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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 
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Familie Van Hooff-Noten
Schoenmakerij, café en bakkerij

Door: Giel van Hooff en Hans van Hooff, foto's: Leon de Fost en particuliere collectie.

Vanaf het midden van de 19e eeuw groeide ’t Hout harder dan de oude dorpskern 
Mierlo-Dorp. Er kwamen winkeltjes (bescheiden bedoeninkjes, daar niet van), cafés 
en andere middenstand om de groeiende bevolking van dienst te zijn. Onder hen de 

familie Van Hooff-Noten die zich in 1911 in de Hoofdstraat op nu nummer 110,  
ter hoogte van de Koeveldsestraat, vestigde.

Waar kwamen deze nieuwkomers van-  
daan? Geen Houts volk dus, maar wel 
rede lijk uit de buurt. Het gezins hoofd 
(zoals het heet) Willem van Hooff was 36 
jaar toen hij hier kwam wonen, afkomstig 
uit Leender strijp (bijgenaamd 'het mulk-
landje') waar hij op 17 juli 1873 geboren 
was. Willem ging in 1892 met zijn vijf jaar 
jongere broer Toon naar Borkel; beiden 
kwamen vijf jaar later als schoenmaker 
terug te Leende. Vermoedelijk hebben 
beiden het schoenmakersvak geleerd op 
de Achelse Kluis. Deze kloostergemeen-
schap was grotendeels zelfvoorzienend 
en beschikte onder meer over een eigen 
schoenmakerij. De broers startten een 
eigen zaak in hun woning, waar de zussen 
Petronella en Hendrika ook kwamen 
inwonen. Willem bleef lang vrijgezel, maar 
vond uiteindelijk een aardig eind buiten 
het dorp een partner. Elisabeth ofwel Betje 
Noten was een stuk jonger en geboren op 
15 december 1885 in Aarle-Rixtel. Volgens 
familieoverlevering ontmoetten zij elkaar 
tijdens de kermis van Aarle-Rixtel. Het 
paar trouwde op 20 juli 1909.  

Skoen 
Het jonge paar Van Hooff-Noten bleef de 
eerste jaren nog in Leende, waar in april 
1910 hun eerste kind, Thea (vernoemd 
naar de moeder van Betje), geboren werd. 
Waarom ze twee jaar later op 't Hout 
zijn gaan wonen is niet bekend maar 
vermoedelijk waren daar betere vooruit-
zichten als schoenmaker. Ze trokken in 
in de hoekwoning van een eenvoudige 
tweekapper. Willem was gespecialiseerd 
in ortho pedisch schoeisel, zeg maar 
schoenen voor moeilijke voeten zoals 
klomp- en paarden voeten. Uit de hele 
omtrek kwamen ze, al dan niet te voet, 
naar ’t Hout waar Willem dan met behulp 
van krantenpapier, potlood en centi-

meter de maat nam en vervolgens aan 
de slag ging. Bij hun vestiging op ’t Hout 
kwam een knecht mee, een familielid uit 
Leende, Johannes Cornelis van den Berg, 
toen 16 jaar. Later werd Willem bijge-
staan door een jongen van Huijbregts, 
die een lichamelijk gebrek had. Naast 
de schoenmakerij was er een schoenen-
handel. Volgens overlevering kocht Willem 
zelf in, in Veldhoven en Culemborg, en 
bezocht hij, te voet!, schoenfabrieken in 
de Langstraat. Jarenlang stond hij, later 
geholpen door zijn zoons, op zaterdag op 
de Helmondse markt met 'skoen', samen 
met de familie Verkuijlen uit Eindhoven 
waarmee hij zaken deed. Bij spoed-
levering werden schoenen gekocht bij 
Dijkmans in Helmond. De voorraad was 
gestald bij Breuer, een huuradres in het 
Ketsegengske, waar Willem en later zijn 
zonen eerst 's-ochtends om zeven uur 
eerst de handelswaar moesten ophalen 
om die vaak vrijwel geheel 's-middags 
weer op te bergen. Het leverde nog wel 
wat bijvangst op; vader Van Hooff bracht 

iedere week restanten kaas mee van de 
markt van Vos de kaasboer.

Café 
Circa 1919 verhuisde het gezin naar het 
café schuin tegenover de kerk, op de 
hoek van de Pastoor Elsenstraat en 
Hoofdstraat. Rondom de kerk was er 
een concentratie van cafés, geloof maakt 
kennelijk dorstig. Zo lag naast hun café, 
gescheiden door de pastoor Elsenstraat, 
het café van buurman Bert Martens (later 
overgenomen door dochter Jo en haar 
man Harry van Bragt). Met behulp van een 
forse hypotheek van de Stichting Geloof, 
Hoop en Liefde te Croy kon het pand, 
waarvan het cafédeel uit 1909 stamde, 
gekocht worden. Vader Willem ging daar 
door met zijn schoenmakerij. In het café 
waren vooral de vrouwelijke gezinsleden 
actief, eerst moeder Noten (dochter van 
een herbergier), al gauw geholpen door 
de oudste dochter, Thea. Moeder Noten 
kreeg ondertussen haar handen vol 
aan het huishouden dat uiteindelijk een 

elftal kinderen telde. Daarbij telde het 
gezin verder een bijzondere kostganger. 
De moeder van Noten’s kant, Theodora 
Noten-Swinkels, bracht als weduwvrouw 
eerst haar oude dag door in de fraaiste en 
schoonste kamer van het bejaardenhuis 
bij de zusters van liefde in Mierlo-Hout. 
Maar ze had er 'd'n aard' niet en kwam 
inwonen bij haar dochter Bet en behoorde 
bij het gezin. Truus Janssen kwam koken 
als het nodig was. Maar moeder Noten 
kon de lekkerste hazenpeper maken. 
Hoogtijdag voor het café was het feest 
van Ambrosius, de patroonheilige van de 
bijenhouders. De teerdag voor de leden 
was ook een hoogtijdag voor de inkom-
sten van het café. Verder werden in het 
café kaartjes en abonnementen verkocht 
voor de Tram Helmond-Eindhoven die bij 
het café een halte had. Veelvuldig werd de 
tram gebruikt door jongedames die bij de 
Tweka in Geldrop werkten (later badkle-
ding). Een geldkist in de familie herinnert 
nog hieraan. Ook verkocht men kaartjes 
voor voorstellingen elders e.d.
 
In 1925 overleed oma Noten en werd 
op het Hout begraven. De gelden uit de 
'Noten' erfenis werden gebruikt om het 
café te voorzien van een veranda en er 
werd een radio aangeschaft. Dit was een 
primeur op 't Hout met als gevolg meer 
klanten en omzet. In deze jaren twintig 
en dertig was ’t Hout nog steeds een 
bescheiden dorp waar iedereen elkaar 

kende en elkaar in de gaten hield. Dat 
deed ook zeker de pastoor en zijn gevolg 
die een meer dan wakend oog op zijn 
parochianen hield. Het hebben van een 
café was geen pré bij de kerkelijke verte-
genwoordigers. Zo kon je dus geen lid 
worden van het kerkkoor, je kwam niet 
door de ballotagecommissie. 'Zang telt 
dubbel' ging niet zo op voor de familie 
van Willem van Hooff. Een kerkelijke 
carrière van de op een na oudste zoon, 
Piet, ging ook niet door. Zijn poging als 
misdienaar heeft voor heel wat deining 
gezorgd. De kapelaan had in zijn jas aan 
de kapstok een dubbeltje gestopt. Na 
de mis werd Piet ervan beschuldigd dat 
hij geld uit de collecteschaal had gepikt: 
Kijk maar eens in je zakken. De familie 
Van Hooff-Noten was zelfstandig genoeg 
om hiertegen in het geweer te komen. Na 
aandringen heeft de kapelaan persoonlijk 
zijn excuses moeten aanbieden.

Fatsoenlijke burgers
De kinderen en zeker de jongens moesten 
een goede opleiding krijgen. De meeste 
jongens gingen (te voet) vanuit 't Hout naar 
het Carolus Borromeus College, samen 
met de jongens van Remmen en Van der 
Aa en Noud van der Leen. Zoon Frans 
ging met een fraai getimmerde kist met 
ronde deksel (zo iets als waar Hugo de 
Groot mee ontsnapt is uit slot Loevestein) 
naar het seminarie Christus Koning aan de 
Deurneseweg in Helmond. Maar pater is 

De Hoofdstraat van 't Hout rond 1940. Ter hoogte van de geparkeerde auto bevond zich de schoenmakerij, 
café anex bakkerij van de familie Van Hooff-Noten.

Het echtpaar Van Hooff-Noten met hun 'elftal' ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk in 1934.

hij niet geworden. Piet wilde liever bakker 
worden dan leren op Carolus. Zonder 
dat vader Willem het wist is moeder met 
hem naar een bakker in de Ameidestraat 
gegaan. Na een verdere wat roerige leer-
tijd bij Linders te Nuenen en bij Keijzers 
ter plaatse is hij daadwerkelijk bakker 
geworden. Het werd een familiebedrijf, dat 
hij aanvankelijk in naam samen met zijn 
moeder dreef. De wasplaats achter het café 
werd door Peer Jansen (een plaatselijke 
specialist in ovenbouwen) omgebouwd tot 
bakkerij. Diverse dochters gingen dienen; 
Marie bij de familie Jacques Heeren, onder-
wijzer én gemeente archivaris. Die ging 
iedere keer verhuizen als er weer schoonge-
maakt/grote schoonmaak moest worden. 
Laura kwam bij de familie Van Vlissingen 
aan de Wesselmanlaan (nu woonhuis 
Eduard Hettema) terecht waar ze een 
mooie tijd had met onder meer reizen naar 
Zwitserland. Meubeltjes van de familie 
Van Vlissingen sierden de huiskamer van 
moeder Noten nog lang op. Naderhand 
zijn ze bij zoon Piet terecht gekomen. De 
goede contacten met de families Heeren 
en Van Vlissingen bleven, zij waren ook 
klanten voor de bakkerij. Dochter Ellie 
(vernoemd naar haar moeder) ging bij de 
Vlisco op kantoor werken, Rie bleef thuis, 
om mee te helpen. 

Bakkerij erbij
In de crisistijd werd er alles gedaan 
om de zaak draaiende te houden. Een 

Portretfoto’s van Betje Noten 
en Willem van Hooff.
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Binnenkijken bij Chiel en Elvy

Rollatorclub

Het bouwen van je eigen huis klinkt als een 
droom: zelf bepalen achter welke deur de 
badkamer zit en hoe deze er uit ziet. Voor Chiel 
van Lierop en Elvy Rongen is deze droom sinds 
kort werkelijkheid

Al heel de zomer een opvallende verschijning in 
de straten van Mierlo-Hout. 4 Actieve dames op 
leeftijd, die hun dagelijkse ontspanning actief 
invullen met een flinke rollator-wandeltocht.
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Vruuger op ‘t Hout
Met deze uitgave Schoenmakerij, café 
en bakkerij familie Van Hooff-Noten.

14

Beste lezer,

Wij wensen u 
veel leesplezier!

Voor u ligt alweer het zevende nummer van het 
Ons Mierlo-Hout dit jaar. Het team van Ons 
Mierlo-Hout is uitgerust van een goede vakantie 
en we kunnen er weer tegenaan. In deze eerste 
editie na onze vakantie is er weer volop nieuws.

In deze editie
Gaan we binnenkijken bij Chiel en Elvy. Zij 
bouwden hun droomhuis in Mierlo-Hout en wo-
nen hier sinds februari in. Hoe bevalt het alle-
maal? Dat lees je in: binnenkijken bij. Heeft u 
zelf een bijzonder verhaal? Neem dan contact 
op met onze redactie. Ook voor de geschiede-
nisliefhebber staan er weer drie pagina’s klaar 
over Familie Van Hooff-Noten die zich in 1911 op 
de Hoofdstraat vestigde.  

Nieuw vanaf deze maand zijn de politieke co-
lumns. Elke maand zal een politieke partij een 
column schrijven over en áán Mierlo-Hout. Anja 
Spierings van Lokaal Sterk mag het spits afbij-
ten. Daarnaast hebben we nog andere mooie 
verhalen over Hart voor het Hout én de ‘rollator-
dames van Mierlo-Hout’. Lees dus snel verder!
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 op-
geven 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@onsmierlohout.nl

Een goede voorzitter schuwt geen enkele klus 
en neemt soms ook een andere hamer ter hand.

Op zaterdagmorgen is Cor (voorzitter OVMH) ook actief 
bij de papiercontainer van De Kluppels. De perscontainer 
moest effe gerepareerd worden, met specialistisch 
gereedschap (hamer en koevoet) klaarde Cor de klus. 
Bij De Kluppels heeft men denkers en doeners, zelden zijn 
zij verenigd in 1 persoon, maar zie hier weer een voorbeeld.
Chapeau!

Voorzitter Cor in actie!
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Binnenkijken bij
Chiel en Elvy

Een droom die uit komt
Trots op het eindresultaat. Dat mogen 
Chiel en Elvy zeker zijn. Het stel woont al 
15 jaar in Helmond en anderhalf jaar ge-
leden startten ze samen de reis van de 
bouw van een eigen huis. Chiel heeft een 
bouwbedrijf en bouwt regelmatig huizen 
voor anderen. “En toen begon het bij 
ons ook te kriebelen,” zegt Chiel. Het stel 
woonde hiervoor in Brandevoort. “Onze 
twee zonen zitten op school in Brande-
voort, dus we wilden in de buurt blijven.” 
De kavel in Mierlo-Hout was een perfecte 
oplossing, ook omdat het voor Elvy, voor-
heen ambulant kapster, mogelijk was om 

haar eigen kapsalon aan huis op de kun-
nen zetten. “We voelen ons hier thuis.”

Naar de architect
Het gezin woont nu een half jaar in hun 
nieuwe stekkie. Het bouwen van het huis 
heeft iets minder dan een jaar geduurd. 
“Er komt veel bij kijken en het proces kost 
veel tijd en moeite. Alles gebeurde ná 
werktijd, maar het uiteindelijke resultaat 
mag er wezen”, aldus Chiel. Voordat er ge-
bouwd kon worden moest er veel geregeld 
worden. “Je kunt heel veel willen, maar 
dat moet ook allemaal kunnen,” zegt Elvy. 
Samen hebben ze het huis onwtworpen 

en ingericht. “Chiel en ik hebben dezelf-
de smaak. Als je op één lijn zit, is alles zo 
gebeurt.”  Ze leggen uit dat het huis eerst 
uitgetekend moet worden door een ar-
chitect. Chiel: “Als de bouwtekening klaar 
is, gaat deze normaliter naar een calcula-
tiebureau. Zij maken een berekening met 
het totale kostenplaatje.” Samen met dit 
document én een nieuwbouwtaxatie, dit 
is om de waarde van het nog te bouwen 
huis vast te stellen voor een hypotheek-
aanvraag, ga je naar de bank. 

Landelijk én industrieel
Het huis is gelegen aan de Dokter Dree-
slaan en onderdeel van Kavels De Hoef-
kens. Alle huizen in de straat zijn zelfge-
bouwd en elke woning heeft zijn eigen 
stijl. Elvy en Chiel omschrijven de stijl 
van het huis als Belgisch en landelijk. “De 
bouwvoorschriften voor de kavel waren 
niet streng,” aldus Chiel.  “De enige voor-
waarde was dat het huis een minimale 
goothoogte moest hebben. Dus een bun-

Het bouwen van je eigen huis klinkt als een droom: 
zelf bepalen achter welke deur de badkamer zit en hoe 
deze er uit ziet. Voor Chiel van Lierop en Elvy Rongen
is deze droom sinds kort werkelijkheid: zij bouwden 
hun droomhuis in Mierlo-Hout. Elvy: “De wijk 
heeft een gemoedelijk dorps karakter.”

4
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galow mocht bijvoorbeeld niet,” zegt Elvy. 
Ook niet onbelangrijk: het huis is duur-
zaam gebouwd. “Het is een energie neu-
trale woning. Op het dak liggen zonnepa-
nelen, het huis is gasloos en we hebben 
een warmtepomp”, merkt Chiel op.
 

Het meest trots zijn ze op hun eigen 
slaap- en badkamer. “Het is een soort 
hotelkamer geworden,” grapt Elvy. “De 
badkamer grenst aan de slaapkamer en 
krijgt veel natuurlijk licht. Het gebruik van 
veel wit geeft een frisse uitstraling.” Dit in 
tegenstelling tot de rest van het interieur, 
dat juist weer industrieel is. Maar wel ge-
zellig industrieel. “Ik heb veel op Pinterest 
gekeken om inspiratie op te doen voor de 
inrichting van het huis en uiteindelijk von-
den we deze stijl het mooist,” zegt Elvy. Er 
wordt veel gebruik gemaakt van zwart- en 
grijstinten. Grote glazen deuren, een be-
tonnen keukenblad, maar ook accenten 
van hout zoals de vloer en eettafel. Van-
uit de hal kom je binnen in de keuken, die 
Chiel zelf heeft gemaakt. “Dat is natuur-
lijk een enorm voordeel. We hebben veel 
dingen zelf kunnen uitvoeren omdat Chiel 
zoveel zelf kan.” 

Ondanks het gebruik van stoere en ruwe 
materialen, heeft het huis een warme uit-
straling. De enige uitschieter bevindt zich 
in de WC. “Die is best extravagant, met 
flamingobehang en goudtinten.” 

Veel vrijheid
Het grootste voordeel van zelf bouwen is 
de vrijheid, vindt het stel. “Je kunt alles 
zelf indelen en gaandeweg dingen aan-
passen: van de bouwsteen tot aan het 
behang. Je bouwt iets wat helemaal naar 
je eigen zin is. Iets wat je bij een koophuis 
vaak niet hebt.” 

De twee zijn tevreden met het eindresul-
taat. Of ze het opnieuw zouden doen? “Ab-
soluut, de ervaring is heel positief. We heb-
ben ook geluk gehad. Geen tegenslagen 
of vertraging en we hebben heel veel zelf 
kunnen doen. Wie weet gaan we over een 
jaar of vijf het avontuur weer opnieuw aan!” 

“We hebben veel 
dingen zelf kunnen 

uitvoeren omdat Chiel 
zoveel zelf kan”

5

Heeft u ook
een bijzondere

inrichting of iets 
anders moois?

Mail dan naar:
redactie@

onsmierlohout.nl
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Ze zijn ook allemaal lid van senioren carnavalsvereniging ‘De Kwietke-
dieten’. Ze proberen elke dag te gaan (14.00-17.00 uur), maar afgelopen 
periode was het met 33 graden te heet. Ze gaan dan o.a. voor een kop 
koffie naar de middenstand van Mierlo-Hout. De volgende zaken zijn 
inmiddels bezocht en enkele meermalen: Friture Adelaars, IJssalon 
Nemanja, De Kim op de Mierlose weg, Eetcafe de Barrier, Eetcafe de 
Pastoor op de Stippentse weg, zelfs het voormalige cafe van Dikke Leo 
op de Mierloseweg. Het verste weg was wel De Brandevoortse Hoeve, 
maar toen begon het te regenen en zijn ze naar huis gebracht door de 
schoondochter van Prins Frits (Smits) dun  2e, Mary. ‘Zon goei maidje, 
we willen haar vanaf hier nog bedanken.’

Ok, tijd voor een verhaal
We werden ontvangen bij Ria op haar appartement onder het genot 
van een lekkere macaroni koek en koffie in Alphonsus. Waar ze het 
goed hebben, maar er leven veel vragen over de grote verbouwing die 
er aan begint te komen. ‘Mantelzorgster van Ria, of is het andersom?’, 
Mientje was ook aanwezig. Een ding is duidelijk met de ‘kaak therapie’ 
zit het wel goed. Maar niet alles wat de 2 dames vertelden mocht wor-
den opgeschreven?! ‘Nie alles zegguh, hai skreeft alles op!!’

Mientje rookt onderweg  tijdens het wandelen ook nog wel (stiekem, 
‘we haawe ut stil’) een sigaretje, dan heeft de groep effe pauze. De 
optredens van de zangers in de tuin tijdens het hoogtepunt van de 
Corona, georganiseerd door Huubke van Hoof, werd gewaardeerd ‘heel 
skon’. Ook de ontmoetings ruimte, mogelijk gemaakt door de nieuwe 
stichting Hart voor ut Hout, zie elders in deze uitgave, wordt zeer ge-
waardeerd, ‘Op ut Hout is het goed toeven’, aldus de dames.

Andere activiteiten zijn nog sjoelen, gymen en breien (‘poeh, zat ge-
breid’), als ut nie te warm is natuurlijk. Maar de hoofdactiviteit is toch 
met het rollator clubje. Nu de dames de herfst en zodadelijk de winter 
ingaan zullen er wel winterbanden op de rollator moeten, maar afijn, 

dat is van later zorg. Ze kijken soms het tv programma 
‘Lang leve de liefde’, maar het is zo flauw, ‘mar we kie-
ke wel’. Ook waren ze benaderd voor een tv programma 
voor 80-jarigen, ‘nie opskreeve, we doen toch nie mee!’.
Motto van de dames is: ‘Als wai nie lache, dan wordt ‘r 
nie gelaacht’. Een goed motto om oud te worden, want 
immers een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

Rollatorclub 
Alphonsus

Al heel de zomer een opvallende verschijning in de 
straten van Mierlo-Hout. 4 Actieve dames op leeftijd, 
die hun dagelijkse ontspanning actief invullen met 
een fl inke rollator-wandeltocht, soms lange tochten, 
soms kort, want ze doen ook aan ‘kaak therapie’ en 
dan kan de tijd wel eens snel voorbij vliegen. Wie zijn 
deze Houtse dames? ‘Akela’, is mw. Ria Manders (84 
jaar), verder mw. Fien Jansen (82 jaar), mw. Mientje 
van Hoof (81 jaar) en mw. Nel Koppens (84 jaar).

De dames vol in actie in de Slegersstraat, Ria (84) 
wijst de weg, Fien (82) volgt in de ‘slipstream’, 
Mientje (81) wil stoppen voor n sigaretje, Nel (84) 
sluit de rij en geeft de weg vrij voor het achterop 
komend verkeer.  |  F Ons Mierlo-Hout Magazine

Bij Ria op het terras. 
V.l.n.r. ‘Akela’ Ria Manders, ‘mantelzorgster’ 
Mientje van Hoof en Ad Klaasen (red.). 
Flink gelachen en de oren ‘piepen’ nog! 
|  F Ons Mierlo-Hout Magazine
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Stichting Mierlo-Hout Promotion heeft 
vele en vele jaren activiteiten georgani-
seerd om Mierlo-Hout in de verre omtrek 
te promoten, maar inmiddels zijn de ac-
tiviteiten en de kas  overgedragen aan 
Stichting Hart voor het Hout. Een nieuwe 
stichting die vooral actief wil zijn voor de 
senioren van deze wijk.

De eerste klus was het regelen van een 
‘Corona proof’ ontmoetingsruimte bij 
Alphonsus, dit is inmiddels geregeld. Mo-
menteel wordt er gewerkt aan ‘Dun Hout-
se Middag’. Deze zal worden georgani-
seerd op zaterdag 29 augustus a.s., in de 
tuin van Savant Alphonsus. Dan  wordt er 
ruimte gemaakt voor een tachtigtal seni-
oren die daar veilig plaats kunnen nemen. 
Deze middag zal bestaan uit optredens 
van enkele artiesten, een leuke loterij en 
zelfs een stukje klets of zwets, maar wel 
ludiek, verder een drankje en een hapje, 
gewoon een super gezellige middag voor 
de Houtse senioren. 

Het is de bedoeling dat men enkele keren 
per jaar een leuk evenement organiseert 
voor alle senioren van Savant Alphonsus, 
maar ze denken ook aan een gezellig uit-
stapje met een cabrio bus, of een Tour 
door Mierlo-Hout, met de rollator of met 
de rolstoel, het maakt niet uit, als het maar 
gezellig is, de  senioren moeten van tijd tot 
tijd plezier maken, dat is zeer goed voor 
het immuunsysteem. Omdat de stichting 

nog maar kort bezig is beschikken ze nog 
niet over een jaarkalender maar hier wordt 
wel aan gewerkt, het stichtingsbestuur is 
erg enthousiast en wil verschillende za-
ken gaan ondernemen, want al wat men  
wil doen kost geld daarom denken ze ook 
leuke evenementen te organiseren, die wat 
geld opleveren zodat de kas gezond blijft. 

Nieuwe 
Stichting

Harrie Blankers
Voorzitter

Peter Slegers
Fondsenwerving & organisatie

Antoon van Lieshout
Fondsenwerving & organisatie

Brent van Hoof
Penningmeester

Huub Jonkers
ICT & Marketing

Indien er personen nieuwsgie-
rig zijn geworden, of iemand een 
leuk idee heeft, of op een andere 
manier iets voor de Stichting Hart 
voor het Hout wil betekenen laat 
het hen weten. Mail naar: 
 info@hartvoorhethout.nl 

Het stichtingsbestuur wil alvast 
iedereen hartelijk bedanken voor 
de medewerking, inzake het ver-
der ontwikkelen van de Stichting 
Hart voor het Hout

Met hartelijke groet: Anton van 
Lieshout, Harrie Blankers, Peter 
Slegers, Brent van Hoof en Huub 
Jonkers.

www.hartvoor
hethout.nl
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In ons stedenbouwkundig ontwerp is te 
zien dat we in Dorpsplein geen grondge-
bonden woningen gaan realiseren. Dat 
laat de locatie niet toe. Wellicht kunnen we 
op een andere plek in Mierlo-Hout werken 
aan bungalows of twee-onder-één-kap-
woningen. Maar niet hier. Niettemin willen 
we in gestapelde woningen wel een grote 
variatie bieden, als dat past bij de wensen 
van de MierloHoutenaar en andere geïn-
teresseerden uit Helmond. Om die reden 
horen we graag wat jou inspireert in wo-
nen en welk type gestapelde woning jou 
aanspreekt. Is dat een tweekamerwoning? 
Een driekamerwoning? Groter? Wellicht 
een penthouse? Kleiner? Hoe groot zou 

Column Alex Sievers

Dorpsplein 
Mierlo-Hout
Wonen
Wat heeft Mierlo-Hout nou echt nodig in de komende 
jaren als het gaat om wonen? In Dorpsplein Mierlo-Hout 
werken we aan verschillende typen woningen. Zo gaan we 
woningen bouwen voor mensen met een zorgvraag. 
Heb je een lichte of een zware zorgvraag, dan is Dorpsplein 
Mierlo-Hout straks wellicht een mooie woonplek voor jou. 
Maar ook mensen die in het geheel geen zorgvraag hebben, 
willen we graag een nieuw thuis bieden in het hart van 
Mierlo-Hout. Spreekt zo’n woonplek jou aan?

8
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een balkon dan moeten zijn? Zou je voor-
zieningen willen delen met iemand in een 
ander huishouden? En over wat voor voor-
zieningen gaat het dan? Een wasmachine? 
Anders? Een auto? We horen graag van je.
Tot die tijd laten we onszelf inspireren door 
wat er tegenwoordig op andere plekken 
in ons land en daarbuiten wordt ontwik-
keld. We zien appartementen met enorm 
veel glas, van vloer tot plafond, zodat er 
veel licht tot diep in de woning kan bin-
nenkomen. We zen appartementencom-
plexen met heel mooie daktuinen, tuinen 
die vaak door meerdere bewoners worden 
gebruikt en waar je heerlijk in de zon kunt 
zitten, prachtig uitzicht hebt over de stad 

en waar steeds vaker ook allerlei planten 
groeien. We zien ook complexen met heel 
kleine appartementen, als een soort van 
pied-a-terre of voor mensen die op korte 
termijn, vaak tijdelijk, een prettig onder-
komen zoeken. Zou dat laatste iets zijn 
voor Dorpsplein? 

En we zien enorm veel variaties in archi-
tectuur. Nog niet zo lang geleden was een 
appartementencomplex een wat saaier 
gebouw met allemaal dezelfde woningen. 
Steeds vaker worden ook dit soort com-
plexen mooie blikvangers in de stad. In 
Dorpsplein willen we op de hoek van de 
Hoofdstraat en de Kloostertuin ook een 

markant complex realiseren, als eyecat-
cher, maar vooral als een prachtige plek 
om te wonen. Zou jij willen wonen op het 
Dorpsplein? Aan welke woningen is volgens 
jou behoefte in Mierlo-Hout? Laat het ons 
weten via de redactie van Ons Mierlo-Hout 
of via alex@dorpspleinmierlohout.nl. Ook 
via onze website www.dorpspleinmierlo
hout.nl en Facebook zullen we je regel-
matig bijpraten over de stand van zaken 
in de ontwikkelingen omtrent het nieuwe 
dorpsplein.

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

9
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Naam:

Adres:

Leeftijd:

Tel nr.:

Lever deze kleurplaat tot 30 september in bij René Baggermans, Kotterlaan 25 te Mierlo Hout.
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Als raadslid uit Mierlo-Hout ben ik bijzon-
der trots op deze wijk. Hier wordt het woord 
participatie, meedoen, volop ten uitvoer 
gebracht. Een wijk waar velen voor en met 
elkaar actief zijn. Een wijk waar het bruist. 
Het hart van deze wijk is ons Wijkhuis De 
Geseldonk. De plek in de wijk waar van 
alles gebeurt. De plek die we zien als een 
huiskamer waar iedereen welkom is. Dit 
Wijkhuis dat, zeker sinds de verbouwing, 
weer een mooie uitstraling heeft gekregen 
wordt door veel wijkbewoners bezocht. Het 
wordt gerund door een aantal professio-
nals aangevuld met heel veel vrijwilligers. 

In de Geseldonk is plek voor jong en oud. 
Denk aan het prachtige project Kansrijk 
Mierlo-Hout. Een initiatief ontstaan uit de 
wijk samen met de wijkraad, dat wij als 
Lokaal sterk van harte ondersteunen. Bin-
nen dit project wordt zeer laagdrempelig 

van alles georganiseerd om mensen uit 
hun isolement te halen, stille armoede op 
te sporen, ontmoetingen te realiseren en 
drempels weg te nemen. Voor de jongeren 
jeugd zijn er de Minor feesten, welke door 
vrijwilligers worden georganiseerd. De zeer 
actieve Wijkraad in Mierlo-Hout die samen 
met heel veel vrijwilligers de kar trekt voor 
vele projecten om onze inwoners te betrek-
ken bij alles wat er gebeurd in onze wijk. Vele 
inwoners van onze wijk zijn lid van een ver-
eniging die gehuisvest is in de Geseldonk. 
Het is voor heel veel verenigingen hun repe-
titieruimte. Het grote Sinterklaas feest, maar 
ook de carnavalsvereniging allemaal komen 
ze graag, jaar in jaar uit naar de Geseldonk.

Helaas leven we nu in een tijd waarin veel 
van deze zaken niet kunnen plaatsvinden. 
Het Coronavirus heeft er voor gezorgd dat 
ons Wijkhuis een aantal weken volledig 

dicht moest. Sinds juni is het Wijkhuis be-
perkt open echter alleen op afspraak.
Deze Corona tijd is voor veel inwoners een 
moeilijke periode want alle activiteiten 
waardoor zij even hun gedachten konden 
verzetten kunnen nu niet doorgaan.

Wij als lokale politieke partij zijn zeer ver-
heugt over alles wat er hier in Mierlo-Hout 
gebeurt. Wij spreken tegenwoordig veel over 
een participatie maatschappij, een maat-
schappij waar iedereen mee kan en mag 
doen. Mee denken, mee ontwikkelen en 
mee uitvoeren. En dat alles samen. Samen 
voor en met de inwoners van Mierlo-Hout. 
Hopelijk gaan we dit allemaal voortzetten 
na deze moeilijke periode.

Anja Spierings
Fractievoorzitter Lokaal sterk

Dag jongens en meisjes,
Wat is het een rare tijd. Een tijd waarin 
we vanaf maart jl. helaas geen jeugddis-
co meer kunnen organiseren voor jullie. 
Alles ligt nu even stil in verband met 
het Coronavirus en het is afwachten tot 
wanneer. Wij, als organisatie en vrijwilli-
gers, willen jullie laten weten dat we jullie 
zeker niet vergeten zijn, nee zeker niet. 

Wij hopen ook als geen ander dat we weer 
een keer aan de slag kunnen en we weer 
kunnen genieten van de discoavonden. 
Bij ons staat ook de gezondheid en vei-
ligheid voor alle kinderen, ouders en vrij-
willigers hoog in het vaandel. Normaliter 
zou iedereen alweer een nieuwe discopas 
hebben aangevraagd, maar dat ligt nu 

ook even stil. Wanneer er weer een nieuwe 
discopas aangevraagd kan worden en  er 
weer discoavonden mogen georganiseerd 
worden, laten we dit meteen aan jullie 
weten. Op onze facebookpagina jeugd-
disco Mierlo- Hout kun je dan ook alle 
informatie vinden van de aanvraag voor 
een discopas, datums discoavonden en 
natuurlijk ook alle andere belangrijke in-
formatie. Hopende dat we in september 
wat meer duidelijkheid kunnen melden 
en er meer mag. 
Links van dit artikel staat een kleur-
plaat afgebeeld. Wie deze kleurplaat het 
mooist kan inkleuren, heeft een mooie 
prijs verdiend. Deze kun je inleveren tot 
en met woensdag 30 september 2020 
bij René Baggermans, Kotterlaan 25 te 

Mierlo Hout. Zet op de tekening je naam, 
adres, leeftijd en telefoonnummer.

Tot ziens,
Namens organisatie en 
vrijwilligers jeugddisco Mierlo-Hout

Wij zijn jullie niet vergeten

Spierings: 
Mierlo-Hout voor 

en met elkaar.

Politieke column
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Nu de vakanties weer achter de rug zijn, 
gaan we allemaal weer naar school of 
aan het werk.
Om alle noodzakelijke zaken mee te 
nemen heeft Adventure Store een uit-nemen heeft Adventure Store een uit-nemen heeft Adventure Store een uit
gebreide tassen afdeling waar iedereen 
zijn rugzak, duffel of fietstas kan vinden.
Voor Corona-proof en milieuvriendelijk 
eten en drinken hebben we de Klean 
Kanteen drinkflessen en broodtrom-
mels, ook voor je warme kopje thee, 

koffie of soep. Voor het trotseren van 
het aanstaande herfstachtige weer met 
veel wind en regen kunnen we je voor-veel wind en regen kunnen we je voor-veel wind en regen kunnen we je voor
zien van waterdichte- en ademenende 
kleding en schoenen. 
Wij hebben een complete collectie re-
genjassen, broeken, gamasches en laar-genjassen, broeken, gamasches en laar-genjassen, broeken, gamasches en laar
zen, maar ook een goede waterdichte 
wandelschoen kan een uitstekende 
keus zijn. 
Nu 15% korting op alles in de winkel.*Nu 15% korting op alles in de winkel.*Nu 15% korting op alles in de winkel.

Back in Business met 
Adventure Store

Alles op het gebied van hardlopen vind 
je bij Adventure Store. Adventure Store 
heeft een groot assortiment hardloop-
schoenen, -kleding en accessoires. Laat 
je voorlichten door onze gespecialiseer-je voorlichten door onze gespecialiseer-je voorlichten door onze gespecialiseer
de schoenadviseurs en maak gebruik 
van onze gratis persoonlijke voet- en 
loopanalyse.
Ook hebben we regelmatig een spreek-Ook hebben we regelmatig een spreek-Ook hebben we regelmatig een spreek

uur met de podotherapeut Emile Itz in 
de winkel van 13:00 tot 16:00 uur. Kijk 
voor de exacte data bij spreekuur podo-
therapeut op onze website.

Voor een trainingsadvies, advies over 
hartslagmeting of over een uitgebalan-
ceerd voedingsadvies op maat kunnen 
we je ook verder helpen.

Adventure Store: de running specialist

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl

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

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl

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

O F F I C I E E L  P A R T N E R  V A N

•

S P O N S O R S

E R G O N O M I C
S P O R T  S Y S T E M

 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT
 PEELLAND
 GROOT  
 PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND PEELLAND

VOORAF INSCHRIJVEN VIA 
WWW.ADVENTURESTORE.NL 
1 OF 2 DAGEN WANDELEN
ROUTES VAN 10 t/m 20 KM.
START EN FINISH
VANUIT DE WINKEL   
WINKEL OPEN BEIDE 
DAGEN VAN 8-17 UUR

14e editie

1414eADVENTURE STORE
WANDELWEEKEND

26&27 september 2020 

ee editieeditieeditieeditie

WANDELWEEKENDWANDELWEEKENDWANDELWEEKENDWANDELWEEKENDWANDELWEEKEND
15%

KORTING
op alles in de 

winkel *

ADVENTURE STORE GRATIS Voetanalyse 2D
GRATIS Dynamische 
loopanalyse
GRATIS Voedingsadvies
GRATIS Trainingsadvies

DE RUNNING SPECIALIST

BIJ AANKOOP VAN  OF   RUNNING SCHOENEN

15%
KORTING

op alles in de 
winkel *

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG VAN 1/9  T/M  30/9/2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Jetzt geht’s los...

BACK INBACK IN BUSINESS

WERKKLEDING CARHARTT

BACK INBACK INBACK IN

WERKKLEDING CARHARTT

BACK INBACK INBACK INBACK IN BUSINESSBACK INBACK IN BUSINESSBUSINESS

REGENKLEDING

DRINKFLESSEN EN BROODTROMMELS RUGZAKKEN

Fjällräven KänkenFjällräven Känken

RUGZAKKEN

25%
KORTING*

De winkel van Adventure Store is tijdens het het wandelweekend van 26 en 27 septem-
ber geopend van 08:00 tot en met 17:00 uur. Er zijn op deze dagen diverse toonaange-
vende leveranciers uit de wandelsport in de winkel aanwezig waarbij je rechtstreeks aan 
de experts advies en informatie kunt inwinnen. Tijdens dit wandelweekend zijn er ook 
diverse medisch specialisten aanwezig.
Podotherapeut Emile Itz heeft een gratis spreekuur. Dus heb je last van je voeten met Podotherapeut Emile Itz heeft een gratis spreekuur. Dus heb je last van je voeten met Podotherapeut Emile Itz
(hard)lopen, kom dan even langs bij deze specialist. Maak ook kennis met de bekende 
Medische pedicure Deborah.  Zij biedt je een breed scala van gespeZij biedt je een breed scala van gespeZij biedt je een breed scala van gespecialiseerde voetcialiseerde voet-cialiseerde voet-cialiseerde voet
behandelingen, zowel op medisch als cosmetisch gebied.behandelingen, zowel op medisch als cosmetisch gebied.behandelingen, zowel op medisch als cosmetisch gebied.

Volgens de traditie van de laatste jaren wordt er 
gezorgd voor de juiste wandelsfeer met een ‘Alpen’ gezorgd voor de juiste wandelsfeer met een ‘Alpen’ gezorgd voor de juiste wandelsfeer met een ‘Alpen’ 
tintje. Ons personeel verwelkomt je in een prachtige komt je in een prachtige komt je in een prachtige 
Alpen outfit. Er is passende muziek en Slijterij ’t PijpkeSlijterij ’t PijpkeSlijterij ’t Pijpke
zorgt voor een lekker biertje of wijntje na afloop van zorgt voor een lekker biertje of wijntje na afloop van zorgt voor een lekker biertje of wijntje na afloop van 
het wandelen. 
Uiteraard zijn er tijdens deze wandeltocht naast 
alle informatie, try-outs en medische adviezen ook alle informatie, try-outs en medische adviezen ook alle informatie, try-outs en medische adviezen ook 
vele spectaculaire kortingsacties voor de wandelaars.vele spectaculaire kortingsacties voor de wandelaars.vele spectaculaire kortingsacties voor de wandelaars.

Dus ook als je niet mee wandelt zijn er genoeg 
redenen om even langs te komen en je te laten 
verwennen. Nu 15% korting op alles in de winkel.Nu 15% korting op alles in de winkel.Nu 15% korting op alles in de winkel.*Nu 15% korting op alles in de winkel.*Nu 15% korting op alles in de winkel.

GRATIS FALKE 
RUNNING SOKKEN

REGENKLEDINGREGENKLEDING
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Elke maand kan een inwoner van 
Mierlo-Hout iemand in het zonne-
tje zetten met een prachtige bos 
bloemen van Bloemboetiek Nico-
le. In juli gaf Eveline haar vader op 
voor een mooi boeket. De vader 
van Eveline is trotse opa van twee 
kleinzoons en staat voor haar gezin 
altijd klaar, ook als hij zichzelf daar-
door op de tweede plaats moet zet-
ten. Eveline is hiervoor ontzettend 
dankbaar en zeg nou zelf: het leven 
is mooier met bloemen!

Wil jij ook iemand in het zonnetje 
zetten? Dat kan! Stuur jouw moti-
vatie en je naam, telefoonnummer 
en mailadres naar redactie@ons
mierlohout.nl en wie weet maak jij 
binnenkort ook iemand blij met een 
mooie bos bloemen mede mogelijk 
gemaakt door Bloemboetiek Nico-
le. Insturen kan tot 14 september.

Bloemboetiek

Nicole

Bijzonder
bloemetje

Ontmoetingsmiddag van 
het Houts Gemengd Koor
Door het COVID-19 virus hebben de 
koorleden elkaar een lange tijd niet ge-
zien of gesproken. Op 10 maart 2020 
hebben wij onze laatste repetitie gehad. 
Nadien is alles op slot gegaan.

Medio juni krijgt het bestuur van een van 
de koorleden een tip om een samen-
komst te organiseren. Niet om te zingen, 
maar om elkaar weer eens te ontmoeten. 
Het bestuur heeft hiernaar wel oren en in 
overleg met het beheer van wijkhuis De 
Geseldonk kan het koor in de grote zaal 
van het wijkhuis samen komen. Geluk-
kig geven bijna alle leden gehoor aan de 
uitnodiging om op dinsdag 7 juli 2020 
om 14:30 uur naar de Cederhoutstraat 
te komen. Onder het genot van een aan-
gekleed kopje koffie/thee en een drank-
je ontmoeten 36 leden elkaar. Daar wij 
de anderhalve meter maatregel in acht 
moeten nemen, is het koor in tien groep-
jes opgedeeld. Ook het binnenkomen 
is aan afspraken gebonden. Zo moeten 
we ons tussen 14:25 en 14:30 uur buiten 
verzamelen. Terwijl wij op elkaar wach-
ten komen diverse gesprek(jes) op gang. 
Voor half drie is het al een hele gezellige 
bedoening. Na binnenkomst loopt ieder-
een langs het koffie/thee buffet om zijn 

kopje en een stukje vla mee te nemen en 
in goed overleg met elkaar een plaatsje te 
zoeken aan een van de tien tafels.

Deze middag is een schot in de roos ge-
weest. Een ontmoetingsmiddag waarop 
Jeanne Vetjens in de gelegenheid is om af-
scheid te nemen van haar koormaatjes. Een 
ontmoetingsmiddag waarop verschillende 
leden vooruit hebben gekeken en ideeën 
hebben geopperd hoe verder te gaan als 
we weer mogen zingen. Onze dirigent heeft 
zich voor vanmiddag moeten afmelden. 
Het elektronische gedeelte van zijn orgel 
vraagt om onderhoud en de monteur komt 
juist deze middag naar Hapert. Jacques 
doet alle koorleden de hartelijke groeten. 
Hij zou er graag bij zijn geweest.

Een ontmoetingsmiddag waarop wij heel 
veel blijde gezichten zien, gezichten met 
een glimlach, gezichten waarvan het ple-
zier afstraalt. Nogmaals, deze ontmoe-
tingsdag is een schot in de roos. Dankzij 
een tweede kopje koffie/thee en een con-
sumptie met een traktatie van het wijk-
huis, vliegt de tijd. Even na half vijf sluit 
de voorzitter met een dankwoordje deze 
middag af. Het bestuur kijkt terug op een 
geslaagde middag.

F | Houts Gemengd Koor

F | Bloemboetiek Nicole



142 3

Familie Van Hooff-Noten
Schoenmakerij, café en bakkerij

Door: Giel van Hooff en Hans van Hooff, foto's: Leon de Fost en particuliere collectie.

Vanaf het midden van de 19e eeuw groeide ’t Hout harder dan de oude dorpskern 
Mierlo-Dorp. Er kwamen winkeltjes (bescheiden bedoeninkjes, daar niet van), cafés 
en andere middenstand om de groeiende bevolking van dienst te zijn. Onder hen de 

familie Van Hooff-Noten die zich in 1911 in de Hoofdstraat op nu nummer 110,  
ter hoogte van de Koeveldsestraat, vestigde.

Waar kwamen deze nieuwkomers van-  
daan? Geen Houts volk dus, maar wel 
rede lijk uit de buurt. Het gezins hoofd 
(zoals het heet) Willem van Hooff was 36 
jaar toen hij hier kwam wonen, afkomstig 
uit Leender strijp (bijgenaamd 'het mulk-
landje') waar hij op 17 juli 1873 geboren 
was. Willem ging in 1892 met zijn vijf jaar 
jongere broer Toon naar Borkel; beiden 
kwamen vijf jaar later als schoenmaker 
terug te Leende. Vermoedelijk hebben 
beiden het schoenmakersvak geleerd op 
de Achelse Kluis. Deze kloostergemeen-
schap was grotendeels zelfvoorzienend 
en beschikte onder meer over een eigen 
schoenmakerij. De broers startten een 
eigen zaak in hun woning, waar de zussen 
Petronella en Hendrika ook kwamen 
inwonen. Willem bleef lang vrijgezel, maar 
vond uiteindelijk een aardig eind buiten 
het dorp een partner. Elisabeth ofwel Betje 
Noten was een stuk jonger en geboren op 
15 december 1885 in Aarle-Rixtel. Volgens 
familieoverlevering ontmoetten zij elkaar 
tijdens de kermis van Aarle-Rixtel. Het 
paar trouwde op 20 juli 1909.  

Skoen 
Het jonge paar Van Hooff-Noten bleef de 
eerste jaren nog in Leende, waar in april 
1910 hun eerste kind, Thea (vernoemd 
naar de moeder van Betje), geboren werd. 
Waarom ze twee jaar later op 't Hout 
zijn gaan wonen is niet bekend maar 
vermoedelijk waren daar betere vooruit-
zichten als schoenmaker. Ze trokken in 
in de hoekwoning van een eenvoudige 
tweekapper. Willem was gespecialiseerd 
in ortho pedisch schoeisel, zeg maar 
schoenen voor moeilijke voeten zoals 
klomp- en paarden voeten. Uit de hele 
omtrek kwamen ze, al dan niet te voet, 
naar ’t Hout waar Willem dan met behulp 
van krantenpapier, potlood en centi-

meter de maat nam en vervolgens aan 
de slag ging. Bij hun vestiging op ’t Hout 
kwam een knecht mee, een familielid uit 
Leende, Johannes Cornelis van den Berg, 
toen 16 jaar. Later werd Willem bijge-
staan door een jongen van Huijbregts, 
die een lichamelijk gebrek had. Naast 
de schoenmakerij was er een schoenen-
handel. Volgens overlevering kocht Willem 
zelf in, in Veldhoven en Culemborg, en 
bezocht hij, te voet!, schoenfabrieken in 
de Langstraat. Jarenlang stond hij, later 
geholpen door zijn zoons, op zaterdag op 
de Helmondse markt met 'skoen', samen 
met de familie Verkuijlen uit Eindhoven 
waarmee hij zaken deed. Bij spoed-
levering werden schoenen gekocht bij 
Dijkmans in Helmond. De voorraad was 
gestald bij Breuer, een huuradres in het 
Ketsegengske, waar Willem en later zijn 
zonen eerst 's-ochtends om zeven uur 
eerst de handelswaar moesten ophalen 
om die vaak vrijwel geheel 's-middags 
weer op te bergen. Het leverde nog wel 
wat bijvangst op; vader Van Hooff bracht 

iedere week restanten kaas mee van de 
markt van Vos de kaasboer.

Café 
Circa 1919 verhuisde het gezin naar het 
café schuin tegenover de kerk, op de 
hoek van de Pastoor Elsenstraat en 
Hoofdstraat. Rondom de kerk was er 
een concentratie van cafés, geloof maakt 
kennelijk dorstig. Zo lag naast hun café, 
gescheiden door de pastoor Elsenstraat, 
het café van buurman Bert Martens (later 
overgenomen door dochter Jo en haar 
man Harry van Bragt). Met behulp van een 
forse hypotheek van de Stichting Geloof, 
Hoop en Liefde te Croy kon het pand, 
waarvan het cafédeel uit 1909 stamde, 
gekocht worden. Vader Willem ging daar 
door met zijn schoenmakerij. In het café 
waren vooral de vrouwelijke gezinsleden 
actief, eerst moeder Noten (dochter van 
een herbergier), al gauw geholpen door 
de oudste dochter, Thea. Moeder Noten 
kreeg ondertussen haar handen vol 
aan het huishouden dat uiteindelijk een 

elftal kinderen telde. Daarbij telde het 
gezin verder een bijzondere kostganger. 
De moeder van Noten’s kant, Theodora 
Noten-Swinkels, bracht als weduwvrouw 
eerst haar oude dag door in de fraaiste en 
schoonste kamer van het bejaardenhuis 
bij de zusters van liefde in Mierlo-Hout. 
Maar ze had er 'd'n aard' niet en kwam 
inwonen bij haar dochter Bet en behoorde 
bij het gezin. Truus Janssen kwam koken 
als het nodig was. Maar moeder Noten 
kon de lekkerste hazenpeper maken. 
Hoogtijdag voor het café was het feest 
van Ambrosius, de patroonheilige van de 
bijenhouders. De teerdag voor de leden 
was ook een hoogtijdag voor de inkom-
sten van het café. Verder werden in het 
café kaartjes en abonnementen verkocht 
voor de Tram Helmond-Eindhoven die bij 
het café een halte had. Veelvuldig werd de 
tram gebruikt door jongedames die bij de 
Tweka in Geldrop werkten (later badkle-
ding). Een geldkist in de familie herinnert 
nog hieraan. Ook verkocht men kaartjes 
voor voorstellingen elders e.d.
 
In 1925 overleed oma Noten en werd 
op het Hout begraven. De gelden uit de 
'Noten' erfenis werden gebruikt om het 
café te voorzien van een veranda en er 
werd een radio aangeschaft. Dit was een 
primeur op 't Hout met als gevolg meer 
klanten en omzet. In deze jaren twintig 
en dertig was ’t Hout nog steeds een 
bescheiden dorp waar iedereen elkaar 

kende en elkaar in de gaten hield. Dat 
deed ook zeker de pastoor en zijn gevolg 
die een meer dan wakend oog op zijn 
parochianen hield. Het hebben van een 
café was geen pré bij de kerkelijke verte-
genwoordigers. Zo kon je dus geen lid 
worden van het kerkkoor, je kwam niet 
door de ballotagecommissie. 'Zang telt 
dubbel' ging niet zo op voor de familie 
van Willem van Hooff. Een kerkelijke 
carrière van de op een na oudste zoon, 
Piet, ging ook niet door. Zijn poging als 
misdienaar heeft voor heel wat deining 
gezorgd. De kapelaan had in zijn jas aan 
de kapstok een dubbeltje gestopt. Na 
de mis werd Piet ervan beschuldigd dat 
hij geld uit de collecteschaal had gepikt: 
Kijk maar eens in je zakken. De familie 
Van Hooff-Noten was zelfstandig genoeg 
om hiertegen in het geweer te komen. Na 
aandringen heeft de kapelaan persoonlijk 
zijn excuses moeten aanbieden.

Fatsoenlijke burgers
De kinderen en zeker de jongens moesten 
een goede opleiding krijgen. De meeste 
jongens gingen (te voet) vanuit 't Hout naar 
het Carolus Borromeus College, samen 
met de jongens van Remmen en Van der 
Aa en Noud van der Leen. Zoon Frans 
ging met een fraai getimmerde kist met 
ronde deksel (zo iets als waar Hugo de 
Groot mee ontsnapt is uit slot Loevestein) 
naar het seminarie Christus Koning aan de 
Deurneseweg in Helmond. Maar pater is 

De Hoofdstraat van 't Hout rond 1940. Ter hoogte van de geparkeerde auto bevond zich de schoenmakerij, 
café anex bakkerij van de familie Van Hooff-Noten.

Het echtpaar Van Hooff-Noten met hun 'elftal' ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk in 1934.

hij niet geworden. Piet wilde liever bakker 
worden dan leren op Carolus. Zonder 
dat vader Willem het wist is moeder met 
hem naar een bakker in de Ameidestraat 
gegaan. Na een verdere wat roerige leer-
tijd bij Linders te Nuenen en bij Keijzers 
ter plaatse is hij daadwerkelijk bakker 
geworden. Het werd een familiebedrijf, dat 
hij aanvankelijk in naam samen met zijn 
moeder dreef. De wasplaats achter het café 
werd door Peer Jansen (een plaatselijke 
specialist in ovenbouwen) omgebouwd tot 
bakkerij. Diverse dochters gingen dienen; 
Marie bij de familie Jacques Heeren, onder-
wijzer én gemeente archivaris. Die ging 
iedere keer verhuizen als er weer schoonge-
maakt/grote schoonmaak moest worden. 
Laura kwam bij de familie Van Vlissingen 
aan de Wesselmanlaan (nu woonhuis 
Eduard Hettema) terecht waar ze een 
mooie tijd had met onder meer reizen naar 
Zwitserland. Meubeltjes van de familie 
Van Vlissingen sierden de huiskamer van 
moeder Noten nog lang op. Naderhand 
zijn ze bij zoon Piet terecht gekomen. De 
goede contacten met de families Heeren 
en Van Vlissingen bleven, zij waren ook 
klanten voor de bakkerij. Dochter Ellie 
(vernoemd naar haar moeder) ging bij de 
Vlisco op kantoor werken, Rie bleef thuis, 
om mee te helpen. 

Bakkerij erbij
In de crisistijd werd er alles gedaan 
om de zaak draaiende te houden. Een 

Portretfoto’s van Betje Noten 
en Willem van Hooff.
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Familie Van Hooff-Noten
Schoenmakerij, café en bakkerij

Door: Giel van Hooff en Hans van Hooff, foto's: Leon de Fost en particuliere collectie.

Vanaf het midden van de 19e eeuw groeide ’t Hout harder dan de oude dorpskern 
Mierlo-Dorp. Er kwamen winkeltjes (bescheiden bedoeninkjes, daar niet van), cafés 
en andere middenstand om de groeiende bevolking van dienst te zijn. Onder hen de 

familie Van Hooff-Noten die zich in 1911 in de Hoofdstraat op nu nummer 110,  
ter hoogte van de Koeveldsestraat, vestigde.

Waar kwamen deze nieuwkomers van-  
daan? Geen Houts volk dus, maar wel 
rede lijk uit de buurt. Het gezins hoofd 
(zoals het heet) Willem van Hooff was 36 
jaar toen hij hier kwam wonen, afkomstig 
uit Leender strijp (bijgenaamd 'het mulk-
landje') waar hij op 17 juli 1873 geboren 
was. Willem ging in 1892 met zijn vijf jaar 
jongere broer Toon naar Borkel; beiden 
kwamen vijf jaar later als schoenmaker 
terug te Leende. Vermoedelijk hebben 
beiden het schoenmakersvak geleerd op 
de Achelse Kluis. Deze kloostergemeen-
schap was grotendeels zelfvoorzienend 
en beschikte onder meer over een eigen 
schoenmakerij. De broers startten een 
eigen zaak in hun woning, waar de zussen 
Petronella en Hendrika ook kwamen 
inwonen. Willem bleef lang vrijgezel, maar 
vond uiteindelijk een aardig eind buiten 
het dorp een partner. Elisabeth ofwel Betje 
Noten was een stuk jonger en geboren op 
15 december 1885 in Aarle-Rixtel. Volgens 
familieoverlevering ontmoetten zij elkaar 
tijdens de kermis van Aarle-Rixtel. Het 
paar trouwde op 20 juli 1909.  

Skoen 
Het jonge paar Van Hooff-Noten bleef de 
eerste jaren nog in Leende, waar in april 
1910 hun eerste kind, Thea (vernoemd 
naar de moeder van Betje), geboren werd. 
Waarom ze twee jaar later op 't Hout 
zijn gaan wonen is niet bekend maar 
vermoedelijk waren daar betere vooruit-
zichten als schoenmaker. Ze trokken in 
in de hoekwoning van een eenvoudige 
tweekapper. Willem was gespecialiseerd 
in ortho pedisch schoeisel, zeg maar 
schoenen voor moeilijke voeten zoals 
klomp- en paarden voeten. Uit de hele 
omtrek kwamen ze, al dan niet te voet, 
naar ’t Hout waar Willem dan met behulp 
van krantenpapier, potlood en centi-

meter de maat nam en vervolgens aan 
de slag ging. Bij hun vestiging op ’t Hout 
kwam een knecht mee, een familielid uit 
Leende, Johannes Cornelis van den Berg, 
toen 16 jaar. Later werd Willem bijge-
staan door een jongen van Huijbregts, 
die een lichamelijk gebrek had. Naast 
de schoenmakerij was er een schoenen-
handel. Volgens overlevering kocht Willem 
zelf in, in Veldhoven en Culemborg, en 
bezocht hij, te voet!, schoenfabrieken in 
de Langstraat. Jarenlang stond hij, later 
geholpen door zijn zoons, op zaterdag op 
de Helmondse markt met 'skoen', samen 
met de familie Verkuijlen uit Eindhoven 
waarmee hij zaken deed. Bij spoed-
levering werden schoenen gekocht bij 
Dijkmans in Helmond. De voorraad was 
gestald bij Breuer, een huuradres in het 
Ketsegengske, waar Willem en later zijn 
zonen eerst 's-ochtends om zeven uur 
eerst de handelswaar moesten ophalen 
om die vaak vrijwel geheel 's-middags 
weer op te bergen. Het leverde nog wel 
wat bijvangst op; vader Van Hooff bracht 

iedere week restanten kaas mee van de 
markt van Vos de kaasboer.

Café 
Circa 1919 verhuisde het gezin naar het 
café schuin tegenover de kerk, op de 
hoek van de Pastoor Elsenstraat en 
Hoofdstraat. Rondom de kerk was er 
een concentratie van cafés, geloof maakt 
kennelijk dorstig. Zo lag naast hun café, 
gescheiden door de pastoor Elsenstraat, 
het café van buurman Bert Martens (later 
overgenomen door dochter Jo en haar 
man Harry van Bragt). Met behulp van een 
forse hypotheek van de Stichting Geloof, 
Hoop en Liefde te Croy kon het pand, 
waarvan het cafédeel uit 1909 stamde, 
gekocht worden. Vader Willem ging daar 
door met zijn schoenmakerij. In het café 
waren vooral de vrouwelijke gezinsleden 
actief, eerst moeder Noten (dochter van 
een herbergier), al gauw geholpen door 
de oudste dochter, Thea. Moeder Noten 
kreeg ondertussen haar handen vol 
aan het huishouden dat uiteindelijk een 

elftal kinderen telde. Daarbij telde het 
gezin verder een bijzondere kostganger. 
De moeder van Noten’s kant, Theodora 
Noten-Swinkels, bracht als weduwvrouw 
eerst haar oude dag door in de fraaiste en 
schoonste kamer van het bejaardenhuis 
bij de zusters van liefde in Mierlo-Hout. 
Maar ze had er 'd'n aard' niet en kwam 
inwonen bij haar dochter Bet en behoorde 
bij het gezin. Truus Janssen kwam koken 
als het nodig was. Maar moeder Noten 
kon de lekkerste hazenpeper maken. 
Hoogtijdag voor het café was het feest 
van Ambrosius, de patroonheilige van de 
bijenhouders. De teerdag voor de leden 
was ook een hoogtijdag voor de inkom-
sten van het café. Verder werden in het 
café kaartjes en abonnementen verkocht 
voor de Tram Helmond-Eindhoven die bij 
het café een halte had. Veelvuldig werd de 
tram gebruikt door jongedames die bij de 
Tweka in Geldrop werkten (later badkle-
ding). Een geldkist in de familie herinnert 
nog hieraan. Ook verkocht men kaartjes 
voor voorstellingen elders e.d.
 
In 1925 overleed oma Noten en werd 
op het Hout begraven. De gelden uit de 
'Noten' erfenis werden gebruikt om het 
café te voorzien van een veranda en er 
werd een radio aangeschaft. Dit was een 
primeur op 't Hout met als gevolg meer 
klanten en omzet. In deze jaren twintig 
en dertig was ’t Hout nog steeds een 
bescheiden dorp waar iedereen elkaar 

kende en elkaar in de gaten hield. Dat 
deed ook zeker de pastoor en zijn gevolg 
die een meer dan wakend oog op zijn 
parochianen hield. Het hebben van een 
café was geen pré bij de kerkelijke verte-
genwoordigers. Zo kon je dus geen lid 
worden van het kerkkoor, je kwam niet 
door de ballotagecommissie. 'Zang telt 
dubbel' ging niet zo op voor de familie 
van Willem van Hooff. Een kerkelijke 
carrière van de op een na oudste zoon, 
Piet, ging ook niet door. Zijn poging als 
misdienaar heeft voor heel wat deining 
gezorgd. De kapelaan had in zijn jas aan 
de kapstok een dubbeltje gestopt. Na 
de mis werd Piet ervan beschuldigd dat 
hij geld uit de collecteschaal had gepikt: 
Kijk maar eens in je zakken. De familie 
Van Hooff-Noten was zelfstandig genoeg 
om hiertegen in het geweer te komen. Na 
aandringen heeft de kapelaan persoonlijk 
zijn excuses moeten aanbieden.

Fatsoenlijke burgers
De kinderen en zeker de jongens moesten 
een goede opleiding krijgen. De meeste 
jongens gingen (te voet) vanuit 't Hout naar 
het Carolus Borromeus College, samen 
met de jongens van Remmen en Van der 
Aa en Noud van der Leen. Zoon Frans 
ging met een fraai getimmerde kist met 
ronde deksel (zo iets als waar Hugo de 
Groot mee ontsnapt is uit slot Loevestein) 
naar het seminarie Christus Koning aan de 
Deurneseweg in Helmond. Maar pater is 

De Hoofdstraat van 't Hout rond 1940. Ter hoogte van de geparkeerde auto bevond zich de schoenmakerij, 
café anex bakkerij van de familie Van Hooff-Noten.

Het echtpaar Van Hooff-Noten met hun 'elftal' ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk in 1934.

hij niet geworden. Piet wilde liever bakker 
worden dan leren op Carolus. Zonder 
dat vader Willem het wist is moeder met 
hem naar een bakker in de Ameidestraat 
gegaan. Na een verdere wat roerige leer-
tijd bij Linders te Nuenen en bij Keijzers 
ter plaatse is hij daadwerkelijk bakker 
geworden. Het werd een familiebedrijf, dat 
hij aanvankelijk in naam samen met zijn 
moeder dreef. De wasplaats achter het café 
werd door Peer Jansen (een plaatselijke 
specialist in ovenbouwen) omgebouwd tot 
bakkerij. Diverse dochters gingen dienen; 
Marie bij de familie Jacques Heeren, onder-
wijzer én gemeente archivaris. Die ging 
iedere keer verhuizen als er weer schoonge-
maakt/grote schoonmaak moest worden. 
Laura kwam bij de familie Van Vlissingen 
aan de Wesselmanlaan (nu woonhuis 
Eduard Hettema) terecht waar ze een 
mooie tijd had met onder meer reizen naar 
Zwitserland. Meubeltjes van de familie 
Van Vlissingen sierden de huiskamer van 
moeder Noten nog lang op. Naderhand 
zijn ze bij zoon Piet terecht gekomen. De 
goede contacten met de families Heeren 
en Van Vlissingen bleven, zij waren ook 
klanten voor de bakkerij. Dochter Ellie 
(vernoemd naar haar moeder) ging bij de 
Vlisco op kantoor werken, Rie bleef thuis, 
om mee te helpen. 

Bakkerij erbij
In de crisistijd werd er alles gedaan 
om de zaak draaiende te houden. Een 

Portretfoto’s van Betje Noten 
en Willem van Hooff.
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De vakantie is weer ten einde en het ‘gewone’ leven is weer, 
zoveel mogelijk, begonnen. Veel van mijn klanten hebben 
de droom; “het laten studeren van de kinderen”. Zeker niet 
vanzelfsprekend en iets om op tijd bij stil te staan.

Studeren is duur en waarschijnlijk zullen de kosten hiervoor 
verder gaan oplopen de komende jaren. Gaat je zoon of 
dochter op kamers, dan moet je rekening houden met een 
totaalbudget van zo’n €50.000,- (voor 4 jaar studie). Blijft 
je kind thuis wonen, dan moet je toch nog rekening houden 
met een bedrag rond de €12.000,-. Hier is dus een flinke 
spaarpot voor nodig. Gaat je kind dit jaar studeren? Denk er 
dan ook aan om de juiste verzekeringen af te sluiten of aan 
te passen. Zoals de zorgverzekering, inboedelverzekering 
en een aansprakelijkheidsverzekering.  

Sparen levert met de huidige rentestand geen rendement 
op. Kies daarom voor beleggen. Met een belegging profi-
teer je van economische ontwikkelingen, 
door geld te investeren in allerlei beleg-
gingsfondsen. Wie spreidt, verlaagt zijn 
risico en verhoogt zijn kansen. Start op tijd! 
Dan kun je met een beperkte maan-
delijkse inleg een aardig kapitaal 
opbouwen. Ik, als gecertificeerd 
financieel planner, neem ik je 
graag mee in de mogelijkheden 
van beleggen. 

Hoe betaal je de 
studie van je kind?
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het huis/café sprokkelde vader Willem 
alle materialen bij elkaar om de kosten 
te drukken. De oorlogsjaren waren niet 
al te makkelijk. Willem van Hooff over-
leed na een lang ziekbed - pijnstillers 
waren er niet echt: “Och toe geef mij 
’n Akkertje” (de paracetamol van toen) - 
op 21 januari 1942 op 69-jarige leeftijd. 
Zoon Sjang moest onderduiken in Oploo. 
Dat in verband met in beslag genomen 
radio’s die opgeslagen waren in het Unitas 
gebouw tegenover het café. Toen de 
bevolking van 't Hout aan het eind van de 
bezetting geëvacueerd werd naar Mierlo 
bleef zoon Piet achter om op te passen 
op het vetgemeste varken. 't Hout lag 
immers strategisch langs de weg en het 
spoor en aanvliegroute Eindhoven-Venlo. 
Ondertussen waren er geen inkomsten uit 
het café, dat deed dienst als leslokaal voor 
de lagere school tijdens de bezetting. 

Weg uit ’t Hout
Na de bevrijding verhuisde moeder Noten 
met dochter Thea en de jongste zoon, 
een nakomertje, naar de huurwoning 
langs het café met een prachtige tuin 
met onder meer kroenzelen ofwel kruis-
bessen. Daar kon ze tijdelijk wonen tot de 
eigenaar, Roelofs, er weer in moest. De 
andere kinderen zwierven ondertussen 
uit. Twee dochters, Ellie en Rie, verruilden 
Nederland voor Australië. Negen kleinkin-
deren van moeder Noten kwamen daar 
ter wereld. De meesten van haar kinderen 
en kleinkinderen bezochten moeder 
Noten op zondag tegen het middaguur. 
Zij had een flinke poes die haar gezel-
schap hield. (door sommige kleinkinderen 
werd oma ook wel genoemd als 'oma 
poesje'). Die uiteindelijk 45 kleinkinderen 
van wie de meesten in de buurt woonden 
werden traditiegetrouw elk jaar uitge-
nodigd voor het Sinterklaasfeest op 5 
december. Na het kinderprogramma op 
de TV (moeder Noten had als een van de 
eersten op ’t Hout zo’n toestel) gingen de 
schuifdeuren open en stond er voor de 
circa 35 kleinkinderen een geweldige grote 
zak met lekkere dingen klaar. En dat in 
een tijd waarin de meesten het met veel 
minder moesten doen. Die kinderen aten 
toen voor het eerst mandarijnen, dadels 
en vijgen. 's-Nachts bleek wel dat er teveel 
gegeten en gesnoept was.

In 1958 verhuisde moeder Noten met 
dochter Thea tijdelijk naar het huis langs 
slagerij Biermans aan de Hoofdstraat iets 

verderop richting de spoorwegovergang 
tegenover het huidige bejaardenhuis 
St. Alphonsus. Het was wel inleveren naar 
een kleine krappe woning en geen tuin. 
De voordeur was in de voorkamer. Toen 
begin jaren zestig het huis aan de Willem 
Prinzenstraat 2 waarin het gezin van 
dochter Marie woonde vrij kwam werd 
dat aangekocht door Thea. Moeder en 
dochter verhuisden toen naar Helmond 
waar moeder Noten na een kort ziekbed 
op 19 maart 1967 op 81-jarige leeftijd 
overleed. Ze werd op een vorstelijke 
wijze begraven vanuit haar woning. Alle 
zonen die aanwezig konden zijn waren 
in zwart jacquet in de Leonarduskerk. 
Twintig zwarte taxi’s van Spierings bege-
leidden haar naar haar laatste rustplaats 
in Mierlo-Hout, een imposant gezicht 
vanuit de laatste taxi op de toen nog 
rustige Traverse. Nog geen jaar na haar 
overlijden stierf ook dochter Thea op 
18 januari 1968. Ze had net haar nieuwe 
flat aan de Jagershof ingericht. Er waren 
problemen met de ziektekostenverze-
kering waardoor een operatie mogelijk 
te laat werd uitgevoerd. In 1978 is het 
voormalig café op het Hout volledig afge-
brand. Nu is de plek van het café en de 
huurwoning ernaast een parkeerterrein 
voor het winkelcentrum.

Advertentie

Van het café zijn geen foto’s bewaard. 
Op de enige opname met het café (met 
veranda en daarbovenop een deel van 

de naamletters) op de achtergrond staat 
een bekende verschijning op ’t Hout 
op de voorgrond: Fien Bartele ofwel 

’t eiervrouwke, een Stippentse die met een 
korf eieren langs de deuren ging.

Biljarten en een versie daarvan, barak, 
waren een populaire café-verdrijf en  
tevens inkomstenbron voor cafés in  

de jaren twintig. (Advertentie in  
'De Zuidwillemsvaart' 9 december 1926)

Van de gebruikelijke nieuwjaars advertenties 
door de middenstand in de plaatselijke 
krant maakte Willem van Hooff maar 

spaarzaam gebruik. (Advertentie in  
'De Zuidwillemsvaart' 31 december 1923)

Kaartverkoop voor bijvoorbeeld tram  
en voorstellingen elders leverde extra 

aanloop in het café op. (Advertentie in  
'De Zuidwillemsvaart', 29 augustus 1931)

heeroom-broeder van vader, Werenfridus, 
zorgde voor kledingaanvoer voor de 
jongens: afdankertjes, kleding die niet 
meer gebruikt werd door de kostschool-
jongeren van St.  Louis in Weert. In 1938 
begon zoon Piet met een bakkerij aan 
huis, daar was meer mee te verdienen als 
bakkersknecht of op kantoor. Op kantoor 
bij de Edah verdiende hij zes gulden en 
met zelf bakken werd dertig gulden in de 
week verdiend. Maar het spreekwoord dat 
moeder van iemand had gehoord luidde: 
“een zaak in huis is een duvel in huis” en 
dat was ook zo. Vader Willem bemoeide 
zich nadrukkelijk met de zaak, zorgde 
voor klanten en fietste zelf dagelijks naar 
de Lido, voorbij het Wolfsven richting 
Geldrop, om brood te bezorgen. Jaren 
later riepen ze bij Coba van Dongen nog: 
“de schoenmaker is er; hoeveel brood 
hedde nodig?”. Voor de aanbouw aan 



18

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

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

Afvallen doen we samen, 
je staat er niet alleen voor!
Onze programma’s zijn 
gebaseerd op voeding , 
beweging en begeleiding.
De individuele begeleiding 
is deskundig, persoonlijk en 
doelgericht.

Heb je interesse, neem dan 
gerust contact met ons op, 
de koffi e staat klaar en een 
intake gesprek is altijd gratis.

0492- 389 814  |  info@inshape-afslankstudio.brandevoort

B r a n d e v o o r t

Wil jij graag afvallen 
of werken aan een 
gezondere versie 
van jezelf?

www.diepvriesspecialist.nl
Deze aanbieding is geldig t/m 8 september 2020

Hitterbal
12 stuks - de Hitterbal 12 stuks - de Hitterbal 

Normaal 3,49Normaal 3,

4,99

2 doosjes
voor

Die gaat als 
een lopend 
vuurtje!

voor
Airfryer/Oven

www.diepvriesspecialist.nl
Deze aanbieding is geldig t/m 8 september 2020

Hitterbal

4,99

Die gaat als 
een lopend 
vuurtje!

Airfryer/Oven

15
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Studiekeuzebootcamp, 
welke studie past bij jou?

Zie jij als ouder ook even niet 
door de bomen het bos? Dat 
snapt Ellen: “Logisch, maak 
maar eens een wel overwogen 
goede keuze samen met je 
kind, online, uit het grote aan-
bod van 350 MBO,  275 HBO 
en 175 WO studie varianten.” Je 
kind is welkom bij Ellen aan de 
eetkamertafel in Brandevoort!

Ellen Verheijen is studiekeu-
ze adviseur en begeleidt jouw 
zoon of dochter in één ochtend 
bij het maken van een studie-
keuze. De studie-kandidaat 
maakt eerst thuis in alle rust 
een persoonlijkheidstest (duurt 
maximaal 8 minuten).  Deze 
test is de basis van het samen-
stellen van een goede studie-
keuze top 5.  “De kinderen gaan 
opgelucht bij mij de deur uit 
met een mooi rijtje studies die 
naadloos aansluit bij: wie ben 
ik,  wat wil ik én wat kan ik.” Dit 
geeft hen rust in het hoofd en 
een doel waarom ze eigenlijk 
op school zitten. Tijdens deze 
sessie geeft Ellen ze ook nog 

inzicht in welke banen je kunt 
gaan uitoefenen na het volgen 
van een bepaalde studie. Ook 
helpt zij kinderen een reëel 
beeld te geven van toekomst-
perspectieven. “Bijvoorbeeld 
het leuke meisje met interesse 
voor acteren vanwege Netflix, 
neem ik mee in het brede scala 
van aantrekkelijke studies met 
baangarantie”.
Ellen: “Ik krijg vaak reacties 
van kinderen dat ze er eigen-
lijk geen zin in hadden, maar 
enthousiast bij mij de deur 
uitlopen. Hier word ik weer blij 
van!”  Ze gaan naar huis met 
een concreet studie-actieplan; 
wanneer zijn de online open 
dagen, meeloopdagen en in-
schrijfdata. Hoe makkelijk voor 
thuis!

Wil je een sessie inplannen of 
meer informatie? Neem dan 
contact op met Ellen Verheijen 
via  tellentenzo@gmail.com 
of 06-43022303. Ook mail ik 
je graag vrijblijvend mijn aan-
trekkelijke najaarsaanbieding.

De open dagen van MBO, HBO en Universitaire studies vinden 
in de herfst online plaats. Veel jongeren kunnen daarom bij hun 
studiekeuze extra hulp gebruiken.  

Ellen en Barend  |  F Ellen Verheijen

Eerste wens 
in vervulling

Eerder heeft het OVMH bekend gemaakt dat de wen-
sen, uit de wensboom die in december in de wijk stond,  
gekozen zijn, maar dat deze niet in vervulling konden 
gaan in verband met het Corona virus. 

Nu is er goed nieuws: de eerste wens is inmiddels in 
vervulling gegaan! Angela Giepmans zorgt al jaren voor 
haar dochter die de Ziekte van Lyme heeft. Hierdoor cij-
fert ze zichzelf weg. Desondanks blijft Angela altijd po-
sitief en heeft ze interesse in anderen. Angela is in het 
zonnetje gezet met een bloemetje van Rens van Dijk 
en een waardebon van schoonheidssalon La Sarel. De 
Ondernemers vereniging Mierlo-Hout wenst Angela een 
hele fijne dag toe bij het verzilveren.

Deze wens is mogelijk gemaakt door OVMH.

Angela Giepmans 
 |  F OVMH

Na een lange afwezigheid in verband met COVID-19 
was het plan om voorzichtig weer te beginnen 
met de activiteiten. 

Woensdag 9 september hadden wij een fietsdag gepland. 
Helaas is deze fietstocht geannuleerd in verband met de 
aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus.

Beste Zijactief leden,
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Heb jij dat ook? Dat het kriebelt om je vriendjes en 
vriendinnetjes na 6 weken vakantie weer te zien? Nieuwe 
spulletjes te krijgen, een nieuwe juf of meester, een ander 
lokaal, gezellig met elkaar verhalen uitwisselen over hoe 
de zomervakantie was?

De zomervakantie is weer voorbij en er is volop 
bedrijvigheid op In het Hart van het Hout. Helemaal 
dicht zijn we niet geweest, want ook tijdens de 
zomervakantie zijn er allerlei leuke dingen ondernomen 
voor kinderen die de opvang bezochten. 

Het bruist en we zijn er helemaal klaar voor!
In het Hart van het Hout biedt ook dit schooljaar op 
twee locaties onderwijs en opvang aan, en werkt vanuit 
een inclusief en dorps karakter. Als één team en vanuit 
één visie werken we aan de brede ontwikkeling van 
kinderen van 2 – 13 jaar. Ons hoogste doel is om elk 
kind gelukkig te laten zijn in wie het is en kan worden. 
Met elkaar zorgen we voor een passend en uitdagend 
aanbod en waarin alle kinderen optimaal kunnen 
groeien! Nieuwsgierig naar hoe dit in de praktijk allemaal 
vorm krijgt? Neem gerust contact met ons op voor een 
kennismaking. Meer informatie op 
www.inhethartvanhethout.nl

info@inhethartvanhethout.nl
Locatie Slegersstraat 0492 - 523701 (Judith)
Locatie Dolfijnlaan 0492 – 534649 (Marlon)

Welkom 
nieuw schooljaar!
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Fashion Dion is gevestigd aan de Mierloseweg 331 in Mierlo-
Hout. Voorheen zat de winkel gevestigd in Brandevoort, 
maar Dion heeft geen moment spijt gehad van haar keuze 
om vanuit Brandevoort naar Mierlo-Hout te verhuizen een 
aantal jaren terug.

“Ik heb het ontzettend naar mijn zin hier. Er zijn veel leuke 
en lieve klanten, maar vooral trouwe klanten. Dankzij 
hen komen we de strop van corona wel weer te boven”, 
aldus Dion. In de winkel worden de Corona regels goed 
gehandhaafd: anderhalve meter afstand, bij binnenkomst 
kunt u uw handen ontsmetten met desinfecterende zeep en 
na het passen worden de paskamers schoongemaakt.

Binnenkort hangt er weer een fantastische nieuwe collectie in 
de winkel. En er is voor ieder wat wils: Dion verkoopt kleding 
van maat 34 tot en met 48. Ook heeft de ondernemer een 
Facebookpagina waar je al het nieuws kunt vinden rondom 
de winkel. Denk aan nieuwe collecties, acties en wanneer de 
mode show weer plaats vind.  De winkel is opgefrist met een 
nieuwe vloer. 

U kunt gerust een keer langskomen. De koffie staat klaar. 
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 
17.30  uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Fashion Dion | Mierloseweg 331 | info@fashiondion.nl

Fashion Dion 
heeft fashion 
voor iedereen

Dion in haar winkel  |  F Fashion Dion

programma september-
oktober 2020

Energiehuis 
Helmond 

Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen we in 
het Energiehuis Helmond ook weer thema-avonden organiseren.  
Daarbij houden we rekening met de veiligheidsvoorschriften. Zo 
is vanwege de 1,5m regel het aantal bezoekers per bijeenkomst 
beperkt. Daarom is het noodzakelijk je aan te melden voor een 
bijeenkomst. Dat doe je via onze website: www.energiehuis
helmond.nl. Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding. 
Indien het aantal aanmeldingen groter is dan toegestaan, dan 
organiseren we een tweede avond over het betreffende thema.

Programma 
(zie ook onze website voor verdere informatie):
Maandag 7 september: Energie besparen door te isoleren
Donderdag 10 september: Warmte opwekken met 
warmtepompen
Maandag 14 september: Elektriciteit opwekken met 
zonnepanelen
Donderdag 17 september: Energie besparen door te isoleren
Dinsdag 29 september: Gebruik warmtebeeldcamera om 
warmtelekken op te sporen
Maandag 5 oktober: Energie besparen door te isoleren
Donderdag 8 oktober: Oriënteren op verduurzamen
Maandag 12 oktober: Een plan maken om een woning 
vergaand te verduurzamen 
Donderdag 15 oktober: Reserve avond
Maandag 26 oktober: Aanpak verduurzaming Helmond 
(samen met de Gemeente)
Donderdag 29 oktober: Reserve avond

Plaats: Energiehuis Helmond, Torenstraat 3 te Helmond
Tijd: Alle avonden beginnen om 19:30 uur
Aanmelden: Via de website: www.energiehuishelmond.nl

Spreekuren
Vanaf 19 augustus kun je op woensdagmiddag, donderdag-
middag en vrijdagmiddag telkens van 13:00 uur tot 15:00 
uur, evenals op zaterdagmorgen van 10:00 uur tot 13:00 uur 
in het Energiehuis terecht voor een persoonlijk gesprek over 
mogelijkheden van energiebesparing en verduurzaming van 
je huis. Ervaring leert dat ieder gesprek al gauw 1,5 uur in be-
slag neemt. Ook daarom geldt: van te voren aanmelden via 
onze website www.energiehuishelmond.nl of via ons email-
adres: info@energiehuishelmond.nl  Al onze diensten zijn 
gratis en worden gesubsidieerd door de Gemeente Helmond.
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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

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 14 september 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie juni 2020: Riek van Loon – van Leuken

KAPSALONNicole
NIEUW IN HELMOND • NIEUW IN HELMOND

Voor dames, heren EN kinderen

Mierloseweg 51, Helmond | T: 06 300 75 443 
(Bel of kom langs om een afspraak te maken)

knippen €15,-

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

WIJ ZIJN 
OPEN!
Kom en bekijk onze 
prachtige nieuwe collectie.

shoes&more

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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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 persoon-
lijke verzorging en/of 
verpleging? In kleine wijkteams 
biedt de Zorgboog hulp en 
ondersteuning, afgestemd op uw 
zorgvraag. Ook voor uitleen van 
hulpmiddelen en verpleegartikelen 
kunt u bij de Zorgboog terecht. Tel. 
0900-8998636 (€0,01 per minuut) 
of www.zorgboog.nl

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

LEV Groep 
(sociaal team west): Voor alle 
vragen op maatschappelijk  terrein. 
Tel. 06-48576624.  E-mail: sociaal-
teamwest@levgroep.nl 
Dagelijkse inloop op ma t/m vr van 

09:00-17:00 uur in Wijkhuis West-
wijzer, 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, iede-
re 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 09:30-
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 
                 DIENSTEN

Dokter: 

GEHELE MAAND SEPTEMBER 

20% KORTING 
OP ALLE VLOEREN.

Persoonlijk advies, snelle levering, groot assortiment 

in A-merken tegen scherpe prijzen.

WOONSPECIALISTBRABANT.NL 
Bijenkorf 8B, Mierlo 

BEL VANDAAG NOG! 

040-2094056

In september
zaterdag 
open van 

10.00 - 
16.00 uur
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wijk. Als groot kantoor met 
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wij de kopers voor u in het 
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voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

HELMOND

EINDHOVEN
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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*

HELMOND

EINDHOVEN

Vraagprijs € 339.000,- k.k.
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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*

HELMOND

EINDHOVEN

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Elzehoutstraat 2

Vraagprijs € 275.000,- k.k.
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NIEUW
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DIRECT VERKOCHT
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Vraagprijs € 259.000,- k.k.

De Bergen 12

VERKOCHT
Parnassiasingel 5
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Burgemeester Krollaan 53 Burgmeester Krollaan 93a

Calsstraat 51 De Bergen 12

*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


