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Beste leerlingen van groep 8,
 
Onze digitale open dag zit erop. Op 7 februari lanceerden we een 
nieuwe film over onze school. Kijk de video terug om te horen wat 
leerlingen vertellen over het Carolus!

Daarnaast lieten we films zien over onze afdelingen: 
mavo, havo en atheneum/gymnasium. Alles is te vinden op 
www.carolus.nl. U kunt op onze website een afspraak 
inplannen voor een virtueel, persoonlijk gesprek. Wij zitten 
voor u klaar op 24 en 28 februari en op 3 en 10 maart.
 
Helaas hebben we niemand fysiek kunnen ontmoeten op onze open dag. Gelukkig zijn er nog 
wel drie meeloopmiddagen voor leerlingen van groep 8. Deze vinden plaats op 24 februari 
en op 3 en 10 maart.  Meer info en inschrijven kan via onze website. Belangrijk is ten slotte 
natuurlijk de aanmelding. Die is anders dan anders; aanmelden kan van 1 t/m 22 maart. 
Ook hierover alles op www.carolus.nl.
 
Het is een tijd vol onzekerheden. Wij weten echter één ding zeker: 
we gaan voor een schooltijd om nooit te vergeten!

International Business College • Versterkt talenonderwijs • Leren op de havo • Leisure & Lifestyle Class • Brainportschool
Geo Future School • Je eigen coach • Ondernemende mavo-plus • Atheneum én gymnasium • Carolus Academie
XL-leren: op zoek naar jouw talent • Notebook-onderwijs • Kunst en cultuur • Grenzen over • Vakken als 3D-Design en 
Global Issues • Begeleiding op maat • Health & Wellness Class • Design & Technology Class • Een leuke schooltijd!
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De prachtige Luciakerk
Prijswinnend ontwerp van architect C. Franssen

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

Ook al kent onze tijd minder kerkgangers, toch is de Luciakerk nog steeds het 
stralende middelpunt van Mierlo-Hout. Het beeldbepalende en imposante gebouw 

is al ruim 120 jaar niet weg te denken uit het dorpshart. En de Mariakapel in de 
kerk voorziet in een groeiende behoefte. Dorpelingen kunnen er dagelijks terecht 
voor een bezinningsmoment of een kort gebed en laten er een brandend kaarsje 
achter. In de november editie van Ons Mierlo-Hout Magazine werd uit de doeken 

gedaan hoe parochie van Mierlo-Hout en de hulpkerk tot stand kwamen.  
In dit artikel gaan we in op de bouw en het interieur van de huidige Luciakerk. 

Architect Caspar Franssen 
De hulpkerk, die in 1884 in gebruik werd 
genomen, bleek al snel te klein om het 
groeiend aantal parochianen te herbergen. 
Pastoor Elsen benaderde daarom archi-
tect Caspar Franssen (1860-1932) uit 
Roermond om een ontwerp te maken 
voor de nieuw te bouwen kerk. Franssen 
was een leerling van de beroemde archi-
tect Cuijpers en bouwde in de neo-goti-
sche stijl. Meer kerken in de omgeving 
waren van zijn hand, onder andere die van 
Asten, Boxtel, Cuijk en De Mortel. Voor 
het ontwerp van de Luciakerk ontving 
Franssen in Brussel een gouden medaille 
voor de mooiste dorpskerk. De aanbe-
steding van de bouw vond plaats op 
9 mei 1895. Het werk werd gegund aan de 
laagste inschrijver; aannemer G. Mestrum 
uit Venlo voor ± 30.000 gulden. Mestrum 
werkte vaker voor architect Franssen. Je 
zou bijna vermoeden dat zij prijsafspraken 
maakten. Toch is dit niet zo. Bij de kerk in 
Asten bijvoorbeeld, lag de inschrijving van 
Mestrum maar liefst 14.000 gulden lager 
dan die van zijn concurrenten. Mestrum 
dacht vervolgens dat hij het werk voor 
de aanneemsom niet kon maken. Maar 
Franssen rekende achteraf uit dat het wel 
degelijk mogelijk was. 

Bouwwerkzaamheden op schema
Het verloop van de bouwwerkzaamheden 
werden door de lokale kranten op de voet 
gevolgd. Zo meldde ‘De Zuidwillemsvaart’ 
op 9 november 1895: “De fundamenten der 
nieuwe kerk, die op ’t Hout gebouwd wordt, 
zijn reeds gelegd. Zoo spoedig het weer in 
het aanstaande voorjaar het toelaat, zal 
weder met de werkzaamheden begonnen 

worden. In Mei 1897 moet volgens bestek 
enz. De kerk gereed zijn. Men is én over 
den architect, den heer C. Franssen te 
Roermond én over de aannemer, den 
heer G. Mestrum te Venloo, zeer tevreden.” 
Aangezien veel werklieden uit Midden-
Limburg kwamen, verbleven zij tijdens de 
bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk in 
Mierlo-Hout. De winter van 1895/96 was 

bijzonder streng waardoor men pas in april 
met de bouw van de kerk verder kon. Toch 
werd de kerk op 1 mei 1897, volgens plan-
ning, opgeleverd. 

Twee maal feest op 't Hout
Twee weken later, op zondag 16 mei om 
tien uur ’s ochtends, hield pastoor Elsen 
zijn eerste mis in de nieuwe kerk. Hij werd 

Ansichtkaart 
van rond 1900. 

De splinternieuwe 
Luciakerk met 

links daarnaast de 
pastorie, die toen 

nog een verdieping 
hoog was.

Berichtgeving in 'De Zuidwillemsvaart'  
van 18 mei 1897.

gewoon verder. De berichten van het 
ongeval en de inwijding van de kerk stonden 
beide afgedrukt in ‘De Zuidwillemsvaart’ 
(zie afbeelding krantenbericht hieronder). 
Monseigneur Van de Ven, bisschop van 
’s-Hertogenbosch, arriveerde op 4 juli 1897 
rond 18:00 uur in Mierlo-Hout. Hij werd 
opgewacht door een mensenmenigte en 
fanfare De Vooruitgang uit Nuenen, want 
’t Hout had toen nog geen eigen fanfare. 
De bisschop werd met een feestelijke 
optocht van praalwagens en rijtuigen naar 
de pastorie gebracht. De dag erop vond 
de eigenlijke consecratie plaats. Er waren 
48 pastoors en kapelaans uit de omgeving 
bij de plechtigheid aanwezig. Na de mis 
woonde het gezelschap een feestmaaltijd 
bij. De bisschop werd rond 17:00 uur in de 
namiddag met een stoet uitgeleide gedaan.

Driek d'n orgeltrapper
De nieuwe kerk kon met de oplevering 
niet meteen compleet ingericht worden. 
Vanwege de financiën waren alleen de 
noodzakelijke stukken aanwezig. Zo 

daarbij geassisteerd door kapelaan Van 
der Zanden en rector Van Beurden. Na 
de preek werd het Heilig Sacrament met 
een bijzondere plechtigheid overgebracht 
van de oude naar de nieuwe kerk. Volgens 
‘De Zuidwillemsvaart’ had ’t Hout deze 
zondag een feestelijk aanzien. Aan alle 
huizen wapperde de nationale driekleur 
en er was ‘eene buitengewone menigte 
volks’ op de been. 
De inwoners van Mierlo-Hout hadden 
de smaak te pakken, want zodra bekend 
werd dat de inzegening van de kerk 
zou plaatsvinden door de bisschop van 
’s-Hertogenbosch, ging men aan het werk 
met de voorbereidingen. Er werden guir-
landes, papieren bloemen en erebogen 
gemaakt. Een noodlottig ongeval wierp 
helaas een schaduw op de feestvreugde. 
Bij het bevestigen van de versieringen 
in de Kruisstraat (Mierloseweg) kwam 
timmerman H.  Verleijsdonk ten val. Hij 
belandde zó ongelukkig met zijn hoofd 
op de straatstenen dat hij kwam te over-
lijden. Niettemin gingen de feestelijkheden 

beschikte de oude noodkerk al over een 
orgel dat kon worden overplaatst naar de 
nieuwe kerk. Het orgel was gebouwd door 
Jacob van den Bijlaardt uit Dordrecht in 
1892 en kostte 2.000 gulden. In 1909 
werd het orgel door dezelfde Van den 
Bijlaardt enigszins gewijzigd en in twee 
delen herplaatst. Omdat er in die tijd nog 
geen elektriciteit voorhanden was, moest 
de blaasbalg oftewel de windkast door 
menskracht op druk gehouden worden. 
De ‘orgeltrapper’ stond hiervoor op twee 
voetpedalen, die hij beurtelings op en neer 
trapte. Driek van Zon, die ook doodgraver 
was, heeft zich jarenlang van deze taak 
gekweten. Hij woonde schuin tegenover 
de kerk in het liefdesgesticht. Het op die 
manier bedienen van het orgel heeft nog 
lang geduurd. De kerk, de pastorie en het 
liefdesgesticht kregen al in november 1914 
elektrische verlichting. Maar het zou tot 
begin jaren dertig duren voordat de orgel-
trapper overbodig werd. Toen plaatste 
men een elektromotor om de blaasbalg 
van het orgel op peil te houden.
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Op de koffie bij: Pieter Schepers

In de spotlight

De MierloHoutenaar 2020

Vruuger op ‘t Hout

Sinds de start van het nieuwe jaar is er in Mierlo-
Hout een nieuwe pastoor: Pieter Scheepers. 
Pieter is geboren en getogen in Mierlo-Hout en 
had dus geen tijd nodig om te wennen.

Met in deze uitgave: Bjorn Houben, nieuwe
 directeur van Kindcentrum in het Hart van 
het Hout. 

De traditionele ceremonie rond de verkiezing van 
de MierloHoutenaar 2020 kon helaas wegens de 
coronamaatregelen geen doorgang vinden. Toch 
heeft de wijkraad van Mierlo-Hout besloten om 
de verkiezing niet over te slaan. 

Ook al kent onze tijd minder kerkgangers, toch is 
de Luciakerk nog steeds het stralende middel-
punt van Mierlo-Hout. Het beeldbepalende en 
imposante gebouw is al ruim 120 jaar niet weg te 
denken uit het dorpshart. En de Mariakapel in de
kerk voorziet in een groeiende behoefte. Dor-
pelingen kunnen er dagelijks terecht voor een 
bezinningsmoment of een kort gebed en laten er 
een brandend kaarsje achter.
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Beste lezer,
Voor u ligt het eerste nummer van het Ons 
Mierlo-Hout Magazine van 2021. Laten we ho-
pen dat 2021 veel moois voor iedereen in petto 
heeft! Wij zijn al vol goede zin begonnen aan dit 
nieuwe jaar. Ook in deze editie vindt u weer vol-
op nieuws uit en over Mierlo-Hout.

In deze editie
Gaat Wendy op de koffie bij het nieuwe pastorale 
team: pastoor Pieter Scheepers en diaken René 
de Weerd. Beide heren zijn erg gemotiveerd 
gestart op hun nieuwe plek. Lisa gaat langs bij 
Bjorn Houben, de nieuwe directeur van Kind-
centrum in het Hart van het Hout. Daarnaast 
staat er weer een mooi stukje geschiedenis voor 
u klaar, ditmaal over de Luciakerk. We besteden 
ook aandacht aan de MierloHoutenaar 2020 en 
er is door stichting Hart voor het Hout weer ie-
mand uitgekozen die een bloemetje verdient.

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 waardecheque winnen van Friture Zaal 
Adelaars ter waarde van 20 euro! 
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Op de koffi  e bij:

Pieter 
Scheepers

Sinds de start van het nieuwe jaar is er in 
Mierlo-Hout een nieuwe pastoor: Pieter 

Scheepers. Pieter is geboren en getogen in 
Mierlo-Hout en had dus geen tijd nodig om 

te wennen. Hoewel hij nog druk was met het 
inrichten van zijn nieuwe woning, mocht ik 

toch gezellig bij hem op de koffi  e komen.

Door Wendy Lodewijk

F | Wendy Lodewijk
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Als ik aanbel, wordt er opengedaan met 
een grote lach en een warm welkom: ty-
pisch Pieter. Zo, als een vrolijke en be-
naderbare man, staat hij ook bekend in 
Asten, de plek waar hij hiervoor pastoor 
was en waar mensen het ontzettend 
jammer vinden dat hij na vijf jaar weer is 
vertrokken. Er wordt voor koffie gezorgd 
en vrijwel direct komt Pieter met choco-
laatjes en koekjes aanzetten. “Van deze 
chocolaatjes kun je gerust pakken, ze zijn 
maar klein. Maar lekker! Of neem een ou-
derwetse pennywafel. Speculaas kan ook, 
maar die kan ik niet meer zien”, grinnikt 
hij. “Toch blijven ze die hier maar in de 
koektrommel stoppen. Dat deden ze al 
toen ik nog maar een klein mannetje was. 
Dus vooruit, we houden hem in het as-
sortiment, maar ik pak er niet naar”, zegt 
hij lachend.

De eerste stappen die Pieter in deze pas-
torie zette, zijn al tientallen jaren geleden. 
“Vanuit school ging ik dan op de koffie bij 
Els van de parochie-administratie”, vertelt 
Pieter. Hier heb ik heel wat uurtjes door-
gebracht. In mijn tienerjaren ging ik bij het 
jongerenpastoraat en heb ik dit huis nog 
verder leren kennen. Ik heb zelfs op het 
dak gestaan!” In zijn enthousiasme pakt 
hij gelijk zijn laptop erbij en laat diverse 
foto’s zien uit die tijd. 

“Mijn vader heeft alles gedigitaliseerd en 
geordend. Zo leuk om die foto’s te heb-
ben en terug te zien. En kijk, op deze foto 
zit ik achter de typmachine, precies op 
de plek waar wij nu zitten te praten. Hoe 
leuk is dat? Ze hebben in al die jaren bijna 
alles authentiek gehouden, kijk naar het 
glas-in-lood in de schuifdeuren en naar 
deze ouderwetse schouw.” Ondertussen 
lopen we al door het huis, waar ze druk 
bezig zijn met het leggen van een nieuwe 
vloer. Pieter laat zien: zelfs de zogenaam-
de ‘telefooncel’, inclusief geluidswerende 
wandbekleding, is nog intact. Zo ook het 

kelderplankje, waar hij eens met een stel 
anderen een fles wijn vanaf gepakt had 
die hartstikke zuur bleek te zijn, die stond 
duidelijk al een tijdje. Hij zit vol verhalen, 
je kan zo een boek vol schrijven.

Pieter is blij terug te zijn ‘op ’t Hout’. “Ik 
ben weer thuis. Toen besloten was dat ik 
uit Asten zou vertrekken, zei ik tegen de 
bisschop dat ik wel graag dichtbij mijn 
ouders aan de slag ging. Al na twee da-
gen belde hij dat hij een nieuwe parochie 
had gevonden. Ik hoopte dat het niet te 
ver weg was, maar uiteindelijk kon het 
natuurlijk niet dichterbij. Hoewel het niet 
gebruikelijk is dat je in eigen parochie 
pastoor wordt, ben ik blij dat het zo is 
gelopen. En daarbij, tijden zijn veranderd. 
Het voordeel is nu wel, dat mensen me 
kennen en daarbij de drempel minder 
hoog is. Ze durven me makkelijker aan 
te spreken. Dat draagt vervolgens bij aan 
een warme, hechte gemeenschap en dat 
is waar ik voor sta. Het is belangrijk dat we 
zorgen voor elkaar.”

“Ik ben een liefhebber van carnaval en ik 
ben in voor een geintje op zijn tijd, maar ik 
neem mijn werk wel serieus”, licht Pieter 

verder toe. “Ik wil het vriendelijke gezicht 
zijn van de kerk, God is een deel van mijn 
leven. Volgend jaar vier ik mijn 25-jarig 
jubileum als priester. Ik vind het belang-
rijk dat er ruimte is voor een persoonlij-
ke noot in bijvoorbeeld een dienst. Die 
persoonlijke noot is de reden dat ze me 
in Asten gaan missen, denk ik. Mensen 
hebben soms een vertekend beeld van de 
kerk, dat het allemaal heel vroom en stijf 
moet zijn. Dat is dus echt niet het geval, 
een persoonlijke invulling hoort er in mijn 
optiek zeker bij.” 

Dat Pieter gemist wordt, is te zien aan 
de vele bossen bloemen die zijn woning 
sieren. Er wordt aangebeld: met weder-
om een groot en kleurrijk boeket komt 
Pieter teruggelopen met een lach op zijn 
gezicht. “Dat is toch prachtig! Ik vind het 
heel jammer dat ik geen normaal afscheid 
en installatiefeest heb kunnen meema-
ken door corona, maar het voordeel is wel 
dat je om de haverklap verrast wordt. En, 
dingen die mensen normaal tegen je had-
den gezegd, hebben ze nu op een kaartje 
geschreven. Zo kan ik het altijd terugle-
zen. We bekijken het gewoon van de zon-
nige kant”, besluit Pieter stralend.
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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

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
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Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl
O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

Voor verkopen of advies bel 0492-590933 of mail info@henkvanrooijfietsen.nl

Werkplaats  is normaal geopend.

Voor verkopen of advies 

Wij bezorgen of versturen uw aankopen graag voor u.

Werkplaats 

De fysieke showroom/winkel is gesloten.

ONDERHOUDSBEURT* VOOR UW FIETS 
INCLUSIEF POETSEN

NU VAN € 89.00 VOOR 

SLECHTS € 59.00
MAAK ALVAST EEN AFSPRAAK 

GELDIG TM 5 MAART 2021   *EXCL. ONDERDELEN
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Advertenties ontwerp/ 

opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting 

(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing

Verspreiding van uw fl yer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD 

SCHERPE 
PRIJZEN!

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20, 
5708 HN Helmond

www.adcommunicatie.nl
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In de 
spotlights
Bjorn Houben
Door: Lisa Meeuwsen

F | Marlon van Asten-Klaasen

In deze editie ga ik in gesprek met Bjorn 
Houben. Geen geboren en getogen Mier-
lo-Houtenaar, maar op het moment zeer 
actief binnen de wijk. Bjorn is per afgelo-
pen november de nieuwe directeur van 
Kindcentrum in het Hart van het Hout. 
Een fusie van drie basisscholen uit onze 
wijk: de Jorisschool, ‘t Baken en de St. 
Odulfusschool. 

Een vastberaden meester
Hoewel de meesten moeite hebben met 
het kiezen van een carrièrerichting, was 
dit voor Bjorn eigenlijk niet zo lastig. Hij 
wist namelijk al op de basisschool dat 
hij het onderwijs in wilde. “Ik heb altijd 
al meester willen worden, voor zolang ik 
me kan herinneren.” Toch had Bjorn naast 
het onderwijs lange tijd nog een andere 
passie, namelijk stijldansen. “Ik ben naar 
Helmond verhuisd toen mijn voormalige 
danspartner uit Enschede stopte. Hier 
vond ik een nieuwe partner en zo heb ik 
mijn opleiding hier voortgezet op Hoge-
school de Kempel. Na het afronden van 
mijn studie ben ik het onderwijs ingerold 
en daar zit ik nu nog.”

De mini-maatschappij
Tijdens zijn carrière op de basisschool 
heeft Bjorn bij iedere leeftijd voor de klas 
gestaan. “Ik ben zowel meester geweest 
bij de onderbouw als bij de bovenbouw. 
Ik heb alle leeftijden voorbij zien komen. 
Ik ben wel echt een bovenbouwleerkracht. 

Het is leuk dat je op die leeftijd echt het 
gesprek aan kunt gaan.” Zijn visie op het 
onderwijs weet hij duidelijk te formuleren. 
“Ik zie de basisschool als een mini-maat-
schappij. Buiten het aanbod om leren 
de kinderen natuurlijk ook heel veel. Ze 
ontdekken bijvoorbeeld wie ze zelf zijn 
en hoe ze met elkaar om moeten gaan. 
Ze leren hun eigen grenzen aangeven en 
die van een ander ook te begrijpen. Dat 
maakt de omgeving ook zo interessant en 
essentieel voor de verdere ontwikkeling.”  

Geen carrière switch voor Bjorn
Of Bjorn ooit een andere carrière heeft ge-
ambieerd zegt hij volmondig nee. “Ik heb 
er nog geen seconde spijt van gehad. Het 
onderwijs is zo leuk. Je hoeft niet bang te 
zijn om in een sleur te raken. Elke dag is 
anders en je leert snel schakelen. De spon-
taniteit vind ik onwijs leuk.” Zijn ambities 
om meer verantwoording te krijgen bin-
nen het onderwijs zijn ook geen verassing. 

“Naast mijn functie als directeur bij Kind-
centrum in het Hart van het Hout ben ik 
ook directeur bij Dalton-Kindcentrum Ta-
lentrijk in de Rijpelberg. Die leidende rol 
zit zeker wel in mij. Ook buiten mijn werk. 
In mijn vrije tijd ben ik namelijk voorzit-
ter bij de toneelvereniging in Stiphout en 
commissielid bij Carnavalsvereniging de 
Keijebijters. Ik draag graag iets bij aan de 
gemeenschap.” 

Niet bang zijn voor de directeur
Mist hij het voor de klas staan nu hij direc-
teur is? “Af en toe wel. Je hebt dan toch 

meer grip op wat er gebeurt in de groep. 
Ik heb geen spijt van de keuze om een lei-
dinggevende functie te vervullen. Ik ben 
een directeur die echt de verbinding zoekt 
met de kinderen, ouders en professionals. 
Ze moeten niet net als vroeger bang zijn 
om bij de directeur te moeten komen. 
Iedereen is van harte welkom en kan zo 
bij me binnen lopen. Zelf ben ik zichtbaar 
binnen het kindcentrum. Ik loop binnen 
bij de groepen en maakt een praatje met 
de kinderen. Daardoor spreken kinderen 
mij ook gemakkelijk aan. Een prettige 
sfeer vind ik belangrijk.”

Zijn toekomstplannen
Hoewel Bjorn aangeeft goed te weten wat 
hij wil in het leven zit hij nu echt op zijn 
plek. “Ik heb op dit moment geen plan-
nen voor veranderingen. Ik weet vaak wat 
ik wil maar ik ben niet het type die daar 
een tijdlijn aan gaat binden. Hoewel ik 
nog relatief kort verbonden ben aan het 
Kindcentrum In het Hart van het hout, 
voel ik me hier prima op mijn plek. We zijn 
volop in ontwikkeling en ik ben benieuwd 
wat de toekomst mij hier gaat brengen.”

De commissie Pers & Propaganda van CV de Kluppels heeft toch weer een mooi magazine
uitgebracht. Dit werd afgelopen zaterdag 6 febr. door de leden verspreid. Carnaval gaat 
nooit weg, ondanks de Coronaperikelen. Veel plezier met het lezen van deze uitgave. 

Kluppel magazine 2021
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De MierloHoutenaar 2020
De traditionele ceremonie rond de ver-
kiezing van de MierloHoutenaar 2020 
kon helaas wegens de coronamaatrege-
len geen doorgang vinden. Toch heeft de 
wijkraad van Mierlo-Hout besloten om 
de verkiezing niet over te slaan. De ge-
nomineerden zijn al eerder op de hoogte 
gesteld van hun nominatie, toen duide-
lijk werd dat de jaarlijkse nieuwjaarsbij-
eenkomst niet door kon gaan.

In het jaar 2020, waarin zoveel aanpassin-
gen nodig waren in verband met COVID-19, 
hebben vele vrijwilligers zich toch op vele 
plaatsen ingezet voor andere wijkbewoners. 
Daar mogen we volgens de wijkraad niet aan 
voorbijgaan. Daarom is de jury toch in over-
leg gegaan om tot de verkiezing te komen. 

Genomineerde groeperingen 
MierloHoutenaar 2020
Vanuit de wijk zijn diverse organisaties en 
vrijwilligers genomineerd. De voorgedra-
gen groeperingen zijn:

• EHBO-vereniging Mierlo-Hout. 
 De vereniging staat tijdens evenemen-
 ten, sporttoernooien, concerten, 
 Kennedymars, wandelvierdaagse,
 jeugdvakantieweek enzovoorts klaar
 voor de bezoekers om hulp te bieden. 
 Dit gebeurt door een aantal gemoti-
 veerde vrijwilligers die hun vrije uurtjes
 voor de gemeenschap inzetten. Ook
 verzorgen ze voor het AED-netwerk de
 opleiding en vervolgcursussen voor de
 vrijwilligers, zodat er zoveel mogelijk 
 inwoners de AED kunnen bedienen en
 kunnen reanimeren.

• ‘De Huiskamer’. Twee dagen per week 
 ontfermen zij zich van 8.30 uur tot 
 16.00 uur over een groep lichtdemente-
 renden. Een intensief werk, dat met
 ontzettend veel liefde wordt uitgevoerd.
 Ontzag, respect en dankbaarheid voor 
 deze geweldige groep vrijwilligers.

• Stichting Lief en haar vrijwilligers. Stich-
 ting Lief zet zich in voor de minima.
 Juist in deze tijd is het erg belangrijk dat
 er oog is voor deze inwoners die het
 zichtbaar moeilijk hebben.

Genomineerden individuele 
MierloHoutenaar 2020
• Daniëlle Kuijpers. Zij is al meer dan 15
 jaar hoofdcoördinator en secretaris van
 de werkgroep Attentie Buurtpreventie
 Apostelwijk. Daniëlle is ook teambege-
 leidster bij RKSV Mierlo-Hout (jeugd)
 en sinds kort penningmeester van 
 fanfare Unitas. Op de St. Odulfusschool 
 was zij MR – lid en overblijfmoeder.

• Joyce Kuijpers. Joyce zet zich geduren-
 de het hele jaar in voor haar Stichting 
 Lief en Stichting De Toverwens. In en
 buiten haar winkel voor minima toont 
 ze haar hart voor de minderbedeelden
 in heel Helmond.

• Cor Ketelaars. Hij werd genomineerd
 wegens zijn werkzaamheden voor post-
 duivenvereniging De Haagse Post, als
 voorzitter en als verzorger van duiven
 voor een ernstig zieke collega. Verder is
 Cor jarenlang mantelzorger geweest 
 voor zijn echtgenote. Hij zette zich in 

 tijdens het overleg met de gemeen-
 te Helmond over de renovatie van de
 Mierloseweg, is actief in Speeltuin 
 Helmond-West en verricht hand- en
 spandiensten voor buurtvereniging 
 Apostelwijk en voor de Minor 
 frisfeesten.  

De titel MierloHoutenaar 2020 is gegaan 
naar Cor Ketelaars. De titel groepering van 
het jaar 2020 is door de jury toegekend 
aan de vrijwilligers van ‘De Huiskamer’ in 
verband met hun jarenlange inzet voor de 
dagbesteding van lichtdementerenden, 
waardoor de mantelzorgers een dagje voor 
zichzelf hebben. Via e-mail zijn de geno-
mineerden en de winnaars op de hoogte 
gebracht. De wijkraad is voornemens om, 
zodra de omstandigheden dit toelaten, 
aan de uitreiking nog een officieel tintje 
te geven.De wijkraad bedankt de genomi-
neerde vrijwilligers voor hun tomeloze inzet 
en hoopt snel een bijeenkomst voor een 
fysieke uitreiking te kunnen organiseren.

Kansrijk Mierlo-Hout ontvangt 
kerstgeschenk voor ‘De Huiskamer’
Kansrijk Mierlo-Hout mocht maandag-
middag 14 december een kerstgeschenk 
in ontvangst nemen uit handen van CEO 
Hans Jacobs en Paul de Bruin van Spiro-
tech Helmond.

De Huiskamer acteert onder de vlag van 
Kansrijk Mierlo-Hout en is gevestigd in 

wijkhuis De Geseldonk. Bij uitzondering 
mocht deze activiteit, opvang van licht-
dementerenden om de mantelzorgers te 
kunnen ontlasten, ondanks de COVID-19 
maatregelen toch doorgaan. Op twee da-
gen in de week werden groepen opgevan-
gen door vrijwilligers. Zij doen dan spel-
letjes, ze knutselen, doen boodschappen 

en maken samen de lunch klaar en vullen 
zo op een prettige manier de dag, zodat 
de mantelzorger een dagje voor zichzelf 
heeft.

Spirotech is een bedrijf in Helmond dat 
jaarlijks een bedrag schenkt aan een goed 
doel. De medewerkers van Spirotech mo-
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gen een voorstel doen, welk goed doel 
uit Helmond in dat jaar een bijdrage mag 
krijgen. Omdat de moeder van een van de 
werknemers bij de Huiskamer wordt op-
gevangen, vond deze dat het goede doel 
dit jaar wel deze Huiskamer mocht zijn. 

Op maandag 14 december mochten de 
vrijwilligers van De Huiskamer, onder ap-
plaus van de gasten, een cheque van € 
2.000 in ontvangst nemen. Ook werd er 
een cheque uitgereikt aan kinderdagcen-
trum Binderen, waar de kinderen zullen 
worden verrast met twee trampolines. 
Doortje Noten is vrijwilliger van het eerste 
uur bij De Huiskamer en zij mocht de che-
que in ontvangst nemen. Voor de beide 
heren had zij een bosje bloemen en een 
envelopje. Ze vertelde dat nu eindelijk een 
uitstapje met de hele groep naar Dieren-
rijk Europa kan worden gerealiseerd. 

Kent u Kansrijk Mierlo-Hout?
Kansrijk Mierlo-Hout wil iedere inwoner 
van Mierlo-Hout de gelegenheid en de 

mogelijkheid bieden om mee te (blijven) 
doen aan de maatschappij en zich daar 
wel bij laten voelen. Vele organisaties on-
derschrijven dit mooie streven en heb-
ben zich aangesloten om het initiatief 
te ondersteunen. Wilt u ook een handje 
meehelpen? Wij hebben nog vrijwilligers 
nodig! Neem een kijkje op de website 

www.kansrijkmierlohout.nl, daar staan 
alle contactgegevens.

Kluppels vieren toch carnaval 
met twee live tv-uitzendingen

Vanwege alle coronamaatregelen zit een 
groot carnavalsfeest in hoftempel de Ge-
seldonk er dit jaar niet in. Maar een jaar 
zonder carnaval, dat kan niet. Carnaval 
gaat altijd door, in welke vorm dan ook. 
Daarom heeft carnavalsvereniging De 
Kluppels besloten het feestgedruis dit 
jaar naar iedereen thuis te brengen. 

Met deze topartiesten belooft carnaval 
2021 iets bijzonders te worden:
• De Heeren Van 
• De Skoepies
• Berry Knapen

• Rob Scheepers (Helmond)
• Immer Hansi

Daarnaast zullen ook verschillende be-
kende Houtenaren aanschuiven en spe-
len we nog een heuse muziekquiz met 
alle online- en tv-kijkers. Verder willen De 
Kluppels nog niet te veel verklappen, je 
moet gewoon kijken. Dus haal de serpen-
tines maar in huis, versier je woonkamer 
en trek je mooiste pakje aan; dan zor-
gen De Kluppels voor de carnavalssfeer 
in jouw huiskamer, zoals je ook van De 
Kluppels gewend bent in de Geseldonk. 

Hoe kun je het Kluppelcafé op carna-
valszaterdag 13 en carnavalszondag 14 
februari zien en horen? Kijk live mee via 
de Facebookpagina van De Kluppels of 
via DitIsHelmond op Youtube en tv: Ziggo 
kanaal 36, Breedband Helmond kanaal 
21 of KPN kanaal 1429. De uitzendingen 
beginnen om 19.30 uur met het voorpro-
gramma. Het hoofdprogramma begint 
om 20.00 uur.

Geen polonaise in hoftempel de Geseldonk deze carnaval, 
maar wel solonaise door je huiskamer. Op zaterdag 13 en 
zondag 14 februari brengen De Kluppels met twee live tv-
uitzendingen carnaval naar jouw huiskamer. Met muziek 
en entertainment van onder meer De Heeren Van en De 
Skoepies kan iedereen op afstand genieten van carnaval met 
het Kluppelcafé live vanuit hoftempel de Geseldonk. Live 
meekijken kan vanaf 19.30 uur via DitIsHelmond op tv en de 
Facebookpagina van De Kluppels.
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Politieke column

Verstedelijking en mobiliteit Helmond 2040: het meest actuele 
onderwerp in de politiek op dit moment. En dat is niet voor niks, 
het gaat tenslotte om de inrichting van de toekomst van Helmond.

Wat betekenen de letters MIRT: Meerjarenprogramma Infrastruc-
tuur, Ruimte en Transport. Een studie in onze regio naar hoe we 
in afstemming met elkaar allerlei opgaven voor de toekomst 
het hoofd kunnen bieden. We hebben het dan over hoe we met 
het bouwen van woningen de verwachte groei van de bevolking 
kunnen opvangen en waar we dat gaan doen. We kijken naar de 
toekomstige verkeersstromen van noord naar zuid, van oost naar 
west en visa versa. Ons openbaar vervoersconcept speelt daar ook 
een rol in. Hoe gaat de wegenstructuur eruitzien? En niet te verge-
ten goede leefbaarheid, een belangrijke voorwaarde.

In december 2020 en in januari 2021 hebben raadsleden en bur-
gercommissieleden opiniërend gesproken over deelinvullingen 
van de MIRT als het om Helmond gaat. Twee zaken springen er 
op dit moment uit:
• Wat te doen als de oost-west verbinding door de stad 
 (Traverse) vanwege leefbaarheid (luchtkwaliteit etc.) niet 
 meer te handhaven is?
• Waar gaan we nieuwbouw uitvoeren?

In de discussie heeft 50PLUS stelling genomen tegen de zui-
delijke varianten als vervanging van de Traverse. De variant via 
de Vossenbeemd heeft heel direct consequenties voor ‘t Hout 
(sluipverkeer) en Helmond-West (aansluiting op de Heeklaan en 
Kasteelherendreef). De variant Rochadeweg zal mogelijk dezelf-
de consequenties hebben via de N612 (de weg naast het kanaal). 
Bovendien ligt in de politiek de suggestie op tafel om de Rocha-
deweg door te trekken naar de A270 door Lungendonk en via de 
Brandevoorstedreef. Beide varianten leveren in onze opinie veel 
schade op aan natuur en het woonklimaat.
Het college heeft in de plannen opgenomen dat de uitvoering van 
nieuwbouw binnenstedelijk (met name Stationskwartier) moet 
gaan plaatsvinden. Dit standpunt delen we van harte; op die ma-
nier komen we tot een robuust centrum met alle bedrijvigheid 
vandien. Het idee om te komen tot het ontwikkelen van Lungen-
donk als nieuwe wijk wijzen we af. Als het gaat om de invulling 
van de verkeersstromen zijn wij voorstander van een lange on-
dertunneling van de Traverse. Uit de beschikbare stukken blijkt nu 
dat het rijk en de provincie geen financiële bijdrage geven voor die 
ondertunneling. Dat is jammer en betekent ook dat we deze optie 
moeten laten varen, want het huishoudboekje van de gemeente 
zal zulke bedragen in alle redelijkheid niet kunnen opvangen.

50Plus Helmond vindt dat de noordelijke variant absoluut de 
voorkeur moet krijgen en dat betekent de ‘ruit’ om Eindhoven en 
Helmond, aangevuld met verbreding van de N279. In de komende 
maanden zal duidelijk worden waar we in Helmond op uitkomen. 

Frans Mol, Fractievoorzitter 50PLUS Helmond

Mol: 50PLUS en 
het MIRT

Bijzonder 
Bloemetje 

Sjef kwam als klein mannetje 55 jaar geleden in contact met 
de hondenvereniging in het Goorsebos en is er tot de dag van 
vandaag met bijzonder veel plezier actief gebleven. Alle voor-
komende werkzaamheden pakte hij aan, hij was jarenlang 
pakwerker, voorzitter, secretaris, penningmeester en is weke-
lijks vele uren op het hondenterrein en nog altijd actief bin-
nen het bestuur, welgeteld al 45 jaar. De tijd als pakwerker was 
zeer bijzonder, het pak weegt 25 kilogram, de honden die op 
je afkomen tussen de 35 en 45 kilogram en de getrainde vier-
voeters zijn zo sterk dat blauwe plekken op armen en benen 
onvermijdelijk zijn. PHV Recht Door Zee telt 17 leden en dat 
is voor een hondenvereniging niet weinig, omdat het pakwerk 
centraal staat. 

PHV Recht Door Zee heeft een geweldige naam opgebouwd 
doordat ze bijna jaarlijks tophonden afleveren bij de politie 
door heel Nederland. Sjef is werkelijk een clubicoon en een 
groot genot om met hem over zijn geliefde sport te praten. 
Maar ook echtgenote Nellie verdient een pluim, want ook zij 
draagt haar steentje stevig bij. Sjef en Nellie, hartelijk dank voor 
de gastvrijheid en dat Sjef met de hulp van Nellie nog jaren 
mag genieten van zijn club: PHV Recht Door Zee.

Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar in het 
zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen 

van Bloemboetiek Nicole. Deze maand is de keuze 
gevallen op Sjef van de Kerkhof, lid van PHV 
(politiehondenvereniging) Recht Door Zee.

Sjef van de Kerkhof  |  F Anton van Lieshout

Bloemboetiek

Nicole
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Column Alex Sievers

F | Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout: In gesprek 

Anke Kuijpers van Savant-Zorg, Joost 
Lobée van woningstichting Compaen en 
ondergetekende presenteerden het plan 
zoals het er nu ligt. Een plan dat inclusie 
centraal stelt - iedereen doet mee - en 
waar veel ruimte is voor groen en leven-
digheid. We vertelden over het program-
ma van ruim 200 huurwoningen voor 
mensen zonder zorgvraag en voor men-
sen met een zorgvraag. Voor jonger en 
voor ouder. Om drempels tussen men-
sen weg te nemen en gemeenschapszin 
en samenredzaamheid te faciliteren met 
aantrekkelijke voorzieningen. Een gezellig 
terras in de zon. Een yogaveld. Een ver-
halenhoek.

Openen en verbinden
We presenteerden het stedenbouwkundi-
ge plan dat is gemaakt door JYB architec-
ten in samenwerking met een team van 
betrokkenen vanuit Savant-Zorg, Com-
paen, QliQ Primair Onderwijs, de On-
dernemersvereniging Mierlo-Hout en de 
Wijkraad. En met steun van de gemeente 
Helmond. Het plan omvat het hele ge-
bied dat nu wordt ingenomen door het 
woonzorgcomplex Savant Alphonsus én 
het braakliggende terrein aan de Houtse 
Parallelweg. Het plan voegt zich tussen 
verschillende bestaande woningen en 
winkelpanden, maar laat dit vastgoed 

verder ongemoeid. Het plan kent een wat 
drukkere en stedelijker karakter aan de 
Hoofdstraat en een rustiger en kleinscha-
liger naar de achterliggende buurten.

Goed is ook te zien dat we het nu nog ver-
stopte Alphonsusplantsoen openen en 
verbinden met de Hoofdstraat en de Kardi-
naal Enckevoirtstraat. Daarmee wordt ook 
de kapel weer onderdeel van het dorpse 
leven. Wel met een andere dan de huidi-
ge functie. Wij zien de kapel als een mooie 
ruimte voor culturele activiteiten te midden 
van de vernieuwde kloostertuin. Wat ook 
opvalt is dat het stedenbouwkundige plan 
veel verschillende sferen combineert en 
grotere en kleinere ruimten laat zien voor 
grootschaliger of intiemere activiteiten. 
Daarbij wordt de kloostertuin groen.

Een herontwikkelingsproces als het onze 
gaat altijd gepaard met overlast. Zeker 
voor de huidige bewoners en omwonen-
den. Daar staat tegenover dat we straks 
een prachtige buurt met comfortabele 
woningen zullen bieden. Voor een bre-
de doelgroep. De fasering van de eerste 
sloop- en bouwwerkzaamheden is ge-
baseerd op de oplevering van de appar-
tementen van de Voorstadhalte, aan de 
overzijde van de Hoofdstraat. Een groot 
deel van deze appartementen komt ter 

beschikking van mensen die om rede-
nen van de werkzaamheden moeten 
verhuizen uit Alphonsus. Met de nieuwe 
appartementen is er voor hen een mooi 
alternatief. 

Verblijfskwaliteit
Ook aan de orde kwam het idee om de 
Hoofdstraat verkeersveiliger te maken. 
Onder meer door de hoofdroute door ’t 
Hout om te leiden via de Houtse Paral-
lelweg en de Heeklaan en door een inrich-
ting als 30km-zone. Het zijn nog slechts 
ideeën die we graag in de komende jaren 
verder uitwerken. De achterliggende ge-
dachte daarbij is dat verkeersveiligheid 
voor iedereen en met name jong en oud 
een groot goed is. Hiermee dragen we in 
hoge mate bij aan de verblijfskwaliteit van 
het dorpshart en wordt ook nog eens het 
draagvlak voor de winkels vergroot. Het 
dorpshart, het Dorpsplein, wordt daarmee 
een plek om te willen zijn, te ontmoeten.

Voor Mierlo-Hout
Alle betrokkenen van het project Dorps-
plein Mierlo-Hout werken aan een omge-
ving die verbinding faciliteert en versterkt. 
Input vanuit ’t Hout is daarbij zeer wel-
kom. Mocht u zelf ideeën hebben, deel 
het via de redactie van Ons Mierlo-Hout 
of via alex@dorpspleinmierlohout.nl. De 
presentatie van het webinar is nog eens 
te zien via www.dorpspleinmierlohout.nl 
en Facebook. De website is ook de locatie 
voor verdere vragen en antwoorden.

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

Kortgeleden organiseerden we een webinar om omwonenden en andere geïnteres-
seerden in Mierlo-Hout bij te praten over de ontwikkelingen rond Dorpsplein Mier-
lo-Hout, de vernieuwde omgeving rond Savant Alphonsus aan de Hoofdstraat. Veel 
liever hadden we een zaaltje gehuurd en aldaar ons verhaal gedeeld met belangstel-
lenden, of op straat gestaan met een mooie maquette en bijbehorende visie. Maar ja, 
corona. Niettemin was sprake van een mooie avond met veel ruimte voor vragen en 
antwoorden. Deze maand gaan we op een aantal hiervan in.
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.
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Ik heb met René afgesproken op de pas-
torie van Stiphout, daar bevindt zich zijn 
kantoor. Ik word met een opgewekt ge-
zicht ontvangen, ondanks het druiligere 
weer. “Kom vlug binnen”, zegt René. “Je 
mag je jas hier op de kapstok hangen, 
maar je mag hem ook gerust meenemen 
naar boven hoor. Doe maar gewoon of je 
thuis bent”, zegt René met een lach. We 
lopen de trap op en ik zie de typische 
rode stoffen trapbekleding die ik herken 
van mijn oma. “Je ziet het wel hè, het is 
typisch een pastorie, allemaal ouwe spul-
len”, grapt hij. “We willen het nog wel wat 
moderniseren hoor, maar dat is een hele 
klus. Gelukkig zijn bepaalde ornamenten 
wel bewaard gebleven”, zegt hij terwijl hij 
naar de glas-in-lood-ramen wijst. De kof-
fie staat klaar en we gaan zitten.

René is gewijd diaken van de Damiaanpa-
rochie. Dat betekent dat hij een geestelijke 
is, maar wel getrouwd mag zijn. Dat is hij 
ook. “Ik ben gelukkig getrouwd”, knipoogt 
hij. “Niet onbelangrijk, haha.” Een diaken 
wordt gevraagd om ergens aan de slag te 
gaan, waar dat nodig is. Daarna wordt er 
kennisgemaakt met de parochie en als 
dat klikt, wordt er uiteindelijk overgegaan 
tot benoeming. Er wordt, kort gezegd, 
samen gekeken naar een juiste plek. Als 
diaken is René actief op het gebied van 
kerk en samenleving. Dit doet hij half-
time, dus zijn agenda zit elke week be-
hoorlijk vol. Een deel van de tijd besteedt 
hij aan uitvaarten en dopen, inclusief alle 
voorbereidingen die erbij horen. Ook hij 

merkt dat de tijden veranderd zijn. “Het 
oude Roomse leven bestaat eigenlijk niet 
meer. We gaan anders om met God. Nu 
in de tijd van corona, is de verandering in 
een stroomversnelling geraakt. Diensten 
vanuit een livestream zijn een mooi al-
ternatief als je niet anders kunt, maar het 
brengt nooit de sfeer over die je wel proeft 
als je in de kerk zit.”

Binding met Brabant
Als ik vraag waar René vandaan komt, 
krijg ik weer een grappig antwoord: “Je 
hoort wel dat ik van boven het riool ben 
hè. Ik kom uit Moskou aan de Ijssel, of-
tewel Deventer. Mijn vader noemde het 
altijd zo omdat het zo’n rooie stad is. 
Maar verder is er weinig te doen hoor, 
het is niet voor niets dat ik als 18-jarige 
de vrijheid opzocht en ging studeren.” Na 
die studie heeft hij diverse functies ver-
vuld. In diverse plaatsen was hij pastoraal 
werker en uiteindelijk dus diaken. Hij is 
een aantal jaar actief geweest in de Bin-
nenstadparochie van Breda. Daarna heeft 
hij zich onder andere beziggehouden met 
diverse projecten in Rotterdam, waar hij 
eenzame ouderen uit de Kaapverdiaanse 
bevolkingsgroep bijstond. Hij zorgde voor 
verbinding en hulp, onder andere om be-
langrijke brieven te begrijpen. 

“De armoede onder deze groep mensen 
is groot. Je kunt je voorstellen dat, als zij 
de taal niet machtig zijn, alles nog veel 
moeilijker wordt. En de ambtelijke taal 
kan soms als zo lastig zijn. Daarom maak 

ik duidelijk wat het bijvoorbeeld bete-
kent als er ‘eerste herinnering’ bovenaan 
een brief staat.” Door corona heeft hij dit 
werk helaas moeten staken. De afgelo-
pen maanden heeft hij zich gericht op het 
vertalen van een boek van Docat, van het 
Duits naar het Nederlands. Dit boek is be-
doeld voor jongeren en stelt de vraag: Als 
je Christen bent, wat kun je dan doen voor 
de wereld? Er komen diverse onderwer-
pen aan bod, zoals de ondersteuning van 
vreemdelingen en het klimaat. Helemaal 
passend in het hier en nu. 

“Denk maar eens na wat een nieuwe iP-
hone kost. En dan bedoel ik niet de prijs 
die je ervoor betaalt in de winkel, maar 
wat je vraagt van de aarde en de men-
sen, vooral in de arme landen, om dat 
ding te maken. En dat in de huidige weg-
werpcultuur. Het boek is heel toegankelijk 
geschreven, haast in Jip-en-Janneketaal”, 
legt René uit. Als ik ten slotte vraag hoe 
hij in Brabant terecht is gekomen, is hij 
daarin duidelijk: voor de liefde. “Ik ben 
met mijn vrouw in Drunen, Brabant dus, 
gaan wonen. Dat was een voorwaarde van 
haar”, lacht hij. “Ze wilde alleen maar met 
me trouwen als we in het Brabantse land 
gingen wonen”, vult hij aan. 

“In Drunen wonen we nu nog. Mijn vrouw 
is perschef van het bisdom Rotterdam en 
ik ben nu diaken in Helmond. Dat is voor 
ons allebei even ver rijden. En daarnaast 
zijn wij echt liefhebbers van wandelen en 
dat kan geweldig mooi in Drunen.”

Op de koffie bij:

Diaken René 
de Weerd
Zojuist heeft u al kunnen lezen over Pieter Scheepers, 
de nieuwe pastoor van de Damiaanparochie. Pieter is 
echter niet het enige nieuwe gezicht in het pastorale 
team: René de Weerd is diaken van deze parochie 
sinds 1 november 2020. Ook bij hem ging ik een 
kopje koffie drinken.

Door Wendy Lodewijk  |  F Mevrouw De Weerd



142 3

De prachtige Luciakerk
Prijswinnend ontwerp van architect C. Franssen

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

Ook al kent onze tijd minder kerkgangers, toch is de Luciakerk nog steeds het 
stralende middelpunt van Mierlo-Hout. Het beeldbepalende en imposante gebouw 

is al ruim 120 jaar niet weg te denken uit het dorpshart. En de Mariakapel in de 
kerk voorziet in een groeiende behoefte. Dorpelingen kunnen er dagelijks terecht 
voor een bezinningsmoment of een kort gebed en laten er een brandend kaarsje 
achter. In de november editie van Ons Mierlo-Hout Magazine werd uit de doeken 

gedaan hoe parochie van Mierlo-Hout en de hulpkerk tot stand kwamen.  
In dit artikel gaan we in op de bouw en het interieur van de huidige Luciakerk. 

Architect Caspar Franssen 
De hulpkerk, die in 1884 in gebruik werd 
genomen, bleek al snel te klein om het 
groeiend aantal parochianen te herbergen. 
Pastoor Elsen benaderde daarom archi-
tect Caspar Franssen (1860-1932) uit 
Roermond om een ontwerp te maken 
voor de nieuw te bouwen kerk. Franssen 
was een leerling van de beroemde archi-
tect Cuijpers en bouwde in de neo-goti-
sche stijl. Meer kerken in de omgeving 
waren van zijn hand, onder andere die van 
Asten, Boxtel, Cuijk en De Mortel. Voor 
het ontwerp van de Luciakerk ontving 
Franssen in Brussel een gouden medaille 
voor de mooiste dorpskerk. De aanbe-
steding van de bouw vond plaats op 
9 mei 1895. Het werk werd gegund aan de 
laagste inschrijver; aannemer G. Mestrum 
uit Venlo voor ± 30.000 gulden. Mestrum 
werkte vaker voor architect Franssen. Je 
zou bijna vermoeden dat zij prijsafspraken 
maakten. Toch is dit niet zo. Bij de kerk in 
Asten bijvoorbeeld, lag de inschrijving van 
Mestrum maar liefst 14.000 gulden lager 
dan die van zijn concurrenten. Mestrum 
dacht vervolgens dat hij het werk voor 
de aanneemsom niet kon maken. Maar 
Franssen rekende achteraf uit dat het wel 
degelijk mogelijk was. 

Bouwwerkzaamheden op schema
Het verloop van de bouwwerkzaamheden 
werden door de lokale kranten op de voet 
gevolgd. Zo meldde ‘De Zuidwillemsvaart’ 
op 9 november 1895: “De fundamenten der 
nieuwe kerk, die op ’t Hout gebouwd wordt, 
zijn reeds gelegd. Zoo spoedig het weer in 
het aanstaande voorjaar het toelaat, zal 
weder met de werkzaamheden begonnen 

worden. In Mei 1897 moet volgens bestek 
enz. De kerk gereed zijn. Men is én over 
den architect, den heer C. Franssen te 
Roermond én over de aannemer, den 
heer G. Mestrum te Venloo, zeer tevreden.” 
Aangezien veel werklieden uit Midden-
Limburg kwamen, verbleven zij tijdens de 
bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk in 
Mierlo-Hout. De winter van 1895/96 was 

bijzonder streng waardoor men pas in april 
met de bouw van de kerk verder kon. Toch 
werd de kerk op 1 mei 1897, volgens plan-
ning, opgeleverd. 

Twee maal feest op 't Hout
Twee weken later, op zondag 16 mei om 
tien uur ’s ochtends, hield pastoor Elsen 
zijn eerste mis in de nieuwe kerk. Hij werd 

Ansichtkaart 
van rond 1900. 

De splinternieuwe 
Luciakerk met 

links daarnaast de 
pastorie, die toen 

nog een verdieping 
hoog was.

Berichtgeving in 'De Zuidwillemsvaart'  
van 18 mei 1897.

gewoon verder. De berichten van het 
ongeval en de inwijding van de kerk stonden 
beide afgedrukt in ‘De Zuidwillemsvaart’ 
(zie afbeelding krantenbericht hieronder). 
Monseigneur Van de Ven, bisschop van 
’s-Hertogenbosch, arriveerde op 4 juli 1897 
rond 18:00 uur in Mierlo-Hout. Hij werd 
opgewacht door een mensenmenigte en 
fanfare De Vooruitgang uit Nuenen, want 
’t Hout had toen nog geen eigen fanfare. 
De bisschop werd met een feestelijke 
optocht van praalwagens en rijtuigen naar 
de pastorie gebracht. De dag erop vond 
de eigenlijke consecratie plaats. Er waren 
48 pastoors en kapelaans uit de omgeving 
bij de plechtigheid aanwezig. Na de mis 
woonde het gezelschap een feestmaaltijd 
bij. De bisschop werd rond 17:00 uur in de 
namiddag met een stoet uitgeleide gedaan.

Driek d'n orgeltrapper
De nieuwe kerk kon met de oplevering 
niet meteen compleet ingericht worden. 
Vanwege de financiën waren alleen de 
noodzakelijke stukken aanwezig. Zo 

daarbij geassisteerd door kapelaan Van 
der Zanden en rector Van Beurden. Na 
de preek werd het Heilig Sacrament met 
een bijzondere plechtigheid overgebracht 
van de oude naar de nieuwe kerk. Volgens 
‘De Zuidwillemsvaart’ had ’t Hout deze 
zondag een feestelijk aanzien. Aan alle 
huizen wapperde de nationale driekleur 
en er was ‘eene buitengewone menigte 
volks’ op de been. 
De inwoners van Mierlo-Hout hadden 
de smaak te pakken, want zodra bekend 
werd dat de inzegening van de kerk 
zou plaatsvinden door de bisschop van 
’s-Hertogenbosch, ging men aan het werk 
met de voorbereidingen. Er werden guir-
landes, papieren bloemen en erebogen 
gemaakt. Een noodlottig ongeval wierp 
helaas een schaduw op de feestvreugde. 
Bij het bevestigen van de versieringen 
in de Kruisstraat (Mierloseweg) kwam 
timmerman H.  Verleijsdonk ten val. Hij 
belandde zó ongelukkig met zijn hoofd 
op de straatstenen dat hij kwam te over-
lijden. Niettemin gingen de feestelijkheden 

beschikte de oude noodkerk al over een 
orgel dat kon worden overplaatst naar de 
nieuwe kerk. Het orgel was gebouwd door 
Jacob van den Bijlaardt uit Dordrecht in 
1892 en kostte 2.000 gulden. In 1909 
werd het orgel door dezelfde Van den 
Bijlaardt enigszins gewijzigd en in twee 
delen herplaatst. Omdat er in die tijd nog 
geen elektriciteit voorhanden was, moest 
de blaasbalg oftewel de windkast door 
menskracht op druk gehouden worden. 
De ‘orgeltrapper’ stond hiervoor op twee 
voetpedalen, die hij beurtelings op en neer 
trapte. Driek van Zon, die ook doodgraver 
was, heeft zich jarenlang van deze taak 
gekweten. Hij woonde schuin tegenover 
de kerk in het liefdesgesticht. Het op die 
manier bedienen van het orgel heeft nog 
lang geduurd. De kerk, de pastorie en het 
liefdesgesticht kregen al in november 1914 
elektrische verlichting. Maar het zou tot 
begin jaren dertig duren voordat de orgel-
trapper overbodig werd. Toen plaatste 
men een elektromotor om de blaasbalg 
van het orgel op peil te houden.
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'Hofleveranciers' Lennearts en Perey
Al vóór de inwijding werd de nieuwe 
kerk verfraaid met een hoofdaltaar, dat 
vervaardigd was door het atelier van 
A. Lennaerts uit Roermond. Het altaar, 
ter waarde van 3.000 gulden, was 
geschonken door Jacobus Raymakers uit 
Helmond, die in 1897 stierf. Ook andere 
Helmondse notabelen schonken geld aan 
pastoor Elsen voor de inrichting, zoals 
fabrikant Willem Prinzen en zijn vrouw 
Cato van Moll. 
Het atelier van Lennaerts leverde in juli 
1899 tevens twee biechtstoelen. Op 15 
augustus in datzelfde jaar werd het toren-
uurwerk in werking gesteld. Die datum was 
vroeger een verplichte zondag of feestdag, 
men vierde ‘Maria ten Hemelopneming’. 
Het uurwerk werd door de firma A. Van 
de Kerkhof uit Aarle-Rixtel geplaatst en 
kostte 750 gulden.
De bekende kerkschilder Emmanuel Perey 
uit Venlo kreeg de opdracht om de kerk 
voor 3.000 gulden te polychromeren, dat 
wil zeggen; veelkleurig te beschilderen. 
In 1902 leverde hij een prachtig beschil-
derde kerk op, vooral de schilderingen 
achter het hoofdaltaar en in het pries-
terkoor waren zeer geslaagd. Emmanuel 
Perey kreeg in 1906 ook de opdracht voor 
de kruisweg. Het was een schenking van 
Willem Prinzen ter waarde van 2.060 
gulden. Deze prachtige kruisweg werd in 
de jaren zestig weggehaald in het kader 
van de ‘modernisering’. Daarvoor in de 
plaats kwam een terracotta kruisweg die 
wél voldeed aan tijdgeest van toen. Maar 
op verzoek van vele parochianen heeft 
pastoor Van de Ven de oude kruisweg 
van Perey weer terug laten plaatsen. De 
sobere terracotta kruisweg is ook nog 
steeds te zien in de kooromgang.

Twee andere belangrijke interieurstukken 
zijn, in de jaren zestig, helaas definitief 
verdwenen uit de kerk. Het gaat hier om 
de preekstoel en twee communiebanken. 
Ze werden wederom vervaardigd door 
het atelier van Lennaerts. De communie-
banken uit 1904 vormden de afscheiding 
tussen het priesterkoor en het schip van 
de kerk. Ze kosten indertijd 1.600 gulden. 
De preekstoel, van 1.950 gulden, was een 
prachtig gesneden meubelstuk, maar 
moest tóch het veld ruimen.

Drie luidklokken
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de parochie in 1909 schonk de Houtse 
bevolking drie luidklokken en een geschil-
derd portret van de pastoor, die tevens 
een jubileum vierde. Willem Prinzen 
droeg 1.000 gulden bij in de kosten voor 
de klokken. De grootste van 765 kg werd 
St. Lucia gedoopt. De tweede was 375 kg 
en heette Nicolaas, naar de voornaam 
van pastoor Elsen. En de derde van 225 
kg kreeg de naam Antonius, naar de 
toenmalige deken Van der Zanden van 
Helmond. Op 11 december 1942 werden 

ADVERTENTIERUIMTE

Links het interieur tijdens het 25-jarig priesterfeest van pastoor Verhoeckx in 1935 en rechts het huidige interieur.

1884-1917 
Nicolaas 
Franciscus Elsen 
(*1844- 1917)

1946-1954 
Pius J.H. 
van de Spijker 
(*1903- 1988)

1929-1946 
Leonardus 
M.M. Verhoeckx 
(*1884- 1965)

1917-1929 
Johannes P.J. 
Strijbosch  
(*1871- 1929)

1954-1964 
Cornelis A.M. 
Verbeek 
(*1906- 1964)

1964-1984 
Antonius E. 
van de Ven 
(*1915- 1984)

Pastoors van de 
Luciaparochie in Mierlo-Hout

Inwijding van de nieuwe klokken in 1949 
door deken Van der Hagen.
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de klokken weggehaald en omgesmolten 
door de Duitse bezetter. Pastoor Pius 
van de Spijker zorgde na de oorlog door 
middel van het ‘klokkenfonds’ voor 
nieuwe luidklokken. In 1949 konden de 
drie klokken St. Lucia (1697 kg), Pius 
(1.000 kg) en Maria (716 kg) worden 
gehangen.
De pastoor had ook een 'orgelfonds' in het 
leven geroepen. Hierdoor kon in 1953 een 
nieuw orgel in gebruik worden genomen.

Uitbreiding en verbouwing 
Rond 1930 was de kerk en de pastorie 
volgens het kerkbestuur toe aan uit brei-
ding c.q. verbouwing. Architect P.J. Pieters 
uit Amsterdam maakte de plannen en ze 
werden uitgevoerd door de Helmondse 
firma Hendrikx. De kosten werden 
geraamd op 14.130 gulden. Er verrees 
een nieuwe sacristie achter het hoofd-
altaar. De bestaande sacristie en de zoge-
naamde zusterkapel werden omgebouwd 
tot twee kinderkapellen, die elk plaats 
boden aan 125 kinderen. Ook de pastorie 
werd flink onder handen genomen, er 
werd een verdieping opgebouwd. Ter 
gelegenheid van het 50-jarig jubileum 
van de parochie werden, in 1934, twee 
nieuwe kerkportalen aan weerszijden van 
de hoofdingang gebouwd. Kunstschilder 
Gerard Gerrits uit ’s-Hertogenbosch kreeg 
de opdracht om het priesterkoor, de 
omgang, de kinderkapellen en het tran-
cept (plafond) opnieuw te schilderen. De 
totale kosten hiervan bedroegen 3.250 
gulden. Hiermee verdwenen de schilde-
ringen van Emmanuel Perey uit 1902.

De jaren zestig: tijd voor verandering
In de jaren zestig, onder pastoor Verbeek, 
werd het interieur van de kerk vernieuwd 
en versoberd. Men vond het interieur te 
druk en ouderwets. Dit resulteerde in het 
wit schilderen van de muren. Deze klus 
werd in 1962/63 geklaard door schilders-
bedrijf Toon Slegers. De kerk werd hier-
door wél een stuk lichter dan voorheen. In 
de kerk werden bovendien  een geluids-
installatie en verwarming aangelegd en er 
kwamen nieuwe glas-in-lood ramen. 
Het was de tijd van het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965) en van liturgische 
vernieuwingen, door sommigen ook wel 
'vernielingen' genoemd. De biecht werd 
vervangen door een boeteviering, in de 
liturgie sprak men voortaan Nederlands 
in plaats van Latijn en de mis werd in het 
vervolg met het gezicht naar de parochi-
anen opgedragen. Alle moderniseringen 
en inspanningen konden de ontkerkelij-
king niet verder tegengaan. 

Tóch is de Luciakerk voor veel dorpelingen 
nog altijd van grote waarde. Het bouw-
werk is getuige van belangrijke momenten 
in ieders leven zoals, geboorte, huwe-
lijk en overlijden. Tegenwoordig maakt 
Mierlo-Hout onderdeel uit van de 
Damiaan parochie samen met Helmond-
West, Stiphout, Annawijk, Oranjebuurt en 
Brandevoort. Afsluitend kunnen we wel 
stellen dat de monumentale Luciakerk 
het belangrijkste bouwwerk is in Mierlo-
Hout. Hopelijk mogen de luidklokken van 
de Luciakerk nog lang klinken bij droevige 
en blijde aangelegenheden.

Bronnen:
-  Diverse auteurs, 1984: 100 jaar St. Lucia  

Mierlo-Hout, 1884-1984
-  Coenen, J., 2004:  

Mierlo van oorsprong tot heden, 
356-357, 459-461

-  Philipsen, M., 2003:  
De geschiedenis van het Hout in 
vogelvlucht, in Opt Hout, 25-79

-  www.delpher.nl
-  Met dank aan  

pastoor Norbert Swagemakers,  
Rinie Weijts en Henk Goossens

ADVERTENTIERUIMTE

Wie was Lucia?
Dat St. Lucia de patroonheilige is van 
Mierlo-Hout is geen toeval. Haar naamdag 
13 december is ook de verjaardag van 
pastoor Elsen.

Lucia zou rond het jaar 286 te Syra-
cuse op het eiland Sicilië geboren zijn en 
op 13 december 304 ter dood gebracht 
zijn. Volgens de legende bezocht zij met 
haar zieke moeder Eutychia, die leed aan 
bloedvloeiingen, het graf van de heilige 
Agatha, dat lag niet ver van Syracuse in de 
plaats Catania. Toen moeder op wonder-
bare wijze genas, schonk Lucia al haar 
bezittingen aan de armen en verbrak haar 
verloving. Maar haar aanstaande echtge-
noot kon dat niet waarderen en klaagde 
haar aan vanwege haar geloof in Christus.

De huidige Mariakapel was voorheen de 
doopkapel. De opvallende wandtegels zijn 

in de typische stijl van de jaren dertig.

Lucia werd veroordeeld om in een bordeel te 
gaan werken. Maar zelfs een span ossen kon 
haar niet van haar plaats krijgen: zo onver-
zettelijk bleek zij. Om onaantrekkelijk te zijn 
voor de bordeelgangers, rukte ze haar ogen 
uit. Zelfs de brandstapel kon geen einde 
maken aan haar leven. Uiteindelijk stootte 
de beul haar een zwaard door de keel. 
Vandaar dat Lucia vaak afgebeeld wordt 
met een dolk in haar hand of door haar hals, 
of met een schaal waarop twee ogen liggen. 
Dit is tevens een toespeling op de betekenis 
van haar naam. Lucia komt van 'lux' en dat 
betekent licht of lichtdraagster. 

Lucia is patrones van blinden en slecht-
zienden, van artsen, oogartsen, opticiens, 
van elektriciens en van prostituees.
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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

Twee opvolgers 
voor Piet ‘Sigaar’ 
Door: Jan Roefs

In aanvulling op het artikel over de schoefelploeg in Ons Mierlo-Hout van 
december, aandacht voor Toon Janssen (links op de foto) en Jos Brummans. 

Zij kunnen met recht en reden de opvolgers genoemd worden van Piet 
‘sigaar’ Raaijmakers. Hij was bijna de hele week in de weer om het kerkhof 
en de pastorietuin netjes te houden. Toon en Jos hebben voor het grootste 
gedeelte zijn taken overgenomen. Nellie van Bergen verzorgt het colum-
barium en omgeving.

De nieuwe ‘Piet Sigaren’ Toon Janssen en Jos Brummans
F | Jan Roefs



19

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 22 februari 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie december 2020: Dhr. van den Elsen
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GRATIS PROEFPAKET 
VOOR IEDEREEN
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