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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

Besparen op 
uw elektriciteitsnota? 

Doe nu een gratis dakscan 
op www.verigo.nl

Verigo maakt 
dit voor u mogelijk!

INSTALLATIE & TECHNIEK

NU ÉÉNMALIG 
EEN AANBIEDING

€3995,- €3995,- 
 INCL. BTW. 

1x SOLAREDGE 
OMVORMER

• 12 jaar product garantie

12x POWER 
OPTIMIZERS

• 25 jaar product garantie

12x ZONNEPANELEN
• Full black 320/350 Wp • 12 jaar product garantie
• 25 jaar vermogensgarantie

1x INSTALLATIE
• Complete installatie van A tot Z en 
 standaard 25 jaar installatiegarantie.

1x

sales@verigo.nl | www.verigo.nl | +31 (0) 850028417
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Aan de inhoud van Ons Mierlo-Hout Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten 
aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

inhoud

In de spotlights
Met deze uitgave: Berry Smits.
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Helmond in 100 stukskes: 
vuilnis met verhalen
In oktober 2020 verschijnt een boek met verha-
len bij vondsten uit een vuilstortplaats uit Mier-
lo-Hout. De verhalen gaan over het dagelijkse 
leven tijdens de eerste helft van de vorige eeuw: 
de crisisjaren, oorlogstijd en wederopbouw.
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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
‘Helmond in 100 stukskes’. In oktober ver-
schijnt er een boek over de vondsten uit een 
vuilstortplaats uit Mierlo-Hout. Op de cover 
vangt u hier een glimp van op en ook verder in 
het magazine staat uitgebreid geschreven over 
dit project. 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! 

Heeft u tips voor onze redactie? 
U mag ons altijd op de hoogte stellen via 
redactie@onsmierlohout.nl 

Elke maand wordt een Mierlo-Houtenaar in het zonnetje gezet met een prachtige bos bloe-
men van Bloemboetiek Nicole. Stichting in het Hart van het Hout gaat elke maand een in-
woner aandragen voor het Ons Mierlo-Hout Magazine.

Deze maand mag Leo van de Laar een bloemetje in ontvangst nemen. Leo haalt al jaren oude 
kleding en papier op voor het Oud Papier Kluppels. Hij was blij verrast en laat op de foto zien 
wat hij ongeveer elke week naar de Kluppelhal brengt. Zakken vol kleding, die hij zelf ophaalt. 
Met zijn auto rijdt hij langs plekken in de wijk en daarbuiten om te kijken of er oude kleding 
langs inzamelcontainers staat en neemt deze dan mee. Dat verdient wel een bloemetje en zeg 
nou zelf: het leven is mooier met bloemen!

Bijzonder 
bloemetje

Leo van de Laar |  F Mandy Meeuwsen
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INZAMELING
• OUD PAPIER
• KLEDING
• SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16.

Maandelijks gratis deelname 
aan onze loterij. 

Sinds enkele jaren kunt u bij carnavalsvereniging De Kluppels 
oud papier, kleding en schoeisel inleveren.

Coronaproof:
Gedurende de “lockdown” periode hebben we goed nagedacht 
over hoe we het brengen veiliger en sneller kunnen maken plus 
de verwerking door ons zelf moest efficiënter maar ook veel snel-
ler. Het terrein is nu Coronaproof ingericht middels een aparte 
aanrijroute en uitrijroute, en u lost zelf (mits u dat kunt) via een 
routing (zie tekening) in een van de containers en de Kluppelle-
den zorgen voor de rest.

Papierpers:
De papierpers is vervangen door een grotere met veel meer ca-
paciteit en met een hogere perssnelheid, hierdoor kunnen we nu 
continu persen zonder enig oponthoud.

Houtsnippers:
Het papier wegen en houtsnippers uitschrijven blijft (in deze co-
ronatijd) een moeilijke opgave om het honderd procent veilig te 
doen en daarom stellen we deze actie voorlopig nog uit.
Maar toch willen wij alle bezorgers met liefde en plezier belonen 
voor de moeite die zij wekelijks nemen om het papier en kle-
ding bij ons te brengen en daarom starten wij zo snel mogelijk 
met een maandelijkse-loterij waar alle bezorgers gratis aan deel 
kunnen nemen en een fantastische prijs kunnen winnen. Zodra 
wij de loterij op een veilige manier gereed hebben en in werking 
kunnen gaan stellen en dat zal niet meer lang duren hoort u dit 
bij de hal en via weekblad De Loop.

De opbrengst:
De opbrengst van het papier en kleding komt geheel ten goede 
aan het carnaval in Mierlo-Hout t.w. ouderenmiddag, kindermid-
dagen en de zaterdagoptocht.
Kluppelhal: 
De Kluppelhal gelegen aan de Koeveldsestraat 16 in Mierlo-Hout 
is elke zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 13.00 uur (behalve 
carnavalszaterdag) geopend voor het inzamelen van bovenge-
noemde spullen. De leden van de Houtse Kluppels staan voor u 
klaar en helpen u opgepaste wijze.

Algemeen:
Uw garderobe opgeschoond of vitrage vernieuwd met als resul-
taat diverse zakken kleding/gordijnen of schoeisel lever ze in, de 
Kluppels ontvangen het graag!
Nieuwe keuken geplaatst of een parketvloer gelegd met als re-
sultaat massa’s karton, komt u maar. Voor vragen of opmerkin-
gen: www.kluppels.nl of bel 0630731800.

Koeveldsestraat 16
Koeveldsestraat 16

Beukehoutstraat

Grote papier pers

Kleine papiercontainers

Kledingcontainer

KLUPPELS PAPIER/KLEDING/SCHOEISEL
ELKE ZATERDAGMORGEN 09.00 - 13.00 UUR

inzameling van oud papier, 
kleding en schoeisel

CV de Kluppels 
Mierlo-Hout:
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Tekst & Foto: Berry Smits

Nadat we van baan wisselde en ik een 
baan kreeg van 9 tot 5 bij de gemeente 
Bladel werd de vrije tijd royaler en ging 
me (nog) meer focussen op het vrijwilli-
gerswerk. In het Haagje had ik reeds mijn 
betrokkenheid getoond met onder andere 
CV ’t Klumpke, wijkraad en kienen en mijn 
sporen verdient. Toen begon het in de 
Apostelwijk ook te kriebelen! In 1992 werd 
het initiatief genomen om een buurtver-
eniging Apostelwijk op te starten. Met 
succes en still going strong. Vanaf begin 
betrokken en nu al meer dan 28 jaar voor-
zitter. Daarnaast werd in 1994 een pro-
jectgroep Attentie Buurtpreventie Apos-
telwijk opgestart. En ook still going strong 
en vanaf het begin als hoofd coördinator 
betrokken. We bleven de wijkraden Mier-
lo-Hout en Helmond-West volgen en er 
ontstond interesse voor de lokale politiek. 
Ik werd in 1998 gekozen als raadslid voor 
Helmondse Belangen. 

Ik ben 16 jaar aaneengesloten raadslid 
geweest en sloot het laatste jaar aan bij 
Helmond Aktief van de onlangs overleden 
Theo van Mullekom. Bij de verkiezingen in 
2014 kwam ik 10 voorkeurstemmen te 
kort om weer raadslid te worden. Ik heb 

me toen 4 jaar als burgercommissielid 
voor Helmond Aktief ingezet. In 2018 
werd ik als lijsttrekker voor HA gekozen 
en wederom raadslid voor een termijn die 
tot 2022 zal doorlopen. In mijn politieke 
periodes zijn diverse zaken opgepakt. Zo 
ben ik trots dat ik me heb ingezet om ons 
gemeentewapen (helm-eikentakje en vo-
geltje ) te behouden. Oud burgemeester 
Fons Jacobs had andere (logo) ideeën! 
Ook ben ik best trots op het feit dat van-
uit een motie van HA een dekkend AED 
netwerk in Helmond wordt gerealiseerd. 

En zo kan ik nog wel meer ontwerpen 
aanhalen. Intussen werd ik medio 2005 
door wijlen Jo van de Ven gevraagd om ’t 
gilde te komen versterken. ’t Gilde op ’t 
Hout kon wel wat hulp gebruiken. Ik werd 
toen dekenschrijver (secretaris)  wat ik nog 
steeds ben. Ook heb ik nog een tijdje de 
kapiteinsfunctie bij ’t gilde mogen bekle-
den. ’t Gilde de oudste vereniging op ’t 
Hout (1537) en vanuit de cultuur gedachte 
moeten we dit absoluut blijven koeste-
ren. Kom eens langs op ons terrein aan 
de Heeklaan. Vanuit mijn bouwkundige 
en politieke achtergrond was ik geïnte-
resseerd in volkshuisvesting. Ik ben altijd 
huurder geweest en trok mij de invloed 
van huurders omtrent het reilen en zei-

len van een woningbouwvereniging aan. 
Toen nagenoeg het voltallige bestuur van 
Huurdersbelangenvereniging de Vaart 
(Helmondse huurders) medio 2015 er 
mee stopte, moest deze weer opnieuw 
worden opgestart. En daar lag weer een 
nieuwe (aanvullende) uitdaging ! Het 
nieuwe bestuur zocht binnen haar gele-
dingen naar een voorzitter! En ja die werd 
uiteindelijk aan mij toegewezen. Naast al 
het genoemde vrijwilligerswerk doe ik al 
vanaf 1982 samen met mijn broer Anjo de 
Spaarkas van Café ’t Vat.

Zo’n 10 jaar geleden trof ons het lot van 
die vreselijke ziekte. Eerst Greetje en toen 
ik zelf! Beiden kanker. Greetje overleed 
in 2018 en ik werd in 2016 succesvol ge-
opereerd. Het kan verkeren! Het pensi-
oen geeft me natuurlijk veel tijd, maar 
de overgebleven vrije tijd is wel schaars! 
Ik doe mijn vrijwilligers- en politieke werk 
nog met heel veel plezier, maar ik zie ook 
wel in dat mijn leeftijd (69) toch wel par-
ten gaat spelen. 

Geloof me: vrijwilligerswerk is het leukste 
werk wat er bestaat. Zeker als ik daarbij 
denk aan de vele vrijwilligers die ik om mij 
heen heb mogen verzamelen. Dat maakt 
het werk nog leuker. Dank alvast hiervoor!

In de 
spotlights
Berry Smits
“Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; ik ben geen echte Houtenaar. 
Ik ben in 1982 samen met Greetje en Meggy (jawel: de vrouw van Kluppelprins 
Anton) komen wonen op ’t Hout. Van de ene kant van de Goorloop (Heeklaan flats) 
naar de andere kant (Apostelwijk). Een nieuwe wijk die fiks groeide en een 
mooie parel werd tussen spoorlijn, Goorloop en Mierloseweg.

www.onsmierlohout.nl
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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,-

Uw expert op het gebied 
van brillen en lenzen

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl          0492-549541

Ook verkijgbaar bij ons:

Nachtlenzen

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

De nieuwe 
collectie is 
binnen!
Kom hem nu bekijken!

shoes&more

€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellenen lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages 
en transparanten

WOONMAAND
Vraag naar de actievoorwaarden

Houtse Parallelweg 83 - Helmond - Tel. 0492-547023 
Maaspoort 58 - Weert - Tel. 0495-533552

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING*per m2
Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggenall-in: pvc + egaliseren + leggen

www.diepvriesspecialist.nl
Deze aanbieding is geldig t/m 17 oktober 2020

Gepelde 
 garnalen

400 gram - Epic
Per stuk 7,Per stuk 7,Per stuk 99

Snel op tafel 
en verrassend 
 lekker!
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Wil je nieuwe gordijnen voor de kinder-
kamer of lekker uitslapen met verduiste-
rende gordijnen? Overdag de zon kunnen 
weren met een van onze trendy systemen 
zoals een duo-rolgordijn, plissé, lamellen 
of paneelgordijn? Voor ieder interieur en 
elk budget een uitgebreide keuze en ra-
zend snel op maat gemaakt en geleverd. 
Ruim assortiment vloerbekleding in de 
showroom te Helmond! U kunt bij ons 
terecht voor PVC vloeren, vloerbedekking, 
trapbekleding en CLICK-PVC vakkundig 
door ons geplaatst.  

Profiteer van onze oktober woonmaand 
actie: 21% korting op de maakkosten gor-

dijnen, vitrages en inbetweens, elk vierde 
raamdecoratiesysteem € 50 korting en € 
5 korting per m2 Plak PVC! Kijk voor de 
actievoorwaarden op de website of infor-
meer hierna in de filialen.

Ook voor advies aan huis kunt u ons in-
schakelen. Wij kunnen alles voor u ver-
zorgen; advies, meten, maken, hangen of 
leggen. U hoeft alleen maar van het resul-
taat te genieten. Een offerte en inmeten is 
altijd gratis en verplicht u tot niets. In Hel-
mond vindt u ons aan de Houtse Paral-
lelweg 83, in Weert aan de Maaspoort 58 

www.deelenstoffen.nl 

Woonmaand 
Actie bij

Welke kleuren gebruik ik en welke stijl wil ik creëren? 
Wat hang ik voor de ramen, stof of systeem, kleurrijk of rustig, trendy of basic? 
Eén ding is zeker: raambekleding is de sfeermaker in huis!  Deelen Stoffen & 
Gordijnen heeft het grootste aanbod: duizenden meters gordijnstoffen op 
voorraad, in ‘tig’ kleuren, heel veel dessins, transparante en dichte kwaliteiten.  

F | Deelen Stoffen & Gordijnen
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Bodemsanering en bodemvondsten
Voorafgaande aan het nieuwbouwpro-
ject ‘De Staalmeesters’ is in 2016 aan 
de Houtse Parallelweg in Mierlo-Hout 
een oude vuilstortplaats gesaneerd. De 
stortplaats lag op de scheiding tussen de 
gemeenten Mierlo en Helmond. Daarom 
zullen inwoners van zowel Mierlo-Hout 
als uit het Haagje in Helmond hun afval 
hier hebben gestort. Vanaf 1957 zijn op 
deze plek woningen gebouwd en de fa-
briekshallen van de firma Munsters Staal-
bouw. Kapotte flessen, versleten emaillen 
potten en pannen, huisraad, speelgoed, 
onderdelen van fietsen en vele andere 
vondsten zijn getuigen van het vroegere 
alledaagse leven. 

Vondsten verbinden generaties
Met de bodemvondsten op tafel vroegen 
de ‘verhaalvangers’ naar herinneringen 
van ‘ooggetuigen’. Oudere bewoners van 
woonzorgcentra in Helmond en Mier-
lo-Hout herkenden nog veel objecten en 
het gebruik daarvan vanuit hun jeugd. 
Herinneringen werden verwerkt tot korte 
verhaaltjes en het resultaat is een bun-
del met een bonte verzameling over het 
alledaagse leven in Helmond tijdens de 
eerste helft van de vorige eeuw. De ver-
haaltjes gaan over de bijzondere perio-
de waarin het leven flink veranderde: de 
jaren dertig met crisis en armoede; de 
Tweede Wereldoorlog met onderdrukking 
en schaarste, maar ook nieuwe contacten 
en invloeden en de Wederopbouwperio-
de met toenemende luxe en welvaart. De 
persoonlijke ervaringen van de ooggetui-
gen blijven met de verhalen in deze bun-

del behouden. Op deze wijze schrijven 
professionals en liefhebbers samen aan 
lokale geschiedenis. 

Grote Archeologie (publieks) Prijs
Het project ‘Helmond in 100 stukskes’ 
heeft in 2019 de ‘Grote Archeologie Prijs’ 
in ontvangst mogen nemen van de lande-
lijke Stichting Archeologie & Publiek. Deze 
prijs heeft tot doel het project te bekronen 
dat mensen écht inspireert met archeo-
logie. Uit het juryrapport: ‘Helmond in 
100 stukskes’ is een uniek project waarin 
het verband tussen de consumptiemaat-
schappij en de archeologie wordt gelegd. 
Er zijn veel vrijwilligers betrokken op een 
vrij toegankelijke manier waardoor een 
nieuwe doelgroep wordt aangesproken. 
Het project wordt enthousiast gedragen 
door de lokale gemeenschap en het is 
daarmee een mooi voorbeeld van par-

ticipatie door vrijwilligers.’ Met de waar-
dering van deze prijs kreeg het project 
meer dan lokale belangstelling en veel 
landelijke aandacht. 

Het boek bevat een inleiding in de histo-
rie van Mierlo-Hout gedurende de eerste 
helft van de vorige eeuw. Vervolgens ko-
men de honderd stukskes aan bod. Een 
uitgebreide bijlage bevat foto’s van de 
mooiste vondsten uit de stortplaats. 

Helmond in 
100 stukskes: 
vuilnis met verhalen

In oktober 2020 verschijnt een boek met 
verhalen bij vondsten uit een vuilstortplaats 
uit Mierlo-Hout. De verhalen gaan over het 
dagelijkse leven tijdens de eerste helft van 

de vorige eeuw: de crisisjaren, oorlogstijd en 
wederopbouw. Het boek wordt uitgegeven 

door Heemkundekring Helmont.

Een van de vele vondsten:
een emaille ko�  epot 

 |  F Helmond in 100 stukskes
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Column Alex Sievers

Een woonbuurt met alle voorzieningen 
om je lekker thuis te voelen, maar geen 
kille gebouwen. Voldoende parkeergele-
genheid, maar niet in het zicht. Om een 
prettige leefomgeving te creëren waar 
wonen en zorg vloeiend in elkaar over-
gaan, moet je denken in mogelijkheden. 
Ik spreek met Jouwert Bosma, de ste-
denbouwkundig ontwerper van Dorps-
plein Mierlo-Hout.

Openheid, ontmoetingsplekken en di-
vers, functioneel groen zijn belangrijke 
eigenschappen voor een leefomgeving 
waar mensen met én zonder zorgbehoef-
te zich fijn voelen. “Die openheid begint 
al bij de toegang vanaf de Hoofdstraat”, 
vertelt Jouwert, “De huidige situering van 
de zorggebouwen maakt het gebied ver-
re van toegankelijk. Dat willen we open-
breken. We plaatsen het hoofdgebouw 
direct aan het plein. Het leidt je naar het 
gebied erachter en begrenst tegelijkertijd 
het plein, zodat het ook echt als een plein 
gaat voelen.” 

Ontmoetingsplek voor jong en oud
“Vervolgens trekken we de reuring van 
het dorpsplein in het eerste deel van het 
nieuwe gebied door,” vervolgt Jouwert. 
“Je komt uit in een hofje, waar dakpla-
tanen zorgen voor beschutte zitjes en je 
kunt oogsten uit je eigen kruidentuintje. 
Aan de achterzijde van het gebied is er 
ruimte voor water en speelgelegenheden 
voor de kinderen uit de aangrenzende 

wijk of de school aan de overkant van 
de Hoofdstraat. Zo kunnen jong en oud 
zich mengen.” 

Lange tijd was de karakteristieke kapel 
verscholen. “Die brengen we weer in het 
zicht. De kapel kan een spil vormen voor 
interactie. Hoe leuk zou het zijn als het 
straks een ruimte is voor tentoonstellin-
gen? Of als In het hart van het Hout het 
gebruikt voor optredens?” 

De beste balans
Om de combinatie van wonen, welzijn 
en zorg te laten slagen, moet je rekening 
houden met verschillende belangen. “Wil 
je in een woonomgeving ook zorg kunnen 
leveren, dan is het van belang dat er logi-
sche verbindingen zijn tussen gebouwen. 
Om de ruimtelijkheid niet ten koste te 
laten gaan van de koppeling van gebou-
wen, hebben we ervoor gekozen om de 
begane grond zoveel mogelijk open te la-
ten. Op de eerste verdieping zijn sommi-
ge gebouwen wel aan elkaar verbonden. 
Zo zoeken we steeds de beste balans.”

Waardevolle parkeergarages
Een andere uitdaging is de parkeergele-
genheid. Op het huidige dorpsplein is het 
parkeerterrein voor velen een doorn in het 
oog. Jouwert: “Dit hebben we opgelost 
door veel parkeerplaatsen te verplaatsen, 
zodat de druk rond de Elsenlaan zal af-
nemen. De parkeerplaatsen zijn nu met 
name aan de rand van het gebied gesi-

tueerd in half verdiepte parkeergarages.” 

“Ook daarin hebben we gedacht in kan-
sen. Half verdiepte parkeerplekken kun je 
als obstakels in het landschap zien. Maar 
we maken er juist verhoogde, groene ter-
rassen van. Of een balkon bij een woon-
eenheid. Dan zijn het niet langer saaie 
daken, maar zorgen ze voor dynamiek en 
zijn ze van toegevoegde waarde voor de 
bewoners.”

Fietsenrekken of picknicktafels?
Voor de verdere uitwerking van het ste-
denbouwkundig ontwerp willen we heel 
graag de wensen van de buurtbewoners 
kennen. Jouwert: “Misschien wil de één 
wel meer fietsenrekken en de ander juist 
picknicktafels bij de speelgelegenhe-
den. Al zijn het maar kleine wensen, het 
helpt ons enorm om keuzes te maken.” 
Via de redactie van Ons Mierlo-Hout of 
via alex@dorpspleinmierlohout.nl nodi-
gen we je uit je wensen te uiten. Volg het 
project op www.dorpspleinmierlohout.nl 
en Facebook.

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

Denken in kansen
Dorpsplein Mierlo-Hout 
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Meer ruimte voor spelend leren
Obs ‘t Hout heeft zeven combinatiegroe-
pen 1 en 2, met kinderen in de leeftijd van 
4 tot 6 jaar. Voor deze groepen heeft de 
school een bijzondere aanpak. Er wordt 
intensief samengewerkt en iedere groep 
is gekoppeld aan een andere groep.  Hier 
worden de deuren van de klas letterlijk 
opengezet. In alle clusters leren jong en 
oud van elkaar, wordt gewerkt in niveaug-
roepen en werken leerkrachten intensief 
samen. Doordat de ruimtes opnieuw zijn 
ingericht met rijke speel- en leerhoeken, 
krijgen kinderen letterlijk meer ruimte om 
samen te spelen en te bewegen. ‘Kleu-
ters leren door te spelen. Spel is ontzet-
tend belangrijk. Daarom is een breed en 
gevarieerd aanbod zo essentieel. Daar is 
nu veel meer ruimte voor ontstaan’, legt 
Marjanke van Stiphout, leerkracht van 
groep 1 en 2 uit. 

Meer kindgestuurd
‘Wat bij ons altijd voorop staat is het kind. 
Wat heeft dit kind nodig om zich fijn te 
voelen. Wat is er nodig om dit kind te la-
ten groeien, tot bloei te laten komen. We 
kunnen met deze aanpak veel beter aan-
sluiten op wat bij de kinderen past. Kinde-
ren zijn vrijer in het maken van hun keu-
zes, omdat er meer ruimte is. Ze kunnen 
zelf kiezen wat ze aanspreekt. Sommige 
kinderen vinden het fijn om andere kin-
deren op te zoeken en daarmee te gaan 
werken. Andere kinderen willen meer rust. 
Die kunnen een rustig plekje zoeken en 
daar lekker zitten. Ze mogen zelf kijken, 
wat vind ik fijn, wat past bij mij.’

Veilig en vertrouwd
In de clusters kunnen kinderen bij elkaar 
spelen en leren. Ook de leerkrachten wer-
ken in elkaars klas. ‘Wat ik zie, zijn hele 

blije gezichtjes en ontspannen kinderen. 
Ze leggen makkelijk contact met kin-
deren en leerkrachten buiten hun eigen 
vertrouwde groep. Dat is fijn, ook bij gym 
en met buiten spelen. Dan zien ze beken-
de gezichten. En dat voelt veilig’, vertelt 
Marjanke. Ook Elham, moeder van twee 
kleuters herkent dit. ‘Een vaste leerkracht 
voor de klas is heel belangrijk en vooral in 
de kleuterklassen. Maar met deze samen-
werking zorg je ervoor dat de kinderen 
meer leerkrachten leren kennen en meer 
vertrouwd raken met de omgeving, waar-
door ze zich veiliger voelen op school.’

We doen het samen
Niet alleen ouders, ook de leerkrachten 
zelf zijn enthousiast over de aanpak. Sa-
men kunnen en zien ze meer. Marjanke: 
‘Door samen te werken en het aanbod 
voor de week te verdelen, krijgen wij ook 
meer ruimte. We kunnen de kinderen nu 
ook een breder aanbod bieden. Iedereen 
richt zich op zijn eigen taak voor die week. 
Doordat we zoveel bij elkaar binnenlopen, 
kennen we alle kinderen uit de cluster 
heel goed. We kijken ook echt samen naar 
de kinderen. En als mij iets opvalt bij een 
kind, dan bespreek ik dat met mijn col-
lega’s. Wat valt jou op bij dit kind? Dat is 
super waardevol.’ 

Ervaar het zelf
Meer weten over de aanpak in de kleuter-
klassen? Volg Obs ‘t Hout op Instagram 
via @obs_t_hout of maak een afspraak 
en kom zelf een kijkje nemen.

Een inkijkje 
in de kleuterklas
Niet apart, maar samen. Dat is waar openbare 
basisschool ‘t Hout in Helmond voor staat. En dat 
geldt zeker ook voor de kleuterklassen, waar nu tussen 
kinderen en leerkrachten veel meer wordt samengewerkt. 
Hier ervaren kinderen letterlijk en fi guurlijk meer ruimte 
om zich samen met andere kinderen te ontwikkelen. 

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
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Net toen een groot aantal activiteiten met 
behulp van veel vrijwilligers definitief van 
de grond gekomen waren en met veel 
enthousiasme door de deelnemers ont-
vangen werden, gooide de Coronacrisis 
roet in het eten. Met name vanwege de 
kwetsbare doelgroep en de risico’s voor 
de vrijwilligers moesten bijna alle activi-
teiten worden stilgelegd.

Inmiddels zijn enkele activiteiten weer 
opgestart en wordt bij andere onderdelen 
de herstart voorbereid o.a. :
• Samenloop. elke maandag 9.30 uur in
 de Geseldonk: vanaf 26 oktober. 
 Gelegenheid om bij een kopje koffie
 vragen te stellen aan professionals 
 over allerlei zaken. Maar ook om hulp te
 vragen bij klusjes, tuinonderhoud of 
 administratie etc.
• Ontbijt op maandagochtenden kan 
 helaas pas weer vanaf januari 2021 van
 start gaan.
• De Huiskamer, elke maandag van 9.00 
• 16.00 uur. Opvang voor licht 
 dementerenden, om zo de 
 mantelzorgers een dag te ontlasten. 
 Deze is inmiddels weer begonnen 
 uiteraard met inachtneming van alle
 Coronaregels en protocollen. Hier is nog
 ruimte voor enkele gasten.  Aanmelden
 via info@kansrijkmierlohout.nl 
• Maaltijden. Een keer per maand wordt
 in de Geseldonk een warme maaltijd
 bereid voor wijkbewoners die daarvoor

 uitgenodigd worden door de 
 professionele hulpverleners.
 De eerstvolgende maaltijd is op 14 okt.
 voor groep 1 en op 28 okt. voor groep 2. 
• Tuinen en klusjes. De hulp bij 
 tuinonderhoud voor wijkbewoners die
 dat zelf niet kunnen en geen beroep
 op familie of buren kunnen doen is
 weer voorzichtig opgestart. Aanmelden
 via tuin@kansrijkmierlohout.nl

Vrijwilligers
Het is van belang dat Kansrijk over vol-
doende vrijwilligers kan beschikken om al 
deze activiteiten en te blijven begeleiden. 
Ook met enkele uurtjes per maand kunt 
u andere vrijwilligers ondersteunen of ie-
mand flink vooruit helpen.
Voor informatie over alle activiteiten en
aanmelden kijk op:
 www.kansrijkmierlohout.nl 

Wijkraad Mierlo-Hout
De wijkraad organiseert op dinsdag 27 ok-
tober om 20.00 uur een openbare wijk-
bijeenkomst bij De Koning. Inzake de co-
ronamaatregelen en het maximale aantal 
personen dat aanwezig kan zijn vragen wij 
u om u vooraf aan te melden via secre-
tariaat@wijkraadmierlohout.nl. Tijdens 
deze wijkbijeenkomst is er een presenta-
tie door de Rabobank. Dit betreft de slui-
ting van het filiaal in Mierlo-Hout en men 
krijgt antwoord op de vraag wat de Ra-
bobank nog wel voor de wijk Mierlo-Hout 

kan betekenen. U kunt uw vragen over de 
sluiting stellen. Alex Sievers zal een pre-
sentatie geven over de centrumplannen 
voor Mierlo-Hout. Verder presenteert de 
wijkraad een nieuw WijkActiePlan 2020-
2022 waarbij de diverse aandachtspun-
ten zijn opgenomen en de wijkbewoners 
deze nog kunnen aanvullen. Ook op de 
agenda staat het laatste nieuws over de 
uitreiking van de MierloHoutenaar 2020 
en de Nieuwjaarsbijeenkomst 2021.

U bent allen van harte welkom en uw in-
breng is welkom. Uw mening telt! Houd 
u aan de Covid-19-richtlijnen en meld u 
eerst aan bij het secretariaat.

Graag tot dinsdag 27 oktober om 20.00 
uur bij De Koning aan de Mierloseweg 301. 

Kansrijk Mierlo-Hout: 
iedereen kan meedoen
In 2019 is het project Kansrijk Mierlo-Hout van start gegaan. De doelstelling was 
om het welzijn van de wijkbewoners te verbeteren en de voorwaarden te scheppen 
om mee te (blijven) doen. Daartoe is een aantal activiteiten en initiatieven tot stand 
gekomen in samenwerking met een aantal partners, onder andere Compaen, KBO, 
Damiaan, JIBB+, Lev, Nei Skoen, etcetera. De initiatieven sloegen direct aan en de 
activiteiten werden goed bezocht. F | Kansrijk Mierlo-Hout
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Lid ANVO - 
gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

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

HGK zingt boven de Corona uit

Al meer dan 100 jaar is het Houts Ge-
mengd Koor als een vierstemmig koor 
actief op ’t Hout. In wijkhuis “De Ge-
seldonk” werd tot aan dinsdag 10 maart 
wekelijks gerepeteerd aan diverse uit-
voeringen die voor 2020 gepland wa-
ren. Helaas heeft het COVID-19 virus de 
koorleden onmogelijk gemaakt om in 
maart-april-mei-juni en augustus te re-
peteren en heeft het HGK-bestuur alle 
optredens moeten cancelen.

Het is niet verwonderlijk dat de leden 
staan te springen om weer te mogen gaan 
repeteren. Immers een repetitieavond is 
niet zomaar een avond. Het is een avond 
waarop men elkaar ontmoet, elkaar bij-
praat met de laatste nieuwtjes, maar 
vooral een avond waarop de leden op 
een fijne, gemoedelijke en gezellige ma-

nier hun hobby beoefenen. Samen zingen 
brengt rust in het hoofd. Geeft ruimte om 
even je zorgen te vergeten.
Bestuur en leden willen graag het koor 
uitbreiden. In het afgelopen jaar hebben 
enkele leden hun lidmaatschap moeten 
opzeggen om gezondheidsredenen. Nu 
willen wij het koor op een gezonde sterk-
te houden. Zowel bij de sopranen, alten, 
tenoren als bassen zijn zangers en zan-
geressen van harte welkom. Wie komt het 
Houts Gemengd Koor versterken met zijn 
of haar stem?  Maak eens een repetitie 
mee en beleef wat onze vereniging voor 
jou kan betekenen. Een bezoekje aan de 
Houts Gemengd Koor-zaal in wijkhuis de 
Geseldonk is gratis en mocht je echt inte-
resse hebben, dan zijn de repetities van 
de eerste drie maanden gratis.
Vanaf deze plaats wil ik ook aan de 

oud-leden van het Houts Gemengd Koor 
St. Caecilia en de Gemengde Zangvereni-
ging Crescendo vragen om te overwegen 
opnieuw hun hobby op te pakken.

Onze repetities zijn op dinsdagavond van 
20:00 tot 22:00 uur en staan onder lei-
ding van musicus de heer Jacques Lem-
mens. 
Wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 
44, 5706 XC Helmond.

• Voorzitter Nico Vaessen, 
 telnr. 0492-541768
• Secretaris Hans van Langeveld, 
 telnr 0492-520383
• Penningmeester Helma Janssen, 
 telnr. 0492-555680

Kunnen je meer informatie geven. Ook op 
onze website www.houtsgemengdkoor.nl 
tref je heel veel informatie aan.

Op 1 september zijn de repetities van het 
Houts Gemengd Koor weer begonnen. 
Dankzij de medewerking van de beheer-
der van de Geseldonk en de slagwerk-
groep van fanfare Unitas kan het koor 
beschikken over de grote zaal van het 
wijkhuis. Met een kooropstelling waarbij 
de 1.50 mtr. regel in acht wordt genomen, 
kunnen we coronaproef repeteren. Wel-
licht een mooie gelegenheid om je aan te 
sluiten bij het Houts Gemengd Koor.

Bestuur en leden hopen je te ontmoeten 
op één van onze komende repetities.

Met vriendelijke groeten,
Nico Vaessen, voorzitter
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Dit initiatief is bedoeld voor vrouwen die niet aan zichzelf toekomen, door wat 
voor omstandigheden dan ook, vrouwen die altijd voor een ander klaar staan, 
vrouwen die in een benarde situatie terecht zijn gekomen en zichzelf (moeten) 
overslaan. Vrouwen die de laatste tijd iets teveel voor hun kiezen hebben 
gekregen. Er zijn veel situaties te bedenken waarbij een vrouw zichzelf op de 
achtergrond plaatst. Voor die vrouw is het bedoeld. Zij kan in aanmerking komen 
voor een `Brandnewoman`-verwendag. De dame in kwestie dient woonachtig te 
zijn in Mierlo, Mierlo-Hout of Brandevoort.

Kent u iemand in uw omgeving, buurvrouw, zus, nicht, moeder, oma, vriendin 
of collega, woonachtig in Mierlo, Mierlo-Hout of Brandevoort die voldoet aan de 
eerdergenoemde criteria, geef haar dan op. Vermeld de reden waarom u denkt dat 
zij hiervoor in aanmerking komt. Van de aangever/geefster wordt verwacht dat hij/
zij de “Brandnewoman” ’s-ochtends om 09.30 uur brengt en ’s-middags vanaf 
16:00 uur weer aanwezig is om de ‘Brandnewoman’ te adviseren bij het uitzoeken 
van een nieuwe outfit.

Opgeven kan schriftelijk via het volgende e-mailadres: 
boutique4more@live.nl
De betrokken ondernemers staan garant voor een fantastische Verwendag!

BRAND
NEWOMAN 
VERWENDAG 

Deelnemende ondernemers/winkeliers:

Boutique4more, www.boutique4more.nl

Cafetaria Brandevoort, www.cafetariabrandevoort.nl

Kapsalon de Veste, www.kapsalon-deveste.nl

Pedicure Jolanda, www.pedicurejolanda.com

Pedicure Cindy Verheijen, www.pedicurecindyverheijen.nl

Praktijk KI-MA, www.ki-ma.nl

Schoonheidssalon Inessensa, www.inessensa.nl

Studio Marychi, www.studiomarychi.nl

Seringe – bloemen en meer, www.seringe.nl

Villa Vesper – Conceptstore, www.villavesper.nl

Ook in 2020 vindt opnieuw een Brandnewoman 
Verwendag! De eerstvolgende Verwendag zal 
plaatsvinden op vrijdag 6 november en u kunt 
hiervoor een kandidate opgeven.

U kunt de kandidate opgeven tot en met woensdag 
28 oktober. Kent u zo iemand? Is er iemand in uw nabije 
omgeving die wel ‘ns  extra verwend mag worden? 
Geef haar dan op voor deze ‘Brandnewoman’-verwendag!

Stem op 
Minor!
De zomervakantie is weer voorbij, wat be-
tekent dat het jaarlijkse Rabo ClubSup-
port weer in zicht komt! Ook dit jaar stelt 
de Rabobank een bedrag beschikbaar 
om lokale verenigingen en stichtingen te 
steunen, en Minor doet ook mee.

Van 5 oktober tot en met 25 oktober kun-
nen leden van de Rabobank stemmen op 
hun favoriete goede doelen. Natuurlijk 
zouden wij het erg waarderen als u hierbij 
ook op Minor stemt.
Op dit moment kunnen de Minorfeesten 
helaas niet georganiseerd worden i.v.m. 
covid-19. Het bedrag dat we met de Rabo 
ClubSupport ophalen, zullen wij gebruiken 
om ervoor te zorgen dat de eerstvolgen-
de editie van Minor een ontzettend mooi 
feest wordt! Denk hierbij aan licht en ge-
luid, effecten, gadgets en artiesten. Dit zijn 
aanzienlijke kostenposten, maar maken 
de alcoholvrije Minorfeesten natuurlijk wel 
erg aantrekkelijk voor de jongeren!
Voor meer informatie over Rabo ClubSup-
port, kijk op rabobank.nl/clubsupport. Be-
nieuwd wat Minor precies inhoudt? 
Check dan minorhelmond.nl.

Blijf gezond!

F | Rémon Smits
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de Groene Gemeente
Twistgebied tussen Mierlo en Lierop

Door: Marinus van den Elsen en Henk Goossens, foto's: Wim Janssen en BHIC.

In Ons Mierlo-Hout Magazine is al eerder aandacht geschonken aan natuur- 
gebied Groot Goor. Oud-wethouder Jan van der Zanden deed daarin uit de doeken 

hoe dit gebied in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd behoed voor de 
onstuimige groei van Helmond. Gelukkig bleef het gebied gespaard en werd het 
een natuurgebied voor de gemeenschap. Dat het Groot Goor vroeger ook al het 

algemeen belang diende, blijkt uit de oude naam: de Groene Gemeente.

Ver terug in de tijd
We gaan terug naar 4 december van 
het jaar 1300. Op die datum maakte 
hertog Jan II van Brabant een groot 
deel van zijn ‘woeste gronden’ in onze 
omgeving te gelde. Voor een jaarlijkse 
cijns (belasting) van vier Leuvense 
ponden kregen de inwoners van Mierlo, 
de Groene Gemeente in hun bezit. Dit 
gebied was heel aantrekkelijk omdat er 
gras in overvloed voor het vee was en 
er rijkelijk turf gewonnen kon worden. 
De Groene Gemeente lag tussen Mierlo, 
Lierop en Helmond. Het was groten-
deels Mierlo-Hout’s gebied (de huidige 
Lungendonk) maar lag ook gedeeltelijk 
in Lierop. Vóór de uitgifte zullen zowel 
de inwoners van Mierlo als van Lierop 
gebruik hebben gemaakt van de Groene 
Gemeente. Dergelijke goede gronden 
waren immers bij iedereen in trek. Om 
ook andere gebruikers dan Mierlonaren 
tegemoet te komen nam de hertog in 
de akte van 1300 enkele bijzondere 
bepalingen op. De inwoners van Mierlo 
kregen de mogelijkheid om ook anderen 
gebruik te laten maken van de Groene 

Gemeente. Zo kregen de inwoners van 
Lierop ook gebruiksrecht. Zij konden zich 
echter geen mede-eigenaar noemen. 
Het beschikkingsrecht bleef bij Mierlo 
liggen. Ook de Postelse hoeven in de 
Lieropse buurtschappen Stipdonk en 
Hersel kregen gebruiksrecht, uiteraard 
tegen jaarlijkse betaling. De hertog van 
Brabant had belangen in de latere abdij 
van Postel, die destijds nog een priorij 
van de abdij van Floreffe (Wallonië) was.

Nog meer gemeenschappelijke gronden
In 1386 besloot ook de heer van Mierlo zijn 
woeste gronden uit te geven aan de inwo-
ners van Mierlo. In de akte worden ze paro-
chianen van Mierlo genoemd. Dit omdat 
't Hout en 't Broek destijds nog geen 
onderdeel uitmaakten van de heerlijkheid 
Mierlo, maar wél van de parochie Mierlo. 
Zo konden ook bewoners van 't Hout en 
't Broek gebruik maken van deze gemene 
gronden. Dit werd 't Dorpsgoor of het 
Broek van Mierlo genoemd. Het grensde 
aan de Groene Gemeente van de hertog 
en is nu in feite het westelijk deel van het 
huidige natuurgebied Groot Goor.

Goormeesters van de Groene Gemeente
Er werden in Mierlo speciale functio-
narissen aangesteld om het gebruik 
van de Groene Gemeente te regelen 
en in de gaten te houden. De functio-
narissen werden de Goormeesters of 
'Goorgesworenen' genoemd. Ze werden 
elk jaar opnieuw benoemd, maar waren 
vaak jaren achter elkaar Goormeester. 
Zo bleef Hendrik Vlemmings meer dan 
twintig jaar in functie. De laatsten in de 
lange rij van Goormeesters waren Jan van 
den Hurk, Nicolaas van den Boogaard en 
Jan Arnoldus van Hooff. Zij werden in 1807 
benoemd. Bij de aanvaarding van hun 
functie moesten de Goormeesters een 
eed van trouw afleggen. De Goormeesters 
hadden het in feite voor het zeggen in de 
Groene Gemeente. Ze waren wel gebonden 
aan de voorschriften die door het sche-
pencollege (B  en  W) van Mierlo waren 
vastgesteld. Deze voorschriften werden 
'de Ceuren en de Breucken' genoemd. 
De Ceuren waren de voorschriften waarin 
het gebruik van de gemeenschappelijke 
gronden werd omschreven. Met Breucken 
bedoelde men de straf die was bepaald bij 
overtreding van de voorschriften. 

Gebrandmerkt
Hoe werd gecontroleerd dat, met name, 
Lieropenaren geen misbruik maakten 
van de sappige weiden van de Groene 
Gemeente? Op de eerste woensdag in mei 
werd het vee uit Lierop over het 'drijfpat' 
naar Mierlo gevoerd. In Mierlo werden 
ze opgewacht door de drossaard en het 
schepencollege en diende elke Lieropse 
gebruiker een eed af te leggen. Die eed 
luidde als volgt: “Wij verklaeren en sweeren 

waer en waeragtig te sijn, dat onder onser 
paerden en beesten - op heeden bij ons 
opgegeven om door de Goorgesworens 
van Mierlo gebrand te worden - geene 
andere paerden of beesten zijn begreepen, 
als die effectievelijk aan ons toebehooren. 
Alsmede dat wij geen ander groes off teul-
land in gebruyk hebben, als alleen dat 
groes en teulland, hetwelke vanouds tot 
het gebruyk op de Groene Gemeente van 
Mierlo geregtigt is”. Het vee werd dus van 
een brandmerk voorzien. Dat maakte het 
voor de Goormeesters gemakkelijk om te 
controleren of er vreemd vee rondliep op 
de gemeenschappelijke gronden. Meestal 
zag de vorster (veldwachter) er op toe dat 
geen vreemd vee op de gemene gronden 
kwam. Dat vee mocht in beslag genomen 
worden oftewel 'geschut' worden. De recht-
matige eigenaar kon zijn vee terugkrijgen 
mits hij een boete, het schutgeld, betaalde.

Grensgeschillen
Het was vroeger lastig om nauwkeurige 
grenzen vast te leggen. Duidelijk zicht-
bare plekken in het landschap, zoals 
een beek, een markante boom of een 
heuveltje, dienden meestal als begren-
zing. Als er niets anders overbleef dan 
plaatste men een steen of zette men een 
paal in de grond. Dat zorgde nogal eens 

Nog altijd grazen de koeien op de sappige 
weilanden van het Groot Goor.

A
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Kaart van de Groene Gemeente 
Tijdens de conflicten tussen Mierlo en Lierop in het midden van de 17e eeuw liet het 

schepencollege van Mierlo in 1656 door landmeter C.R. Groeff een kaart maken. Op deze 
kaart stonden de grenzen van de Groene Gemeente aangegeven alsmede de percelen 

waar turf was gestoken. Deze kaart werd in 1707 nog eens gecontroleerd door landmeter 
Hendrik van Houten en tenslotte nog een keer in 1800 door de Beek en Donkse land-

meter Adrianus Coppens. Alleen de kopie uit 1800 is bewaard gebleven (zie afbeelding 
boven). De orientatie van de kaart is precies omgekeerd, dus het noorden ligt onder. De 
letters A tot en met I geven de grenspunten aan. De letter A staat bij de watermolen van 
Stipdonk (linksboven op de kaart). De letter F is een van de grenspunten die ook nu nog 

te herkennen zijn. Het is namelijk het brugje over de Goorloop in de buurt van appelboer 
Jurrius, dat destijds het Oudendijks Brugske werd genoemd. Om de grenzen inzichtelijker 

te maken zijn de grenspunten overgenomen op de kaart van rond 1850 (zie kaart  
hieronder). Hierop zijn ook het Eindhovens Kanaal en de Zuid-Willemsvaart te zien.
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de Groene Gemeente
Twistgebied tussen Mierlo en Lierop

Door: Marinus van den Elsen en Henk Goossens, foto's: Wim Janssen en BHIC.

In Ons Mierlo-Hout Magazine is al eerder aandacht geschonken aan natuur- 
gebied Groot Goor. Oud-wethouder Jan van der Zanden deed daarin uit de doeken 

hoe dit gebied in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd behoed voor de 
onstuimige groei van Helmond. Gelukkig bleef het gebied gespaard en werd het 
een natuurgebied voor de gemeenschap. Dat het Groot Goor vroeger ook al het 

algemeen belang diende, blijkt uit de oude naam: de Groene Gemeente.

Ver terug in de tijd
We gaan terug naar 4 december van 
het jaar 1300. Op die datum maakte 
hertog Jan II van Brabant een groot 
deel van zijn ‘woeste gronden’ in onze 
omgeving te gelde. Voor een jaarlijkse 
cijns (belasting) van vier Leuvense 
ponden kregen de inwoners van Mierlo, 
de Groene Gemeente in hun bezit. Dit 
gebied was heel aantrekkelijk omdat er 
gras in overvloed voor het vee was en 
er rijkelijk turf gewonnen kon worden. 
De Groene Gemeente lag tussen Mierlo, 
Lierop en Helmond. Het was groten-
deels Mierlo-Hout’s gebied (de huidige 
Lungendonk) maar lag ook gedeeltelijk 
in Lierop. Vóór de uitgifte zullen zowel 
de inwoners van Mierlo als van Lierop 
gebruik hebben gemaakt van de Groene 
Gemeente. Dergelijke goede gronden 
waren immers bij iedereen in trek. Om 
ook andere gebruikers dan Mierlonaren 
tegemoet te komen nam de hertog in 
de akte van 1300 enkele bijzondere 
bepalingen op. De inwoners van Mierlo 
kregen de mogelijkheid om ook anderen 
gebruik te laten maken van de Groene 

Gemeente. Zo kregen de inwoners van 
Lierop ook gebruiksrecht. Zij konden zich 
echter geen mede-eigenaar noemen. 
Het beschikkingsrecht bleef bij Mierlo 
liggen. Ook de Postelse hoeven in de 
Lieropse buurtschappen Stipdonk en 
Hersel kregen gebruiksrecht, uiteraard 
tegen jaarlijkse betaling. De hertog van 
Brabant had belangen in de latere abdij 
van Postel, die destijds nog een priorij 
van de abdij van Floreffe (Wallonië) was.

Nog meer gemeenschappelijke gronden
In 1386 besloot ook de heer van Mierlo zijn 
woeste gronden uit te geven aan de inwo-
ners van Mierlo. In de akte worden ze paro-
chianen van Mierlo genoemd. Dit omdat 
't Hout en 't Broek destijds nog geen 
onderdeel uitmaakten van de heerlijkheid 
Mierlo, maar wél van de parochie Mierlo. 
Zo konden ook bewoners van 't Hout en 
't Broek gebruik maken van deze gemene 
gronden. Dit werd 't Dorpsgoor of het 
Broek van Mierlo genoemd. Het grensde 
aan de Groene Gemeente van de hertog 
en is nu in feite het westelijk deel van het 
huidige natuurgebied Groot Goor.

Goormeesters van de Groene Gemeente
Er werden in Mierlo speciale functio-
narissen aangesteld om het gebruik 
van de Groene Gemeente te regelen 
en in de gaten te houden. De functio-
narissen werden de Goormeesters of 
'Goorgesworenen' genoemd. Ze werden 
elk jaar opnieuw benoemd, maar waren 
vaak jaren achter elkaar Goormeester. 
Zo bleef Hendrik Vlemmings meer dan 
twintig jaar in functie. De laatsten in de 
lange rij van Goormeesters waren Jan van 
den Hurk, Nicolaas van den Boogaard en 
Jan Arnoldus van Hooff. Zij werden in 1807 
benoemd. Bij de aanvaarding van hun 
functie moesten de Goormeesters een 
eed van trouw afleggen. De Goormeesters 
hadden het in feite voor het zeggen in de 
Groene Gemeente. Ze waren wel gebonden 
aan de voorschriften die door het sche-
pencollege (B  en  W) van Mierlo waren 
vastgesteld. Deze voorschriften werden 
'de Ceuren en de Breucken' genoemd. 
De Ceuren waren de voorschriften waarin 
het gebruik van de gemeenschappelijke 
gronden werd omschreven. Met Breucken 
bedoelde men de straf die was bepaald bij 
overtreding van de voorschriften. 

Gebrandmerkt
Hoe werd gecontroleerd dat, met name, 
Lieropenaren geen misbruik maakten 
van de sappige weiden van de Groene 
Gemeente? Op de eerste woensdag in mei 
werd het vee uit Lierop over het 'drijfpat' 
naar Mierlo gevoerd. In Mierlo werden 
ze opgewacht door de drossaard en het 
schepencollege en diende elke Lieropse 
gebruiker een eed af te leggen. Die eed 
luidde als volgt: “Wij verklaeren en sweeren 

waer en waeragtig te sijn, dat onder onser 
paerden en beesten - op heeden bij ons 
opgegeven om door de Goorgesworens 
van Mierlo gebrand te worden - geene 
andere paerden of beesten zijn begreepen, 
als die effectievelijk aan ons toebehooren. 
Alsmede dat wij geen ander groes off teul-
land in gebruyk hebben, als alleen dat 
groes en teulland, hetwelke vanouds tot 
het gebruyk op de Groene Gemeente van 
Mierlo geregtigt is”. Het vee werd dus van 
een brandmerk voorzien. Dat maakte het 
voor de Goormeesters gemakkelijk om te 
controleren of er vreemd vee rondliep op 
de gemeenschappelijke gronden. Meestal 
zag de vorster (veldwachter) er op toe dat 
geen vreemd vee op de gemene gronden 
kwam. Dat vee mocht in beslag genomen 
worden oftewel 'geschut' worden. De recht-
matige eigenaar kon zijn vee terugkrijgen 
mits hij een boete, het schutgeld, betaalde.

Grensgeschillen
Het was vroeger lastig om nauwkeurige 
grenzen vast te leggen. Duidelijk zicht-
bare plekken in het landschap, zoals 
een beek, een markante boom of een 
heuveltje, dienden meestal als begren-
zing. Als er niets anders overbleef dan 
plaatste men een steen of zette men een 
paal in de grond. Dat zorgde nogal eens 

Nog altijd grazen de koeien op de sappige 
weilanden van het Groot Goor.
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Kaart van de Groene Gemeente 
Tijdens de conflicten tussen Mierlo en Lierop in het midden van de 17e eeuw liet het 

schepencollege van Mierlo in 1656 door landmeter C.R. Groeff een kaart maken. Op deze 
kaart stonden de grenzen van de Groene Gemeente aangegeven alsmede de percelen 

waar turf was gestoken. Deze kaart werd in 1707 nog eens gecontroleerd door landmeter 
Hendrik van Houten en tenslotte nog een keer in 1800 door de Beek en Donkse land-

meter Adrianus Coppens. Alleen de kopie uit 1800 is bewaard gebleven (zie afbeelding 
boven). De orientatie van de kaart is precies omgekeerd, dus het noorden ligt onder. De 
letters A tot en met I geven de grenspunten aan. De letter A staat bij de watermolen van 
Stipdonk (linksboven op de kaart). De letter F is een van de grenspunten die ook nu nog 

te herkennen zijn. Het is namelijk het brugje over de Goorloop in de buurt van appelboer 
Jurrius, dat destijds het Oudendijks Brugske werd genoemd. Om de grenzen inzichtelijker 

te maken zijn de grenspunten overgenomen op de kaart van rond 1850 (zie kaart  
hieronder). Hierop zijn ook het Eindhovens Kanaal en de Zuid-Willemsvaart te zien.
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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

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

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S
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voor onenigheid tussen dorpen over de 
werkelijke grenzen; een paal of steen kon 
immers gemakkelijk verplaatst worden. 
In zo’n situatie bestookte men elkaar met 
allerlei processen. Ook over de grenzen 
en het gebruik van de Groene Gemeente 
werden door de jaren heen talrijke rechts-
zaken gevoerd. In bijna alle gevallen trok 
Mierlo aan het langste eind. Met de akte 
uit 1300 in de hand, stonden zij ijzersterk 
in hun recht. Meerdere malen moesten de 
bewoners van Lierop (met name uit Hersel 
en Achterbroek) het onderspit delven zoals 
in 1402 en 1462. In dat laatste jaar werden 
zij zelfs veroordeeld tot 'een eeuwigh 
geswijch'. In 1523 won de priorij van Postel 
bij uitzondering een zaak tegen Mierlo. Zij 
spande een procedure aan namens haar 
hoeven op Stipdonk en Hersel. Mierlo had 
onrechtmatig zeven bunder van de Groene 
Gemeente onttrokken aan het gemeen-
schappelijk gebruik, door er een omheining 
te plaatsen en een sloot te graven. Binnen 
drie jaar diende Mierlo de situatie in de 
oude staat teruggebracht te hebben.

Turfsteken
Begin 1600 zag de prior van Postel zich 
wederom genoodzaakt op te komen 
voor de rechten van de pachters van zijn 
hoeven, die ook gebruik maakten van de 
Groene Gemeente. Dit keer ging het over 
het recht van medezeggenschap over het 
steken van turf in de Groene Gemeente. 
De prior was van mening dat dit recht 
door Mierlo ten onrechte was beperkt. Met 
name het feit dat de Mierlonaren onge-
controleerd links en rechts turf staken, 
ruïneerde de Groene Gemeente en leverde 
veel problemen op voor de Postelse 
boerenbedrijven. De prior had eerder al 

voorgesteld aan Mierlo om het geld dat 
men verdiende met turfsteken onder 
meer te besteden aan het dichten van 
de ontstane 'moer- en schelturfputten'. 
Die putten hadden al geleid tot verlies of 
verwonding van hun beesten. 
Na de Vrede van Munster (1648) proce-
deerde Abraham Tempelaers, samen 
met Lierop, verder in de kwestie van het 
turfsteken. Hij was rentmeester van alle 
geestelijke goederen in de omgeving, 
waaronder ook de hoeven van Postel. 
Vanaf 1648 waren alle kerkelijke bezit-
tingen, dus ook die van Postel, in beslag 
genomen door 'Holland'. Te langen leste 
kwam Mierlo in 1658 op grond van haar 
oude rechten wederom als overwinnaar 
uit de bus. Procederen tegen Mierlo over 
de wijze van exploiteren van de Groene 
Gemeente had weinig succes. 

Tóch probeerde Lierop het halverwege 
de 18e eeuw nogmaals. Dit keer met de 
reden dat Mierlo zich niets aantrok van de 
grens tussen Lierop en Mierlo die dwars 
door de Groene Gemeente liep. Inwoners 
van Mierlo lieten hun beesten weiden 
op Lieropse grond, plagden heide en 
staken turf op Lieropse bodem. Zoals te 
verwachten was beriep Mierlo zich op haar 
oude rechten en wees ook nog eens fijn-
tjes op de afloop van de zaak met Postel 
en Tempelaers. In 1755, na vijf jaar proce-
deren, deed de Leen-en Tolkamer van 
‘s-Hertogenbosch, waar het proces liep, 
uitspraak. Mierlo werd in het gelijk gesteld. 
Als begrenzing van de Groene Gemeente 
werd de aanduiding bij de uitgifte in 
1300 aangehaald: “beginnende van de 
molen van Stipdonk langs den loop van 
het water tot Helmont, van Helmont 

tot agter de plaats genaamt Hosdonk 
[Houtsdonk], vandaar langs den stroom 
aldaer opwaars tot Mierloe, vandaar tot 
Egeromsputte, vandaar tot Brake agter 
Hersele en vandaar weder tot den molen 
van Stipdonk”. Lierop diende verder alle 
kosten in deze zaak te betalen.
Om nu verdere conflicten tussen de twee 
partijen te voorkomen, werd er vanuit de 
Leen- en Tolkamer een zware delegatie - 
met daarin ook vertegenwoordigers van 
Lierop en Mierlo – samengesteld, die alle 
grenspunten visiteerde. Deze commissie 
zou definitief duidelijkheid brengen. De 
gewenste duidelijkheid kwam echter niet, 
integendeel. Ook in deze zware dele-
gatie ging het gekibbel gewoon door. Het 
begon al bij de Stipdonkse molen. De 
Lieropenaren beweerden dat die molen 
in 1300 op een andere plaats stond dan 
nu, hetgeen uiteraard door de vertegen-
woordigers van Mierlo werd ontkend. 
Uiteindelijk besliste de Leen- en Tolkamer 
maar zelf waar de grensputten en -stenen 
lagen of zouden moeten liggen. Nadien 
zochten de inwoners van Lierop toch nog 
de confrontatie met Mierlo aangaande de 
Groene Gemeente. Dit gebeurde ondere 
andere in 1798 en 1804, steeds met een 
negatief resultaat voor Lierop. 

Door verbeterde landbouwmethoden en 
het gebruik van kunstmest op het einde 
van 19e eeuw, verloor de Groene Gemeente 
gaandeweg aan belang. Grote delen, met 
name de Lungendonk, werden geschikt 
gemaakt voor akkerbouw en veeteelt. En 
voor turf kwam het alternatief van kolen. 
Toch vond er in 1894, onder leiding van 
burgemeester Panken van Mierlo, nog een 
openbare verkoop plaats van ‘gestoken en 
ongestoken moerturf’ in het Groot Goor, 
zoals de Groene Gemeente toen al werd 
genoemd. Op deze openbare verkoop 
kwamen in totaal elf kopers af. Zij betaalden 
voor hun turf f 115,25. Zo kocht molenaar 
Van Stekelenburg voor f 13,00 turf.

Bronnen:
-  Coenen, J., 2004: Mierlo van oorsprong 

tot heden
-  Laarschot, H. van de, 1989: Gemene 

gronden, gemene buren, in Lierop 
‘n beeld van een dorp, Lierop, 56-66

-  Philipsen, M., 2003: De geschiedenis 
van het Hout in vogelvlucht, in 
Opt Hout, 35-79

-  Met dank aan: Peter van den Berk, 
Heemkundekring Myerle

Waar vroeger het vee liep, is tegenwoordig ruimte om te wandelen en te recreëren.

ADVERTENTIERUIMTE
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Rieter:
Helder Helmond 
houdt van ’t Hout

Politieke column

Houtse Kluppels. Houtse Toneelgroep. Houtse Bazar. 
Houts Gemengd Koor. Vogelvereniging ’t Hout. Bridge-
club Houtse Slem. Handboogsport Houts Welvaren. 
Houtse Turnvereniging H.T.’35. Houtse Huurders Belan-
gen Vereniging Compaen. Allemaal uit Mierlo-Hout. Maar 
volgens mij zeggen ze in Mierlo-Hout toch ook vaak ‘ik 
woon op ’t Hout’. Ik dacht, laat ik met de deur in huis val-
len met ’t Hout. Mijn naam is Michael Rieter, raadslid én 
fractievoorzitter van Helder Helmond, en ik ga regelmatig 
een column schrijven in Ons Mierlo-Hout Magazine. 

Zelf ben ik buiten de Hellemondse grenzen geboren. Maar 
ons mam is een geboren Hellemondse en in april 85 jaar ge-
worden! Dus ik ben wel geboren uit een Hellemondse! En met 
ons mam heb ik meteen een link met ’t Hout. Als 19-jarige 
afgestudeerd aan de kweekschool kwam ze in het school-
jaar ’54 – ’55 te werken als onderwijzeres aan de toenmalige 
Houtse meisjesschool St.Lucia. Op die plek staat inmiddels 
Woonzorgcentrum Alphonsus. Ons mam heeft maar één jaar 
aan de Luciaschool gestaan, want in 1955 trouwde ze met 
ons pap. En in die tijd mocht je dan niet meer werken als 
vrouw. Ons mam, Friedel Loevendie, stond dat ene jaar voor 
de eerste klas. Dus het zou zo maar kunnen zijn dat er op ’t 
Hout nog dames zijn van rond de 72 jaar, die bij ons mam 
in de klas hebben gezeten. Ik ben benieuwd? Maar mijn per-
soonlijke banden met ’t Hout zijn er ook. Met de bekend-
ste amateur-archeoloog op ’t Hout, Henk Goossens, heb ik 
midden jaren ‘80 nog o.a. opgegraven op de plek waar nu 
de Houtse wijk De Bergen staat. En ook de bekende Houtse 
Leo van Aerle was een goede vriend van mij met wie ik nog 
in het bestuur van de monumenten werkgroep heb gezeten. 
Maar natuurlijk ook Theo van Mullekom van Helmond Aktief. 
’t Hout is mij dus niet vreemd. En als raadslid van Helder 
Helmond, ben ik raadslid van en voor alle ruim 92-duizend 
inwoners. ‘t Hout is mij net zo lief als Helmond-Noord, waar 
ik al zo’n 60 jaar woon van mijn inmiddels 64 jaar op deze 
aardkloot. En nog deze maand heb ik namens Helder Hel-
mond een brief geschreven over Houtse Akkers waar het 
project Nul op de Meter al sinds maanden stilligt. Want wij 
vinden dat raad en B&W de morele 
verplichting hebben om deze 26 ge-
dupeerde gezinnen te helpen in deze 
slepende en voor hen slopende kwes-
tie vlot te trekken. Ik Hout voor gezien. 
Hawdoe.

Michael Rieter, Helder Helmond.

De wijkraad Mierlo-Hout reikt ieder jaar tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst ‘De MierloHoutenaar’ en 
‘Groepering van het jaar’ uit aan wijkbewoners en 
vereniging die altijd klaar staan voor de wijk en haar 
bewoners. 

Hoewel we nog niet zeker weten hoe de Nieuwjaars-
bijeenkomst er precies uit gaat zien in verband met 
de Covid-19 maatregelen, wil de wijkraad Mierlo-Hout 
ook voor het jaar 2020 een oproep doen aan de in-
woners om met voorstellen te komen voor de kandi-
datuur van wijkbewoners voor de nieuwe MierloHou-
tenaar 2020. Kijk eens rond in uw omgeving, want het 
is aan u om uw kandidaat voor de onderscheiding De 
MierloHoutenaar aan de wijkraad kenbaar te maken. 

De verlening van deze eretitel is bedoeld voor men-
sen die altijd klaar staan voor een ander, of dat nu 
binnen of buiten het verenigingsleven is. Iemand die 
onopvallend, al dan niet achter de schermen, met 
hart en ziel bezig is voor de vereniging of voor de ge-
meenschap Mierlo-Hout. De uitreiking van de onder-
scheiding is onder voorbehoud op 3 januari 2021 in 
wijkhuis De Geseldonk om 13.00 uur.

Kent u iemand of een groepering die in aanmerking 
komt voor de onderscheiding, meldt deze persoon 
dan aan, voorzien van een goede motivering en 
adresgegevens. Er zijn wel enkele criteria waaraan 
moet worden voldaan: de kandidaat is woonachtig 
in de wijk Mierlo-Hout en heeft zich op uitzonderlij-
ke wijze ingezet voor een doel dat meerwaarde heeft 
voor de wijk. 

Bestuursleden van de stichting Wijkraad Mierlo-Hout 
kunnen niet worden voorgedragen. De jury bestaat 
uit enkele bestuursleden van de stichting en enkele 
personen van buiten de wijk. Voorzitter van de jury is 
wijkwethouder Cathalijne Dortmans. Aan de kandida-
tuur zijn behalve een sculptuur, een oorkonde en een 
persoonlijk geschenk ook enkele geldprijzen verbon-
den, te besteden aan een doel in de wijk Mierlo-Hout. 

Middels het contactformulier op de website van de 
wijkraad, kunnen personen en/of groeperingen aan-
gemeld worden voor MierloHoutenaar en groepering 
van het jaar. U kunt de naam en de adresgegevens 
van uw kandidaat ook op een briefje vermelden en 
afgeven/in de brievenbus doen bij wijkhuis De Ge-
seldonk onder vermelding: Wijkraad: Verkiezing De 
MierloHoutenaar. Of mail naar:
secretariaat@wijkraadmierlohout.nl
www.wijkraadmierlohout.nl

Wie kent een 
MierloHoutenaar 2020 
of Groepering 2020? 
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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

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: 

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

Mail dan naar redactie@onsmierlohout.nl

Of zou je graag adverteren? Wij helpen je graag!

Mail dan naar advertentie@onsmierlohout.nl

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 september 2020: Ad Voogels

www.onsmierlohout.nl
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Schelvisstraat 3 Burgmeester Krollaan 93a

De Bergen 12 Dircxken van Meghenstraat 3

Eifel 2 Elzehoutstraat 2

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN 
EINDHOVEN

DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT
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