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www.rabobank.nl/afspraakmaken

Vragen over je hypotheek of 
vermogen? Stel ze tijdens een 
online videogesprek.

Maak nu een afspraak.

In deze tijd staan veel dingen even stil, maar sommige

dingen gaan ook gewoon door. Heb jij net jouw droomwoning

gespot? Of heb je juist nu tijd om je te verdiepen in je toekomstige

financiële situatie? Onze financieel adviseurs staan ook nu voor je

klaar om al jouw vragen te beantwoorden en je te voorzien van

passend advies. Ook geven zij inzicht in bijvoorbeeld de aankoop

van een woning, het oversluiten van je hypotheek of andere

inkomens- en vermogensvraagstukken. Dit kan eenvoudig en

veilig online via een videogesprek. Het enige dat je nodig hebt

voor een videogesprek is een computer, laptop, tablet of 

 mobiele telefoon met camera. 

Zo heb je ook in deze bijzondere tijd een goede voorbereiding en passend advies.

Interesse of vragen? Bel ons op (0492) 39 19 19 of maak een

afspraak via rabobank.nl/afspraakmaken
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In de spotlights...
Met deze week Pieter  Vervoort.
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Glasvezel voor álle Helmonders
Niets zo irritant als een trage of haperende 
verbinding, toch? Het zorgt niet alleen voor de 
nodige frustratie, het kan zelfs meer gevolgen 
hebben. Een vlekkeloze verbinding is heel 
belangrijk voor bijvoorbeeld het verlenen 
van goede zorg.
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Wandel-voetbal weer van start
Na enkele maanden te hebben stilgelegen is op 
donderdagochtend 4 juni het Walkingfootball 
weer van start gegaan op sportpark de Beemd 
in Mierlo-Hout. De ‘oudjes’, van 55 tot en met 
85 jaar waren unaniem van mening dat door 
het coronavirus de opgelegde rust lang 
genoeg had geduurd.
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Waterput vernield
Met enige teleurstelling moeten de initiatief-
nemers uit de werkgroep Buurtpreventie 
Apostelwijk melden dat wederom de hardglazen 
glasplaat op de historisch ingerichte waterput in 
de Aposteldreef, is vernield. 

4

Beste lezer,

Wij wensen u 
veel leesplezier!

Voor u ligt alweer het zesde nummer van het Ons 
Mierlo-Hout dit jaar. Dit is even de laatste editie, 
want in augustus gaat het magazine een maand 
met vakantie. Maar niet getreurd: in september 
zijn we er weer!

In deze editie
Het walking football is weer begonnen. Nog 
eventjes niet op Sportpark de Beemd, maar op 
Sportpark Molenven in Stiphout. In augustus, 
als de nieuwe kunstgrasvelden mét Ledverlich-
ting op het Sportpark in Mierlo-Hout zijn aan-
gelegd, zullen de old-stars daar weer trainen. 
Wil je graag meedoen? Lees dan snel verder in 
het artikel. Ook zetten we, zoals elke editie een 
Mierlo-Houtenaar, in de spotlights. Ditmaal is 
Pieter Vervoort aan de beurt. Actief binnen RKSV 
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 op het gebied van glasvezel schiet het op. 
Deze wordt momenteel aangelegd in Mier-
lo-Hout. Binnenkort heeft de wijk razendsnel 
internet. 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 Ade-
laars 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!
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Bijzonder 
onderwijs

Zijn voorganger, Knaapen, was hoofd van 
een openbare school en zag blijkbaar de 
omzetting in een bijzondere school niet 
zitten, evenmin als de rest van de leer-
krachten. Knaapen vertrok naar Neder-
lands-Indië (het huidige Indonesië), de 
overige onderwijzers kwamen op wacht-
geld. Zowat tegelijkertijd vertrok ook zijn 
naaste collega, het hoofd der openbare 
jongensschool te Mierlo-Hout, zij het met 
onbekende bestemming.

Beide verplaatsingen gebeurden binnen 
hetzelfde kader: een hele reeks van om-
zettingen van het openbaar lager onder-
wijs in bijzonder (in dit geval dus katho-

liek) onderwijs. Deze gevallen in Mierlo 
en ’t Hout waren beslist niet de enige in 
deze periode: de katholieke zuil beleefde 
zijn hoogtijdagen, de geestelijkheid was 
bijna almachtig en, ook belangrijk, de 
behoeders van het openbaar onderwijs, 
de gemeenteraden, waren ook vrijwel ge-
heel rooms. Zo nam de raad van Mierlo 
– die zowel de school in het Dorp als op 
’t Hout onder zijn hoede had – met alge-
mene stemmen het besluit tot overdracht 
van de beide jongensscholen. De scholen 
voor meisjes, die volgens de katholieke 
zeden uiteraard gescheiden van de jon-
gens onderwijs kregen, waren al geruime 
tijd in veilige handen van een zusterorde 

ter plaatse, maar voor de Mierlose bengels 
had zich nog geen kloosterorde gemeld. 
De kerkbesturen waren graag bereid, ja 
drongen erop aan, dat deze laatste open-
bare opvoedinstellingen in de gemeente 
ook in katholieke handen zouden komen 
en de katholieke geest zouden verbreiden. 
Het onderwijs werd, noodgedwongen, 
toevertrouwd aan leken maar deze ston-
den onder bijzonder toezicht van pastoor 
of kapelaan, die tevens voorzitter van het 
schoolbestuur was. De school op ’t Hout 
was, nadat die van Mierlo katholiek was 
geworden, de laatst overgebleven open-
bare in de gemeente Mierlo en de ge-
meente was wettelijk verplicht minimaal 
één openbare onderwijsinstelling op haar 
grondgebied te hebben. Maar er was een 
wettelijke dispensatie mogelijk, met een 
beroep op de Kroon, een beroep dat wel 
telkens voor vijf jaar verlengd moest wor-
den. Na ampel beraad besloot de raad 
van deze uitwijkmogelijkheid gebruik te 
maken. Voor ’t Hout betekende dit dat het 
zittende hoofd zijn betrekking verloor en 
niet zomaar automatisch door de nieuwe 

Mijn opa, voor de oudere Mierlonaren nog 
bekend als ‘mister van Bussel’, werd in 1927 vanuit 
Olland (bij Sint Oedenrode) benoemd tot het eerste 
hoofd der R.K. lagere jongensschool te Mierlo. 
Voor wie het begrip lagere school niet meer kent: 
deze vorm van onderwijs omvatte wat nu de 
groepen 3 tot en met 8 van de basisschool zijn.

Dit artikel is in samenwerking met 
De weblog van Helmond

4

Tekst | Helmonds historicus Giel van Hooff

F | De weblog van Helmond
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werkgever werd overgenomen. Waarom de 
Houtse pastoor Strijbosch hem niet over-
nam, wordt niet vermeld. Het openbare 
schoolgebouw mét een nieuw benoemd 
hoofd werd vervolgens alsnog plechtig in-
gezegend door de pastoor.

Alom om
Ook in Stiphout presenteerde de ‘ge-
minte’, in 1931, de jongensschool aan het 
plaatselijk kerkbestuur en een paar jaar 
eerder deed bijvoorbeeld Zes Gehuch-
ten hetzelfde. Daar vond het kerkbestuur 
onder leiding van een zekere pastoor Van 
Hooff in 1928 een gewillig en werkzaam 
oor bij de gemeente. Twee jaar eerder had 
het kerkbestuur al voor een zusterschool 
voor de meisjes gezorgd, nu wilde men 
ook voor de jongens een nieuw school-
gebouw oprichten. Dat zou betekenen 
dat de openbare – nu nog alleen bezocht 
door jongens – geheel ontvolkt zou raken. 
De raad bood het bestaande gebouw 
ter overdracht aan, de vier niet-katholie-
ke jongens werden verwijderd en kregen 
gratis extra bewegingsles: te voet naar de 
school in Geldrop.

Opperhoofd
Terug naar mister Van Bussel. Hij was dan 
wel hoofd, de Mierlose pastoor Van Lier-
op was het opperhoofd. De eerste jaren 
woonde het gezin Van Bussel in de ‘mis-
terwoning’, het nu nog steeds bestaande 
huis links naast de Johannesschool. 

Er was een zijraam in de keuken van 
waaruit mijn oma (zij was uiteraard ver-
antwoordelijk voor de huishouding) het 
schoolplein wat in de gaten kon houden 
én de pastoor – op de fiets – kon zien 
aankomen. Aan de vaart en de manier 
van trappen kon zij goed inschatten of 
er gevaar dreigde voor mijn opa, die dan 
enigszins voorbereid was om deemoe-
dig de preek te ondergaan. Waar die over 
ging? Ook nog nader te onderzoeken, 
voor zover het nog te achterhalen is.

Gewoon neutraal
U raadt het misschien niet: ik ben geen 
tegenstander van bijzonder onderwijs, 
dat wil zeggen onder beheer van een 
niet-openbare instelling. Maar dan graag 
wel op een algemeen-neutrale grondslag, 

om onze toekomstige generaties tot we-
reldburgers en niet tot volgelingen te vor-
men. Mijn vader, ’n Houtse jongen, was 
net oud genoeg om uitsluitend katholiek 
lager onderwijs te krijgen. Of het hem tot 
een andere persoon heeft gemaakt als 
er ander onderwijs was geboden? Feit is 
dat nog veel lagere onderwijsinstellingen, 
vanwege de vroegere katholieke over-
macht, onder katholieke schoolbesturen 
vallen, relatief veel meer dan waarmee het 
katholieke smaldeel nu in de bevolking is 
vertegenwoordigd. 

Maar inmiddels maken ook andere vor-
men van bijzonder onderwijs op religieu-
ze grondslag opgang. In april 2019 deed 
EenVandaag, het nieuws- en actualitei-
tenprogramma van AVROTROS, een on-
derzoek naar de vrijheid van onderwijs 
onder haar Opiniepanel. De kernvraag 
was: “Is onderwijs op basis van religie 
nog van deze tijd?” Een meerderheid (60 
procent) van de respondenten is voor af-
schaffing, blijkt uit het onderzoek. Wat mij 
betreft nog werk aan de winkel: op naar 
de 100 procent.

5
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Waterput 
Apostelwijk
wederom 
vernield
Met enige teleurstelling moeten de initiatiefnemers uit de werkgroep Buurtpreventie 
Apostelwijk melden dat wederom de hardglazen glasplaat op de historisch ingerich-
te waterput in de Aposteldreef, is vernield. 

Vermoedelijk met een “live-hammer” is de glasplaat in duizenden stukjes veranderd!  
Mede triest omdat dit al voor de tweede keer het geval is. Een behoorlijke schadepost. 
De investering werd ooit door sponsoring bij elkaar gebracht. De vernieling is vermoe-
delijk in het Pinsterweekend veroorzaakt.

In de waterput was een verzameling te zien van resten die betrekking hebben op het 
zogenoemde Apostelhuijs, een verpleeghuis voor 12 armlastige weduwnaars wat in 
opdracht door Kardinaal van Enckevoirt, een geestelijke uit Mierlo-Hout, in de 15e 
eeuw was gebouwd. Feitelijk het ontstaan van de wijk Mierlo-Hout. En mooie ma-
quette, gebouwd door Hobbywerkplaats het Baken, maakte onderdeel uit van het 
tentoongestelde. De initiatiefnemers en beheerders van de waterput, Rob van Eeke-
ren en Berry Smits, hebben besloten om de put niet meer te herstellen en deze in te 
richten als bloembak. Er wordt geen energie meer gestoken in een nieuwe glasplaat 
voor de put. 

Het is een trieste zaak en er heerst onbegrip. Wat hebben de daders(s) willen bewerk-
stelligen? Mede omdat de inhoud van het tentoongestelde totaal geen economische 
waarde heeft, echter wel een cultuur historische waarde! Dat belang wordt klaarblijke-
lijk niet her- of erkend door de dader(s). 

Er wordt nog nagedacht waar de verzameling mogelijk beter beschermd kan worden 
tentoongesteld. Mochten wijkbewoners of passanten de vernieling (mogelijk) hebben 
gezien, is het verzoek om even contact op te nemen met de projectgroep Attentie 
Buurtpreventie via 06-10719402.

De waterput in 
de Apostelwijk in 
zijn huidige staat   

|  F Chris Thielen

Bericht 
van Politie 
Helmond
Het valt ons, als politie, op dat er sinds 
de coronatijd veel jeugd op straat is in 
Mierlo-Hout en Brandevoort. Dit jui-
chen wij toe, mits de coronamaatrege-
len in acht worden gehouden. Wij zien 
echter ook dat er een groep jeugd is die 
regelmatig vernielingen, brandstichtin-
gen, mishandelingen en openlijke ge-
weldplegingen pleegt. 

Ondanks dat verschillende jongeren 
reeds zijn gehoord door de politie en hun 
ouders ook op de hoogte zijn, gaat het 
ongewenste gedrag door. Dit komt de 
leefbaarheid deze wijken niet ten goede. 

Omdat dit probleem al zo lang speelt 
zullen wij als politie gebruik gaan maken 
van een artikel in de APV. Hierin staat 
dat je niet mag samenscholen. Dat wil 
zeggen dat wanneer je met meer dan 
3 personen samen bent, je bekeurd 
kan worden. 

Dit staat los van de huidige corona 
maatregelen. Dus zelfs wanneer je an-
derhalve meter afstand houdt kun je be-
keurd worden. 

Artikel 2.1.1.1 Samenscholingen en 
ongeregeldheden (artikel 2:1 VNG)

• 1. Het is verboden op een openbare 
 plaats deel te nemen aan een 
 samenscholing, onnodig op te 
 dringen of door uitdagend gedrag
 aanleiding te geven tot 
 ongeregeldheden.

• 2. Degene die op een openbare plaats:
 Aanwezig is bij enig voorval 
 waardoor er wanordelijkheden 
 ontstaan of dreigen te ontstaan;

6
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Pieter is een sportliefhebber in hart en 
nieren. Naast zijn vrijwilligerswerk bij 
RKSV Mierlo-Hout zorgt hij ook in de ge-
meenteraad dat sporten in Helmond op 
de kaart wordt gezet. 

Hoe het ooit begon
Zijn tijd bij RKSV Mierlo-Hout is inmiddels 
wel een flinke loopbaan te noemen. Deze 
begon toentertijd bij de pupillen 3 waar 
Pieter zelf een balletje ging trappen. Hij is 
blijven voetballen tot 1976 waar hij net voor 
de overgang naar de B-junioren stopte. 
“Achteraf heb ik daar erg veel spijt van ge-
had. Je komt helaas niet snel meer terug op 
hetzelfde niveau wanneer je die jaren hebt 
gemist.” Helemaal afscheid nemen van de 
sport heeft Pieter nooit gedaan. “Ik was altijd 
aanwezig bij de wedstrijden en bracht veel 
tijd door op de club.” 

Gouden jaren 
Rond het jaar 2000 waren er onenigheden 
binnen de club en was het tijd voor wat ver-
nieuwing. “Ik werd toen gevraagd als voor-
zitter en heb deze functie met veel plezier 
gevuld tot 2010. Ik had tijd voor de club en 
bracht dan ook rond de 50/60 uur in de 
week door op het sportpark. Zo ben je echt 

nauw verbonden met iedereen.” Dit maakte 
ook dat het volgens Pieter de blauwwitten 
voor de wind ging. “Het worden weleens de 
gouden jaren genoemd. Tijdens mijn 10 jaar 
als voorzitter heb ik ook heel wat hoogte-
punten meegemaakt zoals de introductie 
van het Kaboutervoetbal en het kampioen-
schap van het vaandelteam in 2001.”

Welverdiende waardering
Zijn toewijding en enthousiasme wordt ook 
zeker niet vergeten. In 2011 wordt Pieter be-
noemd tot erevoorzitter van de club. “Na-
tuurlijk is dat een hele eer. Ik ben de derde 
voorzitter die deze titel gekregen heeft en 
daar ben ik erg blij mee. Dat zowel de leden 
als het bestuur toen vinden dat ik die titel 
verdiend heb is erg mooi.” Momenteel is Pie-
ter nog steeds actief als vrijwilliger binnen de 
vereniging. Zo was hij ook voorzitter van de 
jubileum commissie die het 100-jarig jubi-
leum van de club organiseerde. “Het afge-
lopen jaar hebben wij ons 100-jarig bestaan 
gevierd. Dit is een heel mooi jaar geweest. 
Achteraf gezien zijn wij ook heel blij dat we 
dat hebben mogen afsluiten voordat de si-
tuatie in Nederland werd zoals hij nu is.” 

Olie van de samenleving
Naast zijn vrijwilligersfunctie is Pieter ook 
binnen de politiek veel bezig met sport. Als 

voorzitter van de voetbalclub kwam hij ge-
regeld in contact met lokale bestuurders en 
raadsleden. “Dit contact zorgde ervoor dat ik 
mezelf 10 jaar geleden kandidaat stelde. Op 
dit moment ben ik wederom met voorkeurs-
stemmen gekozen voor de gemeenteraad.” 
Pieter maakt hij zich hard voor een sportief 
Helmond. “Ik ben van mening dat sport de 
olie is van de samenleving en dat dit zorgt 
voor verbintenis. Ik vind dat Helmond voor-
op moet lopen op het gebied van sport. 
Mooie accommodaties, goede voorzienin-
gen en steun van de gemeente. De politiek 
is een mooi instrument om daarmee het 
verschil te maken.” 

Toekomstbeeld
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de 
nieuwe kunstgrasvelden op het sportpark. 
“De nieuwe velden zijn een mooi voorbeeld 
van goed contact tussen de club en de ge-
meente. We hebben de nieuwe velden sa-
men met een aantal spelers uitgekozen. Zij 
moeten er immers op voetballen.” Wat Pie-
ter verwacht van de toekomst? “Ik ben van 
mening dat ons vaandelteam de potentie 
heeft om uit te komen in de eerste klasse. 
De jeugdopleiding moet prioriteit zijn en een 
stimulans krijgen. Maar het allerbelangrijkste 
bij een vereniging is het ‘wij-gevoel’. Dat zit 
bij Mierlo-Hout wel goed.”

In de 
spotlights
Pieter 
Vervoort
Door Lisa Meeuwsen  |  F Pieter Vervoort

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Service met een glimlach: dat kun je verwachten bij Telefoonmaken Helmond. Thedderick Martis 
runt met veel plezier de zaak aan de Hoofdstraat 165A in Mierlo-Hout waar je smartphone wordt 

gerepareerd terwijl je wacht! De zaak zit nu zo’n twee jaar gevestigd in Mierlo-Hout en klanten 
weten goed de weg te vinden naar de zaak van Ted. Binnen de zaak hangt een gemoedelijke 

sfeer en er wordt altijd gelachen. Professionaliteit en klantvriendelijkheid gaan hier hand in hand. 
Dankzij het laagdrempelige karakter van de winkel, komen klanten zomaar binnen voor een praatje 

en een kopje koffie. Dit vindt Ted erg belangrijk. 

Repareren met een glimlach
Jouw dierbare smartphone wordt gerepareerd terwijl je wacht onder het genot van een lekker kopje 

koffie, thee of een glaasje water. De reparatie wordt ter plekke zonder afspraak in de winkel voor 
je gedaan met de grootste zorg en passend advies. Niet alleen voor reparaties kun je terecht in de 

winkel, ook voor alle accessoires voor je smartphone of tablet kun je je laten adviseren in de winkel 
van Ted. De winkel biedt hierin een uitgebreid assortiment. Dit adviseren gebeurt altijd door dezelfde 

vriendelijke gezichten. Ted wordt ondersteunt door Yen, die met een lach de klant adviseert en op 
zijn gemak stelt. Zo kom je altijd met een fijn gevoel naar de winkel. Ted en Yen de telefoonmakers 

zorgen ervoor dat je met een gerepareerde smartphone en goed gevoel de deur uit gaat.

Ga gerust een langs aan de Hoofdstraat 165A in Mierlo-Hout. Je vindt de winkel tegenover 
de Jumbo /Savant woonzorg centrum). Je kunt gratis parkeren voor de deur. 

Meer informatie kun je vinden op www.telefoonmaken.nl of bel naar 0492-777664.

Service met een glimlach
bij Telefoonmaken Helmond

Meer informatie kun je vinden 
op www.telefoonmaken.nl of 

bel naar 0492-777664.

YOU BREAK IT
WE FIX IT.

IS JOUW TELEFOON NOG 100%?
LOOP EENS BINNEN VOOR 
PROFESSIONEEL ADVIES.

SCHERM KAPOT VAN JE 
TELEFOON OF TABLET?

WIJ REPAREREN DIRECT!

HOOFDSTRAAT 165A, HELMOND
0492 777 664
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Column Alex Sievers

In Dorpsplein Mierlo-Hout vinden on-
der meer Savant Zorg, Woningstichting 
Compaen, QliQ Primair Onderwijs, de 
Ondernemersvereniging Mierlo-Hout, de 
Wijkraad en de gemeente elkaar waar het 
gaat om hun visie en drive. Daarin is het 
nieuwe Dorpsplein de plek waar Mier-
lo-Hout samen komt. De plek die inwo-
ners, winkels, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties met elkaar verbindt 
en hen uitnodigt op hun eigen manier 
een bijdrage te leveren aan de Helmond-
se samenleving. Met zo’n ambitie is het 
een groot voordeel dat het Dorpsplein 
ook fysiek de schakel zal zijn tussen 
Savant Alphonsus, In het Hart van het 
Hout, winkels en woningen. 

Anke Kuijpers (hoofd vastgoed Savant 
Zorg) zegt daarover: “De kans voor Savant 
Alphonsus is een uitzonderlijke, nu niet al-
leen wij maar ook partners om ons heen in 
Mierlo-Hout bouw- en renovatieplannen 
hebben en we daar samen in optrekken. 
Weinig mooiers dan het bedenken en uit-
werken van een nieuwe, toekomstbesten-
dige vorm van samen leven. Of je nu veel 

of weinig zorg nodig hebt, jonger of ouder 
bent, in Mierlo-Hout woont, winkelt of 
werkt, als je maar samen mee kunt (blij-
ven) doen op een passende manier. Daar 
worden (wijk)bewoners, medewerkers, de 
ondernemers, schoolkinderen en hun ou-
ders allemaal beter van. We zetten alles op 
alles om van deze droom werkelijkheid te 
maken!” Interessant in de samenwerking 
is dat deze tot stand is gekomen omdat 
alle partners net wat verder hebben willen 
kijken naar wat belangrijk is. Juist in die or-
ganisatie-overstijgende aanpak schuilt de 
bijzondere kwaliteit. Samenwerken maakt 
samenleven. 

“Als gemeente vinden we het mooi om te 
zien dat de handen ineengeslagen zijn en 
dat verschillende partners elkaar hebben 
gevonden”, zegt wethouder Gaby van den 
Waardenburg. “Het is goed om te zien dat 
er samen geïnvesteerd wordt om te komen 
tot een nieuwe invulling voor het gebied in 
het hart van Mierlo-Hout.”

Petra van den Bosch (directeur In het Hart 
van het Hout) vult aan: “Bij de ontwikkeling 

van ons kindcentrum stellen we ons voort-
durend de vraag hoe we als organisatie een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 
een duurzame en inclusieve samenleving. 
Waar je mag zijn en je kunt worden wie je 
bent en waar je met jouw unieke potenti-
eel mee doet en mee telt. Hoe mooi is het 
dat we dat in een omgeving van 0 tot 100 
doen. Gelukkig, geliefd en gezond zijn, jong 
en oud, dat is waar het om gaat.”

Het centrum van Mierlo-Hout wordt de 
komende jaren ingrijpend vernieuwd. Er 
komt veel nieuwbouw en er wordt ook veel 
verbouwd,” constateert Joost Lobée (di-
recteur/bestuurder Woningstichting Com-
paen), “het gaat echter niet om de stenen, 
maar om de mensen. Door afstemming 
van plannen en goede samenwerking tus-
sen alle betrokkenen kunnen we er ook 
weer een echt dorpshart van maken. En 
dan vallen de stenen wel op hun plek. Dan 
ontstaat het mooie gevarieerde plan dat 
we nu hebben gemaakt, een plan met veel 
verschillende kwaliteiten en sferen. Steeds 
bedacht vanuit de bewoners, werkenden 
en bezoekers.”

Die variatie komt op veel plekken in het 
plan tot uiting, en het makkelijkst zichtbaar 
in de in enkele heel verschillende en tege-
lijkertijd sterk samenhangende openbare 
ruimten: het eigenlijke Dorpsplein rond de 
Hoofdstraat, de Kloostertuin rond de kapel 
ten oosten van de Hoofdstraat en het
(vervolg pag. 10) 

Dorpsplein Mierlo-Hout

Samen
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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

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

gebied aan de westkant van de hoofdstraat 
waar schoolplein en de in aanbouw zijnde 
Voorstadhalte elkaar raken.

“Ik woon hier al m’n hele leven,” zegt Mario 
Coolen (omwonende en voorzitter Stich-
ting Herdenkingsmonument), “Als kleine 
jongen was ik al te vinden in de echt prach-
tige tuin van het voormalige klooster. Die 
grensde aan onze achtertuin. Zulke mooie 
heesters, veel fruitbomen, vol met vogels. 
Ik denk dat er heel goed iets van die groene 
kwaliteit van toen terug kan komen in de 

nieuwe ontwikkeling van het Dorpsplein. 
De Kloostertuin zoals die nu in de plannen 
zit, geeft daar echt ruimte voor. Fijn! En ik 
ben er ook blij mee dat het plan de kapel 
weer zichtbaar maakt en opent. Aandacht 
voor historisch bewustzijn en waarborging 
van onze geschiedenis kunnen geen kwaad 
toch. Ik weet nog dat vroeger het klokje van 
de kapel elke dag luidde. Het zou leuk zijn 
als dat geluid in de toekomst ook weer af 
en toe zou klinken.”

Wat vind jij van waarde voor het Dorps-

plein? Waaraan zouden we meer aan-
dacht moeten besteden? Laat het ons 
weten via de redactie van Ons Mierlo-Hout 
of via alex@dorpspleinmierlohout.nl. 
Ook via onze website www.dorpsplein
mierlohout.nl en Facebook zullen we je re-
gelmatig 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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Niets zo irritant als een trage of haperen-
de verbinding, toch? Het zorgt niet alleen 
voor de nodige frustratie, het kan zelfs 
meer gevolgen hebben. Een vlekkeloze 
verbinding is heel belangrijk voor bijvoor-
beeld het verlenen van goede zorg. Om 
alle Helmonders toegang te geven tot 
een goed en veilig digitaal netwerk wordt 
op dit moment in heel de stad glasvezel 
aangelegd. Op dit moment wordt glasve-
zel aangelegd in Mierlo-Hout.

Slimme en veilige stad
Als Helmonders wat willen, dan regelen 
ze dat gewoon. Wethouder van de Brug: 
“Handen uit de mouwen en aan de slag. 
Dat geldt ook voor glasvezel. Een goede 
verbinding is niet meer weg te denken uit 
ons leven. We gebruiken ‘m niet alleen om 
te internetten, te bellen of tv te kijken. Zo’n 
betrouwbare verbinding is ook onmisbaar 
om van Helmond een slimme, veilige 
en leefbare stad te maken. Een stad die 
met technologie, middelen slimmer en 
efficiënt inzet zoals de digitale auto die 
je leidt naar een vrije parkeerplaats, ver-
keerslichten die een analyse maken van 
de drukte, sensoren die bijhouden wan-

neer je ondergrondse vuilcontainer vol is 
of slimme zorgdomotica die op verschil-
lende manieren de veiligheid van cliënten 
bewaakt. We zijn vooruitstrevend en zien 
veel mogelijkheden.”

Zorg en onderwijs
Wethouder Cathalijne Dortmans: “Veel 
mensen denken als het gaat over glas-
vezel aan snel internet, streamen van je 
favoriete serie of tv kijken. Maar je kunt 
er nog veel meer mee. Door de snelle, 
vellige en stabiele internetverbinding, in 
combinatie met de mogelijkheid om veel 
data te kunnen versturen, is het mogelijk 
glasvezel ook te gebruiken voor andere 
toepassingen. 

Denk bijvoorbeeld aan de zorg. Van even 
videobellen met je huisarts, tot dagelijks 
je bloedwaarden laten monitoren op af-
stand en van bewegingsmelder tot een 
alarmknop. Ook onderwijs op afstand 
kan met glasvezel op een veilige en goede 
manier gegeven worden. Natuurlijk blijft 
persoonlijk contact altijd belangrijk, maar 
juist in deze tijd waarin dat niet altijd mo-
gelijk is, biedt glasvezel uitkomst.”

Glasvezel voor iedereen
Vanaf 2021 kan iedereen in Helmond ge-
bruik maken van een glasvezelnetwerk. 
Hiervoor hebben gemeente Helmond en 
automatiseringsbedrijf (en specialist in 
glasvezelnetwerken) e-Quest de handen 
ineengeslagen. Onder de naam Glasvezel 
Helmond zorgen ze voor een betrouwbaar 
en betaalbaar glasvezelnetwerk voor álle 
Helmonders. 

De voordelen van glasvezel
Bij glasvezel wordt data via haarfijne ka-
bels met laserlicht verzonden. Informa-
tie kan dus letterlijk met de snelheid van 
licht verstuurd worden. Glasvezel is de 
modernste, snelste, meest betrouwbare, 
veilige en meest energiezuinige verbin-
ding. De glasvezelkabel werkt met licht, 
niet met stroom. Voordeel is dat trans-
port over grote afstanden geen probleem 
is en dat het netwerk niet gevoelig voor 
invloeden van buitenaf, denk aan het 
weer. Daarnaast wordt het netwerk zo 
aangelegd dat je  als gebruiker een directe 
verbinding naar de wijkcentrale die je niet 
met andere bewoners deelt. Dat voelt 
toch echt prettiger en veiliger.

Aanmelden en aanleggen
Aanmelden voor glasvezel kan altijd. Via 
www.glasvezelhelmond.nl kun je een 
abonnement afsluiten. Naast je provi-
der, kies je ook een pakket. De aannemer 
neemt vervolgens contact met je op om 
het glasvezelnetwerk aan te sluiten op je 
woning en je provider sluit je internet, tv 
en telefoon aan.

Veilig, snel,betrouwbaar & duurzaam 

Glasvezel voor 
álle Helmonders 

1111
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Natuurbegraafplaats 
Landgoed Hoeve Ruth 
in Vlierden is open

Van familiebegraafplaats naar 
natuurbegraafplaats
De mooie natuur en rijke historie en de 
liefde voor deze bijzondere plek - de plek 
waar de familie Swinkels geboren en ge-
togen is - waren in 2000 aanleiding voor 
het plan een familiebegraafplaats op te 
richten. Na 14 jaar was deze familiebe-
graafplaats een feit en kon vader Swinkels 
herbegraven worden. Toen op 14 juli 2014 
moeder Swinkels overleed gaven veel 
genodigden na de begraving aan onder 
de indruk te zijn van deze mooie plek in 
het dal van de Aa en zelf ook interesse 
te hebben in een laatste rustplaats in de 
natuur. Het idee voor het oprichten van 
de natuurbegraafplaats grenzend aan de 
familiebegraafplaats was geboren. 

De oudste en meest natuurlijke 
manier van begraven
Op Natuurbegraafplaats Hoeve Ruth 
stellen we de natuur centraal. Bij het na-
tuurbegraven gaat het graf helemaal op in 
de natuur en zo maken we deel uit van 

de eeuwige kringloop van het bestaan. 
Alleen een gegraveerde boomschijf mar-
keert de plek van het graf. 

Een graf in de natuur van Natuurbegraaf-
plaats Hoeve Ruth is voor altijd. Deze 
eeuwige grafrust staat ook garant voor 
eeuwige natuur. Zo zorgen we over onze 
dood heen voor de natuur en dat maakt 
een natuurgraf een groene en duurzame 
keuze. Het natuurbegraven leert ons bo-

vendien een natuurlijk omgaan met het 
afscheid. Geen harde scheiding tussen 
leven en niet leven, maar een natuurlijke 
overgang van tijd naar eeuwigheid. We ge-
ven onze geliefden terug aan de natuur.

Afscheid in tijden van corona
Afscheid nemen van een geliefde is in 
deze tijd heel anders dan voorheen. Juist 
nu kan het natuurbegraven bijzonder veel 
mogelijkheden bieden. Op de Bosheuvel, 
de ceremonieplek aan het ven, kunnen we 
op een stijl- en sfeervolle manier samen  
afscheid nemen. Het samenzijn in de 
buitenlucht, midden in de natuur brengt 
troost en is bovendien veilig. Een begra-
ving in de natuur van Hoeve Ruth biedt zo 
letterlijk de ruimte voor een persoonlijke 
en passende invulling. Bovendien krijgt 
elk afscheid alle tijd. 

Bezoek aan de natuurbegraafplaats
Natuurbegraafplaats Landgoed Hoeve 
Ruth is vrij toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang geopend voor een 
wandeling. Informatiecentrum ’t Veld-
huys is elke middag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Maak telefonisch of via mail 
een afspraak voor een persoonlijke rond-
leiding. 

Breng gerust een bezoek aan de natuur-
begraafplaats. De paden op Hoeve Ruth 
zijn breed. Als we bij het passeren elkaar 
de ruimte geven is de afstand zelfs meer 
dan 2 meter. Zowel voor een wandeling 
als een begraving hanteren we de richt-
lijnen van het RIVM. Zo zorgen we goed 
voor elkaar.  

Natuurbegraafplaats 
Landgoed Hoeve Ruth
Hazeldonkseweg 24, 5756 PA Vlierden
Telefoon: 0493 745474
www.hoeveruth.nl 

Na jaren van voorbereiding en maandenlang hard 
werken in en om het bos zijn op Natuurbegraafplaats 
Landgoed Hoeve Ruth de poorten geopend voor 
bezoekers. Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk 
kennis te komen maken met de prachtige 
natuur in het dal van de Aa.
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‘Wandel-voetbal’ 
weer van start

Toen het bericht om weer van start te gaan 
via de app-groep bij de leden binnen-
kwam, vlogen de appjes over en weer: ‘Ik 
ben al aan het warm lopen’ , ‘Het zal nodig 
zijn voor de spieren maar zéker voor de so-
ciale contacten’, ‘Winkelkarretje verplicht?’

De trainingen vinden nog steeds plaats 
onder deskundige leiding van een profes-
sionele trainer van JIBB+. Hij ziet nauw-
gezet toe dat er volgens de richtlijnen van 
het RIVM wordt getraind. Dat houdt o.a. 
in: in wedstrijdkleding verschijnen, zelf 
drinken meenemen, na afloop thuis dou-
chen, kantine en kleedlokalen blijven ge-
sloten, onderling 1,5 meter afstand hou-
den. Net als de schoolgaande jeugd met 
hun online onderwijs kon men de spieren 

soepel houden door wekelijks op Omroep 
Helmond de bewegingsoefeningen mee 
te doen zodat men niet vastgeroest was 
bij de herstart van de trainingen. 

Helaas kon men vanaf 4 juni maar twee 
weken op sportpark de Beemd terecht, 
want toen werd er groot onderhoud aan 
de velden verricht. Wat nu? Weer de trai-
ningen stilleggen en nu tot begin augus-
tus? Dit zou, na bijna twee jaar non-stop 
gezellig, sportief bezig zijn, een enorme 
teleurstelling zijn.

Gelukkig lag de oplossing enkele kilome-
ters verderop. Voetbalvereniging SV Stip-
hout Vooruit bood meteen aan om met 
ingang van 18 juni de trainingen te laten 

plaatsvinden op sportpark Molenven; dit 
geheel in de gedachtegang van het coro-
natijdperk: alleen samen kunnen we pro-
blemen de baas worden. Chapeau! 

Wanneer de Old Stars Mierlo-Hout begin 
augustus weer terugkeren op sportpark de 
Beemd, dan treffen ze daar twee nieuwe 
kunstgrasvelden aan mét ledverlichting.
Wilt u de voetballers een keer actief be-
zig zien? Tot eind juli zijn ze elke donder-
dagochtend van 10.00 tot 11.15 uur in de 
weer op Sportpark Molenven in Stiphout 
en daarna op Sportpark de Beemd in 
Mierlo-Hout. Er is nog ruimte voor nieuwe 
leden, ook dames zijn welkom zodat de 
huidige dame niet meer alleen al ‘wande-
lend-voetbal’ uitoefent tussen de heren.

Na enkele maanden te hebben stilgelegen is op donderdagochtend 4 juni het Walkingfootball weer van start gegaan 
op sportpark de Beemd in Mierlo-Hout. De ‘oudjes’, van 55 tot en met 85 jaar waren unaniem van mening dat door het corona-

virus de opgelegde rust lang genoeg had geduurd. Men wilde elkaar weer zíen en liefst in levende lijve en niet via hun virtuele 
sportkantine. Dat was ook wel leuk om met elkaar online te buurten, maar met de bal op het voetbalterrein, samen bezig te zijn 

staat toch bij hen met stip op één. Dit meteen gevolgd door de sociale contacten in de derde helft met koffie, thee of water 
(geen alcohol) met regelmatig een lekker stuk vlaai erbij.

F | Old Stars Mierlo-Hout
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 06 511 698 56

 info@mijnenergiebrabant.nl

VRIJBLIJVEND ADVIESGESPREK
OF WHATSAPP/VIDEO GESPREK

ZONNEPANELEN
Komt uw woning in aanmerking?

 mijnenergiebrabant.nl

Maak deze zomer van 
uw huis een thuis!

 Gordijnstoffen v.a. €5,- p.m.

 Vinyl v.a. €13,75,- p.m.

 PVC v.a. €23,95,- p.m2

 Vloerbedekking v.a. €22,50,- p.m2

 Diverse raamdecoratiesystemen!

 Voor elk budget een uitgebreide keuze!

Helmond en Weert - WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Advies op 
maat

Meet 
service

Monteer 
service

Showroom

WIJ ZIJN DE GEHELE ZOMER NORMAAL GEOPEND!

Basisschool De Vlier en De 
Straap winnen prijs voor 
schoonste schoolomgeving 
Een mystery guest van de 
gemeente heeft bij alle 14 
deelnemende scholen re-
gelmatig gecontroleerd hoe 

goed er afval geruimd was in 
de schoolomgeving. Daar-
naast bezocht Groen4Life de 
scholen om met de leerlin-
gen in gesprek te gaan over 
duurzaamheid. De scholen 
deelden hun prestaties via 

Prijswinnaars bekend
vierde editie KLIEN IT

Basisscholen De Vlier, De Straap en Kindcentrum In het Hart van 
het Hout zijn in de prijzen gevallen voor hun inspanningen voor 
KLIEN IT 2019-2020. Dit project over zwerfafval en circulaire 
economie is een initiatief van de gemeente Helmond en Groen-
4Life. Onderdeel van het project is dat de deelnemende scholen 
het hele schooljaar worden uitgedaagd om voor een zwerfvuil-
vrije schoolomgeving te zorgen. Wethouder Gaby van den Waar-
denburg maakte in een filmpje de prijswinnaars bekend.

social media. Met dit alles ver-
dienden de scholen punten. 
Basisschool De Vlier won dit 
jaar de eerste prijs voor hun 
inspanningen voor KLIEN 
IT 2019-2020, gevolgd door 
Basisschool De Straap die de 
tweede prijs won. De leerlin-
gen winnen een gratis entree-
bewijs voor Trampolinepark 
WeJump.

Kindcentrum In het Hart 
van het Hout wint Kunstprijs
De meeste scholen volgden 
de creatieve workshop: ‘ont-
werp je eigen prullenbak’. De 
jury koos unaniem voor het 
ontwerp van In het Hart van 
het Hout – locatie Slegers-
straat. Dit wordt beloond 
met een prullenbak met hun 
ontwerp voor op het school-
plein en in het centrum van 
Helmond. Binnenkort is deze 
prullenbak te bewonderen in 
de Ameidestraat.

Meer info 
De vijfde editie van KLIEN IT 
gaat na de herfstvakantie van 
start. Meer informatie over dit 
project vindt u op:
www.groen4life.nl

Winnaars KLIEN IT Kunstprijs, onthulling prullenbak bij In het Hart 
van het Hout - Slegersstraat  |  F Groen4Life
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Binnenkort is het zover! Op maandag 24 
augustus 2020 opent Villa Vrolijk haar 
deuren aan de Mahoniehoutstraat 9 in 
Helmond. Dat betekent dat opvang en 
basisonderwijs nu samen onder één dak 
te vinden zijn. Samen zijn ze één kind-
centrum. Anke van der Heijde, teamleider 
op OBS ‘t Hout: “Het mooie aan deze 
samenwerking is dat we dezelfde visie 
delen: kinderen een warme en veilige 
plek bieden die aanvoelt als ‘thuis’. Op-
gevangen en begeleid worden door vaste 
gezichten waardoor elk kind zich vanuit 
vertrouwen, optimaal kan ontwikkelen.”

Peuterspeelzaal en BSO
Het kindcentrum biedt na de zomer één 
groep voor de peuterspeelzaal en twee 
groepen voor buitenschoolse opvang 
(BSO). Dit wordt in een latere fase uit-

breid. “Doordat we straks ook op de Ma-
honiestraat zitten, kunnen kinderen nog 
makkelijker en in hun eigen tempo de over-
stap naar de basisschool maken. Zo spe-
len kinderen al voor hun vierde verjaardag 
mee op de basisschool en leren ze andere 
kinderen en leerkrachten kennen. Dat geeft 
een veilig en fijn gevoel. We kunnen het 
kind van jongs af aan volgen. De lijntjes zijn 
kort. We delen onze expertise met elkaar en 
werken intensief samen”, vertelt Ingrid van 
der Hulst van Kinderopvang Villa Vrolijk. 

Uitzicht op de verbouwing
“Ondanks dat de grote verbouwing naar 
een mooi en nieuw gebouw nog even op 
zich laat wachten, hebben we al flink ge-
investeerd in de realisatie van de BSO en 
peuterspeelzaal. Ruime groepsruimtes, 
volop spelmateriaal en een grote, natuur-

lijke buitenspeelplaats met veel groen en 
natuur. Kortom, een veilige plek waar jouw 
kind zich optimaal én op een speelse ma-
nier kan ontwikkelen,” aldus Ingrid.

Kom langs! 
Meer weten over de mogelijkheden? Op 
zaterdag 22 augustus is iedereen tussen 
10.00 tot 14.00 uur welkom om de sfeer 
te komen proeven. “We zijn ontzettend 
trots en blij dat we de samenwerking al 
kunnen opstarten! We kijken uit naar je 
komst!”

Meer informatie over OBS ’t Hout is 
te vinden op www.obshout.nl   
Openbare basisschool 't Hout
Mahoniehoutstraat 13, 5706 VS Helmond
T 0492-523847 | obshout@obsh.nl

Villa Vrolijk en 
OBS ’t Hout samen
onder één dak
Eén plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar opvang en onderwijs vanuit dezelfde 
visie samenwerken en waar de overgang naar de basisschool natuurlijk verloopt. Een 
plek waar intensief samengewerkt wordt, waar leerkrachten en pedagogisch mede-
werkers samen kijken naar elk kind. Dat is kort samengevat de wens van openbare 
basisschool ’t Hout en kinderopvang Villa Vrolijk. 

 F | OBS ‘t Hout
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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

Gepelde Black 
Tiger Garnalen 
(maat 16/20). Epic.
Zak á 800 gram (netto).Zak á 800 gram (netto).
Normaal 17,99Normaal 17,

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, 
3 juli t/m 18 juli 2020. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

11,99
EXTRA GROTE 

GARNALEN

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

uw communicatie partner voor:
COMMUNICATIE
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Dichtbij 
Verloskundigen 
Helmond in Coronatijd
Je waant je zorgeloos zwanger. Je kijkt uit naar een mooie en prettige zwan-
gerschap. Maar dan! Corona wordt tot pandemie uitgeroepen en het land 
gaat in een intelligente lockdown.

In deze onzekere tijd waren de controles veelal telefonisch, de vroege eerste 
echo bij acht weken kwam te vervallen en bij de twaalf weken echo mocht de 
partner niet mee. Ineens ben je dan in een lege en kille kamer met de geur van 
ontsmettingsalcohol, bij een verloskundige die een labjas draagt en zoveel als 
mogelijk de 1.5 meter afstand bewaard.

En dan de bevalling thuis of in het ziekenhuis, maar wel met een verloskundige 
in een labjas met mondmasker en bril. Een gezin dat zich helemaal van de 
buitenwereld afsluit zodat niemand ziek zal worden. Alleen de partner  mocht 
naast de zorgverleners  bij de bevalling aanwezig zijn. Tijdens het kraambed 
zijn de meeste visites telefonisch via videobellen en één fysieke controle. Al die 
aanpassingen vroegen om veel flexibiliteit en begrip van al onze zwangeren. 
We willen onze zwangeren via deze weg  dan ook nog eens extra bedanken dat 
we samen deze onwerkelijke situatie goed zijn doorlopen.

Kortom, de afgelopen periode was surrealistisch. Het valt niet mee om onze 
naam ‘Dichtbij’ eer aan te doen in een 1,5 meter maatschappij. Het voelt voor 
ons verloskundigen oncomfortabel om zo fysiek ver van onze zwangeren af te 
staan. Lijnrecht tegenover onze visie om zorg op maat te leveren.

Gelukkig denken onze zwangeren samen met ons in mogelijkheden. We wil-
len iedereen goed in beeld houden. Daarom houden we veelal de telefonische 
consulten en ook ons teamoverleg elke week middels beeldbellen. We heb-
ben ervaren dat dat dit een goede manier is om zo “dichtbij” mogelijk te zijn. 
Gelukkig kunnen ook wij geleidelijk aan weer met de opschaling beginnen en 
hopen we heel snel onze zorg weer écht volledig Dichtbij te kunnen geven.

Ken jij iemand die een bloemetje 
verdient? Een moeder, vader, opa, 
oma, buurvrouw die een paar deu-
ren verder woont, kennis of iemand 
anders die wel even in het zonne-
tje gezet mag worden? In samen-
werking met Bloemboetiek Nicole 
geeft het Ons Mierlo-Hout Maga-
zine elke editie een mooi bloemetje 
weg. Mail je motivatie naar redac-
tie@onsmierlohout.nl en vertel 
ons waarom jij vindt dat diegene dit 
verdient. Insturen van je motivatie 
kan tot 17 augustus.
 
Deze actie wordt mede 
mogelijk gemaakt door :

Bloemboetiek

Nicole

Bijzonder
bloemetje

Kortom, de afgelopen periode was surrealistisch. Het valt niet mee om onze 
naam ‘Dichtbij’ eer aan te doen in een 1,5 meter maatschappij. Het voelt voor 
ons verloskundigen oncomfortabel om zo fysiek ver van onze zwangeren af te 

Gelukkig denken onze zwangeren samen met ons in mogelijkheden. We wil-
len iedereen goed in beeld houden. Daarom houden we veelal de telefonische 
consulten en ook ons teamoverleg elke week middels beeldbellen. We heb-
ben ervaren dat dat dit een goede manier is om zo “dichtbij” mogelijk te zijn. 
Gelukkig kunnen ook wij geleidelijk aan weer met de opschaling beginnen en 
hopen we heel snel onze zorg weer écht volledig Dichtbij te kunnen geven.
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www.onsmierlohout.nl

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

  woningruil  radio en tv

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

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

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

AFHAALADRESSEN 
ONS MIERLO-HOUT
• Wijkhuis De Geseldonk, 

 Cederhoutstraat 44

• Jan Linders, 

 Janssen & Fritsenplein 11

• Jumbo, Hoofdstraat 168

• Bakker Dirks, 

 Houtse Parallelweg 131

• Jurrius appelboer,  

 Goorsebaan 16

• Shell Verbakel, 

 Mierloseweg 206

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

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

GRATIS
AARDBEIEN BIJ

Bij inlevering van deze 
advertentie en besteding 
vanaf € 10.- een 
gratis bakje aardbeien.
Geldig t/m 25 juli 2020.

advertentie en besteding 

Hans Deelendagelijks vers

Hoofdstraat 144, 
Mierlo-Hout
T: 0492-350915

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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BEREIKBAARHEID 
DIENSTEN
Dokter: 
(alleen spoedgevallen): Centr. 
Huisartsenpost, tel. 088-8765151, 
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. 088-8765151, 
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 24 augustus 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie juni 2020: Mariëtte Meulendijks Kroon

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



Vraagprijs € 299.500,- k.k.

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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Burgemeester Krollaan 81 Barrierlaan 80

Vraagprijs € 485.000,- k.k.

Burgemeester Krollaan 53

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Dircxken van Meghenstraat 3

NIEUW

de Alpen 8 Wethouder van Rooijlaan 7 

DIRECT VERKOCHT DIRECT VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

Barrierlaan 80

de Alpen 8 Wethouder van Rooijlaan 7 

DIRECT VERKOCHT

Schelvisstraat 8

*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN 
EINDHOVEN

NIEUW DIRECT VERKOCHT
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