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wensformulier invullen op www.ovmh.nl 

of scan de QR-code hier onder.
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Op de koffie bij: Jack Biermans

In de spotlights

Kansrijk Mierlo-Hout

Als je in Mierlo-Hout de naam ‘Biermans’ laat 
vallen, is deze onlosmakelijk verbonden met 
Slagerij Biermans die sinds de jaren vijftig in 
Mierlo-Hout gevestigd was tot dit jaar.

Met in deze uitgave: Jelco Beekers

Omdat zoveel activiteiten vanuit Kansrijk 
weggevallen zijn, is het des te belangrijker om 
in contact te blijven met elkaar en aandacht te 
hebben voor de mensen die dicht bij ons staan.
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Beste lezer,
Het tiende nummer van het Ons Mierlo-Hout 
Magazine van dit jaar is weer een feit. De vol-
gende kerst editie is de laatste van 2020.

In deze editie
Schuiven we op afstand aan bij Jack en Ros-
witha Biermans die jarenlang hun slagerij ‘run-
den’ in Mierlo-Hout. Sinds maart zijn zij met 
pensioen. Hoe bevalt het ze?  Lisa spreekt Jelco 
over zijn activiteiten bij de verschillende Houtse 
verenigingen, want ondanks zijn jonge leeftijd 
is hij zeer betrokken bij diverse verenigingen in 
Mierlo-Hout. Heeft u ook een bijzonder verhaal? 
Neem dan contact op met onze redactie. Ook 
voor de geschiedenisliefhebber staan er weer 
drie pagina’s klaar over Bouwpastoor Elsen en 
zijn ‘nieuwe parochie’.

Stichting Hart voor het Hout heeft weer iemand 
uitgezocht die een bloemetje verdient en ook 
de gelukkige winnares van de Brandnewoman 
verwendag is in het magazine te vinden. 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 frituren 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 

Op bijgaande collage (Tom Pennings) is te zien dat verschillende Mierlo-Houtenaren de 
Kluppelvlag op de 11/11 hadden buiten gehangen. Veel Kluppels kijken net zoals iedereen, er ook 
weer naar uit om het leven weer op de normale manier te vieren. Een ding is zeker, we komen er 
samen sterker uit. ‘Wa we doen, doen we mi zun allen.’ www.kluppels.nl  |  F C.V. De Kluppels
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Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

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

Maak gerust een afspraak om uw wensen te bespreken. 
Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders 
verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 
 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

88x132 Adv Monuta Magis.indd   1 18-12-17   14:28

INZAMELING
• OUD PAPIER
• KLEDING
• SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16.

Maandelijks gratis deelname 
aan onze loterij. 

KAPSALONKAPSALONNicole

Voor dames, heren EN kinderen

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

knippen €15,-

worsten, pikant, ragout,
goulash of saucijzen

Mini broodjes
8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,49Normaal 3,

www.diepvriesspecialist.nl
Deze aanbieding is geldig t/m 26 december 2020

Normaal 3,

4,99

2 zakken
voor
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Op de koffie bij:
Jack Biermans

Door Mandy Meeuwsen

Als je in Mierlo-Hout de naam ‘Biermans’ laat vallen, 
is deze onlosmakelijk verbonden met Slagerij Biermans die sinds de 
jaren vijftig in Mierlo-Hout gevestigd was tot dit jaar. In maart besloten Jack 
en Roswitha Biermans om de slagerij over te dragen aan Ronnie van Os en 
te gaan genieten van een welverdiend pensioen. 

Slagerij Biermans
Officieel namen het echtpaar Jack en 
Roswitha de zaak over in 1986. De ouders 
van Jack ouders begonnen de zaak 31 
jaar eerder, in 1955. “Van oorsprong kom 
ik uit Herkenbosch in Limburg, maar toen 
ik een jaar of 3 was, verhuisden we naar 
Mierlo-Hout. Mijn vader wilde een slage-
rij voor zichzelf beginnen,” zegt Jack. Zo 
geschiedde. Harrie en Greet Biermans, de 
ouders van Jack, namen de toenmalige 
slagerij van Van Eekeren over. Eerst aan de 
voorkant van het huis aan de Hoofdstraat. 
Later, toen Jack en Roswitha de slagerij 
overnamen, verkaste de winkel naar het 
winkelcentrum van Mierlo-Hout.

Het is niet gek dan Jack de winkel overnam. 
“Al van jongs af aan stond ik in de slagerij. Ik 
heb het slagersvak altijd mooi gevonden.” 
Na de mavo volgde hij de slagersvakschool 
waar hij alle fijne kneepjes van het vak leer-
de. Rond diezelfde tijd leerde hij zijn vrouw 
Roswitha kennen bij dansgelegenheid van 
Oosterhout in Lierop. Dit jaar zijn ze 45 jaar 
getrouwd. “En nog altijd even verliefd”, laat 
Roswitha weten. Samen hebben zij twee 
dochters en twee kleinkinderen. De slagerij 
hebben ze altijd met veel plezier gerund. 
Of ze het missen? “Ik had verwacht dat ik 
het meer zou missen dan ik eigenlijk doe”, 
bekend Jack. Zijn vrouw mist het meer. “Ik 
mis zo nu en dan wel het contact met de 
mensen.” 

Rustig aan genieten
Voor het stel is het dagelijkse leven in ie-
der geval een stuk rustiger geworden. “Het 
hebben van een eigen zaak is veel wer-
ken. Je bent er dag en nacht mee bezig. 
Nu hebben we de tijd om rustig aan te 

doen. Een terrasje pikken en lekker eens 
op vakantie als de coronacrisis voorbij is”, 
zegt Roswitha. Jack is het hiermee eens. 
Binnen het verenigingsleven hoort hij bij 
CV De Kluppels, waar hij onderdeel is van 
de commissie boerenbruiloft, daupfist en 
het amusement. “In het verleden hielp ik 
ook mee met de organisatie van de klets-
avonden van de Kluppels, nu alleen nog 
de Ouderenmiddag’. Hij geeft toe dat hij 
de activiteiten rondom de carnaval mist 
zoals de prinsenverkiezingen en zelfs de 
vergaderingen. “Ik dacht voorheen wel 

eens ‘alweer een vergadering?’, maar nu 
mis ik ze toch wel.” Ondanks dat alles 
nu even stil ligt, genieten ze van de vrije 
tijd.  Zo tuinieren ze graag in hun 250 
vierkante meter achtertuin. “Daar zijn we 
dan wel een tijdje zoet mee, maar nu de 
dagen kouder worden, wordt het tuinwerk 
minder.” Elke maandag gaat Jack op be-
zoek bij zijn moeder in Herkenbosch en 
de overige tijd wordt ingevuld met lezen, 
schilderen óf fijn met de kleinkinderen. 
“Die krijgen, nu we met pensioen zijn, alle 
aandacht,” aldus het stel.

F | Archief familie Biermans
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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

Goed onderwijs betekent ook: je 
echt thuis voelen. Jezelf kunnen 
zijn. Met een lach naar school 
gaan en blij thuis komen. 

In alles wat we doen, staan het 
geluk en welbevinden van uw 
kind centraal. Dat is waar onze 
basisschool voor staat, elke dag.

Meer weten over hoe we dat 
doen of het zelf ervaren? Bel 
0492-523847 en maak een 
afspraak voor een rondleiding. 

Mahoniehoutstraat 13
5706 VS Helmond 

www.obshout.nl 
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In de 
spotlights
Jelco Beekers
Door Lisa Meeuwsen

Voor de meeste lezers zal Jelco Beekers 
zeker geen onbekende zijn. Je komt hem 
op veel verschillende plekken tegen, 
soms zelfs in uniform. Maar wat doet hij 
nou precies? In zijn bijzondere apparte-
ment bij de Pastorie op de Hoofdstraat 
vertelt Jelco over zijn velen functies als 
vrijwilliger binnen verschillende vereni-
gingen op ’t Hout. 

Heimwee naar Helmond
We kunnen Jelco gerust een Mierlo-Hou-
tenaar in hart en nieren noemen. “Ik heb 
een half jaar stagegelopen in Schevenin-
gen en dat was echt niks voor mij. Ik heb 
toen overwogen om te stoppen met mijn 
opleiding. Uiteindelijk ben ik zes maan-
den lang, iedere dag, met de trein op en 
neer gegaan.” Het verenigingsleven is 
meer Jelco zijn pakkie-an. “Het zijn alle-
maal echt families geworden, dat is er zo 
leuk aan. Vaak word ik binnen zo’n vereni-
ging ook wel gezien als jonkie maar we le-
ren allemaal van elkaar. Ik van de ervaring 
van anderen en zij van de frisse blik die 
ik bied.”

Van scouting naar drummen
Zijn verenigingsleven begon bij Muziek-
vereniging Unitas. Jelco: “Als kind zat ik 
bij de scouting, maar dat was eigenlijk 

echt niets voor mij. Op mijn achtste ver-
jaardag heb ik mijn scoutinguniform op 
tafel gegooid en wilde ik gaan drummen. 
Daar moest je namelijk acht jaar voor zijn. 
Ik ben toen bij de slagwerkgroep gegaan. 
Ik weet nog dat ze zich daar afvroegen of 
er wel een pakje was voor zo’n klein man-
netje.” Bij Unitas vervulde Jelco zijn eerste 
bestuur rol. “Ik ben op een gegeven mo-
ment bij de jeugdcommissie van Unitas 
gekomen en dit heb ik tot aan mijn stu-
die met veel plezier gedaan. Toen het niet 
meer te combineren was ben ik achter de 
schermen mee gaan helpen. Dat doe ik 
nog steeds. Ik help bijvoorbeeld mee met 
de organisatie van evenementen, zoals 
Maestro.”

’t Gilde leeft
Vanuit zijn rol bij Unitas is Jelco ook bij ’t 
Gilde terecht gekomen. “Ik ben daar be-
gonnen als tamboer. Ook mijn rol binnen 
’t Gilde veranderde toen ik ging studeren. 
Ik heb het eventjes stilgelegd maar ben 
uiteindelijk wel weer teruggekomen en 
heb hier nu dezelfde rol als bij Unitas. Ik 
stuur de vereniging vooral op de achter-
grond nog aan.” Volgens Jelco is ’t Gilde 
ook bezig om hun functie binnen de wijk 
te definiëren. “Wij zeggen altijd dat ’t Gilde 
leeft op ‘t Hout. Het was vroeger echt een 
dienstbaar iets en daar willen we naar te-
rug. Alle verenigingen moeten met de tijd 

mee. Je hoeft niet meteen linksaf maar 
gewoon met een mooi bochtje. Daar pro-
beren we nu een weg in te vinden.”

Houtse Kluppels bepalen de agenda
De vereniging die bij Jelco voorrang krijgt 
is de Houtse Kluppels. “De Houtse Klup-
pels bepalen echt mijn agenda. In maart 
eindigen meestal de evaluatievergaderin-
gen en rond de zomervakantie begin ik 
alweer met nadenken over het volgende 
seizoen.” Jelco is zes jaar geleden voorzit-
ter geworden van de Kleine Houtse Klup-
pels. “Ik ben eerst begonnen met een 
jaartje meedraaien. Dat beviel erg goed 
en inmiddels ben ik al zes jaar voorzitter. 
Ik heb vooral meegeholpen om carnaval 
voor de kinderen op de kaart te zetten. 
Dit heeft nu echt een grotere rol gekregen 
binnen de vereniging. Het is nu echt een 
volwaardig clubje met natuurlijk een car-
navalsprins, vorsten en een eigen wagen 
tijdens de optocht. Daar ben ik trots op.” 

F | Jan Dijstelbloem
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Dylan is de laatste in de rij van OVMH wensen die in vervulling is gegaan. 
Dylan is 12 jaar en wil later graag dierenverzorger worden. Hij heeft autisme en ADHD. 
Na vele soorten hulpinstanties zit hij nu eindelijk op zijn plek in Oisterwijk, in een 
tijdelijke behandelgroep. Omdat hij een aantal tegenslagen heeft gehad, heeft de 
ondernemersvereniging hem verrast met kaartjes voor dierenrijk Europa en een ca-
deaubon om na afloop in de souvenirshop nog een leuk aan denken te kopen. OVMH 
wenst Dylan en zijn familie een hele fijne dag toe en het allerbeste voor de toekomst!

Wens in vervulling

7

F | OVMH
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RESERVEREN TELEFONISCH OF 
VIA WHATSAPP 06-44206342

24/7 bereikbaar voor uw taxi vervoer. 
Reserveer op tijd voor de feestdagen!

INLEVERING VAN DE ADVERTENTIE 
15% KORTING OP DE RIT IN DECEMBER.

Gratis huidanalyse voor huidverjonging 
bij onze cosmetisch arts Dokter Don in de 

maand december 2020.

Laat uw huid stralen met de feestdagen en 
boek een Hyaluron X-mas treatment van 

€ 79,95 voor € 49,95!
(Alleen in de maand december 2020)

Noordparallelweg 24 - 5707AW - Helmond
Verspaget Medi-Beauty Tel: 06 - 233 99 345

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!

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

Op alles 

30% KORTING 
bij inlevering van 
deze advertentie.

 Geldig tot 31 dec 2020.

shoes&more

30% 
KORTING

Ben jij net zo trots 
op Helmond en 

Mierlo-Hout als wij?

Bestel nu 
jouw eigen 

‘Ons Mierlo-Hout’ 
t-shirt

Mierlo-Hout als wij?

‘Ons Mierlo-Hout’ 

Stuur je bestelling onder vermelding 
van: shirtkleur, maat, aantal en tekst 

naar info@adcommunicatie.nl
Wij accepteren de Helmondgift 

Cadeaubon!
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Een levendige plek in het hart van Mierlo-Hout. Dat is waaraan we 
al enige tijd enthousiast werken. Allerlei onderwerpen passeren dan 
de revue als we het toekomstige Dorpsplein vormgeven. Dan lijkt 
het vaak te gaan over de gebouwen, parkeren en verkeer of de tuin. 
Maar eigenlijk gaat het altijd over mensen, de mensen die straks 
wonen op of rond het Dorpsplein, de mensen die straks werken 
in de zorg, welzijn, horeca of andere bedrijvigheid, de mensen die 
gewoon een wandeling komen maken of meedoen aan een leuke 
activiteit. Vanuit die optiek is Dorpsplein ook met name een plek 
waar verhalen bij elkaar komen en waar we op basis van verhalen 
naar de toekomst kijken.

Dorpsplein Mierlo-Hout is ook benieuwd naar de verhalen van de 
Houtenaar. We nodigen iedereen uit mooie verhalen met ons delen 
voor bijvoorbeeld een plek op de website of Facebook. Ter inspiratie 
zijn er momenteel twee exposities die ook een sterk verhalend ka-
rakter hebben. In het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch 
is Asjemenou te zien, een retro-tentoonstelling met 100 bijzondere 
en toch alledaagse voorwerpen met een verhaal. Samen brengen 
deze een ode aan Nederland. Wie herinnert zich niet de flippo, het 
Big Brother koffertje, Loekie de Leeuw of AVRO’s Toppop? En welke 
eigen verhalen horen daarbij? Wij horen ze graag.

In Groningen is het verhaal van The Rolling Stones het gesprek van 
de dag nu het Groninger Museum de expositie Unzipped presen-
teert. Aan de hand van ruim 400 originele objecten uit het persoon-
lijke archief van de band, geeft de tentoonstelling een kijkje achter 
de schermen. Er zijn niet alleen instrumenten en stage designs te 
zien, maar ook zeldzame audiofragmenten en videomateriaal, per-
soonlijke dagboeken, iconische kostuums, postermateriaal, alb-
umcovers en hun nagebouwde studio en het bescheiden verblijf in 
Edith Grove in Londen. Als we dat vertalen naar de levendige buurt 
waaraan we met Dorpsplein werken, komt de vraag op wat onze 
eigen muzikale herinneringen zijn? The Stones, the Beatles, Abba, 
Michael Jackson, Elvis Presley, U2? Anders? Meer recente muziek?

Welk verhaal wil jij met ons delen om Dorpsplein verder te laden 
met herinneringen, beelden en ervaringen van Houtenaren? Laat 
het ons weten via de redactie van Ons Mierlo-Hout of via alex@
dorpspleinmierlohout.nl. Volg het project op www.dorpspleinmier-
lohout.nl en Facebook.

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

column Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout – verhalen

Bijzonder 
Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar in het 
zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen van 
Bloemboetiek Nicole. Deze maand is de keuze geval-
len op Henny van Heijster- Giebels, van turnvereniging 
HT’35, mogelijk beter bekend als Henny Giebels doch-
ter van de HT’35 icoon Theo Giebels, die kort voor zijn 
overlijden zijn 80-jarige lidmaatschap mocht vieren. 

Henny was al diverse jaren lid en 15 jaar oud toen va-
der haar vroeg om het secretariaat over te nemen. Vol 
goede moed ging ze aan de slag, maar wat niemand 
had kunnen voorspellen is dat Henny na ruim 50 jaar 
nog steeds de secretaris is van haar vereniging HT’35. 
Je kunt wel zeggen alle voorkomende taken bij HT’35 
heeft vervuld, laten we er enkele noemen: lesgeven, le-
den administratie, PR, sponsoring, clubblad verzorgen, 
jurylid en nog veel meer. Henny is met hart en ziel een 
HT’35 lid en is super trots op deze groeiende vereniging 
met maar liefst 450 actieve leden. Voldoende ruimte 
voor alle leden wordt zo langzamerhand dan ook een 
behoorlijke uitdaging, daarom was HT’35 bijzonder 
ingenomen met de plannen om een sportcampus op 
sportpark De Beemd te gaan realiseren. Mogelijk door 
alle coronaperikelen of andere oorzaken ligt het plan 
plotseling onder op de stapel, maar wat niet is, kan nog 
komen en Henny is van mening dat HT’35, een ver-
eniging met maar liefs 450 leden, een accommodatie 
verdient binnen de kern van Mierlo-Hout.
Beste Henny bijzonder dank voor de gastvrijheid en 
nog veel werkplezier bij HT’35, jouw vereniging.

Bloemboetiek

Nicole

F | Hart voor het Hout
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Kijk goed om je heen, ook in je eigen 
straat. Wie is er wat teruggetrokken de 
laatste tijd, of heeft heel weinig contact. 
Stap er eens op af, vraag of je ergens mee 
van dienst kunt zijn: samen een stukje 
wandelen, boodschappen meenemen, 
of gewoon een praatje maken. Wat voor 
jou een kleine moeite is, kan voor de 
ander ontzettend veel betekenen. Als u 
meer informatie wenst en op de hoogte 
wilt blijven van de actuele activiteiten van 
Kansrijk, kijk dan op de website: 
www.kansrijkmierlohout.nl

Verkeer in Mierlo-Hout
Binnen de Stichting Wijkraad Mierlo-Hout 
zijn verschillende commissies actief, waar-
onder een commissie verkeer. Bewoners 
van Mierlo-Hout kunnen via verkeer@
wijkraadmierlohout.nl verkeersvraagstuk-
ken of verbeterpunten doorgeven, die in 
hun directe omgeving spelen. Denk daar-
bij aan (ingrijpende) veranderde verkeers-
maatregelen, gevaarlijke situaties die u als 
bewoner(s) of straat ondervindt. 
Voorbeelden van gerealiseerde projecten
Een goed voorbeeld is de reconstructie 
van de Mierloseweg. Samen met be-
woners en ondernemers zijn we met de 

gemeente om tafel gaan zitten om een 
plan te maken, dat door iedereen ge-
dragen werd. Het was een project van de 
lange adem, maar het resultaat mag er 
zijn. Ook het project om voor een veilige-
re verkeersomgeving bij de basisscholen 
te zorgen, hebben we ter hand genomen.  
Een van de onderdelen was het realise-
ren van een trapje bij het station, zodat 
kinderen vanuit de wijk nu gemakkelijker 
naar school kunnen. Verder is de commis-
sie verkeer nauw betrokken bij de plannen 
voor de Hoofdstraat en bij het omvormen 
van de Noord Parallelweg tot éénrich-
tingsweg.

Toekomstige projecten
Eind dit jaar wordt er een start gemaakt 
met de aanleg van een keerlus bij het Mr. 
Stikkerplein (Station Mierlo-Hout). Dit om 
ervoor te zorgen dat de stadsbus beter 
bij het station kan komen. Ook hoeft de 
stadsbus dan niet meer door de wijk te rij-
den. Tijdens het aanleggen van de keerlus 
wordt tevens het openbaar groen aan het 
Mr. Stikkerplein aangepakt. De commissie 
groen van de wijkraad Mierlo-Hout en de 
omwonenden zijn daar ook nauw bij be-
trokken. Tijdens de openbare bijeenkomst 
over de keerlus kregen de buurtbewoners 
in de andere straten ook inspraak over de 

speelplekken in de buurt, zoals aan de 
Professor Rommelaan. 
Kleine aanpassingen, grote voldoening
Uiteraard zijn we niet altijd met grote pro-
jecten bezig, maar ook minder ingrijpende 
zaken krijgen de aandacht. Denk aan het 
plaatsen van enkele paaltjes om parkeren 
te voorkomen en aan het realiseren van 
extra parkeervakken. 

Inzetten op gedragsverandering
De commissie Verkeer werkt ook samen 
met Denk-Aan-Max. Bewoners geven 
vaak aan waar hard gereden wordt in hun 
straat. Dan bekijken we met Denk-Aan-
Max of daar een snelheidsmeting kan 
worden uitgevoerd (met de bekende smi-
leys). Verder heeft deze organisatie ook 
materiaal beschikbaar om het hardrijden 
tegen te gaan, denk daarbij bijvoorbeeld 
aan stickers. 

Wat doen we niet!
Kleine zaken, die alleen u aangaan, kun-
nen worden gemeld bij de gemeente, te-
lefonisch (140492) of via het meldformu-
lier op de website van de gemeente www.
helmond.nl. Denk daarbij aan kapotte 
trottoirtegels, lantaarnpalen, straatnaam-
borden of prullenbakken die vervangen of 
geplaatst dienen te worden.

Kansrijk 
Mierlo-Hout
Omdat zoveel activiteiten vanuit Kansrijk weggevallen zijn, 
is het des te belangrijker om in contact te blijven met elkaar 
en aandacht te hebben voor de mensen die dicht bij ons 
staan. Maar ook voor hen die wat verder weg staan, 
met name ouderen en alleenstaanden. 

10
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Hoe kunt u ons bereiken?
Heeft u zelf vragen of opmerkingen op het 
gebied van verkeer, kijk dan eerst of het 
een gedeeld probleem is en of uw buren 
dit probleem ook ervaren. Mocht dit zo 
zijn, meld het dan bij verkeer@wijkraad-
mierlohout.nl. De commissie heeft een 
kort lijntje met de gemeente en hopelijk 
kan er dan snel een oplossing komen of in 
ieder geval een antwoord.

Commissie Groen is druk in de natuur
De Commissie Groen is ook een van de 
commissies van de wijkraad Mierlo-Hout. 
Zoals de naam al vermoedt proberen de 
vrijwilligers van de commissie de natuur 
te beschermen en praten zij mee over de 
groenvoorzieningen in Mierlo-Hout. On-
langs gingen enkele vrijwilligers van deze 
commissie op pad in het Groot Goor. Ze 
bedachten dat een mooie herfstdag pri-
ma geschikt was om vogels en vleermui-
zen te voorzien van nieuwe woonruimte. 
Ze hebben zo’n veertig nieuwe kastjes 
opgehangen. De vogelhuisjes zijn aange-
schaft met behulp van de Wijkraad en ze 
werden vervaardigd door Peter Klomp.

Frans Schamper en Hans Meulendijks van 
de Commissie Groen gingen op pad en 
kregen hulp van Ton Dortmans en Martien 

Meulendijks. Oude en kapotte vogelhuis-
jes werden vervangen door nieuwe vogel-
huisjes met een metalen plaatje rond de 
invliegopening. De oude huisjes zijn ge-
restaureerd en kunnen nog prima dienen 
als huisjes voor de specht, die gewoonlijk 
de invlieggaten al eerder wat groter heeft 
gemaakt. De nieuwe huisjes zijn gemaakt 
van duurzaam hout met het FSC-keur-
merk, geheel volgens de regels die de 
gemeente Helmond heeft opgesteld.  Al-
lerlei vogels kunnen van de broedhokjes 
gebruik maken, ook om in de winter te 
overnachten : koolmezen, pimpelmezen, 
winterkoninkjes, boomklever en de bonte 
vliegenvanger. 
Een bijzondere ‘bijvangst’ vond men 
vorig jaar in een kapot vogelhuisje: twee 
vleermuisjes hadden daar hun toevlucht 
gezocht. Dat bracht de commissie op het 
idee om ook enkele vleermuiskastjes ex-
tra op te hangen. De eerste dwergvleer-
muizen hadden hun intrek al genomen in 
de vorig jaar opgehangen vleermuiskast. 
Wellicht dat er nu ook grootoorvleermui-
zen hun intrek komen nemen in het Groot 
Goor. Frans neemt regelmatig schoolkin-
deren mee naar het natuurgebied en kan 
hen nu wijzen op zo’n tachtig vogelhuisjes 
en enkele vleermuiskasten. ‘Opa Frans’ 
probeert de schooljeugd te enthousias-

meren voor de natuur. Hij wijst op het 
grote succes van de bestrijding van de 
eikenprocessierups. De gemeente Hel-
mond heeft hiervoor gratis vogelbroed-
huisjes verspreid. Door de grote aantallen 
jonge meesjes is de overlast van de eiken-
processierups met 1/3 verminderd. Dank 
aan iedereen die aan de voorzieningen 
voor de vogeltjes en vleermuizen hebben 
meegeholpen.

Heb je aandachtspunten waar de Com-
missie Groen iets voor jou en je groene 
woonomgeving kan betekenen, aarzel 
niet om een mailtje te sturen naar com-
missiegroen@wijkraadmierlohout.nl 

11
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Het zal de meesten onder ons wel zijn opgevallen dat er op 
veel plaatsen in onze wijk gewerkt wordt in de openbare 
ruimte. De gemeenteraad van Helmond heeft besloten dat 
wij in heel Helmond glasvezel gaan aanleggen. Lokaal sterk 
was en is hier groot voorstander van.

Hier in Mierlo-Hout wordt op dit moment volop glasvezel aan-
gelegd. En dat is een mooie ontwikkeling. Want via glasvezel is 
er een snel en betrouwbaar netwerk. Door onze wijk te vergla-
zen zoals men dat noemt krijgen wij als inwoners meer moge-
lijkheden om via de digitale weg veel zaken te regelen. Wat te 
denken van bijvoorbeeld de medische zorg. Een beveiligde ver-
binding met het ziekenhuis of de huisarts om vanuit huis in-
formatie te delen zodat u voor bepaalde zaken als bijvoorbeeld 
bloeddruk meten niet meer naar de arts of het ziekenhuis hoeft 
te gaan. Of de mogelijkheid  om uw alarminstallatie aan te slui-
ten op een meldkamer. Mocht u zich nog niet hebben aange-
meld voor glasvezel: de gemeente biedt u nu de mogelijkheid 
om alsnog gratis de aansluiting op uw woning aan te leggen.  
Een veel gehoorde opmerking is dat men dan van provider/ 
aanbieder moet wisselen en dus een ander emailadres krijgt.  
Dat geeft eenmalig wat extra werk, maar de voordelen voor de 
toekomst zijn groot. Ook wordt er in een aantal straten het riool 
vervangen. Het gaat dan om de Pastoor Elsenstraat, Ardennen 
en De Alpen. Dit geeft tijdelijk behoorlijke overlast zowel voor 
de bewoners aan die straten als voor het verkeer. 

Verder kunt u in de recent vastgestelde begroting voor 2021 
lezen dat  het ontwerp omgevingsplan voor Mierlo-Hout in 
2021 wordt opgeleverd. Het omgevingsplan bevat alle ge-
gevens over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt 
binnen haar grondgebied. Dus bijvoorbeeld alles over bouw-
werken, watersystemen, de bodem, de lucht, landschappen 
en natuur. Maar ook over cultureel erfgoed en werelderfgoed 
Alle regels over de fysieke leefomgeving zijn in 1 plan opge-
nomen en gemakkelijk vindbaar. Met 1 druk op de knop heb 
je dan alle informatie over een bepaald perceel.  Eind 2021 
moet dit plan voor Mierlo-Hout klaar zijn. 

Rest mij nog u namens iedereen 
van Lokaal sterk heel fijne kerstda-
gen te wensen en een voorspoedig 
en gezond 2021. Ik ben er mij van 
bewust dat deze mooie dagen er 
dit jaar anders uit zullen zien dan 
we graag zouden willen. 

Anja Spierings
Fractievoorzitter Lokaal sterk

Anja Spierings: 
Werkzaamheden in
Mierlo-Hout.

In mijn vorige bijdrage had ik me gebogen over de vraag wat de 
Begroting 2021 van de gemeente Helmond voor Mierlo-Hout 
betekende. Natuurlijk was mijn conclusie wat kort door de 
bocht! Want mijn conclusie wat dat er geen echte grote zaken 
voor ’t Hout niet op het programma staan met uitzondering 
van de onderwijshuisvesting basisscholen. 

Echter toch enige nuance. We moeten niet vergeten dat van het 
totale budget € 430,00 miljoen (!) voor 20221 er natuurlijk ook 
budgetten richting Mierlo-Hout zullen gaan. Vaak spreken we 
dan structurele uitgaven zoals ondersteuning Wijkcentra Ge-
seldonk, onderhoud openbare ruimte (groen, wegen, openba-
re verlichting, verkeerslichten), welzijnswerk door onder andere 
LEV, onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning scouting, 
Kansrijk Mierlo-Hout, Nei Skoen, wijk- en buurtbeheer, Wijkraad 
Mierlo-Hout, ondersteuning gilde en nog meer. Eigenlijk te veel 
om op te noemen! Dus ben als Houtenaar gerust, vele geldstro-
men worden ook besteed aan de wijk Mierlo-Hout. Ook uw be-
lastinggeld krijgt zo zijn bestemming.

Vorige keer meldde ik dat pastor Norbert Swagemakers per 1 ja-
nuari 2021 de Damiaanparochie gaat verlaten. Verrassend was 
het dat vrij snel daarna zijn opvolger bekend werd gemaakt; 
Pieter Scheepers! Van vele kanten werden positieve reacties ge-
hoord; een Houtenaar keert terug. Ook werd ook de opvolger van 
diaken Ton Scheepens aangekondigd. Kortom de Damiaanpa-
rochie zit weer op volle sterkte. Nadeel natuurlijk is dat corona 
roet in het eten gooit om goed kennis te kunnen met de paro-
chie, maar ook dat gaat zeker goedkomen. Dat geldt in mindere 
mate voor de Sint op ’t Hout! Volgend jaar beter zullen we maar 
zeggen. Hopelijk wordt/is de Hoofdstraat weer omgetoverd in 
een feestelijke kerstsfeer. De ondernemers gaan dit zeker weer 
in positieve zin goed verzorgen. Daar hoeft volgens mij niet aan 
worden getwijfeld.

De woningen aan de Voorstadhalte schieten als paddenstoelen 
de grond uit. Het centrum van Mierlo-Hout gaat op de schop. Mo-
gelijk kunnen de huiseigenaren (?) van het bouwplan de Houtse 
Akkers komend jaar ook weer verder? 
Burgemeester en wethouder hebben 
hun diensten aangeboden en gaat dit 
binnenkort hopelijk de nodige vruch-
ten afwerpen? Omwonenden zullen 
ook blij zijn als er weer wordt verder 
gebouwd want nu is het onooglijk en 
lijkt het of Christie ( inpak-kunstenaar) 
zijn werk heeft gedaan!

Tot ziens op ’t Hout.
Berry Smits
Raadslid Helmond Aktief

Wat is voor
’t Hout bestemd?

Politieke column
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Harrie en Riek  hebben elkaar ontmoet in een dancing op Bor-
gardeind in Geldrop, het dorp waar Riek vandaan komt. Zij stond 
op haar tenen naar binnen te gluren door het raam waarop Harrie 
zei dat hij haar wel even kon liften zodat ze het goed kon zien. 
Ze hadden daar ook samen afgesproken, al bleek later dat Harrie 
nog een tweede afspraakje had.

Harrie komt uit Mierlo-Hout uit een groot gezin van 9 kinderen. 
Na 10 jaar verkering zijn de twee voor de wet getrouwd op 24 
november 1960 en voor de kerk op 28 december 1960, waarna 
ze samen zijn gaan wonen in de eigenhandig gebouwde bunga-
low gelegen aan de Akkerweg 5 in Mierlo-Hout. Hier wonen zij 
nog steeds samen. Ze hebben hier twee dochters en twee zonen 
gekregen. Verder vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. Riek 
heeft al die jaren voor het huishouden en de kinderen gezorgd en 
later oppas voor de kleinkinderen en mantelzorg bij haar ouders. 
Harrie heeft jarenlang een stratenmakerbedrijf gehad. Lang was 
de Akkerweg enkel een zandweg met een stuk of vijf huizen en 
de rest weiland. De eerste harde weg heeft Harrie zelf aangelegd 
in overleg met de gemeente, die voor de klinkers zorgden. 

Na al die jaren wonen ze nu inmiddels volledig omringd door 
woonwijken. Ze zijn al aardig op weg naar hun negentigste le-
vensjaar, alhoewel de laatste jaren met diverse ongemakken 
waardoor ze meer aan huis zijn gebonden. Harrie wandelt niet 
meer zo vaak naar het brugske met hun hondje om daar wat 
te buurten met andere hondenbaasjes en Riek blijft het liefst 
thuis. Beide zijn dol op hun kleine hondje Sheriff die wat aflei-
ding  brengt en het bezoek aankondigt. Met hulp doet Riek nog 
steeds het huishouden en volgt ze graag tennis op TV. 

Harrie volgt de voetbalwedstrijden en Tour de France en samen 
hebben zij al heel wat puzzels gemaakt. Wel puzzels van 1000 
stukjes, het moet niet te gemakkelijk zijn.

Het 60-jarige jubileum zal wegens corona op een creatieve ma-
nier thuis gevierd worden. De familie wil deze prestatie niet on-
gemerkt voorbij laten gaan. Mocht u een kaartje willen sturen, 
zouden de kinderen dat erg fijn vinden! Dit mag u sturen naar 
Akkerweg 5, 5706 LL te Helmond.

60 jaar getrouwd is 
niet niks. Deze mijlpaal 
behaalde het Mierlo-
Houtse koppel Harrie 
en Riek Bombeeck op 
24 november. 
Een mooie prestatie.

Diamanten
bruidspaar 
Bombeeck

F | Wendy 

Lodewijk

F | Archief familie Bombeeck

500 Mbit glasvezel internet

80 zenders (64HD)

BBH TV app

Opnemen en TV Gemist

Na 3
maanden
€65,- p.m.

Glasvezel
aansluiting

gratis 
(t.w.v. €198)

De Houtsnippers Kerstloterij wordt weer gehouden, met 
fantastische prijzen. Vanaf 1 december j.l. kunt u loten ko-
pen voor uw Houtsnipperspunten bij Wout van Vlerken, 
Wim Mulkens en Jan Linders supermarkt. Doe mee en win 
deze prijzen, uw punten zijn misschien wel veel waard.
Kijk op www.houtsnippersnu.nl voor meer informatie.

Koop Kerstloten voor uw 
Houtsnippers punten
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Eigen parochie op 't Hout
Bouwpastoor Elsen en zijn nieuwe parochie

Door: Marinus van den Elsen, foto's: Leon de Fost, boek 100 jaar St.Lucia en Delpher.

De tweede helft van de 19de eeuw was een tijd vol ingrijpende veranderingen op 
’t Hout. Het begon met de aanleg van het Eindhovens Kanaal in 1846. Niet lang 

daarna in 1857 werd de Houtsche straat, de doorgaande weg van Helmond naar Mierlo, 
verhard met grind. Vervolgens werd de spoorlijn in gebruik genomen in 1866. 

Bevolkingsgroei op 't Hout
Het inwoneraantal van ’t  Hout groeide 
harder dan dat van de dorpskern van 
Mierlo. Met de invoering van het kadaster, 
rond 1830, telde Mierlo-Hout nog onge-
veer 80 huizen. Vijftig jaar later, in 1880, 
was dit aantal al gegroeid naar 135. En 
er waren ook nog eens 45 arbeiders-
woningen in aanbouw op de toenmalige 
Houtsche straat. De nabijheid van indu-
striestad Helmond had een positieve 
uitwerking op de groei van Mierlo-Hout. 
Maar voor de kerkgang moesten de 
Houtenaren als vanouds naar hun paro-
chiekerk in het dorp Mierlo. Dat was voor 
meesten meer dan een half uur gaans en 
voor sommigen bijna een uur!

Dat gaat naar Den Bosch toe
Op 18 maart 1880 schreef Antoon van 
Gennip namens enkele vooraanstaande 
inwoners van ’t  Hout een brief naar 
bisschop Godschalk van ’s-Hertogenbosch. 
Hij verzocht de bisschop om op ’t Hout een 

zelfstandige parochie te stichten met een 
eigen kerk. Een antwoord daarop liet lang 
op zich wachten, maar de bisschop stond 
niet onwelwillend tegenover dit voorstel. 
Op 19 oktober 1882 werd een Houtse 
commissie uitgenodigd bij de bisschop 
om hun ideeën te komen toelichten. 
Deze commissie bestond uit Antoon van 
Gennip, Evert Berkers, Jac. Raymakers en 
Peerke van Vlerken. Zij gingen om drie uur 
's morgens te voet naar Eindhoven om van 
daar uit met de eerste trein naar ’s-Herto-
genbosch te reizen. De bisschop wees hen 
op de hoge kosten die de plannen met zich 
meebrachten. Voor een noodkerk en een 
pastorie zou zeker 25.000 gulden nodig 
zijn, aldus de bisschop. Antoon van Gennip 
antwoordde dat Mierlo een rijke gemeente 
was en dat men een goede intekenlijst 
zou presenteren om de nodige subsi-
dies los te krijgen. De bisschop gaf zich 
gewonnen maar vroeg nog om een beetje 
geduld. Hij wilde pastoor Vissers niet 
onnodig belasten met het opdelen van zijn  

parochie, vanwege zijn hoge leeftijd. Maar 
die vrees bleek ongegrond, want pastoor 
Vissers was bereid om mee te werken aan 
de oprichting van een eigen parochie in 

Mierlo-Hout. Ondanks dat hem dat veel 
parochianen zou schelen en dus minder 
inkomsten zou opleveren. 

Nogmaals op visite bij de bisschop 
In maart 1883 vertrok een tweede 
commissie richting ’s-Hertogenbosch. 
Deze commissie bestond uit Antoon van 
Gennip, Peerke van Vlerken, Johannes van 
den Boogaard en Cornelis van Heuven, 
hoofd van de school. Na een kort gesprek 
kreeg Van Heuven de opdracht de paro-
chiegrenzen in kaart te brengen. Een 
bouwpastoor zou te zijnertijd worden 
benoemd. Een bouwperceel voor de bouw 
van een noodkerk was geen probleem. De 
Houtenaren beschikten al over een grond-
perceel, wat de kosten aanzienlijk zou 
drukken. Dat perceel was te danken aan 
een schenking uit 1861 van de zieke Marten 
van Hoof. Het was centraal gelegen, naast 
de school op ’t Hout, ongeveer op de plaats 
waar in vroeger tijden de Sint Agathakapel 
had gestaan. 

Kapelaan Elsen wordt uitverkozen
Bisschop Adrianus Godschalk ging op 
zoek naar een geschikte bouwpastoor. 
Deken Clerx uit Veghel moet hem op het 
spoor hebben gebracht van kapelaan 
Elsen. Die was destijds werkzaam in de 
Lambertusparochie van Helmond, dat 
viel onder het dekenaat Veghel. Nicolaas 
Franciscus Elsen was op 13 december 
1844 geboren in Wamel, bij Tiel. Op 3 
juni 1871 werd hij priester gewijd en sinds 
4 december 1871 werkte hij in Helmond. 
Na enkele gesprekken met de bisschop 
aanvaardde Elsen zijn taak. 

In 1884 werd in Mierlo-
Hout een nieuwe 

parochie gesticht. Aan de 
Houtsche straat (huidige 

Hoofdstraat) bouwde 
men een pastorie en een 
noodkerk. De noodkerk 

stond links van de pastorie, 
ongeveer op de plek van 
het Unitas-gebouw. De 
Luciakerk zoals we die 
nu kennen werd later 
gebouwd en in 1897 in 

gebruik genomen.

Antoon van Gennip, geboren op 16 mei 1853, 
overleden op 9 maart 1926.

Advertentie in 'De Zuidwillemsvaart'  
van 1 maart 1884.

In 1832 wordt de eerste kadasterkaart van Mierlo vervaardigd. De ligging van de  
pastorie en de noodkerk zijn hierop met twee grijze vlakken aangegeven. Het perceel had 

toen nog nummer 452 (later nr. 1357) en was landbouwgrond.

Zoektocht naar financiele middelen
Op 20 oktober 1883 schreef de bisschop 
een aanbevelingsbrief waarin hij kapelaan 
Elsen de opdracht gaf om de parochie 
’t  Hout op te richten en de benodigde 
gelden daarvoor in te zamelen. De 
bewoners van ’t  Hout waren opgetogen 
en gaven royaal. Elsen zou later in zijn 
memoires opmerken dat ‘de giften ieders 
verwachting verre overtroffen’. Maar voor 
de bouw van een nieuwe kerk en pastorie 
waren meer donaties nodig. Gelukkig had 
kapelaan Elsen nog goede connecties in 
Helmond waar hij twaalf jaar had gewerkt. 
Zodoende ontving hij vele en belangrijke 
giften uit het Helmondse. 
Ook verzocht hij de gemeente Mierlo 
om een subsidie van 10.000 gulden, die 
betaald mocht worden in drie termijnen. 
De weerstand daartegen kwam uit 
onverwachte hoek; gemeente ontvanger 
A.  Sloots schreef brief ‘op hoge poten’ 
aan de bisschop. Hij stelde dat ‘de Zeer
eerwaarde Heer Elsen veel onenigheid zal 
brengen met zijn rondlopen om geld’. Ook 
vond hij dat ’t Hout al zoveel voorzieningen 
had gekregen (een school, de grindweg 
en nu een kerk) terwijl ’t  Broek helemaal 
niets had gehad. Sloots kon uiteindelijk 
niet voorkomen dat de gemeenteraad 
toestemde om een subsidie te verlenen 
van 8.000 gulden. Met enige vertra-
ging werd de gemeentesubsidie op 22 
december 1883 ook goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten. Maar de goed-
keuring bevatte wel enkele beperkingen 
en de opmerking dat andere openbare 
werken niet achterwege mochten blijven. 
Vervolgens werd de weg naar ’t Broek 

verbeterd en de waterwegen vernieuwd. 
Zo had Sloots toch wat bereikt voor de 
inwoners van Mierlo en ‘t Broek.

Het bouwen kan beginnen
Eind 1883 was het benodigde geld bij elkaar 
gesprokkeld. Kapelaan Elsen had een 
bouwtekening voor een pastorie en hulp-
kerk laten maken bij bouwkundige J.W. van 
der Putten in Helmond. Met het metsel-
werk werd begonnen op een symbolische 
dag; St. Jozefdag, 19 maart 1884. Het was 
die dag mooi weer en gedurende de hele 
zomer bleef het weer goed, zodat het werk 
goed opschoot. Het vlotte verloop was ook 
mede de danken aan de dorpelingen. Veel 
inwoners hadden hand- en spandiensten 
verleend om de kosten te drukken. Volgens 
kapelaan Elsen was ‘alles in de beste orde 
verlopen, eenieder der Houtsche inge
zetenen heeft zich beijverd om het werk 
naar behooren te doen slagen’.

Benoeming van de pastoor en 
inzegening van de kerk
Op 1 september 1884 werd kapelaan Elsen 
uitgenodigd bij de bisschop in ’s-Herto-
genbosch. Bij deze gelegenheid benoemde 
de bisschop hem tot pastoor van ’t Hout 
en werd F.P. Ghijsens zijn opvolger als 
kapelaan bij de Lambertusparochie in 
Helmond. Een aantal dagen later, op 
5  september, werd de kersverse pastoor 
ingehuldigd op ’t  Hout. Tevens werd de 
splinternieuwe hulpkerk door hem ingeze-
gend. Het was een groot feest op ’t Hout. 
De pastoor arriveerde om half tien op 
de grens van Helmond en Mierlo, daar 
waar de Mierloseweg de Goorloop kruist.  
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Eigen parochie op 't Hout
Bouwpastoor Elsen en zijn nieuwe parochie

Door: Marinus van den Elsen, foto's: Leon de Fost, boek 100 jaar St.Lucia en Delpher.

De tweede helft van de 19de eeuw was een tijd vol ingrijpende veranderingen op 
’t Hout. Het begon met de aanleg van het Eindhovens Kanaal in 1846. Niet lang 

daarna in 1857 werd de Houtsche straat, de doorgaande weg van Helmond naar Mierlo, 
verhard met grind. Vervolgens werd de spoorlijn in gebruik genomen in 1866. 

Bevolkingsgroei op 't Hout
Het inwoneraantal van ’t  Hout groeide 
harder dan dat van de dorpskern van 
Mierlo. Met de invoering van het kadaster, 
rond 1830, telde Mierlo-Hout nog onge-
veer 80 huizen. Vijftig jaar later, in 1880, 
was dit aantal al gegroeid naar 135. En 
er waren ook nog eens 45 arbeiders-
woningen in aanbouw op de toenmalige 
Houtsche straat. De nabijheid van indu-
striestad Helmond had een positieve 
uitwerking op de groei van Mierlo-Hout. 
Maar voor de kerkgang moesten de 
Houtenaren als vanouds naar hun paro-
chiekerk in het dorp Mierlo. Dat was voor 
meesten meer dan een half uur gaans en 
voor sommigen bijna een uur!

Dat gaat naar Den Bosch toe
Op 18 maart 1880 schreef Antoon van 
Gennip namens enkele vooraanstaande 
inwoners van ’t  Hout een brief naar 
bisschop Godschalk van ’s-Hertogenbosch. 
Hij verzocht de bisschop om op ’t Hout een 

zelfstandige parochie te stichten met een 
eigen kerk. Een antwoord daarop liet lang 
op zich wachten, maar de bisschop stond 
niet onwelwillend tegenover dit voorstel. 
Op 19 oktober 1882 werd een Houtse 
commissie uitgenodigd bij de bisschop 
om hun ideeën te komen toelichten. 
Deze commissie bestond uit Antoon van 
Gennip, Evert Berkers, Jac. Raymakers en 
Peerke van Vlerken. Zij gingen om drie uur 
's morgens te voet naar Eindhoven om van 
daar uit met de eerste trein naar ’s-Herto-
genbosch te reizen. De bisschop wees hen 
op de hoge kosten die de plannen met zich 
meebrachten. Voor een noodkerk en een 
pastorie zou zeker 25.000 gulden nodig 
zijn, aldus de bisschop. Antoon van Gennip 
antwoordde dat Mierlo een rijke gemeente 
was en dat men een goede intekenlijst 
zou presenteren om de nodige subsi-
dies los te krijgen. De bisschop gaf zich 
gewonnen maar vroeg nog om een beetje 
geduld. Hij wilde pastoor Vissers niet 
onnodig belasten met het opdelen van zijn  

parochie, vanwege zijn hoge leeftijd. Maar 
die vrees bleek ongegrond, want pastoor 
Vissers was bereid om mee te werken aan 
de oprichting van een eigen parochie in 

Mierlo-Hout. Ondanks dat hem dat veel 
parochianen zou schelen en dus minder 
inkomsten zou opleveren. 

Nogmaals op visite bij de bisschop 
In maart 1883 vertrok een tweede 
commissie richting ’s-Hertogenbosch. 
Deze commissie bestond uit Antoon van 
Gennip, Peerke van Vlerken, Johannes van 
den Boogaard en Cornelis van Heuven, 
hoofd van de school. Na een kort gesprek 
kreeg Van Heuven de opdracht de paro-
chiegrenzen in kaart te brengen. Een 
bouwpastoor zou te zijnertijd worden 
benoemd. Een bouwperceel voor de bouw 
van een noodkerk was geen probleem. De 
Houtenaren beschikten al over een grond-
perceel, wat de kosten aanzienlijk zou 
drukken. Dat perceel was te danken aan 
een schenking uit 1861 van de zieke Marten 
van Hoof. Het was centraal gelegen, naast 
de school op ’t Hout, ongeveer op de plaats 
waar in vroeger tijden de Sint Agathakapel 
had gestaan. 

Kapelaan Elsen wordt uitverkozen
Bisschop Adrianus Godschalk ging op 
zoek naar een geschikte bouwpastoor. 
Deken Clerx uit Veghel moet hem op het 
spoor hebben gebracht van kapelaan 
Elsen. Die was destijds werkzaam in de 
Lambertusparochie van Helmond, dat 
viel onder het dekenaat Veghel. Nicolaas 
Franciscus Elsen was op 13 december 
1844 geboren in Wamel, bij Tiel. Op 3 
juni 1871 werd hij priester gewijd en sinds 
4 december 1871 werkte hij in Helmond. 
Na enkele gesprekken met de bisschop 
aanvaardde Elsen zijn taak. 

In 1884 werd in Mierlo-
Hout een nieuwe 

parochie gesticht. Aan de 
Houtsche straat (huidige 

Hoofdstraat) bouwde 
men een pastorie en een 
noodkerk. De noodkerk 

stond links van de pastorie, 
ongeveer op de plek van 
het Unitas-gebouw. De 
Luciakerk zoals we die 
nu kennen werd later 
gebouwd en in 1897 in 

gebruik genomen.

Antoon van Gennip, geboren op 16 mei 1853, 
overleden op 9 maart 1926.

Advertentie in 'De Zuidwillemsvaart'  
van 1 maart 1884.

In 1832 wordt de eerste kadasterkaart van Mierlo vervaardigd. De ligging van de  
pastorie en de noodkerk zijn hierop met twee grijze vlakken aangegeven. Het perceel had 

toen nog nummer 452 (later nr. 1357) en was landbouwgrond.

Zoektocht naar financiele middelen
Op 20 oktober 1883 schreef de bisschop 
een aanbevelingsbrief waarin hij kapelaan 
Elsen de opdracht gaf om de parochie 
’t  Hout op te richten en de benodigde 
gelden daarvoor in te zamelen. De 
bewoners van ’t  Hout waren opgetogen 
en gaven royaal. Elsen zou later in zijn 
memoires opmerken dat ‘de giften ieders 
verwachting verre overtroffen’. Maar voor 
de bouw van een nieuwe kerk en pastorie 
waren meer donaties nodig. Gelukkig had 
kapelaan Elsen nog goede connecties in 
Helmond waar hij twaalf jaar had gewerkt. 
Zodoende ontving hij vele en belangrijke 
giften uit het Helmondse. 
Ook verzocht hij de gemeente Mierlo 
om een subsidie van 10.000 gulden, die 
betaald mocht worden in drie termijnen. 
De weerstand daartegen kwam uit 
onverwachte hoek; gemeente ontvanger 
A.  Sloots schreef brief ‘op hoge poten’ 
aan de bisschop. Hij stelde dat ‘de Zeer
eerwaarde Heer Elsen veel onenigheid zal 
brengen met zijn rondlopen om geld’. Ook 
vond hij dat ’t Hout al zoveel voorzieningen 
had gekregen (een school, de grindweg 
en nu een kerk) terwijl ’t  Broek helemaal 
niets had gehad. Sloots kon uiteindelijk 
niet voorkomen dat de gemeenteraad 
toestemde om een subsidie te verlenen 
van 8.000 gulden. Met enige vertra-
ging werd de gemeentesubsidie op 22 
december 1883 ook goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten. Maar de goed-
keuring bevatte wel enkele beperkingen 
en de opmerking dat andere openbare 
werken niet achterwege mochten blijven. 
Vervolgens werd de weg naar ’t Broek 

verbeterd en de waterwegen vernieuwd. 
Zo had Sloots toch wat bereikt voor de 
inwoners van Mierlo en ‘t Broek.

Het bouwen kan beginnen
Eind 1883 was het benodigde geld bij elkaar 
gesprokkeld. Kapelaan Elsen had een 
bouwtekening voor een pastorie en hulp-
kerk laten maken bij bouwkundige J.W. van 
der Putten in Helmond. Met het metsel-
werk werd begonnen op een symbolische 
dag; St. Jozefdag, 19 maart 1884. Het was 
die dag mooi weer en gedurende de hele 
zomer bleef het weer goed, zodat het werk 
goed opschoot. Het vlotte verloop was ook 
mede de danken aan de dorpelingen. Veel 
inwoners hadden hand- en spandiensten 
verleend om de kosten te drukken. Volgens 
kapelaan Elsen was ‘alles in de beste orde 
verlopen, eenieder der Houtsche inge
zetenen heeft zich beijverd om het werk 
naar behooren te doen slagen’.

Benoeming van de pastoor en 
inzegening van de kerk
Op 1 september 1884 werd kapelaan Elsen 
uitgenodigd bij de bisschop in ’s-Herto-
genbosch. Bij deze gelegenheid benoemde 
de bisschop hem tot pastoor van ’t Hout 
en werd F.P. Ghijsens zijn opvolger als 
kapelaan bij de Lambertusparochie in 
Helmond. Een aantal dagen later, op 
5  september, werd de kersverse pastoor 
ingehuldigd op ’t  Hout. Tevens werd de 
splinternieuwe hulpkerk door hem ingeze-
gend. Het was een groot feest op ’t Hout. 
De pastoor arriveerde om half tien op 
de grens van Helmond en Mierlo, daar 
waar de Mierloseweg de Goorloop kruist.  



16

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

Een veilige 
omgeving om te 
kunnen ontdekken, 
ontmoeten en 
ontwikkelen.

Kindcentrum In het Hart van het Hout
Slegersstraat 2a Dol� jnlaan 81
5706 AX Helmond 5706 BT Helmond
T 0492-523701  T 0492-534649

www.inhethartvanhethout.nl

LAAT OOK IN DE WINTER
DE ZON UW ELEKTRICITEIT BETALEN

WIJ WILLEN DE ZON BEDANKEN
SAMENWERKEN MET JOU IS

FANTASTISCH!

GRATISbtw-teruggaveservicet.w.v. € 149.95!
VERDUURZAAMHEID BEGINT BIJ ZONNEPANELEN

085 - 002 84 17

INFO@VERIGO.NL

WWW.VERIGO.NL



175

Hier  stond een mensenmenigte de 
pastoor al op te wachten en werd hij in 
een stoet naar zijn pastorie geleid. Het 
verdere verloop van die dag is mooi na 
te lezen in een verslag van een dag later 
in 'De Zuidwillemsvaart' dat hieronder is 
afgebeeld. De dag werd afgesloten met 
een gezamenlijke ‘vischmaaltijd’ op de 
pastorie, want het was die dag vrijdag. 

De eerstvolgende dagen had de pastoor 
het al erg druk. De paus had een drie-
daags kerkelijk feest (triduüm) uitge-
schreven rondom Maria (Onze Lieve Vrouw 
Geboorte). Zodoende zat de hulpkerk op 
zaterdag, zondag en maandag ‘bomvol’. 

De drukte hield aan, want ook inwoners 
van de omliggende dorpen waren nieuws-
gierig naar de nieuwe pastoor en wilden 
de kerk bezichtigen. ’s Zondags las hij, na 
een dankwoord aan de parochianen, in de 
kerk de oprichtingsbul van de bisschop 
voor, alsmede de aanstellingsbrief van het 
kerkbestuur. De eerste kerkmeesters waren 
Peter van Vlerken, Everardus Berkers, 
Joannes van der Putten en Joannes 
Vervoort. In het bisschoppelijk schrijven 
stond verder dat St. Lucia de beschermhei-
lige werd en de parochie onder het deke-
naat Asten zou ressorteren. Tevens werden 
de nieuwe parochiegrenzen beschreven 
(zie kadertekst hieronder).

Het kerkhof kon op 26 september 1884 
door pastoor Elsen worden ingezegend. 
Het kerkhof-perceel was oorspronkelijk 
eigendom van de gemeente Mierlo en 
werd voor 1.100 gulden gekocht. 

De nood- of hulpkerk heeft ruim tien jaar 
dienstgedaan. Het was te voorzien dat het 
kerkje al snel te klein zou worden door het 
groeiend aantal parochianen. De parochie 
telde bij de start 995 inwoners. Vijf jaar 
later was dit aantal al gegroeid naar 1113. 
Het zou nog tot mei 1897 duren voordat 
de huidige Luciakerk in gebruik werd 
genomen. Meer hierover in de volgende 
editie van Ons Mierlo-Hout Magazine.

ADVERTENTIERUIMTE

Pastoor Elsen in 1909. Hij werd op 13 december 1844 geboren  
in Wamel en overleed in Mierlo-Hout op 15 september 1917.

Verslaggeving in 'De Zuidwillemsvaart'  
van 6 september 1884.

De grensscheiding en de omschrijving 
dier nieuwe parochie zal zijn als volgt:
Uitgaande van het punt, waar de weg van 
Eindhoven naar Helmond doorsneden 
wordt door de Mierlo’s waterloop, volgt 
men dien waterloop, of liever de grens-
scheiding tusschen de gemeente Mierlo en 
Helmond, tot aan de Zuid-Willemsvaart 
nabij sluis no.8; vandaar volgt men over de 
Zuid-Willemsvaart, wederom de burger-
lijke grens tusschen Helmond en Mierlo tot 
aan het punt, waar aan de overzijde van 
de Zuid-Willemsvaart het Eindhovensch 
Kanaal aanvangt; van dit punt uitgaande 
doorsnijdt men de Zuid-Willemsvaart om 
dan verder te volgen het Eindhovensch 

Kanaal tot de Baan van Brandevoort; 
die Baan volgt men tot den weg van 
Kalderman, om dan verder te volgen dien 
weg van Kalderman, - het Schuilenpadje, - 
den Neerheischen weg tot aan het Staats-
spoor; verder volgt men het Staatsspoor 
in Zuidwestelijke rigting tot aan de burger-
lijke grens van de gemeente Nuenen c.a., 
welke grens men volgt tot den waterloop, 
de Schooten of Stiphoutschen waterloop, 
om dezen dan te volgen tot aan -en verder 
over de burgerlijke grens tusschen Mierlo 
en Helmond in de rigting, waar die loop 
den weg doorsnijdt van Helmond naar 
Eindhoven op het punt, van waar men is 
uitgegaan.

Bronnen:
  Diverse auteurs, 1984: 

100 jaar St. Lucia  
MierloHout, 18841984

  Coenen, J., 2004:  
Mierlo van oorsprong tot 
heden, 354356

  Philipsen, M., 2003:  
De geschiedenis van het 
Hout in vogelvlucht, in 
Opt Hout, 2579

  www.delpher.nl
  Met dank aan  

Henk Goossens
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Wat gebeurt er eigenlijk met alle inge-
zamelde textiel? Hoeveel van deze kle-
dingstukken worden opnieuw gedragen 
en hoeveel vinden een tweede leven op 
een andere plek? 

Veel mensen denken dat alle gedoneerde 
textiel één op één in arme landen terecht-
komt. Natuurlijk gaat er ook kleding naar de 
arme landen, maar ook daar moeten men-
sen het gewoon kopen. Wat trouwens wel 
leuk is om te weten is dat schone en hele 
knuffels wel één op één in Afrika terecht ko-
men. Daar kan je veel kinderen dus erg blij 
mee maken. Nog altijd gooien Nederlanders 
massaal textiel in de afvalbak. Dit is jaarlijks 
al gauw 124 miljoen kilogram textiel dat ver-
dwijnt door verbranding en wordt dus niet 
gerecycled.  Dat is ontzettend zonde. Door 
jouw textiel te doneren in de textiel contai-
ners van de Kluppels geef je het door. Wist 
je bijvoorbeeld dat alle textiel welkom is? 
Niet alleen wat nog draagbaar is, maar ook 
als het versleten en kapot is. Naast textiel 
mogen ook schoenen/laarzen, knuffels en 
accessoires zoals riemen, tassen, hoeden 
en petten in de textielcontainer.Het inza-
melen van textiel wordt door de gemeente 
Helmond zelf gedaan: De voordelen van het 
scheiden van textiel zijn rechtstreeks voor 
de inwoners. Het inzamelen en sorteren van 
het textiel creëert in Helmond werkgelegen-
heid voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de herbruik-
bare kleding beschikbaar gesteld aan de 
Helmondse minima.

Innoveren met oude kleren
Naast kleding worden er ook geluiddem-
pende / absorberende producten ge-
maakt van oude kleding, oude poetslap-
pen en andere bruikbare producten. Het is 
dus op heel veel manieren zonde om jouw 
kleding niet naar de Kluppels te brengen, 
omdat er op zoveel verschillende vlakken 
iets moois mee kan worden gedaan.

Waarom textiel verkocht wordt
Dat het herbruikbaar textiel wordt ver-
kocht en niet weggeven heeft een econo-
mische reden.  “Door textiel te verkopen 
wordt het economische klimaat gunstig 
gehouden en wordt er geen schade toe-
gebracht. Belangrijk hierbij is trouwens wel 
of het gaat om een commerciële of chari-
tatieve textielinzamelaar. Bij de Gemeente 
c.q. de Kluppels worden de opbrengsten 
aangewend voor de gemeenschap. Textiel 
dat niet meer gebruikt wordt krijgt een 
tweede leven, waardoor het niet in de ver-
brandingsoven belandt. 

Jouw oude vest houdt dus niet alleen ie-
mand letterlijk warm, maar zorgt er ook 
voor dat iemand aan de andere kant van 
de wereld er warmpjes en netjes bij zit. Is 
jouw kledingkast weer eens toe aan een 
grondige opruiming? Je hebt zo een hoop 
vuilniszakken vol met kleren die je niet 
meer gebruikt. Wat doe je daar dan mee? 
Gun je kledingstukken een tweede leven 
door ze naar de Kluppels te brengen. U 
speelt automatisch gratis mee met onze 
loterij, maandelijkse trekking. Iedere zater-
dag van 09.00 uur tot 13.00 uur bent u 
van harte welkom bij de 
Kluppelhal Koeveldsestraat 16.

De Kluppels
Commissie OPK

Gun uw oude 
kleding een 
tweede leven 

Ten eerste willen we iedereen bedan-
ken die op ons heeft gestemd tijdens 
de Rabo Clubkascampagne. Hiermee 
is een prachtige resultaat opgehaald 
van € 1.076,15. Dit geldt zal goed be-
steed worden en komt ten goede aan 
de (jeugd)leden van de vereniging.

Verder is het u misschien al opgevallen 
dat het ondanks alle coronaregels elke 
zaterdagmiddag een drukte van belang 
is bij de scoutingboerderij. Jeugdleden 
tot en met 17 jaar van scouting vallen 
onder de vrijstellingsregel van RIVM en 
veiligheidsregio en mogen groepsbij-
eenkomsten door laten gaan. 

Bij de scouting beschikt elke speltak 
over een eigen lokaal en is het dan ook 
mogelijk om alle groepen aanwezig te 
laten zijn. Ook kunnen we gebruik ma-
ken van ons buitenterrein en het bos. 
Natuurlijk heeft de vereniging zich te 
houden aan de richtlijnen van Scouting 
NL en RIVM. 

Ook zijn er nu geen ouders toegestaan 
in de boerderij en kunnen overnachtin-
gen en weekenden niet georganiseerd 
worden, maar ondanks de regels merkt 
de scouting dat de groepsmiddagen 
goed bezocht worden en dat de leden 
het fijn vinden dat ze samen kunnen zijn 
met hun leeftijdsgenoten.

Nieuws van 
Scouting 
Mierlo-Hout
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BRAND
NEWOMAN 
VERWENDAG 

Door Jet Uijen

De keuze viel op Monique. Het was Joke van 
Eemeren die haar vriendin Monique Hen-
kelman uit Mierlo-Hout had voorgedragen. 
Elk huisje heeft z’n kruisje, zo ook dat van 
Monique, maar naast haar eigen besognes 
is niets Monique te veel om ook anderen te 
helpen. Joke nam de man van Monique en 
haar vader in vertrouwen om de agenda op 
de verwendag schoon te houden. Monique 
zelf wist van niets tot vrijdagochtend half 9.  

Eerst een kopje thee en uitleg waarvoor en 
waarom ze bij Boutique4more is beland. 
Verbouwereerd kijkt ze haar vriendin aan:  
“Ik? Nee, maar dat kan toch niet? Dit alles 
voor mij? Er was iets met de gemeente en 
hekjes. Ik dacht vrijdag nog: niks in de agen-
da, dan gaan we eindelijk is wat leuks doen. 
Ik vond het wel raar dat de wekker zo vroeg 
stond op een vrije dag, maar mijn man zei 
me dat ik vast vergeten was om de wekker 
uit te zetten.” Er is geen tijd om lang na te 
denken. Even later wordt ze opgehaald door 
Jolanda van Pedicure Jolanda die Monique’s 
voeten zal verzorgen en verwennen.

Hierna door naar Praktijk KI-MA waar Hella 
haar een ontspanningsmassage gaf. Tijdens 
de behandeling ging de bel. Oeps, dacht 
Hella, dat is niet fijn voor Monique, maar 
ze had niets in de gaten. Ze was een beetje 
weggedommeld, zo relaxed en ontspannen 
was ze. De lunch bij Villa Vesper kon van-
wege Covid-19 daar niet plaatsvinden. Maar, 
dachten Nicolette en Nathalie, dan brengen 
we de lunch naar een andere plek, waar het 
wel kan. Zo kon ze toch nog van een lekkere 
lunch genieten. De planning is strak en als 
volgende verwenmoment staat Monique 
Fieten van Schoonheidssalon Helion op het 
programma. Monique Fieten reinigt en ver-
zorgt de huid, masseert en tot slot krijgt ze 
een mooie make-up. Omdat Monique nor-
maliter geen make-up gebruikt, heeft Mo-
nique Fieten het mooi natuurlijk gehouden. 
Volgende adres is Kapsalon De Veste van 
Petra Adelaars. Wassen, een kleurtje en de 
haren mooi opgestoken. Vakwerk! Dan komt 
ze binnen bij Boutique4more. “Kledingsetje 
uitzoeken? Nee joh, ik dacht dat ik dat van-
morgen verkeerd gehoord had”, zegt Moni-
que. Jet van Boutique4more heeft 3 sets 
voorbereid waarvan ze denkt dat Monique 

daar blij mee zal zijn. Dit was goed inge-
schat, het leek wel turbo shoppen. Daarna 
gaat Monique naar buiten met Sonja van 
Asdonk. Zij maakt foto’s van Monique die je 
ook op deze pagina ziet.

Terug binnen wachten er nog verrassingen: 
een cadeaubon van Studio Marychi voor een 
yoga of meditatie bijeenkomst, een prachtig 
boeket bloemen van Inge van Seringe, een 
flesje wijn plus cadeaubon van Hanneke 
van Slagerij Vogels, een cadeaubon voor een 
schoonheidsbehandeling bij Meggy van In-
essensa. Omdat er wegens Covid-19 niet ge-
geten kan worden bij Cafetaria Brandevoort, 
ook een cadeaubon van deze zaak. De dag 
daarna de volgt de nazorg. Hoe heeft Moni-
que de verwendag ervaren? “Het was gewel-
dig, een droom. Even weg uit de hectiek. Wat 
heb ik het fijn gehad. Ik ben iedereen dank-
baar dat ze dat voor mij hebben gedaan. Ik 
heb weer meer energie, ik raak er niet over 
uitverteld!” De organisatie dankt alle on-
dernemers die hierboven zijn genoemd en 
die belangeloos deel hebben genomen aan 
deze Verwendag. De volgende Brandnewo-
man Verwendag vindt plaats in mei 2021.

In het voorjaar kon de Brandnewoman Verwendag 
vanwege de lockdown niet doorgaan, maar nu kon het 
gelukkig weer wel. De organisatie keek er zelf ook erg naar 
uit om deze Verwendag weer te mogen organiseren. En alles 
uiteraard coronaproof. Opnieuw waren er  veel aanmeldingen 
en opnieuw was het voor de teamleden erg moeilijk om 
iemand te kiezen. Alle genomineerden, en dan ook 
allemaal, verdienden een Verwendag. 

Monique Henkelman| F Sonja van Asdonk

Savant-Alphonsus wil aan het einde van dit heftige jaar haar per-
soneel en vrijwilligers gepast bedanken, maar ook het teamgevoel 
versterken en lokaal voor Mierlo-Hout iets betekenen. In plaats van 
de jaarlijkse kerstviering, die niet door kan gaan, wordt een wed-
strijd georganiseerd: ‘welk personeelslid of vrijwilliger maakt de 
mooiste/lekkerste cake,  met daarbij de leukste  foto.’ 
Voor Kerst wordt de winnaar bekendgemaakt, waarvan Ons Mier-

lo-Hout Magazine zeker zal berichten. Ondernemersvereniging 
Mierlo-Hout werd daarnaast benaderd en samen is besloten om 
een voucher uit te geven voor personeel en vrijwilligers die men kan 
besteden bij de lokale Houtse ondernemers. Een mooie geste van 
Savant-Alphonsus naar personeel en vrijwilligers, die wel wat extra 
hebben verdiend en een mooi gebaar naar de lokale ondernemers, 
een win-win activiteit.

Savant-Alphonsus steunt lokaal
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Pastoor Pieter Scheepers (48), nu nog pastoor van Asten-So-
meren, wordt op verzoek van bisschop Gerard de Korte, per 1-1-
2021 pastoor van de Damiaanparochie (Mierlo-Hout, Stiphout, 
Brandevoort, Helmond-West) in Helmond. Door het aanstaan-
de vertrek van pastoor Norbert Swagemakers,  zat de grote pa-
rochie verlegen om een goede vervanger. 

Die heeft men dan ook zeker gevonden. Pieter, van geboorte 
Mierlo-Houtenaar, heeft zijn familie en vrienden allemaal in deze 
regio wonen en ziet er naar uit om weer ‘thuis’ te komen, alhoe-
wel hij het prima naar zijn zin had in Asten-Someren en voor-

heen Berkel-Enschot. Vele instanties en verenigingen reageren 
met vreugde op deze benoeming en zien uit naar een vruchtba-
re samenwerking, waarbij positiviteit de boventoon zal hebben. 
Wanneer de officiële installatie plaats zal vinden is nog niet be-
kend, men hoopt omstreeks februari 2021 het een en ander te 
kunnen laten plaats vinden. 

Ook werd bekendgemaakt dat Rene de Weerd als opvolger van 
diaken Ton Scheepens geïnstalleerd zal worden tot diaken.

www.damiaanhelmond.nl

Pieter Scheepers, Mierlo-Houtenaar van geboorte
Damiaan parochie Helmond krijgt nieuwe pastoor

Fors meer bestellingen
HellemondGift waardebon 
in de lift door Corona
Stichting HellemondGift waardebon 
meldt fors meer eindejaarsbestellingen 
door de corona ‘perikelen’. Mensen vre-
zen dat ze dit jaar met kerst meer aan 
huis zijn gebonden, ze kiezen dan vaker 
HellemondGift als cadeau. Deze waarde-
bon is immers te besteden bij meer dan 
120 Helmondse ondernemers (horeca, 
detailhandel, cultuur en nog veel meer) 
en blijft onbeperkt geldig. 

Men kan dus met deze bon gaan ‘shop-
pen’, ook op een ander tijdstip in het jaar. 
De Helmondse economie wordt zo on-

dersteund en het is toch gewoon leuk om 
deze bon cadeau te krijgen! Ook de ge-
meente, scholen, bedrijven, mantelzorg-
actie en instanties, kiezen vaker voor de 
HellemondGift als eindejaarswaardering, 
maar ook door het jaar heen bij een bij-
zondere beloning of waardering of jubile-
um. 

HellemondGift fijn om te geven, 
maar nog fijner om te krijgen!
Kijk op www.hellemondgift.nl voor de ver-
kooppunten. Grotere bestellingen mailen 
naar administratie@hellemondgift.nl

w
w
w.
he
ll
em
on
dg
ift
.n
l

/h
ell
em

on
dg
ift

Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook

750
750 ,

15
20

15
20

C
A

D
E

A
U

B
O

N

V
oo

rs
te

l b
on

ne
n 

D
IN

 L
an

g.
in

dd
   

3

4-
6-

20
15

   
16

:4
0:

56

Ge
fe

lic
ite

er
d!

Ge
fe

lic
ite

er
d!

U
 m

aa
kt

 k
an

s o
p 

ee
n 

le
uk

e 
pr

ijs
!

G
a 

na
ar

w
w

w
.h

el
le

m
on

dg
ift

.n
l/p

rij
s

w
w

w
.h

el
le

m
on

dg
ift

.n
l/p

rij
s

en
 v

ul
 d

e 
ge

vr
aa

gd
e 

Ie
de

re
 m

aa
nd

 w
or

dt
 d

e 

pr
ijs

w
in

na
ar

 b
ek

en
d 

ge
m

aa
kt

 v
ia

 o
nz

e 

w
eb

sit
e 

en
 v

ia
 Fa

ce
bo

ok
.

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs

505050505050505050505050
pr

ijs
w

in
na

ar
 b

ek
en

d 

pr
ijs

w
in

na
ar

 b
ek

en
d 

ge
m

aa
kt

 v
ia

 o
nz

e 

ge
m

aa
kt

 v
ia

 o
nz

e 

w
eb

sit
e 

en
 v

ia
 Fa

ce
bo

ok
.

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs
C

A
D

E
A

U
B

O
N

w
w
w.
he
ll
em
on
dg
ift
.n
l

15
10

5 ,-
/h
el
le
m
on

dg
ift

Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook

Ge
fe

lic
ite

er
d!

U 
m

aa
kt

 k
an

s o
p 

ee
n 

le
uk

e 
pr

ijs
!

Ga
 n

aa
r

w
w

w
.h

el
le

m
on

dg
ift

.n
l/p

rij
s

w
w

w
.h

el
le

m
on

dg
ift

.n
l/p

rij
s

en
 v

ul
 d

e 
ge

vr
aa

gd
e 

ge
ge

ve
ns

 in
!

Ie
de

re
 m

aa
nd

 w
or

dt
 d

e 
pr

ijs
w

in
na

ar
 b

ek
en

d 
ge

m
aa

kt
 v

ia
 o

nz
e 

w
eb

sit
e 

en
 v

ia
 Fa

ce
bo

ok
.

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs
zo

rg
vu

ld
ig

 al
s b

ew
ijs

w
w
w.
he
ll
em
on
dg
ift
.n
l

w
w
w.
he
ll
em
on
dg
ift
.n
l

15
10

55555555555555 ,-,-,-,-,-,-

Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook

Ge
fe

lic
ite

er
d!

U 
m

aa
kt

 k
an

s o
p 

ee
n 

le
uk

e 
pr

ijs
!

Ga
 n

aa
r

Ga
 n

aa
r

w
w

w
.h

el
le

m
on

dg
ift

.n
l/p

rij
s

w
w

w
.h

el
le

m
on

dg
ift

.n
l/p

rij
s

en
 v

ul
 d

e 
ge

vr
aa

gd
e 

ge
ge

ve
ns

 in
!

Ie
de

re
 m

aa
nd

 w
or

dt
 d

e 
pr

ijs
w

in
na

ar
 b

ek
en

d 
ge

m
aa

kt
 v

ia
 o

nz
e 

w
eb

sit
e 

en
 v

ia
 Fa

ce
bo

ok
.

w
eb

sit
e 

en
 v

ia
 Fa

ce
bo

ok
.

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs
zo

rg
vu

ld
ig

 al
s b

ew
ijs

w
w

w.
he

ll
em

on
dg

ift
.n

l

Bewijs van uitgifte (achterhouden op uitgiftepunt).

Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook

Deze cadeaubon is alleen geldig inclusief afscheurstrook

20
,-

20
,-

15
30

15
30

Ge
fe

lic
ite

er
d!

Ge
fe

lic
ite

er
d!

U
 m

aa
kt

 k
an

s o
p 

ee
n 

le
uk

e 
pr

ijs
!

G
a 

na
ar

w
w

w
.h

el
le

m
on

dg
ift

.n
l/p

rij
s

w
w

w
.h

el
le

m
on

dg
ift

.n
l/p

rij
s

en
 v

ul
 d

e 
ge

vr
aa

gd
e 

ge
ge

ve
ns

 in
!

Ie
de

re
 m

aa
nd

 w
or

dt
 d

e 
pr

ijs
w

in
na

ar
 b

ek
en

d 
ge

m
aa

kt
 v

ia
 o

nz
e 

w
eb

sit
e 

en
 v

ia
 Fa

ce
bo

ok
.

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

Be
w

aa
r d

ez
e 

st
ro

ok
 

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs

zo
rg

vu
ld

ig
 al

s b
ew

ijs

F | Rob Fritsen



21

Het oudste lid is Wim van de Vorst, 91 jaar. Momenteel gebles-
seerd, maar hij hoopt weer spoedig aan te sluiten. Vorig jaar is 
Piet “Sigaar” Raaijmakers gestorven. Hij werkte bijna de hele 
week op het kerkhof en in de pastorietuin. Een groot gedeelte 
van zijn werk is overgenomen door Jos Brummans. De overige 
werkzaamheden doen we samen. 

Het Columbarium, urnenmuur, en omgeving wordt zuiver ge-
houden door Nellie van Bergen. Voor het zwaardere werk hebben 
we sinds kort de beschikking over de Fendt uit 1958 van Tommie 
Moors. Helemaal gereviseerd en opnieuw gespoten, dus ideaal 
voor toertochten en het zware werk op en rond het kerkhof. Voor 
de zekerheid is de tractor drie weken geleden ingezegend door 
pastoor Norbert Swagemakers. 

Namens de schoefelploeg, Jan Roefs.

‘Skoeffelploeg’
Mierlo-Hout 
blijft actief 
Op het kerkhof van de Damiaanparochie 
in Mierlo-Hout zijn elke dinsdagmorgen 
een achttal mannen in de weer om het 
netjes te houden. Onder leiding van Jan 
Swinkels wordt het jaar rond (als het niet 
regent) druk geschoefeld, blad geruimd, 
onkruid gewied en de paden zuiver 
gehouden. 

Werk ‘Piet Sigaar’ gaat voort

V.l.n.r. Jan Swinkels, Jos Brummans, Tommie Moors, Jan Roefs, 
Hans Scheepers, Nelleke (houdt het Colombarium netjes) en Wim 
van de Vorst, het oudste lid van 91 jaar.  |  F Jan Roefs

Jos Brummans, Jos Dekkers, Henk van Berne (nieuw lid), Hans 
Scheepers, Jan Swinkels (de leider), Piet van Dijk, Tommie Moors, 
Jan Roefs en pastoor Norbert Swagemakers..  |  F Jan Roefs

Vanwege het gedwongen thuis zitten en 
wellicht de angst die Corona oproept om 
zich onder de mensen te begeven, heeft 
de werkgroep van Buurtpreventie Apos-
telwijk een Buurthulp-actie in haar wijk 
opgezet. 

De ene persoon wil graag zijn/haar huis 
eens uit, waar de ander veel meer beperkt 
is in diens mogelijkheden en juist om het 
een of ander verlegen zit!  
In een huis-aan-huis en (per e-mail) 
verspreide flyer is aan alle bewoners ge-

vraagd of zij melding willen maken van 
knelpunten waar zij in deze tijd tegenaan 
lopen. Tegelijkertijd is er  gezocht naar de 
bereidwilligheid van anderen om op di-
verse vlakken een bijdrage te leveren aan 
de oplossing hiervan.  

Bezoek vooral ook de websites van de an-
dere aanbieders (zoals Helmond-voor-el-
kaar of Kansrijk) mochten uw wensen 
of capaciteiten daar beter aansluiten of 
wanneer u hulp zoekt voor iemand buiten 
onze wijk.  Maar kèn of bèn jij een Apos-

telwijker die durft aan te geven, dat een 
beetje hulp welkom zou zijn?   Of kùn en 
wìl jij iets betekenen voor de medemens 
binnen de Apostelwijk, dan brengt Buurt-
preventie Apostelwijk vraag en aanbod 
graag bij elkaar. De Apostelwijk wordt be-
grensd door het spoor, de Goorloop en de 
Mierloseweg.  
 
Voor meer informatie verwijzen hoofd-
coördinatoren Berry Smits en Daniëlle 
Kuijpers-Verhorevoort naar: buurtpreven 
tie-apostelwijk@outlook.com. 

Buurthulp Apostelwijk 
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H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R T :

KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER 
VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:

ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN
WIM MULKENS RADIO/TV
JAN LINDERS

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

ELECTROWORLD WOUT VAN VLERKENELECTROWORLD WOUT VAN VLERKEN

H O U T S N I P P E R S  P R E S E N T E E R T

KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER 
VERKRIJGBAAR VOOR UW HOUTSNIPPERS PUNTEN BIJ:

P R E S E N T E E R T

KERST LOTEN ZIJN VANAF 1 DECEMBER 

KerstKerstKerstKerstKerstKerstKerstKerst
Loterij

Begonnen meer dan 15 jaren geleden als 
recreant-mountainbikers, mogen we in-
middels toch wel zeggen dat er een goed 
getraind stel in nieuwe tenues rondrijd in 
de regio. Als ‘Diesel’ mogen ze de grote 
stad niet meer in, maar er is plaats ge-
noeg rond Helmond.

Klokslag 14.00 uur elke zaterdag, verza-
melen bij clubhuis de Barrier (als het weer 
kan), kijken waar de wind vandaan komt 
en wegkapitein Adriaan bepaald samen 
met assistent-wegkapitein Jos, waar de 
club heen fietst. Robbie, Frank, Roland, 
Peter en Ad volgen dan, regen of geen 
regen, gedwee. In een straf tempo wordt 
er gefietst. Gemiddeld een 40 tot 50 km 
door de bossen, een kleine rustpauze 
hoort er bij. Daarna de rit doornemen bij 
clubhuis de Barrier, waar uitbater Koen al-
tijd precies kan uitleggen, waarom hij weer 
niet is meegefietst, maar hij is wel aan het 
trainen…
Gastrenners zijn altijd welkom om een 
keer mee te fietsen, elke zaterdag 14.00 
uur bij de Barrier, vertrek.

‘Oude Diesels’ 
doen het nog goed

F | Ben GoedeF | Ben Goede

Houd(t) Nooit Op
met nieuwe tenues 
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BEREIKBAARHEID 
                 DIENSTEN

Dokter: 
(alleen spoedgevallen): Centr. 
Huisartsenpost, tel. 088-8765151, 
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 
17:00-08:00 uur, 
weekend/feestdagen.

Apotheek: 
(alleen spoedgevallen): 
Dienstapotheek Peelland, 
Tel. 0492-595 983
Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 18:00-08:30 uur, 
weekend/feestdagen.

Politie: 
Politie afdeling Helmond 
Centrum, bezoekadres: 
Kasteel-Traverse 101, Helmond. 
Tel. 0900-8844 | www.politie.nl

Wijkagenten: 
Monique Aelmans 
monique.aelmans-frissen@
politie.nl

Rianne van Veghel 
rianne.van.veghel@politie.nl
Tel. 0900-8844

Slachtofferhulp: 
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900-0101

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

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

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

09:00-17:00 uur in Wijkhuis West-
wijzer, Cortenbachstraat 70, 5707 
TJ, Helmond. Hulplijn peelregio, 
085-0200011, www.hulplijnpeel, 
regio@levgroep.nl

Savant Zorg:
Informatie / vragen over onze zorg 
en diensten, tel. 0492-572000, iede-
re werkdag van 08:00-17:00 uur. Ook 
acute zorg 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Nieuwe aanmeldingen tel. 
088-7891600 www.savant-zorg.nl 
of email: info@savant-zorg.nl

Buurtzorg: 
24-uurs verpleging en verzorging. 
Tel 06-10895393, email:
helmondwest@
buurtzorgnederland.com

ZuidZorg: 
Diverse soorten thuiszorg, ook in 
Mierlo-Hout. Wij zijn er voor 
iedereen. 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar via tel. 
040-2308408, www.zuidzorg.nl, 
e-mail: info@zuidzorg.nl, 
twitter:@zuidzorghelmond, 
www.facebook.com/
zuidzorghelmond

Wijkraad: 
Postadres: Harz 11, 5706 PA, 
Helmond. Website: 
www.wijkraadmierlohout.nl, 
Twitter @WRMierloHout, 
e-mail: secretariaat@
wijkraadmierlohout.nl. 
Melding gevaarlijke/te verbeteren 
verkeerssituaties via:

verkeer@wijkraadmierlohout.nl

Tandartsen kring Helmond
Alleen spoedgevallen
06-22303555 

Vereniging: 
Huurderse Belangen Vereniging 
Compaen, Scharstraat 2, 5706 EE 
Helmond. 06-16920669, 
e-mail: info@hbvcompean.nl, 
website: www.hbvcompaen.nl. 
Spreekuur op afspraak.

Pastoor: 
Spreekuur: dinsdag van 09:30-
10:00 uur, donderdag van 18:00-
18:30 uur. Pastorietijden: Dinsdag 
t/m donderdag van 09:30-13:30 
uur. Zowel persoonlijk als tele-
fonisch, tel. 0492-522930 (ook 
aanmelden dopen, trouwen en 
ziekenbezoek). In dringende 
gevallen kunt u altijd 
0492-522930 bellen.

Oud papier: 
Elke zaterdag van 09:00-
13:00 uur, Koeveldsestraat 16 
(buitenterrein Kluppelhal). 
info@kluppels.nl

Mierlo-Hout in Actie: 
www.mierlohoutinactie.nl
secretariaat@mierlohoutinactie.nl

Wijkhuis de Geseldonk: 
www.degeseldonk.nl
secretariaat@degeseldonk.nl
Tel. 0492-537495.

BEREIKBAARHEID 
                 DIENSTEN

Dokter: 

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 7 december 2020.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie november 2020: Mevrouw van de Weyer
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VERKOCHT

TE KOOPNIEUW

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Dr. Dreeslaan 8

DIRECT VERKOCHT

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Eifel 2

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
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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
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De Alpen 11 Calsstraat 51

VERKOCHT

TE KOOPNIEUW

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Dr. Dreeslaan 8

DIRECT VERKOCHT

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Eifel 2

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

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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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De Alpen 11 Calsstraat 51

VERKOCHT

TE KOOPNIEUW

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Dr. Dreeslaan 8

DIRECT VERKOCHT

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Eifel 2

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

Calsstraat 51

VERKOCHTDIRECT VERKOCHT

Eifel 2

*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


