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ADVENTURE STOREADVENTURE STORE HELPT JE DE CORONA TIJD DOOR!

OP VAKANTIE IN JE 
EIGEN TUIN

(BIJ ONS KUN JE CORONA VEILIG WINKELEN)

ON- EN 
OFFLINE 

EN MET 
15% 

KORTING*

KUNNEN WE NIET 
UIT ETEN? 

GA LEKKER THUIS 
BARBECUEEN

AVONTUURLIJK
SLAPEN?

GA KAMPEREN IN 
JE TUIN

GEWOON NIETS
DOEN?

GA LEKKER LUIEREN  
IN JE HANGMAT

HEERLIJK SAMEN
RELAXEN?

GA BUBBELEN IN JE  
EIGEN JACUZZI

TE VEEL BINNEN 
ZITTEN?

GA WANDELEN

WIL JE NIET NAAR DE 
WINKEL?

OOK 15% KORTING
OP DE WEBSHOP

 IS DE SPORTSCHOOL 
DICHT?

GA THUIS 
FITNESSEN

HEB JE TEVEEL 
ENERGIE?

GA HARDLOPEN

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Officieel Partner 

Outdoorspecialist.nl

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 10 mei 2020 en zolang de voorraad strekt.

Barbecueën met Campingaz
De outdoor cooking expert since 1947!

Met de gasbarbecues van Campingaz wordt 
het buitenleven een feest. Aan alles wat no-
dig is voor zorgeloos barbecueën is gedacht – 
elektronische ontsteking, ruime kookvlak-
ken, moeiteloze vetopvang, warmhoudrek-
ken én minimaal onderhoud. Ondertussen 
wordt koken moeiteloos met behulp van 
onze accessoires. Het schoonmaken van je 
barbecue is nog nooit zo eenvoudig geweest 
als met het nieuwe Campingaz InstaClean®

systeem. Besteed meer tijd aan het genieten 
van mooie momenten met familie en vrien-
den dan aan het schoonmaken van je barbe-
cue na een lekker maaltijd. 
Ontdek de diversiteit aan kook- en grill-
opties met de Culinary Modular barbecue 
accessoires van Capingaz. Je kan wokken, 
paella maken of een pizza bakken. 
Haal meer uit je barbecue en varieer naar 
hartenlust!

Ook al zijn we nu dan aan huis gebonden, dat 
betekent nog niet dat we binnen 4 muren 
hoeven te blijven. Verleg je grenzen, stap 
uit je comfort zone en zoek vooral naar de 
mogelijkheden die er nog wél zijn! Deze tijd 
is bij uitstek de periode waarin we ontwaken 
uit onze winterslaap en naar buiten willen, 
festivals bezoeken, voorjaarsvakantie in bin-
nen- of buitenland. Wellicht had je al een reis 

geboekt of in ieder geval plannen gemaakt 
nu de dagen langer zijn en de zon zich steeds 
meer laat zien. Maar…wij zouden onszelf 
niet zijn, wanneer we niet gaan zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden, naar momenten sá-
men met het gezin of in kleine groepjes, naar 
activiteiten om onszelf bezig te houden en 
vooral fit te blijven. 
Kort gezegd: BLIJF GOED BEZIG!

OP VAKANTIE IN JE 
EIGEN TUIN

Pure ontspanning met slechts één druk op 
de knop! Intex biedt naast een complete col-
lectie zwembaden inmiddels al weer enkele 
jaren bubbelbaden en Jacuzzi’s voor in je 
tuin. Voor een relatief betaalbaar bedrag 
kun je elke dag gaan genieten!

Er zijn 2 modellen leverbaar. Als eerste heb-
ben we de PureSpa serie van Intex. De SPA 
is voorzien van een bubbelstand waarbij 
120 bubbels uit openingen aan de onder-
zijde van de SPA komen. Deze bubbels zijn 
verwarmd, zodat ze extra comfortabel 
aanvoelen.

De SPA is voorzien van een krachtig ver-
warmingselement die tot circa 40 graden 
kan verwarmen. De ingebouwde filter-
pomp zorgt ervoor dat het water altijd 

schoon blijft. Wel raden we aan om ook 
chloor te gebruiken. Dat zorgt ervoor dat 
de SPA zuiver blijft en vrij van algen. Daar-
naast hebben we het Intex rechthoek jacuz-
zi, het paradepaardje van Intex. De jacuzzi 
is voorzien van een bubbelstand (bubbels 
komen uit 120 openingen aan de onderzijde 
van de jacuzzi). Daarnaast heeft de jacuzzi 
een Jetstand. 4 krachtige jetstralen zorgen 
voor een heerlijke warme stroming in het 
bad.

T R E N D 
Opblaasbare 

Bubbelbaden en 
Jacuzzi in 

je eigen tuin?

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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In de spotlights

In Shape Afslankstudio Brandevoort

Vruuger op ‘t Hout: 
Raaijmakers

Echtpaar van de Kimmenade 
viert Diamanten bruiloft

Met deze uitgave: Maarten Verhees.
Maarten is geboren in Sint-Oedenrode, 
aar woont inmiddels al meer dan vijftien jaar 
in Mierlo-Hout. 

In Shape Afslankstudio is er ook nú tijdens 
Corona voor jou als je wilt afvallen of de gezon-
dere versie van jezelf wilt worden.  Dat doen we 
samen, je staat er niet alleen voor! 

Op de oude gemeentegrens van Helmond 
en Mierlo, dicht bij de Goorloop, stonden tot 
voor kort de markante bedrijfsgebouwen van 
houthandel Raaijmakers.

21 april is voor Tony en Nico van de Kimmenade 
een bijzondere dag. Op deze dag stapten zij 60 
jaar geleden in het huwelijksbootje in Helmond. 
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Beste lezer,

Wij wensen u 
veel leesplezier!

ADVENTURE STORE HELPT JE DE CORONA TIJD DOOR!

OP VAKANTIE IN JE 
EIGEN TUIN

(BIJ ONS KUN JE CORONA VEILIG WINKELEN)

ON- EN 
OFFLINE 

EN MET 
15% 

KORTING*

GA LEKKER THUIS 
BARBECUEEN

GA KAMPEREN IN 
JE TUIN

GA LEKKER LUIEREN  
IN JE HANGMAT

GA BUBBELEN IN JE  
EIGEN JACUZZI

GA WANDELEN OOK 15% KORTING
OP DE WEBSHOP

GA THUIS 
FITNESSEN GA HARDLOPEN

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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Voor u ligt alweer het vierde nummer van het 
Ons Mierlo-Hout. Ook in deze editie vindt u weer 
volop nieuws over Mierlo-Hout en haar inwo-
ners en ondernemers.

In deze editie
In dit nummer leest u onder andere over het Dia-
manten bruidspaar van de Kimmenade. Zij vier-
den op 21 april een klein feestje ter gelegenheid 
van dit jubileum. We blijven in de jubileumsfeer 
met zanger Maarten Verhees, die dit jaar zijn 
10-jarig jubileum als solozanger viert in Mier-
lo-Hout. Hij staat deze maand in de spotlights. 

Ook de coronacrisis houdt iedereen in haar 
greep. Om in deze tijden toch vrolijk te blijven, 
hebben de leerlingen van kindcentrum In het 
Hart van het Hout flink hun best gedaan om 
twee mooie pagina’s te maken. Knutselprojec-
ten, verhalen en tekeningen sieren de kinder-
pagina’s die u in deze editie vindt. Deze keer 
leest u het eerste deel over de geschiedenis van 
Raaijmakers: van kuiperij tot houthandel. 

Om het leuk te houden voor u als lezer, 
kunt u ook nog iets winnen! In dit magazine 
staat een puzzel. Als u het juiste antwoord 
weet, kunt u deze mailen naar redactie@
onsmierlohout.nl en een waarde cheque win-
nen van friture zaal Adelaars t.w.v. 20 euro! 

Voor het eerst deze editie kunt u ook iemand 
opgeven voor een bloemetje. Blader snel verder 
om te zien wat de voorwaarden zijn.
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fi nanciële planning wonen | hypotheken echtscheidingen

Geef je dromen 
een Kanzz
Financiële planning levert 
je meer op dan het kost! 
Ben je onzeker over je 
fi nanciële toekomst? 
Start met een fi nancieel plan. 
Je bespaart geld en kunt de 
juiste fi nanciële beslissingen 
nemen. Bel voor een 
vrijblijvende afspraak of 
kijk op kanzz.nl.

Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl
Herselsestraat 16  
5708 XK  Helmond
www.kanzz.nl

Salades, vers gesneden 

groente, broodjes gezond, 

verse bereide maaltijden en 

wraps en natuurlijk het 

verse groente en fruit.

Hoofdstraat 144, Mierlo-Hout
T: 0492-350915

Van Rijsingen

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

2+1
GRATIS

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

Ambachtelijk 
Italiaans roomijs 
Keuze uit maar liefst 25 smaken. 

Bak á 1 liter - Luigi. Per bak 3,99

Diepvriesspecialist van Rijsingen 
De Hoefkens 1B, Helmond. 0492-544407
Facebook.com/vanrijsingendiepvrieshelmond 
Aanbieding alleen geldig in de winkel van de Diepvriesspecialist Helmond,zolang de voorraad strekt, 
heel de maand mei 2020. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

10,99

3 bakken 
voor

In december heeft op het kerkplein, zoals elk jaar, een 
grote wensboom gestaan. Het OVMH heeft inmiddels de 
wensen die vervuld gaan worden gekozen. Het bestuur 
wacht op een goed moment om deze bekend te maken 
in verband met het coronavirus. Zij nemen contact op 
met de winnaars zodra het weer verantwoord is. 

Winnaars wensboom
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In de spotlights: Maarten is geboren in 
Sint-Oedenrode, maar woont inmiddels 
al meer dan vijftien jaar in Mierlo-Hout. 
Zijn grootste passie is muziek. Dit jaar 
hangt Maarten de slingers op, want hij 
viert zijn 10-jarig jubileum als solozan-
ger. Wij spraken Maarten over zijn liefde 
voor muziek, zijn jubileum en wat de toe-
komst gaat brengen. 

Jong geleerd is oud gedaan
Muzikaliteit is er bij Maarten met de pap-
lepel ingegoten. “In mijn jongere jaren ben 
ik opgegroeid met alleen maar muziek 
om me heen. Zo stond ik altijd samen 
met mijn moeder te zingen in de keuken. 
Veel leden van de familie zaten in de fan-
fare van mijn geboortedorp. 
Ik sloot ook aan, maar dit was eigenlijk 
niks van mij. Op een dag hoorde een fa-
milielid mij zingen en die zei: “Die jongen 
moet niet blazen, die moet zingen.” Van-
uit daar is mijn eerste bandje ontstaan, 
samen met mijn broer.”

Muziek brengt vreugde
We leven op dit moment in een vreemde 
periode. Muziek kan daar ook een stukje 
steun bieden. Maarten gaf daarom een 
optreden voor de inwoners van Alphon-
sus. “Mijn optreden bij Alphonsus was erg 
leuk om te doen. Ik voelde me verplicht 
om als muzikant zijnde die mensen een 
leuke middag te bezorgen in deze tijd. 
Muziek brengt vreugde in het leven.” 

Maarten geniet van zulke optredens: 
“Daarom ben ik ook heel blij dat mijn 
optredens heel gevarieerd zijn. Van privé-
feestje thuis, tot grote zalen maar ook re-
gelmatig bij verzorgingshuizen en andere 
zorginstanties.” 

Een droom die uitkomt
Dit jaar viert Maarten zijn 10-jarig jubileum 
als soloartiest. Iets om trots op te zijn toch? 
“Na vanaf mijn twaalfde altijd in bands te 
hebben gespeeld. En dan nu gewoon mijn 
10-jarig jubileum als solozanger gaan vie-
ren. Dat is iets waar ik als kind zijnde alleen 
maar over kon dromen. In dat opzicht ben 
ik best wel trots op mezelf.”

Geen twijfel over mogelijk
Op de vraag of Maarten er ooit over na 
denkt om te stoppen met muziek is het 
antwoord snel gevonden. “Nee nooit. Ik 
heb er nooit aan gedacht om te stoppen. 
Muziek is echt mijn leven, mijn passie en 
grootste hobby. Mijn aankomende single 
heet daarom ook Muziek is mijn leven.”

Groots gevierd
Het jubileum van Maarten gaat niet on-
opgemerkt voorbij. Het belooft een groot 
feest te worden. “Tijdens mijn jubileum-
feest komt er ook een album uit. Met 
covers, eigen muziek en nieuwe muziek. 
Iedereen is van harte welkom om dit sa-
men met ons te komen vieren in Café 
de Karper. Het beloofd een leuk feest te 
worden met tal van artiesten, entree is 
natuurlijk gratis.” Op dit moment is er nog 
geen datum door alle onzekerheid. “We 
gaan nog een datum plannen wanneer dit 
weer mogelijk is.”

Komende 10 jaar
“Daarna gaan we vooruitkijken naar de 
komende 10 jaar. Er komen hele mooie 
dingen aan. Waaronder de Buulse Proms 
en veel optredens. Mijn grootste wens nu 
is om een tweede single op te nemen met 
mijn oudste zoon, of zelfs met mijn bei-
den zoons. Wie weet...

In de 
spotlights
Maarten 
Verhees

Ken jij iemand die een bloemetje ver-
dient? Een moeder, vader, opa, oma, 
buurvrouw, kennis of iemand anders 
die wel even in het zonnetje gezet 
mag worden?

In samenwerking met Bloemboetiek 
Nicole geeft het Ons Mierlo-Hout Ma-
gazine elke editie een mooi bloemetje 
weg. Mail je motivatie naar redactie@
onsmierlohout.nl en vertel ons waarom 
jij vindt dat diegene dit verdient. Instu-
ren van je motivatie kan tot 18 mei.

Een bloemetje 
voor een bijzonder 
iemand

Door Lisa Meeuwsen  |  F Maarten Verhees
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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

INSHAPE

Helmond - Brandevoort
De Plaetse 165a, 5707 ZJ Helmond
tel: 0492-389814
info@inshape-brandevoort.nl

Neem gerust 
contact met ons op 

voor een gratis 
intake gesprek

Afvallen
doen we 

samen
Neem gerust 

contact met ons op 
voor een gratis 
intake gesprekintake gesprek

doen we 
samen
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Achter de schermen zijn wij nu druk in de 
weer om volgens de richtlijnen van het 
RIVM, een veilige studio te creëren voor 
jou. Zodra het weer kan en mag bieden wij 
niet alleen begeleiding in voeding, maar 
ook weer in beweging. 

Voeding
Bij In Shape Afslankstudio houden wij het 
graag makkelijk. Wij willen je juist laten er-
varen dat diëten of gezond eten helemaal 
niet saai of ingewikkeld hoeft te zijn. Vari-
atie, handige tips en recepten zorgen voor 
lekker voor een programma dat makkelijk 
vol te houden is. Wij begeleiden je per-

soonlijk en stemmen een eetprogramma 
voor je op dat bij jou past.  Daarnaast 
bieden wij ook de voedingsprogramma’s 
Slinc., SLIMdiet en Clean 9. 

Beweging
In onze studio maken wij gebruik van de 
Powerfit infraroodcabine, Vacushaper 
(loopband) en Vacumove (crosstrainer) 
die doelgericht afvallen en plaatselijke 
figuurcorrectie mogelijk maken. De Po-
werfit is speciaal voor vrouwen die over 
het gehele lichaam willen afslanken met 
de nadruk op de buik, billen en/of benen. 
In de warmtecabine, voer je liggend oefe-

ningen uit. De combinatie van warmte en 
een intensieve spieractiviteit zorgt voor 
een snelle vetafbraak. De Vacushaper en 
Vacumove zijn speciaal om af te slan-
ken op het onderlichaam en cellulitis te 
bestrijden. Wil je juist op de benen en/
of billen afvallen, dan is doorbloeding dé 
uitkomst. Een combinatie van vacuüm 
en een lichte looptraining zorgt voor een 
betere doorbloeding op de bekende pro-
bleemzones en vetverbranding.

In Shape 
Afslankstudio 
Brandevoort
In Shape Afslankstudio is er ook nú tijdens Corona voor jou als je wilt afvallen of de 
gezondere versie van jezelf wilt worden.  Dat doen we samen, je staat er niet alleen 
voor! Op dit moment is onze studio nog gesloten, je kunt wel alvast onder telefoni-
sche begeleiding één van onze voedingsprogramma's starten.

Heb je een vraag, of ben je 
nieuwsgierig, maak dan gerust 
een afspraak! Een intakegesprek 
is altijd gratis en vrijblijvend! 

In Shape afslankstudio 
Brandevoort
info@inshape-brandevoort.nl
0492-389814

Afscheid nemen en rouwen 
onder bijzondere omstandigheden

Hoe doe je dat?
Op dit moment leven we in een wereld 
die volledig op z’n kop staat. We weten 
niet voor hoelang nog. Wat een bizarre 
tijd voor al die families die nu afscheid 
moeten nemen van hun dierbaren. De 
strenge opgelegde regels zijn er voor ie-
ders veiligheid maar toch, we willen zo 
graag meer voor elkaar betekenen. 

Niet betrokken mogen zijn bij de laatste 
verzorging, aanwezigheid van maar 30 
personen, geen condoleanceregister, af-
stand houden van elkaar en geen knuffel 
of hand mogen geven. Het zijn maar een 
paar voorbeelden van de regels die nu 
gelden. Door extra goed te luisteren naar 
wat een familie mij vertelt over hun dier-
bare, probeer ik met de weinige middelen 

die nu voor handen zijn, een zo persoon-
lijk mogelijk afscheid voor te bereiden. 

Hoe geven we op dit moment toch vorm 
aan een afscheid? En het zit hem juist nu 
in de kleine dingen. Een familie die op hun 
rouwkaart een vergeet-me-nietje heeft 
afgebeeld, wordt door mij opgepikt en 
bij afloop van de dienst krijgen alle aan-
wezigen een potje met vergeet-me-niet-
zaadjes mee naar huis. Een toepasselijk 
persoonlijk aandenken aan de uitvaart. 
Een wielrenner in hart en nieren wordt 
door zijn fietsmaten uitgeleide gedaan. 

Zij fietsen een stukje langs de rouwau-
to mee, terwijl de familie achterblijft en 
de stoet uitzwaait. Het achtergebleven 

hondje van meneer dat aanwezig mag 
zijn tijdens het afscheidsbezoek en op 
die manier ook afscheid neemt van zijn 
baasje. Het zijn maar paar voorbeelden. 
Afscheid nemen kan maar één keer, en 
ik hoop dan ook uit het diepst van mijn 
hart, dat ik een klein steentje heb kunnen 
bijdragen aan een passend afscheid. Voor 
de nabestaanden erg belangrijk om verder 
te moeten in hun verwerking van rouw en 
verdriet. Ik wens dan ook alle families die 
in deze tijd een dierbare hebben verloren 
heel veel kracht toe. Laten we er zijn voor 
elkaar, elkaar ondersteunen daar waar we 
kunnen.

Juliette 
Poelmann – Magis
Monuta Magis
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Tony en Nico zijn beide geboren en getogen in Mierlo-Hout. 
“We woonde bij elkaar in de buurt en leerde elkaar kennen 
via vrienden. Toen we een jaar of 16 waren, kregen we verke-
ring”, laat Tony weten via een telefonisch interview. Of het 
liefde op het eerste gezicht was: “Nou, het heeft wel moe-
ten groeien”, zegt ze lachend. Zeven jaar later stapten ze 
samen in het huwelijksbootje. 
Het stel heeft twee dochters, zijn opa en oma van vijf 
kleinkinderen en overgrootouders van zeven achterklein-
kinderen. En daar hebben ze het druk mee, zegt Tony 
aan de telefoon. “We zijn altijd bezig met cadeautjes. Er 
is altijd wel iets te vieren. We zijn blij dat we dit nog mee 
mogen maken.”

De kleinkinderen laten weten dat ze blij zijn dat hun groot-
ouders nog zo betrokken zijn in hun leven. “Opa is nog bijna 
altijd bezig met klusjes en oma vindt het fantastisch om 
creatief bezig te zijn met de achterkleinkinderen”, laat klein-
zoon Jannick weten.

Tóch nog een feestje
60 jaar getrouwd zijn is niet niks en er is dan ook alle reden 
om een feestje te vieren. “De kaarten waren al geschreven 
en de rest was allemaal geregeld, maar helaas kan het feest 
niet doorgaan in verband met het coronavirus. Maar we 
laten het niet onopgemerkt voorbij gaan en zullen op een 
ander moment feest vieren.”

Tóch wordt er nog een klein feestje gevierd: de kinderen en 
kleinkinderen organiseerden op 21 april een speciale dag 
voor ‘opa en oma’. Op gepaste 1,5 meter afstand zongen de 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen samen met 
een muzikant het jubilerende paar toe. Zij genoten hiervan 
vanaf het balkon. Ook was er, ter gelegenheid van het jubi-
leum, een actie uitgezet om een kaartje te sturen naar het 
paar. Ten tijden van dit interview, waren er al acht kaarten 
bezorgd met felicitaties voor het stel.

Brunchen met de burgemeester
Echtparen die deze bijzondere mijlpaal binnen hun huwe-
lijk behalen, worden uitgenodigd om met burgemeester 
Blanksma te gaan lunchen in het kasteel van Helmond. Hier 
worden zij dan in het zonnetje gezet. “De uitnodiging heb-
ben we al liggen, maar of dat allemaal doorgaat, is nog maar 
de vraag. Het zijn nu tijden van onmacht voor ons allemaal. 
Het voornaamste is nu, dat we samen gezond blijven.”

Echtpaar van de Kimmenade 
viert Diamanten bruiloft
21 april is voor Tony en Nico van de Kimmenade een bijzondere dag. 

Op deze dag stapten zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje in Helmond. 
Wat deze dag extra speciaal maakt, is dat Nico op deze dag 83 wordt. 

F | Familie van de Kimmenade
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column Alex Sievers

In de steden is momenteel natuurlijk wei-
nig vertier te vinden. Dat laat onverlet dat 
de schoonheid van de bloesems, van de 
bollen en ander ontluikend groen ons een 
heerlijk gevoel geeft. 

Nog maar een jaar geleden mocht ik een 
weekje in Japan zijn. Een week wande-
lend onder de kersenbloesems. Wat een 
pracht! Hele straten en parken staan vol 
met de sakura, het Japanse woord voor 
kersenbloesem, die in april uitbundig 
bloeien in verschillende fragiele tinten wit 
en roze. In Japan is de sakura meer dan 
slechts een prachtig bloeiende boom. 
De sakura is zeer sterk verweven met de 
Japanse cultuur en komt al zeker dui-
zend voor in allerlei historische verhalen. 
Je bent geen echte Japanner als je niet 
van kersenbloesems houdt! In het Ueno 
Park in Tokio ben ik één van de duizen-

den bezoekers. Vrijwel allen zitten op 
een blauwkleurig picknickzeiltje onder 
de kersenbloesems en vieren met fami-
lie en vrienden het feest van de sakura. 
Meer dan eens word ik uitgenodigd om 
op zo’n zeiltje plaats te nemen om Ja-
panse snacks te komen eten en sake te 
drinken. Dit jaar zal dat anders zijn. Ook in 
Japan houden mensen afstand, maar dat 
weerhoudt mensen er niet van om in hun 
eentje onder de sakura te gaan zitten en 
ervan te genieten. 
De betekenis van de sakura in de Japanse 
samenleving is die van een nieuw begin. 
De lente! Als symbool voor alles wat nog 
gaat komen. Nieuwe plannen, nieuwe 
vrienden, nieuwe kansen. Met respect 
voor alles wat was en is. Een open hou-
ding naar de toekomst met ruimte voor 
nieuwe ideeën en om bestaande liefdes 
te bezegelen.

Dat is ook onze ambitie als we werken 
aan het nieuwe Dorpsplein Mierlo-Hout. 
Een nieuw dorpscentrum met waardering 
en aandacht voor bestaande waarden en 
de historische context. We onderscheiden 
daarbij twee, met elkaar verbonden ge-
bieden: het feitelijke dorsplein langs de 
Hoofdstraat en de Kloostertuin tussen 
de Hoofdstraat en de Kardinaal van Enc-
kevoirtstraat. Voor beide gebieden geldt 
dat we laagdrempelige en vanzelfspre-
kende ontmoetingen willen aanmoedi-
gen. Ideeën die deze wensen ondersteu-
nen nemen we graag mee in de verdere 
ontwikkeling van de plannen.

Op welke vlakken zou jij nieuwe inzichten 
voor het Dorpsplein verwelkomen? Of heb 
je zelf al enkele ideeën om samen met 
ons het Dorpsplein verder te verfraaien? 
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:
Voorjaar!

Voorjaarsconfetti, kopt de NRC in een artikel dat 
gaat over de aantrekkingskracht van bloemen in deze 
verwarrende tijd. Confetti verwijst daarbij naar al die 
prachtige, vaak doorschijnende bloesemblaadjes die 
vanuit de bomen naar beneden dwarrelen. 
Juist omdat onzekerheid de dag van vandaag markeert, 
zoeken we troost in de bloemenpracht van de lente, 
zo is uit het artikel op te maken.

F | Alex Sievers
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Ik ben Lizzy en mijn hobby is dansen bij 
de dansmarietjes van de Klein Houtse 
Kluppelkes. We oefenen op maandag-
avond met Lotte en Julia, die ons een 
nieuwe dans leren. We zijn met 11 meis-
jes en onze dans heeft veel verschillen-
de pasjes, met het dansen maken we 
allemaal verschillende figuren dat ziet er 
heel mooi uit.

Als het november is mogen we voor het 
eerst optreden, we hebben dan allemaal 
dezelfde blauwe pakjes en laarsjes aan. 
Ons haar hebben we ook allemaal het-
zelfde met dezelfde scrunchies en we krij-
gen ook make up op en glitter in ons haar.

Voor de carnaval begint gaan we op be-
zoek bij andere carnavalsverenigingen dat 
vind ik heel leuk omdat we daar dan al op 
mogen treden. Met de carnaval mogen 
we iedere dag optreden, het allerleukste 
vond ik op de wagen staan bij de optocht 
in Mierlo-Hout en de kindermiddag.

Mijn oom houdt ook heel erg van carna-
val, hij zit bij de Bromsnorren en is bij de 
Houtse Kluppels op bezoek geweest. Ik 
heb al weer heel veel zin in de volgende 
carnaval want nu komen er ook nog twee 
vriendinnetjes bij de dansmarietjes.

Lizzy Ninthe

Tess

Ik ben Ninthe en ik ben 7 jaar. Ik zit op turnen en dat vind ik heel leuk om te doen 
omdat je heel veel trucjes leer. 

Je leert bijvoorbeeld op de balk lopen, aan de brug hangen en trucjes op de mat. Trucjes 
op de mat zijn bijvoorbeeld de handstand en de radslag. Soms mogen we in de blok-
kenbak springen. Dit is een bak met schuimblokken en dat vind ik superleuk. Ik train 
twee keer in de week op woensdag en zaterdag. Ik train met nog 11 andere leuke meisjes 
en we hebben een super leuk juf en die heet Fenne.

Hoi allemaal, mijn naam is Tess Verbakel. Ik ben 
7 jaar oud en zit in groep 4 van Kindcentrum in 
het hart van het Hout bij juf Kim en juf Erica. 

Door de coronacrisis zijn we al een paar weekjes 
thuis, en mis ik mijn juffen en vriendinnen wel, 
maar ik kan elke dag videobellen met mijn beste 
vriendin Lynn. We gaan dan samen knutselen,  te-
kenen, make-uppen en lekker kletsen en lachen. Mijn 
grootste hobby is paardrijden. Ook dat kan nu even niet en 
mis ik de lieve paarden heel erg, maar we zien regelmatig leuke foto’s van de paarden in 
berichten. Ook ben ik veel aan het videobellen met mijn opa en oma die ik alleen van 
een afstandje kan zien maar niet kan knuffelen, maar gelukkig ga ik ook met hun elke 
dag videobellen en kunnen we even lekker kletsen.

Ik verveel me thuis niet. In de ochtend doe ik mijn huiswerk en dan heb ik de rest van 
de dag lekker vrij en knutsel ik veel voor opa en oma, maak tekeningen en soms speel ik 
achter buiten of speel ik met mijn nep paard. 

Heel veel groetjes van Tess 

achter buiten of speel ik met mijn nep paard. 

De coronacrisis houdt iedereen in haar greep. 
Om in deze tijden toch vrolijk te blijven, hebben de 
leerlingen van kindcentrum In het Hart van het Hout 
flink hun best gedaan om twee mooie pagina’s te 
maken. Knutselprojecten, verhalen en tekeningen 
sieren de kinderpagina’s die u in deze editie vindt.

Knutselprojecten

Tekst en foto’s | Kindcentrum In het Hart van het Hout
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De Superheld

Er was eens een superheld. Haar 
horloge begon te piepten. Er was 
een vis in gevaar, maar de super-
held kan niet onder water. Ze pro-
beert het toch, maar ze proest het 
uit . “Dat kan ik dus niet. Ik heb 
zuurstofflessen nodig.”

Ze keek in haar tas. Daar zat nog één 
fles in. Yes, dacht ze en ze dook het 
water in. Daar was de vis. Deze zat 
vast. De superheld maakte haar los 
en de vis zwom weg. De superheld 
zwom weer omhoog. Toen ze bo-
ven kwam schrok ze. Elk dier stond 
op het land of in de zee. Ze zeiden 
“hoera voor de superheld!” en ze 
leefde nog lang en gelukkig.

Rona Nika

Fleur

Tim

Een nieuw vakantiehuis op wielen

Mijn vaders droom is om een camper te 
hebben en die droom is uitgekomen. Een 
paar weken geleden op zaterdag hebben 
wij de camper gekocht. De camper stond 
vier dagen op onze oprit en we hebben wel 
vier dagen lang de camper schoongemaakt 
en daarbij had ik geholpen. Het duurde heel 
erg lang om alles schoon te maken want je wilt 
wel alles schoon hebben en dan weet je het ook dat 
je het zelf hebt gedaan en dan is het ook veel frisser.

De camper is uit 2004 dus zestien jaar oud, het bed en de bank is wel van dat kleed van 
vroeger. Nu staat de camper nog in de staling van wie de camper was en dan zoeken wij 
nog een plaats waar de camper nog kan staan. Ik hoop dat we heel erg leuke avonturen 
beleven maar nu door het Coronavirus kunnen we jammer genoeg nog niet op vakantie. 
Zodra het weer kan gaan we met het nieuwe vakantiehuis op wielen op vakantie.

Nika Neervens, 10 jaar

Natuurlijk zijn deze tijden niet leuk, maar je kan het ook zelf leuk maken. Door bijvoor-
beeld thuis te sporten. Ik doe aan volleybal. Dat is ook een hele leuke sport en ik, mijn 
zus en mijn broertje doen dit in de tuin.

Wij hebben het best gezellig met elkaar. Mijn zus vindt het saai, ik niet echt. Ik vind het 
heel goed gaan. Ik mag wel van mama en papa buitenspelen met mijn overbuurmeisje. 
Ik wil ook nog zeggen voor de mensen die corona hebben: heel veel sterkte wij denken 
aan jullie. Ik heb ook nog huisdieren. Ik heb tweekonijnen. Ze heten Zorro en Coco. Zorro 
is van mijn zus en Coco is van mij. Ik heb ook drie vissen. Twee vissen zijn van mijn 
broertje en één vis is van mij. Ik heb ook nog drie kippen. Die zijn allemaal van mij. We 
hadden eerst nog negen kippen, zeven kuikentjes een haan en een kip. Voor hulpverle-
ners: heel veel succes met de corona patiënten.

Opa en oma goed bezig!

Opa en oma Frans en Betsie uit Aarle-Rixtel 
zijn super goed bezig ze hebben een mi-
ni-bibliotheek geopend op een marktkraam 
voor hun huis! Je kan er gratis boeken mee-
nemen, lenen, ruilen en boeken bijleggen. 

Er komen veel volwassenen en kinderen een 
kijkje nemen of boeken ruilen. Natuurlijk wel op 
gepaste afstand! Laatst kwam er een kindje met zijn 
moeder een zelf gebakken koek brengen voor de opa en 
oma! En dat is nog niet alles: ze hebben ook twee leuke win acties, een kleurwedstrijd 
en een raad het aantal paaseieren (met pasen).
Ik ben daarom super trots op mijn opa en oma. Op hagelkruisweg 7 in Aarle-Rixtel. 
Kom zeker een kijkje nemen.

Mila
Berenjacht in Mierlo-Hout

Momenteel moeten veel mensen 
binnen blijven door het coronavirus.  
Als je kinderen hebt, kun je met ze 
naar buiten gaan, maar speeltuin 
Helmond West is dicht. Iemand 
heeft de berenjacht bedacht en 
nu kun je toch iets met je kinderen 
doen buiten.
 
Op de Facebook groep berenjacht 
Helmond kun je allemaal zien wie er 
een beer voor het raam heeft staan. 
Zo kun je voor dat je gaat een rou-
te bepalen met je kinderen. Je kunt 
zelfs een berenjacht bingo kaart uit-
printen, zodat je er een wedstrijdje 
mee kan doen. Er doen veel huizen 
mee in Mierlo-Hout, dus je kunt 
meerdere routes lopen. Mochten jul-
lie gaan, veel plezier!

Mila van Haren
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Raaijmakers
Van kuiperij tot houthandel (deel 1: 1877-1940)

Door: Giel van Hooff en Jules Raaijmakers, foto's: particuliere collectie en RHCe.

Op de oude gemeentegrens van Helmond en Mierlo, dicht bij de Goorloop, stonden tot voor kort 
de markante bedrijfsgebouwen van houthandel Raaijmakers. Nu worden daar 108 woningen 

gebouwd, wat iets zegt over de grootte van de houtwerf. Precies tussen 't Haagje en 't Hout gelegen, 
zijn er nog maar weinig tastbare sporen van de fi rma terug te vinden. De villa 'de Raymert' en 

enkele muurresten zijn de enige tastbare herinneringen. Daarom vonden Giel van Hoo�  en Jules 
Raaijmakers het de hoogste tijd om de bedrijfsgeschiedenis op papier te zetten; hier volgt deel 1. 

Een korte voorgeschiedenis
De vanaf 1870 snel opkomende marga-
rine-industrie in Helmond en omge-
ving, die vooral gericht was op export 
naar Engeland, had houten vaten nodig 
voor de verpakking van haar producten. 
Losse pakjes margarine bestonden nog 
niet, alles ging in bulk. Rond 1875 kwam 
er een eerste aparte, machinale kuiperij 
in Helmond en die werkte vooral voor 
de ‘boterkletsers’. Dit inspireerde meer 
ondernemers. In Nuenen dreef Willem 
Raaijmakers op de Berg een kuiperij. Zoon 
Johannes was vermoedelijk al vanaf 1873 
beheerder van het vaderlijk bedrijf, maar 
zag blijkbaar meer kansen voor een eigen 
bedrijf in het naburige Helmond. Door zijn 
huwelijk, in 1877, met de rijke Nuenense 
Elisabeth of wel Betje de Roij kwam er ook 
geld voor beschikbaar. Het pas getrouwde 
stel - beiden twintigers – begon aan de 
Helmondscheweg in Mierlo-Hout, nabij 
de gemeentegrens met Helmond, bij de 
splitsing met de Hortsedijk, toen nog 
Stiphoutseweg/Zwapoelstraat geheten – 
met een eigen handkuiperij. Het werd de 
geboorte van een familiebedrijf dat 135 

jaar houtgeschiedenis zou schrijven. Zijn 
afkomst en beroepsactiviteiten gaven 
Johan de bijnaam waaronder hij alge-
meen bekend was: Hannes de kuiper. De 
reden voor de specifieke keuzeplaats van 
vestiging is onbekend, het familieverhaal 
wil dat Hannes zich liever aan het kanaal 
had gevestigd, maar dat Betje dat tegen 
hield, en het geld kwam van haar familie, 
dus... Het jonge paar vestigde zich na een 
kort verblijf in Mierlo-Hout - waar hun 
eerste kind ter wereld kwam -, al gauw in 
Helmond waar tussen 1879 en 1890 nog 
zes kinderen geboren werden. Hannes 
en Betje werkten hard maar boerden 
ook goed, Hannes door de houthandel 
naast zijn kuiperij, terwijl Betje de herberg 
bestierde die zij ook dreven. De handel 
werd allengs belangrijker, rond 1900 
ging Hannes bijvoorbeeld al naar de 
Houtbeurs in Amsterdam. Uit de overle-
vering is zijn uitspraak bekend: "Liever een 
pond handel, dan een kilo arbeid". 

Raaijmakers + Mertens = Raymert
In 1898 kocht Hannes een groot stuk 
grond van 5,5 hectaren nabij de Goorloop 

(voor f  3.800), vlakbij hun bedrijf, met 
daarop de boerderij de Vlasakkers. Die 
boerderij werd gesloopt en in 1899 liet 
het echtpaar Raaijmakers-De Roij hier 
een nieuw woonhuis annex kantoor en 
café bouwen: het latere restaurant De 
Raymert, nu Nastrium. Het ontwerp van 
de Helmondse architect J.W. van der 
Putten omvatte naast het hoofdgebouw 
ook diverse bijgebouwen en een zoge-
heten warande, een pleziertuin. De latere 
naam Raymert is afgeleid van de achter-
naam van de eerstvolgende bewoners: 
uiteraard Raaijmakers in combinatie met 
die van Mertens: de broers Adrianus en 
Piet waren beiden getrouwd met doch-
ters van Maan Mertens, de oprichter van 
Mertens bouwbedrijf te Weert (nu nog 
bestaand, aannemer van Westwijzer). 
Deze Toos en Marie, afkomstig uit een 
soortgelijk (bedrijfs)milieu (hun vader 
had onder meer een houtzagerij), hadden 
grote invloed op die twee broers. Ze 
brachten bij hun huwelijk behalve een koe 
ook enkele percelen in het Weerterbos 
mee, waaruit Marie met de hondenkar 
samen met enkele zagers hout ging halen. 

De houtbewerkingsafdeling en de overdekte houtopslag omstreeks 1930.
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Van duigen naar zagen en schaven
Met het verdwijnen van de margarine-in-
dustrie in de regio begin twintigste eeuw 
viel een groot deel van de afzet weg, 
hoewel andere takken van de voedings-
middelenindustrie, met name de boter-
fabriekjes en de brouwerijen, nog wel 
afzetmogelijkheden boden. Zo leverde 
Raaijmakers in 1885 een deel van de 
inventaris van de nieuwe brouwerij van de 
Trappisten te Berkel-Enschot: 120 tonnen 
in diverse uitvoeringen en inhoud en 
verder twintig vloten, een grote kuip en een 
grote bierkan. Het bedrijf was met vaat-
werk en bierfusten vertegenwoordigd op 
de tentoonstelling van Noordbrabantsche 
Nijverheid, in 1897. Alternatieve poten-
tiële afnemers in de nabijheid waren er 
wel, zoals de draadnagelfabrieken en de 
cacaofabriek, maar deze boden slechts 
onregelmatig werk, als extra toelevering 
naast de productie in hun eigen kuiperij. 
Mede daardoor gingen na 1900 de zelf-
standige kuiperijen geleidelijk achteruit in 
aantal of activiteiten. Sommige begonnen 
andere, gerelateerde producten te maken. 
Hannes kocht al eerder het hout voor de 
kuiperij zelf in, tot in België toe, en breidde 
deze houthandel van lieverlede uit. Hij 
leverde al vanaf circa 1890 onder meer 
eikenhouten dwarsliggers. Waar deze 
gezaagd werden, is onbekend. In 1907 
startte hij met assistentie van zijn vier 
zonen een eigen stoomzagerij vlak bij zijn 
nieuwe woonhuis, op Helmonds grond-
gebied, op de plaats waar hij in 1900 een 
huis met café-vergunning had verworven. 
Deze activiteiten werden verder uitge-
breid, er werd voortdurend gemoderni-
seerd. Na het overlijden van Hannes in 
1917 bleef het bezit onverdeeld onder 
beheer van moeder Betje. Pas na haar 

overlijden (op 26 februari 1925) werd de 
erfenis verdeeld onder de vier broers (in 
volgorde van leeftijd) Janus, Willem, Toon 
en Piet en hun zussen. De zaak werd al die 
jaren al gezamenlijk voortgezet door de 
vier broers, waarbij een zekere rolverdeling 
ontstond. Bij het overlijden van Betje was 
de jongste zoon 35 jaar en de oudste 45. 
Janus deed al jaren de inkoop van eiken, 
onder meer uit het Reichswald, over de 
grens bij Cuijk. Vanaf 1920 reisde hij regel-
matig per trein naar Duitsland. De perso-
neelsbezetting was aanvankelijk beperkt. 
Naast de vier broers werkten er een 
handvol knechten. Volgens de gemeente-
verslagen steeg tussen 1908 en 1920 de 
bezetting geleidelijk van vijf naar vijftien 
man. In de jaren twintig werd het bedrijf 
flink uitgebreid. In 1922 verrezen zowel 
een houtloods als een -bergplaats op het 
bedrijfsterrein aan de Mierloseweg. De 
personeelsomvang biedt een wisselend 
beeld, deze schommelt van tien tot 36, 
in 1930. Sinds 1928 was de onderneming 
deels geëlektrificeerd, terwijl het geïn-
stalleerd vermogen fors toenam (van 50 
pk rond 1920 tot 90 in 1930), een bewijs 
van een toenemende mechanisering. De 
zaak werd nog een aantal jaren voortgezet 
onder de naam firma Joh. Raaijmakers 
maar in 1932 gaan de vier broers over tot 
de omzetting in een naamloze vennoot-
schap. De Joh. Raaijmakers’ Houthandel 
NV heeft een maatschappelijk kapitaal 
van f  300.000, waarvan f  220.000 is 
geplaatst en gestort. Hoe de kapitaal-
verdeling tussen de vier broers – allen 
formeel directeur - was, is onbekend. 
De crisisjaren zijn ook voor Raaijmakers 
zwaar, 1936 wordt het eerste boekjaar van 
de NV met een verlies (van iets meer dan 
tweeduizend gulden). De werkgelegen-

heid is in de jaren dertig redelijk hoog, een 
dertig tot veertig mannen, naast enkele 
jongens, het geïnstalleerd vermogen 
explodeerde (1940: 525 pk), vermoede-
lijk vanwege de ingebruikname van een 
eigen elektriciteitscentrale waarbij de 
stoomketel gestookt werd met de hout-
krullen uit het eigen bedrijf. Eind 1940 
was het blijkbaar zeer slap, er staan nog 
maar vier volwassenen en dito jongens 
op de loonlijst. Vermoedelijk betreft de 
opgegeven personeelsomvang de vaste 
werklieden, daarnaast werden onregel-
matig losse arbeiders ingeschakeld voor 
het vervoer e.d. Het transport van hout 
ging in de jaren twintig nog grotendeels 
met paard en wagen, maar ook per spoor, 
tram en schip. In 1930 ging men over tot 
de aanschaf van een eerste vrachtauto, 
een Chenard-Walcker. Er werd geleverd 
in een groot deel van Zuid-Nederland 
en België, maar vanuit ’t  Hout werd 
ook hout getransporteerd naar IJmuiden, 
Rotterdam en Utrecht.

Producten en afnemers
Bij de stichting van een mechanische zagerij 
door Raaijmakers en door andere bedrijven 
in de regio (in Helmond ging Felix Clercx 
Raaijmakers een jaar eerder voor) speelde 
de opkomst van de mijnbouw in Zuid-
Limburg een rol. Mijnhout was tientallen 
jaren een belangrijk artikel. Naast dit en loon-
zaagwerk maakte de firma Joh. Raaijmakers 
ook halfproducten als spoor- en tramweg-
liggers en leverde het palen, wagenmakers-
hout én duigen (waarmee andere kuipers 
vooruit konden). Verder behoorden rond 
1914 tot het assortiment: takkenbossen en 
bosjes eiken kloven voor bakkerijen maar 
ook bouwartikelen als drempels, dorpels 
en balken. (lees verder op pag. 15)

De houthandelaar Janus Raaijmakers bij 
een circa 300 jaar oude, gevelde eik in de 

Warande, circa 1922. De eik is vermoedelijk 
omgehakt door eigen personeel van 

Raaijmakers, met onder meer Cor 
Nooijen, Karel Boerkamps en Piet Swiers 
op de voorgrond. Achter, naast Janus, de 
rentmeester van de familie Wesselman 

(met hoedje). Hoe deze knoest op de werf 
belandde is onbekend, vermoedelijk met 

de 'mallejan'.
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

De omgevingswet komt eraan. De wet 
zou per 1 januari 2021 in werking tre-
den, maar Sientje van Veldhoven, die 
tot 14 april minister was voor Milieu en 
Wonen, maakte bekend dat het plan 
wordt uitgesteld. Als de wet in werking 
treedt,  zal deze alle huidige wet- en re-
gelgeving voor de fysieke leefomgeving 
vervangen.

Dit gaat om gebieden zoals infrastruc-
tuur, wonen, ruimte, milieu en water. 
Doordat de wetgeving wordt gebundeld, 
zorgt dit ervoor dat de regels helder-
der en toegankelijker worden gemaakt. 
Dankzij deze wet krijgt de gemeente 
Helmond meer ruimte om eigen keuzes 
te maken, maar ook ruimte voor ideeën 
en initiatieven van inwoners uit de stad. 

Deze wet verplicht gemeenten tot het 
maken van een omgevingsplan. Mier-
lo-Hout is het proefgebied voor het 
omgevingsplan van de gemeente Hel-
mond. Dit omdat de wijk divers is op 
het gebied van horeca, bedrijven, wonen 
en maatschappelijke voorzieningen.  

Eén procedure
Het voordeel van deze wet is de toe-
gankelijkheid. Voor verschillende vraag-
stukken ontremd verbouwingen van uw 
huis, gelden nu verschillende loketten. 
Met de omgevingswet geldt straks: één 
wet, één loket, één procedure. Het is de 
bedoeling dat de procedure voor een 
vergunningsaanvraag op zijn langst acht 
weken gaat duren.  

Veilige leefomgeving
Het doel van een gericht op het creëren 
van een veilige en gezonde leefomge-
ving en een goede omgevingskwaliteit. 
“De regels van het omgevingsplan gel-
den voor iedereen. Inwoners, bedrijven 
en overheidsinstanties moeten zich bij 
het uitvoeren van activiteiten in de fy-
sieke leefomgeving aan de regels van 
het omgevingsplan houden”, zo meldt 
de gemeente. Uiteindelijk is het de be-
doeling dat er in 2029 een plan ligt voor 
alle wijken van Helmond.
Meer weten over de omgevingswet, 
kijk dan op:
www.helmond.nl/omgevingswet

Omgevingsplan 
Mierlo-Hout

F | Roos Lebens
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Uit de jaren twintig zijn meer gegevens 
bewaard gebleven. Zo weten we dat het 
aantal klanten varieerde van 337 in 1929 
tot 418 in 1930. De grootste klant was 
ongetwijfeld de Staatsmijnen in Limburg, 
waaraan – naast stutpalen – veel eiken 
bielsen werden geleverd. Die bielsen ofwel 
dwarsliggers, afm. 15 x 26 cm bij 260 cm., 
waren geteerd en kostten 1 gulden per 
meter. Er werd geleverd aan de mijnen 
Hendrik, de Wilhelmina, de Emma en 
de Maurits. De Staatsmijnen waren een 
kieskeurige klant en stuurden regelmatig 
keurmeesters naar de werf waar het te 
leveren hout gereed stond. In de verkoop-
boeken van 1926 – 1930 staan veel 
creditnota’s van de Staatsmijnen voor 
afgekeurde bielsen: niet vlak genoeg, rot 
of gescheurd. Elke leveringsbon bevatte 
een aparte kolom voor “afgekeurd”.

De firma Raaijmakers leverde allerlei 
andere houtsoorten en producten, 
desgewenst alles op maat gezaagd. 
Het assortiment houtsoorten omvatte 
zowel hardhout als eiken, beuken, iepen, 
essen, noten, kersen en kastanje als 

verschillende soorten zachthout als 
vuren, grenen, dennen en populieren. De 
bewerkte houtproducten bestonden uit 
plaathout en bestek, d.w.z. hout volgens 
bestek bewerkt qua uitvoering en maat. 
Steigerpalen, heipalen, weidepalen, 
schuifstempels, kozijnhout, architraven, 
dorpels, kachelblokjes, plinten, spaak-
blokken (voor de wagenmakers), tengels 
en kralen, vloerdelen. 

Een greep uit de klantenkring
De klantenkring omvatte illustere 
namen als Philips en de Nederlandsche 
Spoorwegen (ronde en rechthoekige 
schuifstempels). In deze periode leverde 
Raaijmakers veel bouwhout voor de 
uitbreiding van Eindhoven, Woensel en 
Tongelre. Tot de afnemers behoorden 
verder veel lokale en regionale afne-
mers met wie vaak jarenlange contacten 
bestonden. Een bijzondere, wel heel 
nabije ‘klant’ was de Wielerbaan Mierlo-
Hout. Deze in 1926 geopende houten 
wielerbaan lag op het terrein van de werf, 
achter de Mierloseweg, in de hoek van de 
huidige Itterestraat / Cortenbachstraat. 

Momenteel worden hier nieuwe huizen 
gebouwd onder de naam Parc Verde. Een 
greep uit de nabije klantenkring: de Zusters 
te Croy en te Mierlo-Hout, August Delen 
(Geldrop), het Veenbedrijf Gemeente 
Deurne, de Gemeente Eindhoven, de 
Cacaofabriek, Ned. Schroefboutenfabriek 
van Thiel & Co., steenfabriek J. van 
Grootel (Stiphout), Dries Slits, Everts & v/d 
Weijden (zaagsel en zaagmeel), Kon. Ned. 
Machinefabriek Begemann (kisthout), N.V. 
Van Vlissingen en Co.’s Katoenfabrieken,  
Gebr. Van Thiel, Prinzen en Van Glabbeek, 
Roomboterfabriek “De Eendracht”, 
Ramaer’s Textielfabrieken en J.A. Carp’s 
Garenfabrieken. Verder waren er contacten 
met en leveringen aan collega houtbe-
drijven als de Houthandels Jos Swinkels 
en De Vries, beide a/d Kanaaldijk, Felix 
Clercx, L. Bezemer en Zn. (beuken bestek) 
en Houtindustrie “Picus” te Eindhoven. 

Kortom, menige fabriek en woning in 
de wijde omtrek is in de periode tussen 
de twee wereldoorlogen voorzien van 
of gebouwd met hout van Houthandel 
Raaijmakers.

Een luchtfoto uit vermoedelijk 1934 waarop duidelijk de uitgestrektheid van het bedrijf van Raaijmakers aan de Mierloseweg te zien is. 
Linksboven de wielerbaan van De Greef en Jantje Klomp. Rechts van de houthandel de Goorloop. Midden onderaan de Mierloseweg de villa 

van Raaijmakers, rechts, ten oosten, daarvan de voortzetting van de overkluisde en verlegde Goorloop. 
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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

Tijdens de Waterchallenge leren kinde-
ren waarom zuinig met water omgaan 
zo belangrijk is en krijgen tips om te be-
sparen. Dat hoeft helemaal niet moeilijk 
te zijn. Denk aan het dicht draaien van 
de kraan tijdens het tandenpoetsen of 
het opvangen van water in een regenton. 
Op 6 maart was de kick-off: tijdens een 
gastles werden de klassen uitgedaagd om 
hun beste bespaarbeentje voor te zet-
ten. En met succes: er zijn fantastische 
resultaten geboekt. 

Het coronavirus leek even roet in het eten 
te gooien: alle leerlingen kwamen plotse-
ling thuis te zitten. Dit heeft hen echter 
niet laten tegengehouden door te gaan 
met water besparen! De tweede gastles is 
digitaal aangeboden, wat de leerkrachten 
en leerlingen goed opgepakt hebben. Wij 
zijn blij dat de Waterchallenge op deze 
manier toch kon doorgaan.  Ondertussen 

hebben we alle resultaten binnen. Op 
maandag 6 april vond de digitale prijsuit-
reiking plaats via social media. 

De beste bespaarder zat in de klas van juf 
Pauline van In het Hart van het Hout: bij 
Esmee thuis gebruikten ze maar 48,2 li-
ter water per persoon per dag. Dat is echt 
heel erg weinig, als je ziet dat het gemid-
delde 120 liter is. Alle prijswinnaars: gefe-
liciteerd! Boven alles willen wij iedereen 
bedanken voor de inzet.

Waterchallenge:
bespaar een maand 
zoveel mogelijk water!
Drie groepen 7 en 8, met maar één doel: zoveel mogelijk water besparen.  
KC In het Hart van het Hout en IKC Trudo deden mee met de Waterchallenge. 
En iedereen thuis bespaarde mee. Water besparen is van groot belang, 
water wordt niet voor niets ‘het blauwe goud’ genoemd.

De Waterchallenge is een project
van de Helmondse kunststichting
Stichting Beeld in samenwerking
met Conceptbureau voor 
Duurzame projecten Groen4Life. 
Het project is mede mogelijk door 
het Duurzaamheidsfonds van de 
gemeente Helmond.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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In de periode waarin het corona-
virus hoogtij viert, maakt ook het 
bestuur van het Houts Gemengd 
Koor zich grote zorgen. Nu wij van-
af dinsdag 10 maart niet meer we-
kelijks hebben kunnen repeteren, 
zijn onze contacten met de leden 
en die van de leden onderling weg-
gevallen. 

Gelukkig heeft het bestuur in deze 
periode zich kunnen redden met 
diverse mails en blijven bijna alle 
leden tóch op de hoogte van het 
reilen en zeilen van het koor.  Het 
bestuur is in afwachting van de 
berichten, die onze regering op 28 
april zal presenteren. Komt er een 
afzwakking? Worden de regelingen 
verlengd tot half of eind mei? Wat 
wordt het nieuwe beleid? 

Als dit magazine bij u in de bus valt, 
moet er al veel duidelijk zijn. Het 
bestuur heeft de stille hoop dat wij 
op dinsdag 2 juni of dinsdag 9 juni 
weer mogen repeteren en wij weer 
langzaamaan in onze gewone doen 
komen. 

De donkere wolk die nu nog boven 
ons hoofd hangt is het overheids-
beleid dat het “nieuwe normaal” 
wil invoeren. Steeds de afstand 
van 1,50 meter handhaven. Zo’n 
maatregel geeft het bestuur grote 
zorgen. Hoe gaan we dat oplossen? 
Hoe gaan we om met een dergelijke 
maatregel? In het maatschappelijk 
leven lijkt me dat al heel moeilijk, 
laat staan als 40 koorleden samen 
willen repeteren. 

Laten we positief blijven en hopen 
dat we begin juni deze corona-peri-
ode kunnen afsluiten. Houd tot dan 
de regels in acht, voor jezelf en voor 
anderen. met een zangersgroet en 
hou je veilig, 

Bestuur HGK

Nieuws van 
het Houts 
Gemengd Koor Met veel respect en bewondering sta ik tegenover de manier waarop de gemeenschap 

met de Coronacrisis omgaat. Er is veel reden om wanhopig te worden, maar alles wat 
er in beweging wordt gezet om de crisis in de hand te houden en te bedwingen, stemt 
hoopvol! 

Verreweg de meesten reageren goed op de maatregelen die genomen moeten wor-
den terwijl zij het normale contact dat we onder elkaar gewend waren, bemoeilijken. 
Anderhalve meter afstand, wachten op je beurt bij de boodschappen, binnen blijven 
terwijl de zon buiten schijnt, geen bezoek aan eenzame ouderen, geen dagbesteding 
en andere hulp die eigenlijk heel belangrijk zijn. Het is zeker niet gemakkelijk maar het 
werpt voor mij een nieuw licht op de betekenis van een bekende Bijbeltekst uit de Han-
delingen van de Apostelen. Deze tekst wordt in de kerk altijd na Pasen gelezen. “Allen 
bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen 
en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.” We zien hoeveel 
mensen iets voor een ander over heeft. De creativiteit aan ideeën om elkaar te steunen 
met bloemen, hartjes op T-shirts, beertjes voor het raam, zingen voor een apparte-
mentencomplex, zoomen met school, spelletjes thuis…

De lijst kan worden aangevuld. Want bezittingen die echt het hart raken en die blij-
vend goed doen, zijn de immateriële dingen zoals zorg, hartelijkheid, aandacht, liefde, 
troost, nabijheid. Daarbij wil ik de waarde van de materiële zaken niet onderschatten, 
want ook die zijn belangrijk maar wat eraan ten grondslag ligt is veel belangrijker. Het 
hart van mensen voor elkaar. Het lijkt net alsof de Coronacrisis onze harten meer met 
elkaar verbindt.

Bovendien lees ik het woord gemeenschappelijk nu met de Tablet in de hand. Is het 
niet fantastisch dat we zo gemakkelijk verbinding houden met elkaar via de telefoon 
en de computer en alle social media waarmee afstanden worden overbrugd en muren 
worden geslecht. We kunnen elkaar spreken en zien. We kunnen contact houden terwijl 
we thuis moeten blijven. En ook thuis leren we misschien op een nieuwe manier reke-
ning houden met elkaar. Waar we gewend waren elkaar maar even te ontlopen of zelf 
maar even weg te vluchten, lukt dat nu niet meer. Dat kan voor geweld zorgen, zoals 
iemand mij toevertrouwde dat de bom bij haar thuis wel een keer gebarsten was. Het 
huis was te klein, maar niemand kon een kant op. Na een periode waarin de spanning 
nog na-ijlde, ontstond langzaam weer een nieuw gesprek met elkaar. 

Er werd vrede gesloten en er kwam een rust onder elkaar die weldadig was. Met name 
de rust, het eerlijk gesprek, en de vrede wens ik ieder huis toe. Maak van het leven dat 
je samen deelt een goede tijd. Je zult er je leven lang plezier van hebben.
Hoewel de kerk slechts beperkt open is en de klokken van troost op woensdagavond 
luiden, gaat het gebed geruisloos door. Zo kwam ik de uitdrukking eens tegen: God is 
niet de zichtbare afwezige maar de onzichtbare aanwezige. Met het licht en de vrede 
van de verrijzenis van Jezus, wens ik u alle goeds en zegen.

Norbert Swagemakers, pastoor.

Volhouden



18

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

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

In memoriam:
Jan van Rest

Op 17 april jl. ontving de redactie van 

Ons Mierlo-Hout het trieste nieuws 

dat Jan van Rest overleden is. 

Jan was een altijd positief en 

vrolijke inwoner van Mierlo-Hout die 

jarenlang columns schreef voor Week-

krant De Loop Helmond en op 

zijn tijd ook voor het magazine.

Jan woonde sinds 1961 in Mierlo-Hout 

samen met zijn vrouw. In 2013 werd hij 

verkozen tot Mierlo-Houtenaar van het 

jaar. Hij is ook lang betrokken geweest 

bij het Mierlo-Houtse verenigingsleven 

zoals Fanfare Unitas, het parochiebe-

stuur, de Houtvonken. Ook was hij lid 

van de Helmondse gemeenteraad.

Het team van Ons Mierlo-Hout wenst 

de familie veel sterkte toe in deze bij-

zonder moeilijke tijden.
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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 18 mei 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie april 2020: Karin Uitenhoven 

Hey jij!
Heb jij nog een leuk verhaal dat je graag wil delen?

Mail dan naar redactie@onsmierlohout.nl

Of zou je graag adverteren? Wij helpen je graag!

Mail dan naar advertentie@onsmierlohout.nl

COMMUNICATIE
uw communicatie 

partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl



van Nederland!
DE LAAGSTE TRAPRENOVATIEPRIJS

ALMERE  •  AMSTERDAM  •  ARNHEM  •  BREDA
CAPELLE AD IJSSEL  •  EINDHOVEN  •  HELMOND

PVC

renovatie
trap

COMPLETE TRAP 13 TREDEN

In 10 kleuren,
incl. neuslijst
en stootborden.

incl. BTW

√ LAAGSTE PRIJSGARANTIE    √ BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND

STUNT
prijs!

395,-


