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2. U kunt ook een afspraak maken voor een consult op afstand.
De coronamaatregelen hebben ook invloed op de
dienstverlening van het Energiehuis. De vrije inloopspreekuren Wij nemen dan via een beeldverbinding (Skype of Google
zijn voorlopig geschrapt.
Hangout) contact met u op. Of als u dat liever wilt, handelen
wij uw vragen telefonisch af.
U kunt echter nog steeds bij ons terecht voor advies.
Afspraak maken?
Stuur ons dan een mail: info@energiehuishelmond.nl.
Opties:
1. Fysiek bezoek aan het Energiehuis kan uitsluitend op afspraak, Zet in de mail uw telefoonnummer, voorkeur voor optie 1 of 2,
zodat we de RIVM richtlijnen kunnen naleven.Afspraken zijn voorkeurstijd en het onderwerp waarover u informatie wilt.
Houd onze website in de gaten voor eventuele aanpassingen:
mogelijk op wo, do en vrij tussen 13:00 en 15:00 uur
www.energiehuishelmond.nl
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Beste lezer,
Voor u ligt alweer het vijfde nummer van het Ons
Mierlo-Hout dit jaar. Inmiddels zijn er versoepelingen aangekondigd voor verenigingen en andere organisaties binnen de wijk. Gelukkig is er aan
nieuws geen gebrek, want in deze editie vindt u
weer volop nieuws over Mierlo-Hout.
COLOFON
Ons Mierlo-Hout Magazine
Ook op internet:
www.onsmierlohout.nl
OPLAGE
5300 stuks in Mierlo-Hout,
Geldropseweg-West, Kroon-Krollaan,
Helmond-West.
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@onsmierlohout.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Danielle Huissoon (06-30 25 25 12)
REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Loes Bakels-van Rijsingen
Lisa Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@onsmierlohout.nl
Internet www.onsmierlohout.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 19 juni.
Verschijningsdatum volgende
editie 3 juli 2020.
BEZORGKLACHTEN EN VERSPREIDING
bezorging@onsmierlohout.nl
AFHAALADRESSEN ONS MIERLO-HOUT
• Wijkhuis De Geseldonk,
Cederhoutstraat 44, Mierlo-Hout
• Jan Linders, Janssen & Fritsenplein 11
• Jumbo, Hoofdstraat 168, Mierlo-Hout
• Bakker Dirks, Houtse Parallelweg 131
• Jurrius appelboer, Goorsebaan 16
• Shell Verbakel, Mierloseweg 206
OPMAAK
Chris Thielen
Rik Aarts
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
VOORPAGINA FOTO
Jan Dijstelbloem, www.jadijfoto.nl
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie
BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Ons Mierlo-Hout Magazine is alle
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten
aan worden ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

In deze editie
Treesje Vervoort. Deze Mierlo-Houtse werd in
1952 gekroond tot kersenkoningin in Mierlo. Op
het moment dat het dit magazine uitkomt, is het
kersenseizoen in volle gang. Toepasselijker kon
het artikel van drie pagina’s niet zijn. Ook zetten
we, zoals elke editie een Mierlo-Houtenaar, in de
spotlights. Ditmaal is Tiny Kuypers aan de beurt.
Actief binnen de Mierlo-Hout en de Helmondse gemeenteraad. Mocht u iemand kennen die
het ook verdient om in de spotlights te staan,
schroom dan niet om contact op te nemen met
onze redactie via redactie@onsmierlohout.nl
Ook zakelijk nieuws vindt u terug. Zo zal de Rabobank in Mierlo-Hout haar deuren definitief
sluiten en wordt er beschreven welke vervangende dienstverlening er zal worden aangeboden.
Ook achter de Rabobank nemen we een kijkje: bij
Nei Skoen gebeurt er, ondanks de crisis, nog genoeg. Dirk den Hollander vertelt ons er alles over.
Nog iets bijzonders: achter Savant Alphonsus
werd een mobiele ontmoetingsruimte geopend
door Savant directeur Peter Bosselaar en burgemeester Elly Blanksma. Deze ruimte is bedoeld
voor de bewoners van het woonzorgcentrum. De
mobiele ontmoetingsruimte is een kantoorunit,
met daarin twee compartimenten die door een
glazen wand afgescheiden zijn van elkaar. Hierbinnen wordt er gecommuniceerd via een intercomsysteem en beide compartimenten hebben
een eigen ingang.
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 winnen van friture zaal Adelaars
t.w.v. 20 euro! Ook kunt u iemand opgeven voor
een bloemetje. Blader snel verder om te zien wat
de voorwaarden zijn.
Heeft u tips voor onze redactie?
U mag ons altijd op de hoogte stellen via:
redactie@deloop.eu

Wij wensen u
veel leesplezier!

inhoud

5

Lintjes in Mierlo-Hout
Op vrijdag 24 april werden, zoals elk jaar,
de lintjes uitgereikt in Helmond.
Zo ook in Mierlo-Hout.

6

Op de koffie bij...
Met deze uitgave: Nei Skoen

7

Een praatje maken met de ouderen
van Savant Alphonsus
Stichting “Hart Voor Het Hout” heeft een slimme
oplossing bedacht waardoor alle bewoners van
Savant Alphonsus en hun dierbaren elkaar veilig
kunnen ontmoeten in levenden lijve, zonder dat
er fysiek contact plaatsvindt.

15

In de spotlights: Tiny Kuypers
Als er iemand in Mierlo-Hout kennis heeft van
het verkeer dan is het Tiny Kuypers. Met zijn jarenlange ervaring als rijinstructeur, eigen rijschool
en ervaring in de gemeenteraad op het gebied
van verkeersveiligheid kun je wel zeggen dat
verkeer een grote passie is in het leven van Tiny.

3

Goed onderwijs betekent ook: je
echt thuis voelen. Jezelf kunnen
zijn. Met een lach naar school
gaan en blij thuis komen.
In alles wat we doen, staan het
geluk en welbevinden van uw
kind centraal. Dat is waar onze
basisschool voor staat, elke dag.
Meer weten over hoe we dat
doen of het zelf ervaren? Bel
0492-523847 en maak een
afspraak voor een rondleiding.

Mahoniehoutstraat 13
5706 VS Helmond

www.obshout.nl

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

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

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
4

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

Lintjes in
Mierlo-Hout
Op vrijdag 24 april werden, zoals elk jaar, de lintjes uitgereikt
in Helmond. Zo ook in Mierlo-Hout. Het gebeurde dit jaar wél
iets anders. De burgemeester nam persoonlijk contact op met
de gedecoreerden via beeldbellen. De bodes legden direct na
ieder gesprek (veilig) bloemen achter bij de deur.
Joop van Os (80):
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Joop begon eind jaren ‘60 zijn vrijwilligersloopbaan als bestuurslid bij Zwemvereniging Lutra. Tot 1974 verzorgde hij
het clubblad en was waterpolotrainer. Zijn
vrijwilligerscarrière begon pas echt vanaf

zijn pensionering in 1995 bij De Zorgboog,
voorheen Verpleeghuizen Gewest Helmond. De eerste tien jaar zorgde hij drie
dagen per week voor radio-uitzendingen
t.b.v. alle Zorgbooglocaties (Jan de Witkliniek, Sint Jozefsheil en Keyserinnedael)
met een bereik van vele honderden bewoners. Tevens verzorgde hij de krant van
de Zorgboog, Klavertje Vier en later de
kabelkrant via alle TV’s. Hij organiseerde het Jaarfeest op het Landgoed Bakel
(Sint Jozefsheil en Jan de Wit Kliniek) met
20.000 bezoekers, de jaarlijkse Tourkwis,
de carnavalsavonden, inclusief de boerenbruiloft en hij beheerde de videotheek
voor de bewoners.
Vanaf 2012 vrijwilliger bij Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Helmond. Hij assisteert bij de vele activiteiten(verkeersexamen, fietsverlichtingsacties). Voor ouderen organiseert VVN cursussen voor
veilige deelname aan het verkeer. De heer
van Os was zo’n 13 jaar bezorger van het
buurtblad de Houtvonken in de wijk Mierlo-Hout en is al bijna tien jaar de archiefbeheerder van Fanfare Unitas.

Joke van Eemeren (51):
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Joke zet zich al ruim 25 jaar intensief in
voor de Mierlo-Houtse gemeenschap.
Met name als voorzitster van de commissie Verkeer heeft ze veel voor deze
wijk (en omstreken) betekend. Nauw betrokken bij de planontwikkeling en het
planontwerp van het recente renovatieproject Mierloseweg, mede in overleg met
de gemeente Helmond, wat eind 2019
gereed gekomen. Ze zet zich als vrijwillig jongerenwerker op vele fronten in; ze
zorgde voor onderkomens voor de jeugd.
Ook is zij de initiatiefneemster van de
organisatie van Minor-“frisfeesten” voor
de jeugd. Hierbij zorgt ze ook voor de
communicatie, verkeersregelaars, beveiligingsbedrijven, EHBO, geluidstechnici. Al
jaren collecteert ze voor de Hartstichting
en sinds 2014 is ze penningmeester voor
Wijkraad Mierlo-Hout.

Foto’s | Gemeente Helmond
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Nei Skoen: een veilige
plek voor iedereen
Een ontmoetingsplaats waar iedereen
welkom is. Dat is Stichting Nei Skoen
aan de Hoofdstraat. Binnen de stichting
heerst een ongedwongen sfeer waarbij je geen label opgeplakt krijgt. 10 mei
bestond de learning community alweer
drie jaar. En in die drie jaar is er veel veranderd, vinden ook Dirk den Hollander en
Mariane. Dirk is een van de oprichters van
de stichting en Mariane is deelnemer en
voert de kookbrigade van Nei Skoen aan.
Nei Skoen is op dit moment gesloten
voor deelnemers, maar achter de deuren
wordt er niet stilgezeten. Voor veel stichtingen en ondernemers is de coronacrisis
een klap, maar voor Nei Skoen was het
nodig. “Het klinkt misschien raar, maar
de coronacrisis is goed geweest voor Nei
Skoen”, zegt Dirk. “Het geeft ons de tijd
om eens goed na te denken hoe we na
de crisis verder willen. Hoe we het precies
willen aanpakken. Een frisse start zou je
het kunnen noemen.” 1 juni gaan ze weer
gedeeltelijk open en er wordt nog bekeken
hoe dit het beste kan gebeuren. “Er moet
nog veel besproken worden en alles gaat
stapsgewijs”, laat Dirk weten.
Voor de coronacrisis ging het goed met
Nei Skoen en ook nu, tijdens de crisis,
gaat het de stichting voor de wind . “Er
kwamen steeds meer deelnemers bij. We
zouden bijna een tweede locatie kunnen
openen bij wijze van,” aldus Dirk. Ondanks dat een groot aantal deelnemers
niet kunnen komen vanwege de crisis en
de activiteiten stil liggen, draait de keuken
van het recovery centre overuren.
Afhaalservice
Voor de coronacrisis kon je bij Nei Skoen
twee maal per week warm komen eten.
“Een voor-, hoofd-, en nagerecht”, zegt
Dirk. “Maar door de crisis mogen er maar
maximaal drie mensen binnen zijn dus
dat is nu geen optie.” Als snel werd hier
een oplossing voor gevonden: om de
deelnemers toch een maaltijd te kunnen
aanbieden, is er een heuse afhaal- en bezorgservice ontstaan. “We begonnen met
twee dagen koken. Iedereen die wil, mag
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“Hier kom je binnen
als mens, niet als
behandelplan”
dan eten afhalen bij ons”, zegt Mariane.
Het bleek een overweldigend succes. “We
kregen zoveel aanmeldingen dat we het in
twee dagen niet af kregen. Daarom koken
we nu vijf dagen per week van maandag
tot en met vrijdag. Iedereen die behoefte
heeft aan een warme maaltijd, mag deze
komen afhalen,” zegt Mariane trots. “En
het is ook nog lekker en variërend”, vult
Dirk aan. “Elke dag staat er wat anders op
het menu.”
Een klein groepje bereidt dagelijks het
eten. “ Ook bezorgen we maaltijden bij
deelnemers die het eten zelf niet kunnen afhalen.” Mariane is ontroerd door
de hartverwarmende reacties die het initiatief krijgt. “Voor ons voelt het zó normaal om een maaltijd te koken, maar
voor iemand anders is het zo ontzettend
belangrijk. Ze zijn zó ontzettend blij dat
wij dit doen. Dat doet iets met je. Het is
dankbaar werk.”
De keuken van Nei Skoen wordt goed ge-

bruikt, alhoewel hij wel wat klein is. “We
koken nu tussen 30 en 40 maaltijden
per dag op drie gasplaatjes,” zegt Mariane. Binnenkort komt daar verandering in.
“Vanuit een fonds is er geld beschikbaar
gesteld om te keuken te renoveren en wat
ruimer te maken,” aldus Dirk.
Solide basis van Mierlo-Hout
De komst van Nei Skoen kreeg destijds
veel weerstand van de buurt, maar dat
is drie jaar later helemaal anders. “We
horen veel positieve feedback vanuit de
wijk. Bewoners komen wel eens spullen inleveren die we kunnen gebruiken.
We horen dan wel eens ‘ik had niet voor
kunnen stellen dat het er zo uit zou gaan
zien.’ Er is een goed contact met Mierlo-Hout”, zegt Mariane. Dirk sluit zich
daarbij aan. “We hebben in die jaren
goede contact opgebouwd met de Mierlo-Houtse gemeenschap en zijn daar ook
onderdeel van.”

Een veilige mobiele
ontmoetingsruimte in Mierlo-Hout:

een praatje maken
met de ouderen van
Savant Alphonsus
Stichting “Hart Voor Het Hout” heeft een
slimme oplossing bedacht waardoor alle
bewoners van Savant Alphonsus en hun
dierbaren elkaar veilig kunnen ontmoeten
in levenden lijve, zonder dat er fysiek contact plaatsvindt. Dit betreft een mobiele
ontmoetingsruimte welke bestemd is
voor ouderen die woonachtig zijn binnen
het woonzorgcentrum.
De mobiele ontmoetingsruimte is een kantoorunit, met daarin twee compartimenten
die door een glazen wand afgescheiden zijn
van elkaar. Hierbinnen wordt er gecommuniceerd via een intercomsysteem en
beide compartimenten hebben een eigen
ingang. De inrichting is modulair waardoor
de tafels en stoelen plaats kunnen maken

voor een rolstoel of ziekenhuisbed. Na
elke ontmoeting wordt deze kantoorunit
grondig gereinigd. De ontmoetingsruimte
werd 14 mei geopend door Savant directeur Peter Bosselaar en burgemeester Elly
Blanksma, die voor het eerst sinds negen
weken verheugd was op het feit dat ze weer
een opening mocht verrichten. Ze sprak
over de eenzaamheid die de coronacrisis
met zich mee brengt en had lof voor het
genomen initiatief. Na het openen van de
ruimte nam de burgemeester plaats in de
unit om met een bewoner van het Alphonsus in gesprek te gaan. “Een mooi initiatief
om zo de eenzaamheid een beetje tegen te
gaan”, aldus de burgemeester.
Het idee voor de mobiele ontmoetingsplek

komt van Harrie Blankers en Anton van
Lieshout. De steeds maar aanhoudende
berichten over de gesloten woonzorgcentra
en dat hierdoor de bewoners geen bezoek
kunnen ontvangen werd de heren te veel.
Beiden hebben een zwak voor senioren
en waren unaniem van mening dat deze
treurige situatie zo niet langer kon blijven
voortduren en dat het tijd werd om iets op
touw te gaan zetten. Zo ontstond het idee
om een mobiele ontmoetingsruimte te regelen waarin de bewoners van Savant hun
familie en dierbaren op een veilige manier
kunnen ontmoeten.
Spontaan melden zich vanuit hun vriendenkring al snel sponsoren die dit project financieel willen ondersteunen, met
meerdere potentiële sponsoren wordt de
komende weken contact opgenomen.
Om het geld op gepaste wijze te beheren
en te besteden is er per direct een stichting opgericht die de naam “Hart Voor Het
Hout” heeft gekregen. Naast Harrie en Anton hebben inmiddels ook Huub Jonkers,
Brent van Hoof en Peter Slegers zich aangesloten bij deze stichting, om zo een voltallig bestuur te vormen. Meer informatie
over deze nieuwe stichting en haar doelstellingen volgt in een later stadium.

Donateurs bezoek unit

De feestelijke opening werd verricht
door Savant directeur Peter Bosselaar en
burgemeester Elly Blanksma.
F Jan Dijstelbloem, www.jadijfoto.nl

Anton Kanzler
Autobedrijf Hans Drouen
B-Concrete Holding B.V.
Blankers Handelsonderneming
Bloemsierkunst Rens van Dijk
Bremink Administratiekantoor
Carnavalsvereniging De Kluppels
De Ster Schoonmaakbedrijf B.V.
Dennis Raap
Dick van der Lee
DIGIMPROVE
Driessen verf Helmond

Garagebedrijf T.v.d. Heuvel
Kapsalon Spoormakers
Kemenade Design BV
Kuijpers Verreiker
KUNSTHUYS
Loxam Rental Mierlo
Mathro Metals BV
Mierlo Hout in actie
Parochie Damiaan de Veuster
Rits Helmond
Rooijakkers Bouwbedrijf
Rooijakkers Party & Events

Savant Zorg
Silvergrade Tripel bier
Slijterij ‘t Pijpke
Spuiterij Gebrs. Slegers B.V.
Triki Koeltechniek
Van Bussel Groep
Van Lieshout event service
Van Lieshout Packaging
VermulstBenders Schilderwerken
Wim Mulkens
Zoi Karneris
Een aantal anonieme donateurs
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Bijzonder
bloemetje
Ken jij iemand die een bloemetje verdient? Een moeder, vader, opa, oma, buurvrouw die een paar deuren
verder woont, kennis of iemand anders die wel even
in het zonnetje gezet mag worden? In samenwerking
met Bloemboetiek Nicole geeft het Ons Mierlo-Hout
Magazine elke editie een mooi bloemetje weg. Mail je
motivatie naar redactie@onsmierlohout.nl en vertel
ons waarom jij vindt dat diegene dit verdient. Insturen
van je motivatie kan tot 22 juni.
De winnaar van het bloemetje van deze maand is Mevrouw Kroon. Zij nomineerde haar buurvrouw die een
moeilijke tijd achter de rug heeft en zeker een bloemetje verdient. De winnaar is op de hoogte gesteld.
Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door
Bloemboetiek Nicole.

De Helmondse aanbieder
van internet, bellen en TV.

Mierlo Hout stap nu over!
Pakketten al
vanaf €19,per maand*

VOOR GAAF EIGENTIJDS WONEN
BEHANG, VERF &
KLEURADVIES
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

www.onsmierlohout.nl
*Kijk op onze website voor meer informatie en de actievoorwaarden.
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Wethouder Dortmans | F gemeente Helmond

Online op de koffie
bij de wethouder
Ook in deze bijzondere tijden blijven de
wethouders graag in contact met Helmondse inwoners. Heeft u een vraag
over of een idee of initiatief voor uw
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van
de digitale wijkspreekuren. U kunt zich
nu aanmelden voor de geplande digitale
wijkspreekuren.
De wethouders denken graag met u mee
bij het zoeken naar oplossingen en kunnen u, indien nodig, in contact brengen
met andere mensen of organisaties. Uw

ervaringen en informatie die u met de
wethouders deelt, kunnen zij gebruiken
bij het maken van beleidskeuzes. Gepland
digitaal wijkspreekuur Mierlo-Hout staat
gepland voor woensdag 24 juni van 19.30
tot 20.30 uur met wethouder Dortmans.
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? Dan
kunt u zich nu aanmelden door een mail
te sturen naar communicatie@helmond.
nl. Vermeld het volgende in de mail: uw

naam, mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp.
Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link kunt u deelnemen
aan de online vergadering. Aanmelden is
mogelijk tot 17.00 uur op de dag van het
spreekuur.
Woont u in een andere wijk?
Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor de bekendmaking
van nieuwe data.

Inzameling oud papier
Carnavalsvereniging De Kluppels start vanaf 9 mei voorzichtig het inzamelen van oud papier,
kleding en schoeisel weer op. Om iedere vorm van contact te vermijden kunnen wij helaas
geen houtsnippers bijschrijven. Uw en onze gezondheid kunnen we niet op het spel zetten,
daarom verzoeken wij u beleeft om alle regels en adviezen ter plekke strikt op te volgen. Pas
goed op u zelf en blijf gezond.
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Dichtbij
VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Voor een uitvaart
die bij uw
dierbare past.

Juliette Magis

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

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

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

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)

88x132 Adv Monuta Magis.indd 1

Magis
18-12-17 14:28

In het Hart van het Hout is een integraal inclusief kindcentrum voor alle
kinderen van 0 tot 13 jaar. Vanuit één visie en pedagogisch fundament werken
enthousiaste professionals uit onderwijs en opvang samen aan de ontwikkeling
van alle kinderen!
De jaarringen in het logo van In het Hart van het Hout symboliseren de brede
ontwikkeling van kinderen. Het begint in het ‘ Hart’, de kern, de basis. In de
daaropvolgende jaren groeien en bloeien de kinderen. Ieder op zijn of haar eigen
manier. Samen vormen de jaarringen een hechte band rond de kern.
Nieuwsgierig naar wie wij zijn?
Ook in deze bijzondere tijden staan wij u graag te woord! Neem voor informatie of
aanmelden gerust contact met ons op voor een afspraak.

www.inhethartvanhethout.nl | info@inhethartvanhethout.nl | 0492 523701
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F | In het Hart van het Hout

Noodopvang en de start van het normale leven bij

In het Hart van het Hout
Hoewel een groot deel van het normale
leven de afgelopen maanden stil heeft
gelegen, heeft bij In het Hart van het
Hout de tijd niet stil gestaan. Door de
nauwe samenwerking tussen onderwijs
en opvang waren ook voor de noodopvang de lijntjes kort. Ouders die door
deze uitzonderlijke situatie opvang nodig hadden konden zo buiten onderwijstijden makkelijk terecht bij de kinderopvang, zelfs op zaterdagen!
Daar werd dan uiteraard een leuke, relaxte dag van gemaakt. Het was tenslotte
weekend! Zo werd ook in deze bijzondere tijd door medewerkers van In het Hart
van het Hout meegedacht met ouders in
cruciale beroepen. Samen zorgden we ervoor dat zij hun belangrijke werk konden
blijven doen.
Ook de meivakantie was anders dan normaal. De noodopvang liep door en heeft
zelfs onderdak geboden aan kinderen
van andere scholen. Doordat de eerste
versoepelingen aan het begin van de
meivakantie al in gingen heeft de sportcoach van Jibb+ leuke sport en spel activiteiten in de buitenlucht kunnen doen.
Voor de kinderen was het een hele fijne
vakantie. Ondertussen waren onderwijs
en opvang druk aan het kijken hoe er weer
geopend kon worden voor alle kinderen
vanaf 11 mei.
Inmiddels zitten de eerste weken van
open gaan er al weer op. En wat een fij-

ne start was het! Op locatie Dolfijnlaan
zijn de verschillende ingangen gebruikt
om het halen en brengen zo goed mogelijk te laten verlopen. Een met vlaggetjes
versierd pad op locatie Slegersstraat leidt
de ouders en kinderen naar de ingang
toe. In het leven geroepen vanwege de
1,5 meter regel, maar een hele feestelijke
binnenkomst.
Er mag ook best even feest gevierd worden dat alle kinderen weer kunnen komen.
De eerste weken staan dan ook vooral in
het teken van opnieuw wennen aan elkaar en veel samenspel. De professionals
houden het welbevinden van de kinderen
goed in de gaten. Er wordt veel ruimte geboden aan de kinderen om hun verhaal te
doen over de rare periode die ze net hebben meegemaakt. Bij de peutergroepen
kunnen ouders nog steeds in de groep afscheid nemen van hun kind en net zoals
normaal zwaaien voor het raam. Alles om
de overgang zo soepel mogelijk te maken.
En als de ouders weg zijn? Dan wordt er
weer heerlijk gespeeld en ontdekt. Binnen over strobalen klimmen, of een blote
voeten pad lopen bijvoorbeeld. En dat de
professionals op 1,5 meter afstand van elkaar blijven? Dat hebben de kinderen na
een tijdje niet eens meer door.
Nieuwsgierig naar meer informatie over
ons kindcentrum? Kijk op www.inhethartvanhethout.nl of neem gerust contact
op via info@inhethartvanhethout.nl –
0492 523701

DE MOOISTE
EIGENTIJDS WONEN
MEUBELEN
VAN DE MOOISTE
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Rabobank vervangt
kantoor Mierlo-Hout door
flexibele dienstverlening

Ook niet gek als je weet dat klanten inmiddels meer dan 90 zaken kunnen regelen via de Rabo App. Nu het kantoor omwille van de coronamaatregelen sinds 16
maart dicht is, is in samenspraak met de
Ledenraad besloten om het kantoor versneld definitief te sluiten. Uiteraard blijven we dichtbij voor advies en persoonlijk
contact. Daarvoor is echter niet persé een
kantoor nodig.”
Bankzaken thuis geregeld
Voor hypotheekadvies is het mogelijk om
vanuit thuis via een videoverbinding een
adviesgesprek te hebben met een van
de financieel adviseurs. Voor klanten die
geen tijd of mogelijkheid hebben om een
van de kantoren te bezoeken, zet de Rabobank – als dat weer veilig is - mobiele
adviseurs in. Zakelijke klanten zijn al van
Rabobank gewend dat de adviseur voor
afspraken het bedrijf bezoekt.

Rabobank Helmond Peel Noord zet het
kantoor in Mierlo-Hout niet meer in voor
haar dienstverlening. In plaats daarvan organiseert ze de dienstverlening
voor klanten flexibel in de vorm van videochat, via de diverse mogelijkheden

VOOR
IEDEREEN HÉT
IDEALE BED

EIGENTIJDS WONEN

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

online en via de bankieren app. Natuurlijk zijn klanten ook van harte welkom op
het adviescentrum in het centrum van
Helmond (Kerkstraat 33). De geldautomaat aan de buitenzijde van het pand
blijft in gebruik.
Henk Reker, directeur Particulieren en
Private Banking bij Rabobank Helmond
Peel Noord licht het besluit toe. “Achter
de schermen waren we al in gesprek met
onze Ledenraad om het kantoor aan de
Hoofdstraat 131 per 1 juli 2020 te sluiten.
We zagen het bezoekersaantal drastisch
teruglopen. De mate waarin klanten, particulier en zakelijk, hun bankzaken online
regelen neemt heel snel toe.

Geldautomaat blijft in gebruik
De geldautomaat aan de buitenzijde van het
pand blijft in gebruik. Met ingang van 2020
wordt de organisatie Geldmaat verantwoordelijk voor alle geldautomaten in Nederland
die nu door diverse banken worden beheerd.
Die organisatie neemt eind dit jaar ook de
automaten in Mierlo-Hout over. (Voor meer
informatie kijk op www.geldmaat.nl)
Sealbagautomaat
Reker: ”Begin april is besloten om, in verband met extra veiligheidsmaatregelen
door plofkraken, een aantal sealbagautomaten te sluiten. Ook de sealbagautomaat in Mierlo-Hout is sindsdien niet
meer in gebruik. We weten nog niet wat
hier de vervolgstappen in zijn.
Onze intentie is om de sealbagautomaat
op termijn weer open te kunnen stellen,
maar helaas kan ik daarover nog geen definitieve uitspraak doen.”

Lid ANVO gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Hortsedijk 11
5708 HA Helmond
Tel.: 0492-54 86 58
Fax: 0492-52 35 24
www.andriessenoptiek.nl
info@andriessenoptiek.nl
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column Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout:

Kloostertuin
In Dorpsplein Mierlo-Hout liggen straks tussen en om de gebouwen twee heel verschillende en tegelijkertijd sterk samenhangende openbare ruimten. Langs de Hoofdstraat
komt het eigenlijke Dorpsplein. Dit wordt
de wat drukkere van de twee, met uiteraard
de winkels, zoals ze er nu ook al zijn, maar
misschien ook met een cultureel paviljoen,
horeca, een plek voor muziek of met een
kleine kas voor gezonde groenten. Daarover
hebben we nog niet echt met elkaar van gedachten gewisseld. Ook al omdat we hierover graag de mening van de bewoners van
Mierlo-Hout horen. Wat geeft meerwaarde
aan het Dorpsplein volgens jou?
Eenzelfde vraag stellen we ook graag voor
de tweede openbare ruimte, de Kloostertuin. Hoe moet die er gaan uitzien volgens
jou? De Kloostertuin verbindt de Hoofdstraat met Kardinaal van Enckevoirtstraat
en maakt de kapel, die nu wat verscholen
ligt in het Alphonsusplantsoen weer zicht-

baar. De tuin wordt in ieder geval een plek
om lekker in te kunnen wandelen. Auto’s,
behalve dan voor hulpdiensten, blijven
buiten de Kloostertuin. Voor bewoners en
anderen komen er, deels verdiepte parkeergarages.
Zeker nu in het voorjaar is het een weldaad om door mooi aangelegde tuinen te
wandelen, en te genieten van de kleuren
en geuren van de bloemenpracht. Enkele jaren geleden was ik op bezoek in het
westen van Engeland, in de Cotswolds. Ik
geloof niet dat ik eerder zo bewust had ervaren hoe mooi en weelderig tuinen kunnen zijn, ook de kleinere tuinen. Een werkelijk prachtige inspiratie als we nadenken
over hoe de Kloostertuin er straks uit moet
komen te zien. Maar wat ook inspirerend is
om te zien, is hoe tuinen ook worden gebruikt. Als plek om te jeu de boulen, om
yoga-oefeningen te doen, om lekker van
de zon te genieten al dan niet met iets om

F | Alex Sievers

te eten of te drinken. Of wellicht met een
mooie vijver, ook al omdat we na moeten
denken over waterberging.
Voor beide gebieden geldt dat we laagdrempelige en vanzelfsprekende ontmoetingen willen aanmoedigen. Ideeën
die deze wensen ondersteunen nemen
we graag mee in de verdere ontwikkeling
van de plannen. We hopen dat we binnen
niet al te lange tijd weer met Mierlo-Hout
in gesprek kunnen. Dat past in onze planning, waarbij we ervan uitgaan dat we na
de zomer met enkele procedurele stappen
kunnen starten.
Heb je zelf 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 redactie van Ons Mierlo-Hout of via alex@
dorpspleinmierlohout.nl. Ook via onze
website www.dorpspleinmierlohout.nl en
Facebook zullen we je regelmatig bijpraten over de stand van zaken in de ontwikkelingen omtrent het nieuwe dorpsplein.
Alex Sievers
Projectleider Dorpsplein Mierlo-Hout
www.dorpspleinmierlohout.nl
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COMMUNICATIE
uw communicatie partner voor:
Reclame campagnes | Advertenties ontwerp/
opmaak/plaatsing | Website bouw/hosting
(probleemloze verhuizing) | Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder | Drukwerk/outdoor
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SCHERPE
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info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond
www.adcommunicatie.nl

In de
spotlights
Tiny Kuypers
Door Lisa Meeuwsen | F Tiny Kuypers

Als er iemand in Mierlo-Hout kennis heeft
van het verkeer dan is het Tiny Kuypers.
Met zijn jarenlange ervaring als rijinstructeur, eigen rijschool en ervaring in de gemeenteraad op het gebied van verkeersveiligheid kun je wel zeggen dat verkeer een
grote passie is in het leven van Tiny.
Tiny is in 1944 geboren in de Helmondse
Binnenstad op 25 december. Een kerstkindje dus. De Binnenstad van toen was een gezellige arbeidersbuurt waar het goed toeven
was. Na zijn schooltijd is hij gaan werken bij
de Vlisco als onderhoudsmonteur. Intussen
was hij getrouwd met Ria en via de Vlisco
hebben ze toen een huis gekocht in Mierlo-Hout, ze wonen daar sinds 1967, toen nog
Korenbloemstraat, dus nu ruim 50 jaar. Je
kunt dus wel stellen dat het echte Houtenaren zijn. Toen Tiny 20 jaar was, heeft hij een
scooter ongeluk gehad met blijvend letsel
aan zijn been cq voet. Ze hadden toen 2 kinderen. De WAO was geen vetpot en zijn toen
samen een rijschool begonnen.
Passie voor verkeer
Verkeer is altijd een rode draad geweest in
het leven van Tiny. “Het begon op de lagere school al met verkeersbrigadier, oftewel
een klaar-over. Toen ik oud genoeg was voor
mijn scooter rijbewijs heb ik het theorieboekje van buiten geleerd. Ik moest en zou
de eerste keer slagen, want daarna gingen
we op vakantie met de scooter.” Nadat Tiny
zijn autorijbewijs ook in bezit had, ging zijn
vrouw Ria ook de weg op. Zij nam rijlessen
bij Rijschool van Oyen. Daar waren ze onder
de indruk van Ria’s kennis die zij via haar
man had verkregen. Twee weken laten werd
Tiny gevraagd om eens langs te komen bij
de rijschool.
Het begin van velen rijlessen
“Na een aantal lessen achterin mee gekeken
te hebben mocht ik naar de bijrijder stoel

naast de leerling en ging de rijschoolhouder naar achteren. Aan het einde van de les
moest ik dan een evaluatie opmaken met
de leerling en mijn opmerkingen kwamen
overeen met de die van de rijschoolhouder.
Dit was het startsein om zelfstandig rijles te
gaan geven.” Tiny wordt na drie jaar gevraagd
om bij Rijschool Martin les te komen geven
en in combinatie met zijn ploegendiensten
bij de Vlisco levert dit hem meer uren op.
Even later beginnen Tiny en Ria samen aan
de cursus VAMOR-instructeur.
Zij halen samen het diploma. Dit is de start
vanuit hier hun eigen rijschool. “35 jaar later eindigde het verhaal van de rijschool. Tot
aan de pensioengerechtigde leeftijd hebben
wij menig Helmonder de weg op geholpen.
Vele honderden hebben bij ons het rijbewijs
gehaald.”
Meer dan alleen een rijschool
Tiny hielp de Helmondse gemeenschap
niet alleen door de jeugd veilig de weg op
te helpen. Ook in de politiek draagt hij zijn
steentje bij. “Door mijn rijschool had ik veel
contacten. Ik ben destijds benaderd door de
partij Ondernemend Helmond. Voor die partij ben ik in de gemeenteraad gekomen en
ik ben inmiddels 23 jaar raadslid. De partij
zit nu in de gemeenteraad onder de naam
Lokaal Sterk. Ik ben met name woordvoerder
als het over verkeersveiligheid gaat.”

F | Gemeente Helmond

Toch weer dat verkeer
Na 35 jaar eigenaar te zijn geweest van zijn
eigen rijschool is Tiny nog steeds niet klaar
met het verkeer en alles wat daarbij komt
kijken. Hij is een aanwinst op het gebied van
verkeersveiligheid in Helmond. “Ik ben vicevoorzitter van Veilig Verkeer Nederland kring
Helmond en bestuurslid van het platform
verkeersveiligheid. Daarnaast geef ik nog
steeds verschillende cursussen via VVN en
de Lev Groep. Zoals opfriscursussen voor
automobilisten en cursussen voor e-bikes
en scootmobiels.”
Super actief
Daarnaast is hij al 53 jaar lid van carnavalsvereniging de Houtse Kluppels, waarvan 12,5
jaar bestuurslid en voorzitter. Hij is 2 keer
prins geweest, 8 jaar grootvorst en 12 jaar
vorst en spreekstalmeester. Hij is 20 jaar
sinterklaas geweest bij de intocht in Mierlo-Hout bij de OVMH (Ondernemersvereniging Mierlo-Hout). Verder is hij samen met
Ria druk (behalve nu vanwege de quarantaine) met zijn kleinkinderen (4) en achterkleinkinderen (3) en gaan ze graag samen
genieten van korte vakanties.
Stil zitten doet Tiny zeker niet.

Kindervakantieweek
Mierlo-Hout gaat niet door
Na het aanhoren van de persconferentie van de minister-president
op 6 mei, heeft de organisatie van de Kindervakantieweek moeten
besluiten dat de editie van dit jaar niet door gaat. De organisatie
stelt op hun Facebookpagina dat er in 2021 een spetterende editie
komt zoals die nog nooit is geweest.
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Wij blijven!
Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen.
Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient. Daarom blijft
RegioBank ook in MIERLO. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals
u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd
dichtbij.

Welkom!

Veldsink - Bekx

Marktstraat 18
5731 HW MIERLO
T (0492) 66 17 12
E bankzaken@mierlo.veldsink.nl
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altijd in de buurt

F | RegioBank

Veel mensen willen graag een bank in de
buurt. Om gewoon even binnen te kunnen lopen voor een vraag of een goed
advies. Een kantoor om de hoek, met
een bekend gezicht, waar ze hun geldzaken regelen zoals zij dat willen. Op
kantoor, thuis via internet of onderweg
via onze Mobiele App. Klanten kunnen
bij ons terecht voor betalen, sparen, alles. We nemen de tijd voor persoonlijke
aandacht. Gewoon, een goed gesprek
met een kop koffie. Op deze manier kunnen we echt advies op maat geven,’ zegt
Joan Bekx, Zelfstandig Adviseur van
RegioBank in Mierlo.

JongWijs: kinderen zélf leren
sparen en betalen
Het is fijn als kinderen later verstandig
met geld omgaan. Goed sparen, maar
ook verstandig uitgeven. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat kan een kind leren door
te oefenen. Vallen en opstaan met kleine bedragen. Dat kan met JongWijs van
RegioBank: een pakket met een spaaren betaalrekening voor het kind zélf. Bij
Veldsink – Bekx , Zelfstandig Adviseur
van RegioBank in Mierlo, laten ze graag
zien wat JongWijs is. Een afspraak maken
is niet nodig. Kinderen kunnen met hun
ouders gewoon binnenlopen.

RegioBank kreeg als algemeen cijfer een 9.3
En de service beloonden klanten met een
8,8. Het onderzoek werd gehouden onder
11.000 klanten. Het rapport is gepubliceerd
in de Geldgids van de Consumentenbond,
het hoogste cijfer van alle Nederlandse
banken. Daarmee zijn we uitgeroepen tot
de beste bank van Nederland.

RegioBank speelt met Eigen huis
Spaarrekening in op woningmarkt
Sparen voor huis van (klein)kinderen met
Eigen huis Spaarrekening. Ouders en
grootouders kunnen voortaan met Eigen
huis Sparen van RegioBank tegen een
aantrekkelijke rente (momenteel 0,2%*)
sparen voor de toekomstige woning van
hun (klein)kinderen. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Mierlo kan Veldsink
– Bekx u adviseren over dit product. Met
Eigen huis Sparen speelt RegioBank in op
het voordeel van startkapitaal bij het aangaan van een hypotheek. De toenemende eisen voor huizenkopers vergroten het
belang van startkapitaal alleen maar.

Overstappen is zo geregeld
Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank
zorgt Veldsink – Bekx met de Overstapservice dat u gemakkelijk van bank
overstapt. Zij weten precies wat er moet
gebeuren en helpen u hier ook bij. Deze
persoonlijke service waarderen klanten.

Gewoon binnenlopen
Bent u nieuwsgierig naar de persoonlijke bank bij u in de buurt en wilt u meer
weten of vrijblijvend kennismaken? Loop
dan binnen bij Veldsink – Bekx, Markstraat 18 in Mierlo. U kunt natuurlijk ook
bellen via 0492-661712.
Veldsink – Bekx is als Zelfstandig Adviseur van RegioBank een onafhankelijke
tussenpersoon. Naast de producten van
RegioBank adviseren en bemiddelen zij
ook in producten van andere aanbieders.
Behalve voor spaar- en betaalproducten;
daarin bemiddelen zij exclusief voor RegioBank.
*rentewijzigingen voorbehouden

VOOR
EEN GROOT EIGENTIJDS WONEN
ASSORTIMENT
RAAMBEKLEDING
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl
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Kersenkoningin

Treesje Vervoort
Door: Marinus van den Elsen, foto's: Leon de Fost, Rinie Weijts en Heemkundekring Myerle.

In 1952 werd het eerste lustrum gevierd van het Kersenoogstfeest in Mierlo. In
dat jaar werd Treesje Vervoort uit Mierlo-Hout tot Kersenkoningin gekroond. De
21-jarige kreeg de onuitsprekelijke titel ‘Mierloiana de Vijfde’. Het tijdschrift ‘Zuid’
schonk onder de titel ‘Mierlo kroonde zijn Kersenkoningin’ uitgebreid aandacht
voor dit feest. Een aantal foto’s uit dit blad vindt u terug op deze pagina’s.

De jonge vorstin heeft samen met haar prinsgemaal plaatsgenomen
in de landauer en wuift vriendelijk haar onderdanen toe.

Burgemeester Termeer kroont Treesje Vervoort als ‘Mierloiana de Vijfde’.

De Kersenkoningin was in Mierlo een
befaamde persoon die jaarlijks werd gekozen in het kader van het Kersenoogstfeest. Dit feest was groots in Mierlo toen
er nog volop kersen geteeld, geoogst en
geveild werden. Maar ook ver daarbuiten
genoot het Kersenoogstfeest bekendheid. Hiervan getuigen talrijke artikelen
en publicaties in regionale en landelijke
dagbladen. Hieronder volgen een drietal
berichten uit verschillende dagbladen,
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Er is een grote mensenmenigte is op de been in de Mierlose straten.

die ons terugbrengen naar die feestelijke
dagen van toen:
***
Vrijdag 20 juni 1952,
Algemeen Dagblad

Een feest dat de zieken gedenkt
Mierlo en Mierlo-Hout maken zich op om
een driedaags kersenoogstfeest te vieren
en als vanouds duizenden bezoekers en
deelnemers aan dit feest van de Mierlose
zwarten gul en gastvrij te ontvangen.

„Ons Trezeke”, de Mierlose Kersenkoningin,
heeft reeds van zich doen spreken: met
haar gevolg bracht zij een bezoek aan het
sanatorium ‘St. Jozefheil’ te Bakel waar zij
de 235 verpleegden en het personeel op
sappige Mierlose kersen onthaalde.
Ook op andere wijze zullen de Mierlose
kersenboeren de lijdende mensheid bij
het kersenoogstfeest betrekken want de
opbrengst van de programma’s komt ten
bate van verscheidene sanatoria.

Hare Majesteit reikt, in gezelschap van haar
prinsgemaal, diverse onderscheidingen uit.

De installatieraad kwam 'in vol tenue' op het podium en sprak de hoop uit, dat de regering
van de jonge vorstin een 'vrucht'-dragende mocht zijn.

De vrolijke zigeunermeisjes van de dansgroep van mevr. Van Stiphout (Toos d'n Bok)
laten zich de 'Mierlose Zwarte' goed smaken

***
Maandag 23 juni 1952,
Het Nieuwsblad van het Zuiden

Kersenoogstfeest te Mierlo
Ondanks het betrekkelijk slechte weer
heeft het Kersenoogstfeest te Mierlo
zondag grote belangstelling getrokken. Het
middelpunt van het feest was de kersenkoningin ‘Mierloiana de Vijfde’ gespeeld
door de 21-jarige Treesje Vervoort, die
met haar prins, Anton van Gerwen, in een
landauer gezeten in de stoet meereed.
Zij was gekleed in een lilakleurig gewaad
en werd gevolgd door acht hofdames
in fleurige japonnen. Ook de meer dan
veertig praalwagens en groepen, die taferelen uit sprookjes zoals ‘Zuid-en-eennacht’, ‘Tafeltje dek je’ en ‘Luilekkerland’
uitbeeldden, trokken de aandacht.
Naar schatting sloegen meer dan 80.000
belangstellenden, onder wie vele buitenlanders, zoals Engelsen en Belgen, de
optocht gade. Op het feestterrein werd de
Kersenkoningin gekroond door burgemeester

A. Termeer, die hiermee het gezag over de
gemeente tijdelijk aan haar overdroeg.
De geanimeerde stemming, waaraan het
weer geen afbreuk had kunnen doen,
werd ook niet verstoord, toen plotseling
het podium, waarop zich 140 medewerkenden bevonden, inzakte. De schade
kon binnen tien minuten worden hersteld.
***
Dinsdag 24 juni 1952,
Nieuwe Tilburgse Courant

Koningin Mierloiana trok door haar rijk
Het traditionele kersenoogstfeest te
Mierlo, dat op zondag zo schitterend werd
ingezet, vond maandag zijn luisterrijke
voortzetting in de tocht, die hare majesteit Mierloiana de vijfde, de kersenkoningin, door haar ‘rijk’ hield.
Met een kleurrijk gevolg van zigeuners,
comboys en Brabantse boeren en boerinnen, maakte zij een rondgang door haar
land. Haar eerste bezoek gold het gemeentehuis, waar zij verwelkomd werd door

Twee uur lang trok een kleurige stoet door
de Mierlose straten.

burgemeester A. Termeer. Nadat haar
hoforkest ‘De kersenlanders’ een „Lang
zal hij leven” had laten daveren door de
raadszaal, maakte zij de burgemeester
een compliment voor de wijze, waarop
hij aan het kersenfeest had meegewerkt.
Doch zij wees hem daarna op haar order
van de vorige dag, waarin aan alle bewoners van Mierlo was verzocht zich aan te
sluiten bij haar stoet. De burgemeester had
hieraan nog niet voldaan, doch onmiddellijk gaf hij het bevel dat al zijn personeel
zich zou verkleden en hare majesteit zou
volgen. Dat gebeurde, en niet lang daarna
verdrongen zich honderden in en om de
dorpscafeetjes, die de kersenkoningin
bezocht. Ook de brandweer, gekleed in de
trant van honderd jaar geleden, was daarbij
aanwezig en wederom stonden duizenden
bezoekers langs de weg om het wonderlijke
en echt Brabantse uitbundige tafereel gade
te slaan. Later op het feestterrein, gaf
(lees verder op pagina 17)
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Uw expert op het gebied
van brillen en lenzen
Ook verkijgbaar bij ons:

Wat heb jij geregeld?
De woningnood is nog hoog en de hypotheekrente is
nog laag. Het ideale moment om in te stappen of door
te groeien in de woningmarkt. Als je dan toch deze stap
zet, kijk dan eens verder! Wat heb je nog meer geregeld?
Is dat voor nu of voor later? Heb je kinderen en wil je deze
laten studeren dan is een flinke pot met geld geen overbodige luxe. Om niet voor voldonge feiten te komen staan is
het goed om daar tijdig voor te gaan sparen. Begin hier op
tijd mee, dan voel je het wat minder in je portemonnee en
bouw je toch een mooie spaarpot op.
Wil je graag eerder stoppen met werken of op tijd je bedrijf
verkopen? Niet iedereen heeft zin om tot zijn of haar 67e
door te werken. Maar hoe regel je dan het inkomen en of
de overbrugging naar je AOW? Hier is ook een potje met
geld voor nodig. Dit is niet erg als je hier tijdig plannen voor
maakt.
Als Erkend Financieel Planner help ik je er graag bij.
Ik kijk verder dan eenmalig voordeel, wijs je
op alternatieven en neem ook de langere
termijn mee in het plaatje. Zo krijg jij inzicht
en overzicht, zodat je beslissingen kunt
nemen die het beste bij je passen.
Maak vandaag nog een afspraak!

Nachtlenzen
Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)
info@vanberlooptiek.nl
0492-549541

fashion
dion
shoes&more
WIJ ZIJN
OPEN!

Kom en bekijk onze
prachtige nieuwe collectie.
Mierloseweg 331, Helmond

www.fashiondion.nl
online webshop

Broodje frikandel
Zak á 8 stuks - Normaal 7,49

Kanzz financiële planning
Herselsestraat 16
Brandevoort, Helmond

4,49

06-50524702
hans@kanzz.nl
www.kanzz.nl

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 dinsdag 16 juni 2020. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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de brandweer een demonstratie. Voordien
had de kleurige stoet zich geschaard achter
het Orkest zonder Naam, dat bedolven
onder de serpentines naar het feestterrein trok. Daar konden dankzij het zachtere weer opnieuw bijna 10.000 mensen
genieten van een opgewekt
programma. Toen zij om half
elf afscheid namen, bleven
nog duizenden in kersenland
om daar tot middernacht feest
te vieren rond de koningin.

Kersenkoninginnen uit Mierlo-Hout:
1948
An van Dijk
1952
Treesje Vervoort
1954
Corrie Duymelinck
1956
Mia van de Voort
1963
Wilhelmien van Bladel

Met dank aan:
- Leon de Fost
- Rinie Weijts
- Heemkundekring Myerle
1963, Kersenkoningin 'Gracia' (Wilhelmien van Bladel),
2e van rechts, met haar hofdames.

Mierlo kersendorp
Mierlo was ooit een uitgestrekt kersenland met een eigen kersenras. Begin 20ste
eeuw kwam in Mierlo de kersenteelt op
gang en het ras ‘Mierlose Zwarte’ verwierf
landelijk grote bekendheid en waardering. Vele boomgaarden werden aangelegd en in 1910 werd veilingvereniging
‘De Kersenboom’ opgericht. Hoe het ras
is ontstaan is onbekend. Maar al in 1772
verkocht de baron van Mierlo kersen.
De Mierlose Zwarte is een hartvormige
kers van gemiddelde grootte met een
korte steel. De kers is beroemd vanwege
de bijzondere smaak. Die smaak wordt
bepaald door de bodemsamenstelling
in Mierlo. Dat heeft een bijzonder kalkgehalte. De Mierlose Zwarte houdt van
een bodem met een meter zwarte aarde
en daaronder het gele zand. De wortels
kunnen dan goed uitgroeien.
Zangvereniging St. Lucia organiseerde
in 1948 met veel succes het eerste

Kersenoogstfeest. Dit jaarlijks terugkerende festijn, compleet met verkiezing van
de Kersenkoningin, werd later ondergebracht in de stichting ‘De Mierlose Kers’. De
eerste editie verregende nog, maar Mierlo
kon ondanks dat duizenden bezoekers
verwelkomen. Al snel werd het Mierlose
Kersenoogstfeest regionaal en landelijk
een begrip. In 1949 kwamen er 35.000
bezoekers op af. In de hoogtijdagen trok
de optocht van praalwagens 60.000 tot
80.000 bezoekers! En waren er optredens
van bekende artiesten als Dorus, Teddy
Scholte en Rudy Carell.
Verkiezing van de koningin
De verkiezing van de koningin was al een
evenement op zich. Deze vond plaats in
de carnavalsperiode, wat meteen zorgde
voor een ludieke sfeer. Bij de verkiezing
van Treesje Vervoort meldde een lokale
verslaggever over de drukte: "De rouwk
waar zo dik, dé ge d’n borrel moest vuule!".

1956, Statieportret van Kersenkoningin
Mia van de Voort.

In de beginjaren werd zoveel mogelijk om
beurten een koningin gekozen uit de kerkdorpen Mierlo en Mierlo-Hout. En afwisselend uit de boeren-, de midden- en de
arbeidersstand. Later werd er niet zo nauw
meer gekeken. Iedere 'stand' kon een
kandidate naar voren schuiven. Wie het
meeste applaus ontving werd uitgeroepen
tot de nieuwe Kersenkoningin. Maar niet
getreurd voor de overige kandidates; zij
werden hofdames.
Waarom het minder werd
Jarenlang was het Kersenoogstfeest een
doorslaand succes, toch ging het later
bergsafwaarts. Dit had verschillende
oorzaken. Bij de ruilverkaveling veranderde
de grondwaterstand, waardoor bomen
massaal stierven. Andere boomgaarden
werden gekapt om plaats te maken
voor nieuwbouw. Het werd ook steeds
moeilijker om plukkers bereid te vinden
voor een paar centen de lange ladder te
bestijgen. Hierdoor verdween de ene na
de andere boomgaard. In 1959 werden
de laatste kersen geveild op de Mierlose
veiling en het laatste Kersenoogstfeest
werd in 1971 gevierd. De kersenteelt heeft
wel haar sporen nagelaten in het plaatselijke verenigingsleven. Denk hierbij aan
carnavalsverenigingen ‘De Kersepit’ en ‘De
Spruwwejagers’, jeugdcarnavalsvereniging
‘De Stillekes’, koor ‘De Kersenzangers’ en
Blaaskapel ‘De Kersenlanders’. Verder
wordt jaarlijks nog de belangrijke wielerklassieker ‘De Kersenronde’ georganiseerd. En de laatste jaren worden er weer
talrijke kersenbomen aangeplant in Mierlo,
mede dankzij het IVN.
Ook langs de weg werden volop
Mierlose Zwarte verkocht!
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F | Rik Aarts.

Plastic om de
eikenboom:
doe het niet

Misschien is het u opgevallen dat eikenbomen in Mierlo-Hout en ook daarbuiten
worden ingepakt met plasticfolie om de
eikenprocessierups tegen te gaan. Echter
is er nog geen bewijs of deze methode
effectief is.
De website www.processierups.nu meldt
zelfs dat het preventief inpakken van de
bomen niets doet. “De rupsen komen uit
de eipakketjes die hoog in de eikenboom
zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren.
Ze hoeven dus niet in of uit de boom. Het

idee van deze oplossing is dat de folie
hun looproute zou blokkeren, maar dat is
dus niet het geval.”
Schadelijk
Eind mei verscheen er een bericht op de
website van Kennisplatform Processierups over het plasticfolie probleem. Zij
stellen dat het aanbrengen van plakstrips
tegen eikenprocessierupsen en plasticfolie zinloos en schadelijk is. De rupsen
lopen zonder moeite over het plastic
heen.

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.

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
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

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

Diversen
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-;
Staantafel € 4,-; | Karaoke | € 25,-;
Tel. 0492-510855 | www.ikgeefeenfeestje.nl
Rolluiken, luifels,vloerbedekking, lamellen,
(rol)gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat 10,
Helmond, T: (0492) 535901

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

A

B

C

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!
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 15 juni 2020.
De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie mei 2020: Tim Wijffels

VOOR
EEN RUIM
ASSORTIMENT
VLOEREN

EIGENTIJDS WONEN

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

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

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 persoonlijke verzorging en/of
verpleging? In kleine wijkteams
biedt de Zorgboog hulp en
ondersteuning, afgestemd op uw
zorgvraag. Ook voor uitleen van
hulpmiddelen en verpleegartikelen kunt u bij de Zorgboog terecht. Tel. 0900-8998636 (€0,01
per minuut) of www.zorgboog.nl
Verloskundigen:
Linda Backx, Lenneke van Oorschot-Daamen, Fleur de Wolf en
Inge van Melis-van Hout. Tel. verloskundige hulp 0492-532800.
Tel. afspraken 0492-599143.
www.verloskundigenhelmond.nl
LEV Groep
(sociaal team west): Voor alle
vragen op maatschappelijk terrein. Tel. 06-48576624. E-mail:
sociaalteamwest@levgroep.nl
Dagelijkse inloop op ma t/m vr
van 09:00-17:00 uur in Wijkhuis
Westwijzer, Cortenbachstraat
70, 5707 TJ, Helmond. Hulplijn
peelregio, 085-0200011, www.
hulplijnpeel, regio@levgroep.nl
Savant Zorg:
Informatie / vragen over onze zorg
en diensten, tel. 0492-572000,
iedere werkdag van 08:00-17:00
uur. Ook acute zorg 24 uur per
dag, 7 dagen per week. Nieuwe
aanmeldingen tel. 088-7891600
www.savant-zorg.nl of email:
info@savant-zorg.nl
Buurtzorg:
24-uurs verpleging en verzorging.
Tel 06-10895393, email:
helmondwest@
buurtzorgnederland.com

ZuidZorg:
Diverse soorten thuiszorg, ook in
Mierlo-Hout. Wij zijn er voor
iedereen. 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar via
tel. 040-2308408, www.zuidzorg.nl, e-mail: info@zuidzorg.nl,
twitter:@zuidzorghelmond,
www.facebook.com/
zuidzorghelmond
Wijkraad:
Postadres: Harz 11, 5706 PA,
Helmond. Website:
www.wijkraadmierlohout.nl,
Twitter @WRMierloHout,
e-mail: secretariaat@
wijkraadmierlohout.nl.
Melding gevaarlijke/te verbeteren
verkeerssituaties via:
verkeer@wijkraadmierlohout.nl
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 09:3010:00 uur, donderdag van 18:0018:30 uur. Pastorietijden: Dinsdag
t/m donderdag van 09:30-13:30
uur. Zowel persoonlijk als telefonisch, tel. 0492-522930 (ook
aanmelden dopen, trouwen en
ziekenbezoek). In dringende
gevallen kunt u altijd
0492-522930 bellen.
Oud papier:
Elke zaterdag van 09:0013:00 uur, Koeveldsestraat 16
(buitenterrein Kluppelhal).
info@kluppels.nl
Mierlo-Hout in Actie:
www.mierlohoutinactie.nl
secretariaat@mierlohoutinactie.nl
Wijkhuis de Geseldonk:
www.degeseldonk.nl
secretariaat@degeseldonk.nl
Tel. 0492-537495.
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
HOOFDSTRAAT
155 • HELMOND
0492
- 661 884 • INFO@HEUVEL.NL
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

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

DIR
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KOOP

TE
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Vraagprijs € 399.000,- k.k.
Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Vraagprijs € 525.000,- k.k.
Vraagprijs € 525.000,- k.k.

Dr. Klompelaan 11
Dr. Klompelaan 11

Kromme Haagdijk 18
Kromme Haagdijk 18
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HEUVEL.NL
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| VANDEURSEN.COM
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