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Interview met Henk Reker, 
directeur Particulieren en Private Banking 
bij Rabobank Helmond Peel Noord.

Rabobank blijft 
zichtbaar en betrokken,
ondanks de sluiting van 
het wijkkantoor

Het kantoor van de Rabobank aan de 
Hoofdstraat 131 in Mierlo-Hout is on-
langs gesloten. De afgelopen jaren liep 
het bezoekersaantal drastisch terug. 
Daar staat tegenover dat er een duide-
lijke toename zichtbaar is in het online 
bankieren van klanten van de bank, zo-
wel particulier als zakelijk. Toch zorgde 
de sluiting en de overname van de gel-
dautomaat door Geldmaat voor enige 
onrust in de wijk. Een interview met 
Henk Reker, directeur Particulieren 
en Private Banking bij Rabobank Hel-
mond Peel Noord waarin hij uitlegt hoe 
er tot dit besluit gekomen is.

Hoe is Rabobank Helmond Peel 
Noord tot dit besluit gekomen?
‘Achter de schermen waren we al een 
tijd in gesprek met onze Ledenraad 
om het kantoor aan de Hoofdstraat 131 
per 1 juli 2020 te sluiten. We zagen het 
bezoekersaantal drastisch teruglopen. 
De mate waarin klanten, particulier en 
zakelijk, hun bankzaken online regelen 
neemt heel snel toe. 

Ook niet gek als je weet dat klanten 
inmiddels meer dan 90 zaken kunnen 
regelen via de Rabo App. Nu het kan-
toor omwille van de coronamaatregelen 
sinds 16 maart dicht is, is in samen-
spraak met de Ledenraad besloten om 
het kantoor versneld definitief te slui-
ten. Uiteraard blijven we dichtbij voor 
advies en persoonlijk contact. Daarvoor 
is echter niet per se een kantoor nodig.’

Waar kunnen inwoners van 
Mierlo-Hout nu terecht voor 
hun bankzaken?
‘Om te beginnen zijn al onze klanten 
van harte welkom op het adviescen-
trum aan de Kerkstraat 33 in het cen-
trum van Helmond. Daarnaast is het 
mogelijk om (bijvoorbeeld voor een 
hypotheekadvies) vanuit huis via een 
videoverbinding een adviesgesprek te 
hebben met een van de financieel ad-
viseurs. Voor klanten die geen tijd of 
mogelijkheid hebben om een van de 
kantoren te bezoeken óf een videoge-
sprek te voeren, zet de Rabobank – als 
dat weer veilig is - mobiele adviseurs in. 
Zakelijke klanten zijn al van Rabobank 
gewend dat de adviseur voor afspraken 
het bedrijf bezoekt. Voor hen verandert 
er dus niets.’

En hoe zit het met die geldautomaten?
‘Er is landelijk besloten om alle geldau-
tomaten van de drie grote banken om 
te bouwen tot Geldmaten. Het idee is 
om deze automaten gelijkmatiger over 
Nederland te verspreiden zodat ieder-
een gemakkelijk geld kan blijven opne-
men en storten. De geldautomaten van 
de Rabobank in Mierlo-Hout worden 
ook omgebouwd tot Geldmaat-auto-
maten. Door de sluiting van ons kantoor 
en de voorbereidende handelingen voor 
de overdracht aan Geldmaat zijn onze 
apparaten tijdelijk niet beschikbaar ge-
weest. Gelukkig zijn die problemen in-
middels verholpen.’

En de sealbagautomaat?
‘Begin april is besloten om, in verband 
met extra veiligheidsmaatregelen door 
plofkraken, een aantal sealbagautoma-
ten te sluiten. Ook de sealbagautomaat 
in Mierlo-Hout is sindsdien niet meer in 
gebruik. Daarvoor in de plaats komt nu 
een zogeheten ‘recycle’ geldapparaat. 

Dit apparaat geeft niet alleen geld uit, 
maar kan ook worden gebruikt voor het 
storten van maximaal 200 bankbiljet-
ten in één handeling. Zo blijft het voor 
inwoners van Mierlo-Hout dus mogelijk 
om in de kern van de wijk geld op te ne-
men en geld te storten.’ 

Advertorial
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In de spotlights
Met deze uitgave: Wim Brouns
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Op de koffie bij Martien van 
de Berkmortel
Martien van den Berkmortel schildert al zolang 
als hij zich kan herinneren. Je kunt best stellen 
dat schilderen een groot onderdeel van zijn 
leven is en altijd zal blijven. “Het roept bepaalde 
emoties op en geeft me een goed gevoel.”
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Vruuger op ‘t Hout:
‘t Hout en het spoor
Ruim honderdzestig jaar geleden werd de 
spoorlijn tussen Helmond en Eindhoven in 
gebruik genomen. De aanleg ervan had grote 
gevolgen voor Mierlo-Hout. Door de spoorlijn 
werd ‘t Hout in tweeën gedeeld.

14

Thema Berlijn in de Cacoafabriek
Sinds 18 oktober tot en met eind november 
staat De Cacaofabriek in het teken van het 
thema ‘Berlijn’. 
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Beste lezer,

Wij wensen u 
veel leesplezier!

Voor u ligt alweer het negende nummer van het 
Ons Mierlo-Hout Magazine van dit jaar. De tijd 
vliegt voorbij; over twee edities zit 2020 er al 
weer op.

In deze editie
Gaan we langs bij Martien van den Berkmortel. 
Martien heeft een grote passie voor de schilder-
kunst. Hij vertelt over de vele inspiraties die hij 
heeft en over hoe zijn interesse voor de schil-
derkunsten ooit tot stand kwam. Heeft u ook 
een bijzonder verhaal? Neem dan contact op 
met onze redactie. Ook voor de geschiedenis-
liefhebber staan er weer drie pagina’s klaar over 
‘t Hout en het spoor.

Wim Brouns staat deze maand in de spotlights 
en stichting Hart voor het Hout heeft weer ie-
mand uitgezocht die een bloemetje verdient. 
Dit en veel meer leest u in deze nieuwe editie.
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
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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 

Besparen op 
uw elektriciteitsnota? 

Doe nu een gratis dakscan.

Verigo maakt 
dit voor u mogelijk!

INSTALLATIE & TECHNIEK

NU ÉÉNMALIG 
EEN AANBIEDING

€3995,- €3995,-  INCL. BTW. €3995,- €3995,- €3995,- 
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 | +31 (0) 850028417
Zie onze actievoorwaarden op www.verigo.nl
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In januari 2014 stopte Wim en zijn echt-
genote Saskia met de C1000 aan het 
Janssen & Fritsenplein, het pand waar 
nu de Jan Linders gevestigd is. Na 16 jaar 
hard werken was dit wel even wennen. 
“We waren op dat moment nog niet klaar 
om er mee te stoppen maar soms lopen 
de dingen anders dan je zou willen. We 
stuurden op dat moment een groot team 
aan en we hadden plezier in ons werk.” De 
C1000 werd destijds overgenomen door 
de Albert Heijn na die periode was Wim 
nog weleens projectmatig betrokken in de 
supermarkt branche. Hij vertelt: “Ik heb er 
gelukkig verder geen moeite mee gehad. 
Ik kon me goed bezighouden en heb me 
nooit verveeld.”

Supermarkt voor minima
Zijn jarenlange ervaring in de branche komt 
zeker van pas. De organisatie van de Super 
Sociaal, een onderdeel van Stichting Maat-
schappelijke Opvang Helmond, benaderde 
Wim voor het opzetten van de Super Soci-
aal aan de Engelseweg in Helmond. “Toen 

er met mij contact op werd genomen wa-
ren ze bezig met het een nieuwe formule. 
Super Sociaal moest een volwaardige su-
permarkt worden voor de klant.” 

Nieuwe formule
Zodra je het pand aan de Engelseweg 
binnenloopt heb je ook zeker het gevoel 
dat je een volwaardige supermarkt in-
stapt. Het is in dat opzicht een gewone 
supermarkt. Er is keuze uit verschillende 
houdbare en verse producten en je wordt 
vriendelijk geholpen door de vele vrijwilli-
gers die betrokken zijn bij de super. Dit was 
ook het doel toen Wim bij Super Sociaal 
begon. “Ik heb bijvoorbeeld meegewerkt 
aan het uitbreiden van de producten en 
de automatisering van het systeem. Het 
is erg leuk om hierbij betrokken te zijn en 
echt iets op te bouwen.”

Dankbaar werk
Het voelde vertrouwd om weer bij een su-
permarkt aan de slag te gaan en ook het 
initiatief en het doel spraken Wim enorm 

aan. “De doelgroep is natuurlijk anders. 
Er komen mensen die het financieel niet 
breed hebben en het is fijn om hen op 
deze manier te helpen. Niet alleen met 
lage prijzen maar ook met het sociale 
contact dat erbij komt kijken. Het is erg 
dankbaar werk en het laat mijn sociale 
hart sneller kloppen.” 

Wegnemen van de drempel
Wat Wim hoopt voor de toekomst is dat 
er meer mensen de stap durven zetten 
om naar de Super Sociaal te komen. 
“Ik weet dat het voor veel mensen lastig 
is en dat er een drempel is om overheen 
te stappen. Op dit moment zijn er rond 
de 1100 pashouders maar er zijn zo’n 
4000 huishoudens in Helmond die haar 
boodschappen bij de Super Sociaal mo-
gen doen. Het is voor ons lastig om deze 
mensen te bereiken maar we willen dat ze 
weten dat hier terecht kunnen. Ze zijn na-
tuurlijk altijd van harte welkom.”

Door Lisa Meeuwsen | F Wim Brouns

In de 
spotlights
Wim Brouns
De meeste inwoners van Mierlo-Hout zullen Wim Brouns 
kennen van de C1000 die hij samen met zijn echtgenote 
Saskia 16 jaar lang runde. Inmiddels zit Wim sinds 
maart van dit jaar weer in de supermarkt business als 
bedrijfsleider van de supermarkt Super Sociaal.

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Bij Martien thuis in Mierlo-Hout hangen de 
kunstwerken verspreid door het huis aan 
de muur. Boven de tafel waar we aan zitten 
hangt een schilderij waarop twee Peugeots 
403 te zien zijn. “Die zag ik ooit in Frankrijk 
langs de weg staan tijdens een vakantie”, 
geeft hij aan. Martien werd geboren in 1947 
in de Helmondse wijk Brouwhuis, maar 
verhuisde op jonge leeftijd al naar Mierlo-
Hout. “Naar wat nu de burgemeester 
Krollaan is. Vroeger heette deze straat de 
Boterstraat. Daarna woonde hij nog op de 
Mierloseweg en toen de Helmondseweg. 
Ook zijn vrouw vindt haar roots in Mierlo-
Hout, dus om in de wijk te blijven wonen, is 
dan ook geen verrassing.

Martien heeft een grote passie voor zijn, 
zoals hij het zelf omschrijft, ‘uit de hand 
gelopen hobby’. Tijdens ons gesprek laat hij 
veelvuldig zijn geschilderde werken zien en 
spreekt hij over zijn vele inspiraties in het 
leven. Hij vertelt hoe hij als jong mannetje 
in aanraking kwam met schilderen. “Toen 

ik een jaar of 8 was, zorgde een collega 
van mijn vader voor de dieren van een 
man genaamd genaamd Helmus van 
Duijnhoven, wonend op de Hortsedijk 
(waar nu de garage is gevestigd). Helmus 
maakte kunst en dit deed hij tot in detail. 
Hij was voor mij de aanleiding dat ik er mee 
begonnen ben.” 

Inspiratie is overal
Martien heeft samen met zijn 
vrouw veel door Europa gereisd. 
Hierbij waren vooral landen als 
Italië, Frankrijk en Spanje favoriet. 
Hieruit haalt hij veel inspiratie voor 
zijn schilderijen. Hij laat diverse 
landschapschilderijen zien. “Die zijn 
geïnspireerd op de landschappen die 
ik heb gezien tijdens mijn reizen.” Het 
lijkt heel simpel lijnwerk in een oogopslag, 
maar als je beter naar de werken kijkt zie 
je dat er veel meer schuilgaat. Ook schildert 
hij schilderijen van beelden van de Franse 
kunstenaar Aristide Maillol, foto’s van de 

bekende fotograaf Giulio di Sturco en van 
oude auto’s die tijdens de vakanties in 
Frankrijk langs de wegen te vinden waren. 
“Ik ga ook graag naar musea en exposities 
om nieuwe inspiratie op te doen. Mijn 
vrouw vindt dit gelukkig ook fijn om te 
doen, maar om iedere expositie binnen te 
lopen, zoals ik graag doe, vindt ze teveel 
van het goede”, lacht hij. 

Op de koffi  e bij:

Martien van 
den Berkmortel
Martien van den Berkmortel schildert al zolang als hij zich 
kan herinneren. Je kunt best stellen dat schilderen een groot 
onderdeel van zijn leven is en altijd zal blijven. “Het roept 
bepaalde emoties op en geeft me een goed gevoel.”

Tekst & foto Mandy Meeuwsen

Door Redactie Ons Mierlo-Hout
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Toch weer niet zingen

Weliswaar op gepaste afstand en dat was 
voor de meeste koorleden en voor de diri-
gent wel even wennen. Als koorzanger ben 
je gewend om naast elkaar te staan en 

naar elkaar te luisteren. Je ei-
gen stem laten meekleuren 
met die van je stemgroep. 

Op 1 meter 50 afstand is dat 
moeilijk. Echter iedereen was 

dolblij om weer te kunnen repe-
teren. De repetities van 1, 8, 15 en 22 

september worden goed bezocht. We 
missen door de coronamaatregelen wel 

het sociale contact. Je zit te ver van elkaar 
en in de pauze moet je op je plaats blij-
ven zitten. Behalve zingen is tijdens een 
repetitie het onderlinge contact ook be-

langrijk. Op maandag 28 september is er 
een persconferentie van onze premier. Be-
heerders van zalen worden beperkt in hun 
mogelijkheden. De groepen mogen niet 
groter zijn dan 30 personen. Het bestuur 
besluit om de repetitie van 29 september 
te cancelen en houdt een enquête onder 
haar leden of er animo is om te repete-
ren in een kleinere samenstelling. Hiervoor 
voelen de leden weinig. Tot en met 20 
oktober worden de repetities stop gezet. 
Het bestuur wacht af met welke maatre-
gelen de overheid komt na die datum. Al 
op 13 oktober komt premier Mark Rutte 
en minister Hugo de Jonge met nieuwe 
aangescherpte maatregelen. Het bestuur 
geeft de prioriteit aan het welzijn en ge-

zondheid van alle koorleden en cancelt tot 
nader bericht alle repetities. Teleurstelling 
alom, natuurlijk. Na amper vier repetities 
het koorleven weer moeten stoppen doet 
ons allen veel pijn. Een koorlid reageert: 
“liever wachten met zingen dan straks he-
lemaal niet meer kunnen zingen.” 

Binnen het bestuur is de verwachting dat 
de persconferentie van 3 of 10 november 
2020 weinig goeds zal melden. Naar een 
datum waarop we opnieuw een start met 
de repetities zouden kunnen beginnen, 
kunnen we slechts gissen. Ook voor het 
Houts Gemengd Koor is het afwachten.

Nico Vaessen, voorzitter

In haar optimisme besloot het bestuur van het Houts Gemengd Koor half augustus om een 
start te maken met de repetities in wijkhuis De Geseldonk. Dankzij de medewerking van de 

beheerder van het wijkhuis en de bereidheid van de slagwerkgroep van fanfare Unitas om van 
repetitieruimte te wisselen, kon het koor op dinsdag 1 september 2020 weer zingen.

Het verloop van de repetities in september  |  F Gerrit Jacobs

Meer dan een hobby
Het is dan ook niet gek dat Martien al tien 
jaar de exposities in Wijkhuis de Fonkel 
coördineert. “De beheerder vond destijds 
dat dit bij me paste. Na mijn eerste 
expositie daar ben ik blijven hangen en ik 
doe het met veel plezier.” Hij geeft aan dat 
de tijden nu wel lastiger zijn met alles wat er 
aan de hand is rondom het virus, maar dat 
mag de pret niet drukken. “De exposities 
gaan nog wel door en we handhaven de 
maatregelen.” Zelf exposeert Martien nu in 

de Kunstzaal Dommeldal/Bibliotheek in 
Mierlo van 29 oktober tot 23 januari 2021. 
Binnenkort staat er iets bijzonders op de 
planning voor hem: hij heeft drie schilderijen 
ingeschreven voor de Brabantse prijs voor 
de R.K. Schilderskunst 2020. Hiervoor zijn 
twee werken  geselecteerd voor de prijs en 
tentoonstelling in Galerie Museum Bies 
in Aarle-Rixtel van 17 december tot 31 
januari 2021. Deze werken kunt daar terug 
zien en op 3 januari 2021 zal prijswinnaar 
bekend worden gemaakt. Martien deelt 

zijn schilderwerken via Instagram, waar je 
hem kunt vinden onder de naam: m.art.
ien. “Ik moet wel meegaan met de tijd”, 
geeft hij aan. Op dit sociale media platform 
vind je veel van zijn werk, dat hij schildert 
in zijn eigen gecreëerde atelier in huis die 
hij laat zien. Zijn hobby brengt hem veel 
plezier: “Ach, ik doe het niet om flink aan 
mijn schilderijen te verdienen. Ik beleef er 
ontzettend veel plezier aan en hoop dat 
andere mensen dit ook hebben als ze naar 
mijn schilderijen kijken.”
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VERLOSKUNDIGE
HELMOND

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

Bijzonder 
Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar in het zonnetje gezet
met een prachtige bos bloemen van Bloemboetiek Nicole. Stichting Hart 
voor het Hout heeft deze maand de keuze laten vallen op Martien Maas 
omdat Martien, ondanks zijn respectabele leeftijd, nog steeds 
actief is op verschillende fronten.

Martien is het brein achter de “kwietkedieten” de carnavalsclub bij Savant 
Alphonsus. Vergaderingen worden belegd, de raad wordt samengesteld, 
spreekstalmeester, show- en zwetsavond mede voorbereiden en de orga-
nisator van de legendarische boerenbruiloft, maar Martien versiert ook al 27 
jaar tijdens carnaval de Cederhoutstraat met schitterende afbeeldingen van 
de ex-prinsen. Ook was hij 10 jaar lang de medeorganisator van de senioren 
vakantie week. Een prachtig evenement waar vele senioren aan deelnemen, 
maar ook zijn eigen tuin laat zien dat Martien geen zittend achterwerk heeft: 
het gazon lijkt wel kunst zo strak en groen.

Namens Bloemboetiek Nicole en Hart voor het Hout van harte proficiat. Ze-
ker ook voor Riky. Zijn steun en toeverlaat die Martien alle vrijheid geeft en 
motiveert om toch vooral dit dankbare werk voort te zetten. 
Bedankt voor de gastvrijheid en blijf vooral gezond.

Bloemboetiek

Nicole

F | Hart voor het Hout
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Volgens Cor van Rijsingen, voorzitter van 
Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout, is 
dit plan echt wat Mierlo-Hout nodig heeft. 
Omdat het voorziet in heel veel behoef-
ten: “Mierlo-Hout is een hecht dorp, waar 
mensen graag blijven wonen. Maar ons 
dorpscentrum nodigt nu niet uit om er 
lang te verblijven. Als ondernemer willen 
we uiteraard niet dat mensen in ons dorp 
alleen even stoppen om iets te kopen en 
weer vertrekken. Het nieuwe plan moet 
ervoor zorgen dat het plek wordt waar je 
graag wilt vertoeven.” 

Een goede kop koffie
Met name een horecagelegenheid in het 
nieuwe gebied draagt veel bij aan de 
aantrekkelijkheid van het dorp. Cor: “Het 
moet een gezellige plek zijn, waar je in 
een mooie omgeving kunt zitten voor een 
goede kop koffie met gebak of een lekke-
re lunch. Zo’n plek maakt boodschappen 
doen leuk. En ook voor vrienden en fami-
lie van de bewoners is het heerlijk om een 

wandelingetje door de mooie, parkachtige 
omgeving te combineren met een drankje 
op het terras.”

Meer onderling contact
Daarnaast gaan de bewoners van het 
woonzorgcentrum erop vooruit, omdat 
ze mooiere woningen krijgen in een veel 
toegankelijkere omgeving, aldus Cor. Ze 
komen te wonen tussen mensen zon-
der zorgbehoefte. Cor: “Het combineren 
van mensen in verschillende levenssta-
dia juich ik enorm toe. Hoe mooi is het 
als buren straks in één moeite door een 
boodschap voor elkaar doen of elkaar hel-
pen met een klusje? En schoolkinderen 
kunnen bijvoorbeeld betrokken worden 
bij de ouderen door sociale stages. Ook 
dit draagt bij aan de sfeer en leefbaarheid 
van de omgeving.”

Betrokken ondernemers
Cor is erg blij dat de lokale ondernemers 
in een vroeg stadium al betrokken zijn bij 

het project: “Voldoende parkeergelegen-
heid, goede bereikbaarheid, diversiteit 
aan winkels en levendigheid zijn voor on-
dernemers belangrijke pijlers. Nu we aan 
tafel zitten met alle betrokkenen kunnen 
we ons laten horen. Ik ben ontzettend blij 
dat deze punten in het huidige ontwerp 
gewaarborgd zijn.” 

Maar de plannen zijn nog niet – letterlijk 
en figuurlijk - in beton gegoten. Cor roept 
dan ook alle lokale ondernemers op hun 
wensen en ideeën voor de toekomst nu 
te delen: “Er komen verschillende com-
merciële ruimtes beschikbaar. Als onder-
nemersvereniging zien wij deze uiteraard 
het liefst gevuld met mooie initiatieven 
van Mierlo-Houtenaren. Dus onderne-
mers, denk in mogelijkheden en meld je 
bij ons!”

Welke winkel wilt u in het dorp?
Voor de verdere invulling van het plan zijn 
Cor en ik heel benieuwd wat voor soort 
winkel u graag terugziet in het vernieuwde 
gebied? Wat mist u nu nog? Welke win-
kel zou het dorp nog gezelliger maken? 
Deel je idee via de redactie van Ons Mier-
lo-Hout of via alex@dorpspleinmierlo-
hout.nl. Volg het project op www.dorps-
pleinmierlohout.nl en Facebook.

Alex Sievers
Projectleider Dorpsplein Mierlo-Hout

Column Alex Sievers

Aanjager van gezelligheidAanjager van gezelligheid
Dorpsplein Mierlo-Hout

De aanjager van gezelligheid. Die rol vervullen 
ondernemers in een dorp. Een spontaan praatje of een 
onverwachte ontmoeting… Vaak vindt dit plaats tijdens 
de boodschappen of een terrasbezoekje. Het was voor 
ons dan ook van groot belang om de Ondernemers 
Vereniging Mierlo-Hout snel te betrekken bij het project 
Dorpsplein Mierlo-Hout. Wat vinden zij er zelf van?

www.dorpspleinmierlohout.nl 

F | Alex Sievers
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Mierlo-Hout: In het verleden hebben al 
vele teams meegedaan aan de jaarlijkse 
HoutQuiz. Heel Mierlo Hout was tijdens 
deze avond in de weer om antwoorden 
op allerlei vragen te krijgen. Ook worden 
er opdrachten in de wijk Mierlo-Hout ge-
organiseerd. Door het Coronavirus kan de 
HoutQuiz, die gepland was in november 
2020, geen doorgang vinden. Toch heeft 
de HoutQuiz organisatie gemeend deze 
avond  in te plannen voor 2021. Name-
lijk op zaterdag 17 april. In het verleden 
organiseerde de groep commissarissen 
van Muziekvereniging Unitas deze Quiz.  
De commissarissen hebben deze Quiz 
overgedragen aan een kleine groep en-
thousiaste organisatoren. Helaas zijn dit 
te weinig mensen om de organisatie van 
deze HoutQuiz geheel, volgens jarenlange 
traditie, voort te zetten. 

De organisatie van deze zeer afwisselen-
de Quiz is al begonnen met de voorbe-
reiding. Naast het maken van vragen, is 
ook het verwerken van gegevens (voor-
namelijk gebruik van Excel) in de com-
puter noodzakelijk om het een en ander 
goed te laten verlopen.  Deze organisatie 
vindt voornamelijk in de wintermaanden 
plaats. Veel kun je thuis doen. Dus heb 
je tijd over, geef je op om gezamenlijk de 
HoutQuiz te organiseren.

Voor informatie kun je contact opnemen 
met Ad van Os. Hij is telefonisch be-
reidkaar onder telefoonnummer: 0492-
663706 of 06-51660410 of per mail via 
ajfvanos@onsbrabantnet.nl. 

Mierlo Houtse 
HoutQuiz

Gezocht: 
organisatoren 
en een oudere 
whizzkid

Berry Smits:
Mierlo-Hout en de Begroting 2021

Politieke column

Nou om maar gelijk met de deur in 
huis te vallen! Mierlo- Hout wordt ge-
zien als een van de sterkere wijken van 
onze gemeente. Natuurlijk fijn om te 
lezen maar dat betekent ook direct 
dat er voor Mierlo- Hout geen signi-
ficante uitgaven of investeringen zijn 
opgenomen! 
Natuurlijk staat er nog een fiks bud-
get in het Integraal Huisvesting Plan 
(IHP) Onderwijs. De fusie van drie BSO 
-scholen moet nog worden geëffectu-
eerd waarbij ook de huisvesting moet 
worden aangepast. Zoals we hebben 
begrepen zijn de voorbereidingen in 
volle gang en zal achter het project 
Voorstadhalte de huisvesting vorm 
gaan krijgen. Maar dan? Het mooie 
plan om naar vergelijk van de Sport-
campus de Braak ook een Sportcam-
pus op sportpark de Beemden te rea-
liseren is van de horizon verdwenen en 
ligt niet in de gemeentelijke koelkast 
maar in de diepvries! Dit college had 
geen aandacht en/of financiën voor 
dit concept. Ik verwacht zeker dat de 
initiatiefnemers in de toekomst hier-
mee gaan terugkomen, want het had 
een weldoordachte planopzet. Goed 
Compaen heeft samen met Alphon-
sus grootse plannen, maar die gaan 
nog wel enkele jaren aanlopen. Het 
centrum van Mierlo-Hout gaat er ab-
soluut anders uitzien. De coronacrisis 
heeft ook zijn uitwerking op de sa-

menleving op ’t Hout. Geen carnaval, 
sportverenigingen op een laag pitje, 
geen horeca enzovoort. Ook vernamen 
we dat pastor Norbert Swagemakers 
de Lucia parochie gaat verlaten. In de 
twee jaar tijd dat hij hier aantrad begon 
hij aardig te wennen. Jammer, maar 
een andere job roept. Even afwachten 
wie zijn opvolger gaat worden.

Terug naar de begroting. Als politiek 
moeten we zeker op de winkel blijven 
passen. Vele Houtse raadsleden en 
burgercommissieleden zullen zeker 
op die winkel blijven passen. Dus ons 
blijven manifesteren als sterke wijk en 
zo mogelijk behulpzaam zijn om onze 
zwakke broeders te helpen.

Want wat we doen op ’t Hout,
doen we samen! Een slogan die 
nog steeds van kracht is zeker in 
deze Covid-19 periode.

Berry Smits
Raadslid Helmond Aktief 

Nadat we in vorige editie volop in de Spotlights zijn 
gezet hierbij mijn column. Ik zou het in deze column 
graag willen hebben over Houtse zaken. Bijvoorbeeld 

de vraag in hoeverre in de gemeentelijke begroting 
2021 of meerjarenbegroting 2021-2024 Houtse 
onderwerpen of uitgaven worden genoemd?

10
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Naast de expositie zal een deel van het film- 
en muziekprogramma in het teken staan van 
Berlijn. Zo zal Wim Franssen - socioloog, 
filmdocent en als gastdocent actief in Berlijn 
- een lezing geven over de stad en haar bij-
zonderheden. Wim verzorgt regelmatig stu-
diereizen naar de Duitse hoofdstad en heeft 
gedurende de jaren zijn kennis vergaard over 
deze metropool en haar architectuur en ste-
denbouw uit de keizertijd, de theaters, mu-
ziekzalen en clubs uit de Weimar periode. Hij 
zoomt ook in op de gedenktekens die herin-
neren aan de Nazi en DDR-tijden.  

De grote parken, de musea en de vele inter-
nationale festivals voor theater, dans, muziek 
en film maken Berlijn tot een van de ‘meest 
leefbare steden’ ter wereld. Deze lezing is 
een uitnodiging voor een reis naar en door 
de stad. Ook zal Franssen een inleiding ver-
zorgen bij de Duitse film Lola Rennt. De re-
gisseur van deze film, Tom Tykwer, probeer-
de door middel van deze film te laten zien 
dat de keuzes die iemand maakt, en de visie 
van deze persoon op het leven gevolgen kan 
hebben op zijn of haar kansen in het leven. 

Dit wordt getoond door drie verschillende 
scenario’s rondom eenzelfde verhaal te creë-
ren. Ook werd gebruik gemaakt van een mix 
tussen kamermuziek en techno, waardoor 
een opvallende combinatie ontstond. 

Ook zal de film ‘Berlin Calling’ eenmalig te 
zien zijn in De Cacaofabriek. De hoofdrol in 
deze film wordt vertolkt door Paul Kalkbren-
ner, een Duitse DJ en producent. Hij kruipt 
in de rol van Ickarus, ook een DJ. Ickarus 
wordt blootgesteld aan de verleidingen van 
de nacht en raakt verstrikt in een wereld van 
seks en drugs. “We proberen met deze film 
het gesprek te starten over de steeds groei-
ende drugsproblematiek binnen onze maat-
schappij.” Benoemt Wim Strijbosch, pro-
grammeur pop en film van De Cacaofabriek. 
Daarnaast zal ook 'The Wall' van Roger Wa-
ters nogmaals te zien zijn in de filmzaal. Een 
prachtige opname van het legendarische 
concert van de voormalig Pink Floyd bassist.

Met het thematisch programmeren creëert 
De Cacaofabriek cross-overs tussen de ver-
schillende disciplines. Een onderwerp wordt 
zo vanuit verschillende invalshoeken be-
licht. Het themaprogramma Berlijn laat zien 
en horen hoe kunstenaars, filmmakers en 
muzikanten geïnspireerd zijn geraakt door 
deze razend interessante stad. “De exposi-
tie Berlin Baustelle is een startpunt geweest 
voor het crossover programma. Door het 
bezoeken van de verschillende programma-
onderdelen krijgt het publiek een indruk-
wekkende ‘Berlijn beleving’.” De expositie 
Berlin Baustelle is gratis te bezoeken in 
deze periode.

Ook zal de film ‘Berlin Calling’ eenmalig te 
zien zijn in De Cacaofabriek. De hoofdrol in 
deze film wordt vertolkt door Paul Kalkbren-
ner, een Duitse DJ en producent. Hij kruipt 
in de rol van Ickarus, ook een DJ. Ickarus 
wordt blootgesteld aan de verleidingen van 
de nacht en raakt verstrikt in een wereld van 
seks en drugs. “We proberen met deze film 
het gesprek te starten over de steeds groei-
ende drugsproblematiek binnen onze maat-
schappij.” Benoemt Wim Strijbosch, pro-
grammeur pop en film van De Cacaofabriek. 
Daarnaast zal ook 'The Wall' van Roger Wa-
ters nogmaals te zien zijn in de filmzaal. Een 
prachtige opname van het legendarische 
concert van de voormalig Pink Floyd bassist.

Met het thematisch programmeren creëert 
De Cacaofabriek cross-overs tussen de ver-
schillende disciplines. Een onderwerp wordt 
zo vanuit verschillende invalshoeken be-
licht. Het themaprogramma Berlijn laat zien 
en horen hoe kunstenaars, filmmakers en 
muzikanten geïnspireerd zijn geraakt door 
deze razend interessante stad. “De exposi-
tie Berlin Baustelle is een startpunt geweest 
voor het crossover programma. Door het 
bezoeken van de verschillende programma-
onderdelen krijgt het publiek een indruk-
wekkende ‘Berlijn beleving’.” De expositie 
Berlin Baustelle is gratis te bezoeken in 

Sinds 18 oktober tot en met eind november staat De Cacaofabriek in het teken van het 
thema 'Berlijn'. Na voorgaande thema's als 'Gum' en 'Alles Moet Anders' heeft het 
programma van het Helmondse cultuurcentrum nu als aanleiding de Duitse hoofdstad. 
Leidend hierin is de expositie Berlin Baustelle, waarbij 14 kunstenaars uit Berlijn te gast 
zijn in de expositieruimte van De Cacaofabriek. Kunstenaar Bram Braam selecteerde de 
verschillende Berlijnse kunstenaars en gezamenlijk maken zij een presentatie van hun werk. 

Het complete programma zal binnenkort te vinden zijn op www.cacaofabriek.nl

THEMA BERLIJN IN DE

Tekst en foto | De Cacaofabriek
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De griepvaccinaties zullen in de 
week van 9 november 2020 in een 
Pagode Tent achter de huisartsen-
praktijk gezet worden. Wegens de 
1,5 meter maatregel wijken 
wij uit naar deze locatie.

Iedereen met indicatie voor de 

griepvaccinatie krijgt tussen 19 en 

30 oktober 2020 een oproep per post.

Bij mensen geboren van 1941 t/m 

1947 zullen in diezelfde week de 

pneumokokkenvaccinaties gezet 

worden. 

Als u tot die groep behoort ontvangt 

u hiervoor ook een uitnodiging.

Ter informatie

Namens het hele team, 
Medisch Centrum Mierlo-Hout
Beukehoutstraat 42-44

5706 XL Helmond, tel 0492-523915

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

In Shape Afslankstudio 
begeleidt al meer dan 13 jaar 
succesvol vrouwen naar hun 
streefgewicht met beweging, 
voeding en begeleiding. 
En daar houden wij niet op! 
Wij leren je ook hoe je goed 
op gewicht kunt blijven.

0492- 389 814  |  Info@inshape-brandevoort.nl

B r a n d e v o o r t

Wil jij rond de 8 tot 10 kg 
afvallen en voor de kerst 
klaar zijn? Maak dan gebruik 
van onze Herfstactie!

14+2 gratis 
lessen

dat is een korting van €42,-

Deze actie is, op vertoon van deze advertentie, geldig alleen bij In Shape Afslankstudio Brandevoort 
van 26 oktober tot 14 november, één herfstkuur per persoon, niet geldig i.c.m. met andere acties of 
halfjaarabonnementen, de korting is gebaseerd op onze hoogste lesprijs.

AL UW 
DRUK
WERK

SNEL
GOEDKOOP 
KWALITEIT

info@adcommunicatie.nl
0492-845350
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Kanzz fi nanciële planning

Herselsestraat 16

Brandevoort, Helmond

06-50524702

hans@kanzz.nl

www.kanzz.nl

Ik heb gezien dat veel ondernemers maar ook werknemers 
te maken hebben gehad met  financiële zorgen. Volkomen 
onvoorzien kunnen je inkomsten wegvallen. Fijn als je 
een verzekering of buffer achter de hand hebt. Hoe groot 
moeten de financiële reserve dan zijn? De vuistregel voor 
consumenten en zzp-ers is een buffer van tenminste 3 
maanden. Dit betekent dat wanneer het inkomen helemaal 
wegvalt de vaste lasten zoals hypotheek of huur, maar ook 
de kosten van levensonderhoud betaald kunnen blijven.  

Hoe bouw je reserves op?   
Ondanks de lage rente zal voor de één een spaarrekening 
een goede oplossing zijn. Voor andere kan een vorm van 
beleggen een beter alternatief zijn. Op de langere termijn 
levert beleggen namelijk een hoger rendement op dan 
sparen. Maandelijks een vast bedrag storten, levert op de 
langere termijn altijd een goed rendement op.  

Hoe ziet je toekomst eruit?  
Denk tijdens je dagelijkse wandeling wel eens 
na over je toekomst of bespreek je dit met 
je partner. Wat zijn je dromen? Als finan-
cieel planner denk ik graag met je mee 
hoe je dat kan bereiken. Ik kijk verder dan 
eenmalig voordeel, wijs je op alter-
natieven en neem ook de langere 
termijn mee in het plaatje. Zo krijg 
jij inzicht en overzicht, zodat je 
beslissingen kunt nemen die het 
beste bij je passen. 

Financiële zekerheid

Onderwijs en Opvang 
als stabiele factor in 
bijzondere tijd!
Op Kindcentrum In het Hart van het Hout creëren we een om-
geving waarin kinderen samen kunnen opgroeien in de leeftijd 
van 2 tot en met 13 jaar. Een omgeving waar je samen leert en 
speelt. Waar vanuit talenten en mogelijkheden voor elk kind een 
passend aanbod is en elk kind de begeleiding en ondersteuning 
krijgt die nodig is om zich optimaal te ontwikkelen.

Bijzondere tijden
Het is het gesprek van de dag, we leven in bijzondere tijden. Hoe 
fijn is het dat ons Kindcentrum voor de kinderen een stabiele en 
veilige plek biedt. Een plek waar je gewoon samen met je vriend-
jes en vriendinnetjes kunt leren en spelen. Je kunt ontdekken, on-
derzoeken en je talenten verder kunt ontwikkelen. Een plek waar 
we digitale middelen optimaal in zetten om deze ontwikkeling te 
ondersteunen, een plek die volop in beweging is. Samen dragen 
we er zorg voor dat ons Kindcentrum een veilige plek is in deze 
bijzondere tijd. Communicatie en samenwerking met ouders en 
kinderen en afstemmen wat er nodig is, dat vinden we belangrijk! 
Samen blijven we gezond.

Zo ziet onze organisatie er uit
Samen met Korein zijn wij uw partner in onderwijs en opvang. 
Professionals werken binnen ons Kindcentrum samen vanuit één 
visie en doorgaande lijn. We kijken naar dat wat het kind uniek 
maakt en werken vol enthousiasme en vertrouwen aan de ont-
wikkeling en groei van alle kinderen van 2 tot 13 jaar. Onderwijs en 
opvang gaan hand in hand zo halen we het beste in onszelf en in 
de begeleiding van kinderen naar boven. 

Nieuwsgierig?
Kijk het filmpje over ons Kindcentrum door de QR code te 
scannen. Wil je graag meer informatie neem dan gerust con-
tact met ons op. Dat kan via onze website www.inhethart-
vanhethout.nl onze facebookpagina of stuur een mail naar 
directie@inhethartvanhethout.nl.
Wij kijk er naar uit om u te ontmoeten!

F | In het hart 
van het hout
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't Hout en het spoor
Niet de lusten, wel de lasten

Door: Marinus van den Elsen en Henk Goossens, foto's: RHCe en Marinus van den Elsen.

Ruim honderdzestig jaar geleden werd de spoorlijn tussen Helmond en Eindhoven 
in gebruik genomen. De aanleg ervan had grote gevolgen voor Mierlo-Hout. Door de 

spoorlijn werd ‘t Hout in tweeën gedeeld. Er was weinig mogelijkheid tot inspraak 
en de gronden die nodig waren, werden simpelweg onteigend. Mierlo-Hout kreeg 
geen eigen station en zodoende ondervond het dorp eigenlijk alleen maar nadelen 

van de spoorlijn. De spoorwegovergangen zorgden voor oponthoud en door de 
jaren heen veroorzaakte het treinverkeer heel wat (dodelijke) ongevallen.

De aanleg van het spoor
De spoorlijn in Mierlo-Hout maakte 
oorspronkelijk deel uit van de zoge-
naamde Staatslijn E. De Nederlandse 
regering besloot in 1860 bij wet tot de 
aanleg van een uitgebreid spoorwegnet. 
Dit omdat de meeste Europese landen 
halverwege de 19e eeuw al waren voor-
zien van een uitgebreid spoorwegnet 
en Nederland in dat opzicht achterbleef. 
Door de aanleg van tien zogenaamde 
Staatslijnen zou een belangrijk deel 
van Nederland per spoor bereikbaar 
worden. Om de Brabantse en Limburgse 
steden te ontsluiten en om aansluiting 
te krijgen op enkele buitenlandse spoor-
lijnen werd Staatslijn E tussen Breda 
en Maastricht aangelegd. Het tracé 

maakte een ruime omweg om zoveel 
mogelijk steden te verbinden, te weten; 
Breda, Tilburg, Boxtel (was knooppunt), 
Eindhoven, Helmond, Venlo, Roermond, 
Sittard en Maastricht. Het traject tussen 
Eindhoven en Helmond liep ook over 
Mierlo’s grondgebied. Vanaf 31 augustus 
1863 lagen de plannen ter inzage voor de 
Mierlose bevolking op de secretarie van 
de gemeente. Hierop was te zien welke 
percelen onteigend zouden worden. Het 
ging in totaal om 123 percelen, waaronder 
twee woonhuizen in de Houtschestraat 
(huidige Hoofdstraat) van Peter van 
Vlerken. Inmiddels was er ook een ontei-
geningswet aangenomen, waardoor de 
aankoop van de gronden voorspoedig 
verliep. Al in 1864 kon men beginnen met 

de aanleg van een aarden wal waarop de 
rails kwamen te liggen. De aanleg van 
het spoor vorderde gestaag. Op 25 juli 
van dat jaar waren de gemeentebesturen 
van Mierlo en Helmond uitgenodigd voor 
een feestelijke bijeenkomst. Hierbij werd 
de eerste bout op Helmondse bodem 
geslagen ter bevestiging van de rails. Deze 
gebeurtenis vond plaats op de grens van 
de gemeente Mierlo en Helmond in de 
Haagsche Beemden, waar de spoorlijn 
het riviertje de Goorloop kruist. 

Feestelijke opening van de spoorlijn
In november 1865 was het zover; Staatslijn 
E werd geopend. Dat gebeurde in twee 
delen. Op zondag 5 november het traject 
Breda-Venlo en op maandag 6 november 

Het spoor rond 1930 
gezien vanaf de 

spoorwegovergang 
Houtschestraat-
Helmondseweg 
(nu Hoofdstraat-

Mierloseweg). 
De stoomtrein komt 

zojuist gereden vanuit 
Helmond. Links 

zijn de telefoon- en 
telegraafmasten te zien 
die parallel liepen aan 

het spoor.
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Maastricht-Venlo. Daarna vonden op die dag in Venlo de geza-
menlijke festiviteiten plaats. Aan de armen was ook gedacht, 
want er werden drie wagons kolen geschonken door de 
Staatsspoorwegen, die verdeeld werden over de halteplaatsen. 
Langs het traject waren veel huizen versierd met de nationale 
driekleur, maar de feestelijkheden gingen helaas grotendeels 
voorbij aan de bevolking van Mierlo-Hout. Wel moeten zij gezien 
hebben hoe staatsman Johan Thorbecke op zondag 5 november 
voorbij reed in een geïmproviseerde trein vanuit Eindhoven in 
de richting van Helmond. Daar arriveerde Thorbecke rond de 
middag. Hij werd welkom geheten door Johannes Bots, kanton-
rechter en lid van de Tweede Kamer en burgemeester Van den 
Dungen. Samen met andere genodigde notabelen nuttigden zij 
een ‘dejeuner’. Harmonie Phileutonia bracht een serenade en 
het gezelschap maakte een rondrit door de stad. Daarbij werd 
tevens een bezoek gebracht aan de in aanbouw zijnde Rijks HBS 
in de Molenstraat. Weer op het stationsplein aangekomen sprak 
Thorbecke zijn dank uit voor de hartelijke ontvangst, waarna hij 
zijn treinreis vervolgde richting Venlo. 

Noodlottig ongeval
Op de dag van de opening vond meteen een noodlottig ongeval 
plaats. Een locomotief had in de loop van de middag het rijtuig 
van Thorbecke teruggebracht van Helmond naar Boxtel. Op zijn 
terugweg naar Helmond kwam de locomotief in botsing met een 
dienstwagen van de spoorwegen die in de tegengestelde rich-
ting reed. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Nuenen. Op de 

De gemeente Mierlo ijverde al in 1896 voor een eigen station 
in Mierlo-Hout. Uiteindelijk werd Station Helmond-'t Hout 
in 1992 gerealiseerd als derde station van Helmond.

De zomerdienstregeling in 1880.
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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. 

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,-

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

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

www.diepvriesspecialist.nl
Deze aanbieding is geldig van 6 november t/m 21 november 2020

Bamischijf
normaal of extra pittig
doos á 18 x 130 gram - Elite

Normaal 13,99

De lekkerste en 
onweerstaanbare 
bamischijven van 
Elite!

10,99
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dienstwagen bevonden zich vier arbei-
ders en zij waren te laat vanuit Helmond 
vertrokken. Het was al donker en er was 
waarschijnlijk drank in het spel vanwege 
de feestelijkheden. Een arbeider die de 
dienstwagen bediende kon samen met 
een andere arbeider op tijd van de wagen 
springen. Maar de andere twee lagen 
te slapen. Een ervan vond de dood, de 
andere raakte zwaargewond. 

Van enkel- naar dubbelspoor
Staatslijn E werd na november 1865 in 
delen in gebruik genomen. In de loop van 
1866 zullen de eerste reizigers gebruik 
hebben gemaakt van traject Eindhoven-
Helmond. Maar de precieze datum van 
de ingebruikname is niet bekend. De 
lijn bestond uit enkelspoor, zodoende 
moesten de treinen elkaar kruisen bij de 
stations. In 1871 reden over deze spoor-
lijn per dag drie treinen heen en terug. 
Dit aantal groeide in 1880 tot zes treinen 
per dag. Vanaf 1882 kon de dienstrege-
ling worden uitgebreid, want in dat jaar 
was dubbelspoor aangelegd. In het najaar 
van 1954 wordt besloten om het traject 
tussen Eindhoven en Venlo te voorzien 
van een electrische bovenleiding. 

Spoorwegwachter; een verantwoordelijk 
en gevaarlijk beroep
De overwegen van de grotere doorgaande 
wegen waren beveiligd met neerlaat-
bare hekken. Dit blijkt uit een brief van 6 
februari 1877, van de Staatsspoorwegen 
aan het gemeentebestuur van Mierlo. 
Daarin werd uitgelegd hoe er gehandeld 
moest worden bij het naderen van een 
trein, omdat daar blijkbaar onduidelijk-

heid over was ontstaan. De spoorweg-
wachter was geïnstrueerd om een minuut 
voor het neerlaten van de valbomen of 
'treksluitboomen' driemaal een heldere 
bel te laten klinken. In die tijdspanne 
hadden passerende voetgangers en 
wagens dan voldoende tijd om over 
het spoor te geraken. De spoorbomen 
moesten tenminste drie minuten voor de 
komst van de trein gesloten zijn. Blijkbaar 
hield men zich niet altijd aan deze voor-
schriften. Door de spoorwegmaatschappij 
werd de functie van overwegwachter 
als een verantwoordelijke baan gezien. 
Bleef hij of zij (ook veel vrouwen hadden 
deze functie) in gebreke, dan konden er 
ernstige ongelukken gebeuren. Het niet of 
niet tijdig sluiten van de spoorwegbomen 
werd daarom strafbaar gesteld. 
Dit overkwam Cornelis Jacobus Brouwers 
in de nacht van 10 op 11 november 1884. 
Hij had de spoorbomen bij wachtpost 
nr. 36, de spoorwegovergang van de 
provinciale grintweg (huidige Hoofdstraat) 
naar Mierlo, bij de doorkomst van een 
goederentrein, die om tien uur uit Venlo 
vertrokken was, te laat neergelaten. 
Marechaussees uit Helmond zagen de 
overwegwachter pas uit zijn wachthuisje 
komen toen de trein de overweg al tot op 
twee meter was genaderd. Hij werd door 
de rechtbank in Roermond bij verstek 
veroordeeld tot een boete van maar liefst 
f 25,- of zeven dagen vervangende hech-
tenis. Daarnaast moest hij de proces-
kosten betalen. 
Twee jaar later overkwam Johanna Maria 
Dirks uit Mierlo hetzelfde. Ook zij was 
bij de doorkomst van een goederen-
trein vergeten de spoorbomen te sluiten. 

Vermoedelijk door slaap overmand heeft 
zij de signalen van een naderende trein 
niet gehoord. Het gebeurde namelijk om 
vijf minuten over vijf in de vroege ochtend. 
Zij kwam er beter vanaf dan haar collega 
twee jaar daarvoor: zij hoefde alleen maar 
de proceskosten te betalen. 
Dat het beroep van spoorwegwachter niet 
zonder gevaar was, ondervond Petrus 
Jacobus Brouwers, de vader van boven-
genoemde Cornelis Jacobus. Hij nam 
op 16 juni 1873 de dienst waar voor zijn 
zoon. Tijdens deze dienst werd hij door 
een trein gegrepen en kwam daarbij om 
het leven. Petrus Jacobus Brouwers was 
een gepensioneerde wachtmeester, die 
voor betoonde moed tijdens de Belgische 
Opstand op 12 oktober 1831 geridderd was 
met de militaire Willemsorde. 

Station op ’t Hout
De gemeenteraad van Mierlo deed in al 
1896 pogingen om op ’t Hout ter hoogte 
van wachtpost 36 een station te krijgen. 
Mierlo-Hout was sterk gegroeid en het 
station van Helmond was te ver voor veel 
Mierlonaren. Maar de plannen liepen op 
niets uit. De gemeente Helmond had bijna 
een eeuw later meer succes. In 1992 werd 
station Helmond ‘t Hout werkelijkheid. Dit 
derde station op Helmonds grondgebied 
was een ontwerp van ir. C.M. Laboyrie.

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

tot heden, 334-335
-  Philipsen, M., 2003: De geschiedenis 

van het Hout in vogelvlucht, in 
Opt Hout, 61-62

-  www.delpher.nl

De spoorwegen bood 
ook aan een aantal 
Houtenaren werk. 
Op deze foto van 

spoorweg medewerkers 
zijn er verschillende  

te zien. 
① Driekske Keeren, 
② Driek Verhees, 

③ Hannes Verhees, 
④ Hannes van 

Neerven, 
⑤ Cis de Wachter 

(v.d.Voort), 
⑥ Tinus de Vos, 

⑦ Graard Keeren en 
⑧ Hanneske van der 

Griend. 

ADVERTENTIERUIMTE
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www.onsmierlohout.nl

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

Op 31 december stop 
ik met de zaak. 

Ik heb 41 jaar met veel 
plezier en inzet mijn 
beroep uitgeoefend. 

Bedankt aan iedereen 
die dit mogelijk heeft 

gemaakt!

Lid ANVO - 
gedipl. Oogmeetkundige
Opticiën
Optometrist

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

De nieuwe 
collectie is 
binnen!
Kom hem nu bekijken!

shoes&more

Wensen vervuld door het OVMH
Eerste wens in vervulling
Mevrouw Brinkman heeft een zware periode achter de rug met 
veel medische problemen en een open hart operatie als gevolg. 
De organisatie achter de wensboom heeft haar verrast met een 
Podium Cadeaukaart en een bos bloemen van Bloemboetiek 
Nicole. OVMH wenst mevrouw Brinkman beterschap en veel 
plezier met het verzilveren van haar cadeaubon.

Tweede wens in vervulling
Jony en haar man Bart hebben samen twee jonge kinderen. 
Jony staat op de lijst voor een zware operatie na de gevolgen van 
borstkanker, maar deze operatie werd uitgesteld i.v.m. Corona. 
Hierdoor is haar situatie niet beter geworden en staat ze er niet 
zo rooskleurig voor. Door deze situatie komen er meerdere taken 
op de schouders van Bart, die ook een fulltime baan heeft. 
Om Bart een beetje te ontlasten, mag hij voor het hele gezin een 
aantal weken verse warme maaltijden afhalen bij Hans Deelen 
van dagelijks vers en een bos bloemen van Rens van Dijk bloem-
sierkunst. OVMH wenst het hele gezin heel veel sterkte.

Afgelopen tijd zijn er twee wensen in vervulling gegaan uit de wensboom. 

F | Angelie Mulkens

F | Angelie Mulkens
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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 16 november 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie oktober 2020: Rinie van Ooijen

www.onsmierlohout.nl
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HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

TE KOOP

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Eifel 2

Koeveldsestraat 12 Schelvisstraat 3 Valeriaanbeek 23

Vilsterenedreef 8  

VERKOCHT

De Bergen 12 Elzehoutstraat 2

Goorwal 14a Hoofdstraat 93a

VERKOCHT

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

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

VERKOCHT VERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

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

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

*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

VERKOCHT VERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT


