

• Jan Linders, 

 Janssen & Fritsenplein 11

• Jumbo, Hoofdstraat 168

• Bakker Dirks, 

 Houtse Parallelweg 131

• Jurrius appelboer,  

 Goorsebaan 16

• Shell Verbakel, 

 Mierloseweg 206

LET OP! AFHAALADRESSEN
KUNNEN GESLOTEN ZIJN 
I.V.M. CORONA VIRUS

 MAART 2020 • NR. 2 • JAARGANG 3

HET MAGAZINE VAN EN 
VOOR MIERLO-HOUT

Op de voorpagina van 
Ons Mierlo-Hout maart 2020, 
is helaas een foutieve naam 
geplaatst van de fotograaf. 
Het betreft een foto van de 
Helmondse Lichtjes Parade 
die gemaakt is door 
Cor van Vliet.

Rectificatie 
Van 13 tot en met 17 juli vindt de Kindervakantieweek in Mierlo-Hout weer plaats. De orga-
nisatie is op zoek naar ‘handige harry’s’ voor het ondersteunen van het materiaalteam en 
het in goede banen leiden van de Jimbolympics. Lijkt je dit wat? Mail voor meer informatie 
naar secretariaat@werkgroepjeugdmierlohout.nl.

Inschrijven
Wil jij nog graag je kind inschrijven voor de Kindervakantieweek? Ga dan op dinsdag 14 april 
naar de inschrijfavond in Wijkhuis de Geseldonk. Inschrijven kan van 18.45 tot 19.15 uur. Voor 
meer informatie kun je ook kijken op we website: www.werkgroepjeugdmierlohout.nl 

Kindervakantieweek 
Mierlo-Hout

Kindervakantieweek 2018 F | Mandy Meeuwsen

Gezocht: Marktspullen, antiek, klokken, 
schilderijen, beelden etc. Tel.: 06-13208306

Gezocht

Diversen

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, lamellen, 
(rol)gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer concurre-

rende prijzen.  Gratis meten en prijsop-
gaaf. Willie’s stoffering,  Braaksestraat 10, 

Helmond,  T: (0492) 535901

FEESTJE?  Tent v.a. € 20,-; 
Staan tafel € 4,-;  | Karaoke | € 25,-;  

Tel. 0492-510855 | www.ikgeefeenfeestje.nl
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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 | www.politie.nl

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

Slachtofferhulp: 
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900-0101

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

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

LEV Groep 
(sociaal team west): Voor alle 
vragen op maatschappelijk  ter-
rein. Tel. 06-48576624.  E-mail: 
sociaalteamwest@levgroep.nl 
Dagelijkse inloop op ma t/m vr 
van 09:00-17:00 uur in Wijkhuis 
Westwijzer, Cortenbachstraat 
70, 5707 TJ, Helmond. Hulplijn 
peelregio, 085-0200011, www.
hulplijnpeel, regio@levgroep.nl

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

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

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

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

Tandartsen kring Helmond
Alleen spoedgevallen
06-22303555 

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 

Huisartsenpost, tel. 0900-8861, 
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 

weekend/feestdagen.

(alleen spoedgevallen): 
Dienstapotheek Peelland, 

dagelijks 18:00-08:30 uur, 

ZuidZorg: 

Weet jij welke van deze drie stukjes in de puzzel past?
Raad het juiste antwoordt en win een waardebon
t.w.v. € 20 te besteden bij Friture zaal Adelaars!

A B C

Mail het juiste antwoord naar redactie@onsmierlohout.nl o.v.v.
 fotopuzzel + maandnummer. Voeg in de mail uw naam, adresgegevens en 

telefoonnummer toe en wie weet bent u deze maand de winnaar!
Insturen van de juiste oplossing kan tot en met 13 april 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie maart 2020:  Miriam van der Wallen 

Tijdelijke stop 
inzameling oud 
papier en kleding 
Om verdere uitbreiding van het “coronavirus” tegen te 
gaan, is besloten om de inzameling van oud papier en 
kleding per direct stop te leggen tot en met zaterdag 
4 april aanstaande. 

De risico’s voor de bezorgers en onze leden bij de inzame-
ling van oud papier en kleding zijn momenteel te groot. 
Of we op 11 april weer kunnen inzamelen is afhankelijk van 
de situatie op dat moment. We houden u uiteraard op de 
hoogte en onze excuses voor het ongemak. Wij wensen 
iedereen het allerbeste in de komende weken, pas goed 
op uzelf en blijf gezond. 

Commissie O.P.K.

Zet geen papier langs 

de straat. CV de Kluppels 

haalt dit niet op! 
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Pastoor Elsenstraat 50 Diamrallelweg 14

Wethouder van Rooijlaan 20 Mierloseweg 229

VERKOCHT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Beukehoutstraat 6 Robijnstraat 17

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

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

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*
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