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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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aansprakelijkheid aanvaarden.

inhoudBeste lezer,
Voor u ligt het vijfde nummer van het Ons 
Mierlo-Hout Magazine van 2021. Op de 
voorpagina ziet u een weelderig bloeiende 
rododendron, met op de achtergrond de 
herkenbare torens van de Sint Luciakerk.
Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer 
volop nieuws uit en over Mierlo-Hout.

In deze editie
Joop is op de koffie geweest bij Leon de Fost 
en kwam terug met vele verhalen over ’t Hout. 
Voor Michel Smits doen wij een oproep of 
iemand nog oude Houtvonken heeft liggen, 
omdat die voor Michel veel betekenen. 
Daarnaast hebben we ook weer een mooi 
stukje geschiedenis opgenomen. Dit en nog 
veel meer leest u in deze nieuwe editie van ons 
magazine.

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! 

Wij wensen u 
veel leesplezier!
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Op de koffie bij: Leon de Fost
4

Overal zitten ze, mensen die van alles en nog 
wat opzoeken en verzamelen. Maar je moet ze 
wel vaak met ’n lamp zoeken. Zo kwam ik via 
via in contact met Leon de Fost die werkelijk 
alles verzamelt dat met de geschiedenis van 
Helmond te maken heeft. 

Bijzonder Bloemetje
7

Ik zit aan tafel bij Adriaan Joosten en echtgenote 
Mien, wie kent hen niet. Dienstbaar zijn aan de 
Gemeenschap. Ontelbare vergaderingen en even 
zoveel evenementen en avonden van huis, maar 
het drukke leven voor werkgever Rabobank heeft 
plaatsgemaakt voor een welverdiend pensioen.

Houtvonken van onschatbare 
waarde voor Michel

11
De Houtvonken is alweer een tijdje geleden 
gestopt. Desondanks kan Michel Smits (36) 
niet zonder. De jongen is gehandicapt en is zeer 
gehecht aan ‘zijn’ Houtvonken. Elke dag speelt 
hij ermee. Hij rolt ze op tot een soort toeter en 
zwaait ermee alsof het zijn dierbaarste bezit is.

Vruuger op ‘t Hout: De verdwenen 
akkers van Mierlo-Hout (deel 1)

12
Begin 19e eeuw was ’t Hout nog een gehucht 
met zo’n 400 inwoners. De bebouwing lag als 
een lang lint langs de huidige Hoofdstraat en 
Mierloseweg. 
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Leon de Fost
Op de koffi  e bij:

Overal zitten ze, mensen die van alles en nog wat 
opzoeken en verzamelen. Maar je moet ze wel vaak 
met ’n lamp zoeken. Zo kwam ik via via in contact 
met Leon de Fost die werkelijk alles verzamelt dat 
met de geschiedenis van Helmond te maken heeft. 
Foto’s, krantenknipsels, activiteiten, je kunt het zo 
gek niet benoemen of hij heeft er ’n foto, ansicht, 
boekwerk of krantenknipsel van.

Door: Joop Martinali

Hierdoor ben ik te weten gekomen dat de 
oude H. Hartkerk midden in de Veestraat, 
wittewel dè sieraad van Hellemond mi die 
skonne vurgèèvel, niet afgebroken is voor de 
bouw en vestiging van Vroom & Dreesmann, 
want onze verzamelaar heeft ’n prachtige 
foto waarop de H. Hartkerk en V&D gebroe-
derlijk naast elkaar staan. Zie foto. 

Ik zeg tegen ‘m: “Heb je ook nog iets over 
oude molens?” En ja hoor, meteen kwam 
de molen aan de Molenstraat tegenover 
de Helmondse begraafplaats voor de dag 
van Van Stekelenburg. Gebouwd in 1884 
en gesloopt in de 1950er jaren. Inmiddels 
hebben we in Helmond ’n Molenstraat 
zonder molen, ’n Schoolstraat zonder 

school en ’n Watermolenwal zonder wa-
termolen, maar wel ’n Kerkstraat met ‘n 
kerk. Maar ook nog ’n andere molen, wel-
ke bijna 100 jaar geleden afgebroken is en 
waar sinds die tijd de St. Jozefkerk staat. 
Ik meen ooit vernomen te hebben dat die 
molen door blikseminslag is afgebrand, 
waarbij de molenaar is overleden.

Zodra ik ’t heb over het stoomtijdperk, 
waardoor alles van paard en kar, hand-
wagen en bakfietsen op ’n zijspoor kwam 
en in ’n veel hoger tempo overgenomen 
werd door stoomtrein en stoomtram, ko-
men meteen de foto’s op tafel waarop de 
stoomtrein bij het Helmondse station uit 
1866 en de stoomtram bij de St. Luciakerk 
in Mierlo-Hout in de 1920er en 1930er ja-
ren te zien zijn. Ook ‘n interessante foto is 
die van de Helmondse bioscoop Alcazar 
waarop nog net het naastgelegen pand 
met hekwerk te zien is. Dat naastgelegen 
pand dat de gemeente moest hebben 
voor nieuwbouw en wegenaanleg waar nu 
Zuideinde en de Ameideflat zich bevin-
den. Over dat pand is heel veel te doen 
geweest en bleef, omdat de gemeente 
en eigenaar het niet eens konden worden 
over de vraagprijs, jarenlang als obstakel 
helemaal alleen staan. Alles er omheen 
was al afgebroken.

Eén van die markante panden daar weer 
naast en ’n begrip voor winkelend Hel-
mond, was het Meubelhuis van Van Ve-
ghel, zie foto.
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In het begin van de 20e eeuw was er ’n 
zeer rijke en ook invloedrijke industrieel 
die verliefd werd op zijn huishoudster. In-
dustriëlen hadden toen allemaal huisper-
soneel, dienstbode en tuinman. Dat was 
Piet de Wit. Hij trouwde met zijn huis-
houdster Anna, hetgeen in die kringen 
toentertijd absoluut niet kon. Maar Piet 
had daar lak aan en bouwde louter uit 
liefde voor haar ’n Versaillesachtige, grote, 
pompeuze villa, zeer tegen de gevestigde 
orde van andere textiel-, metaal-, hout-, 
levensmiddelen- en kartonbaronnen in. 
Hun onderkomen kreeg de toepasselijke 
naam PEApark (Piet en Anna) en werd 
omgeven door ’n brede gracht. Op de foto 
uit 1916 is belangrijk bezoek voor de villa 
gefotografeerd, vermoedelijk bij de ope-
ning. Voor Anna brak er best ’n moeilijke 
tijd aan, want zij werd niet geaccepteerd 
door de andere rijke dames die niets an-
ders te doen hadden dan thee drinken en 
over allerlei kwaaltjes praten en klagen in 
hun theehuisjes. “Oh heb jij dat ook? Ik 
heb dat al 2 jaar, dan kun je je het best 
laten onderzoeken door die of die speci-
alist.” Maar Piet schoof telkens Anna naar 

voren en tussen die dames in. In die rijke 
kringen was het toen gebruikelijk dat men 
zich van de Franse taal (chique) bedien-
de, waardoor Anna er maar voor evenveel 
bij zat, want zij beheerste het Frans niet. 
Dan werd er gekscherend over Anna in het 
Frans gedaan en minachtend gegiecheld. 
Leon zou Leon niet zijn als hij niet ook ’n 
foto zou hebben van Piet de Wit en zijn 
broer.

De diaken en pastoor kwamen ook bij Piet 
op bezoek, niet om koffie te drinken maar 
om Piet te polsen of hij niet bereid was 
om ’n financiële bijdrage te leveren aan 
’n nieuw te bouwen kerk: de Onze Lieve 
Vrouwe waar nu de Helmondse schouw-
burg ‘Het Speelhuis’ is gehuisvest.
Diezelfde diaken ging destijds de boer op 
om fabrikanten uit andere provincies Gro-
ningen, Friesland, Noord- en Zuid-Hol-
land en Gelderland hierheen te lokken 
onder ’t mom ‘ze zijn arm, niet geschoold 
en werken hard voor weinig geld’. “Wij 
geestelijken zullen er wel op toezien en ze 
aansporen tot grote gezinnen. Snap je wat 
ik bedoel!”

Maar zoals gewoonlijk komt ook aan die 
heerschappij ’n einde en kwam de textiel 
in de late 1920er jaren in de problemen 
door minder afzetgebieden en ging Piet 
de Wit failliet, kon zijn huis niet meer 
bekostigen en had tegenwerking van 
de banken met (expres) te hoge rente. 
Uiteindelijk is het in bezit gekomen van 
Pesturke van Thiel, die zo genoemd werd 
omdat hij op ’n seminarie gestudeerd en 
de rokken aan heeft gehad, maar uitein-
delijk daarin niet verder is gegaan, omdat 
hij ook als industriéel in de metaalsector 
zijn scepter zwaaide. Dit pesturke heeft, 
omdat het allang ’n doorn in het oog was 
van de gevestigde fabrikantenorde, de vil-
la tot de grond toe af laten breken. Resten 
van de fundering zijn nog te zien in het 
herten- en dierenkamp waarop steen-
bokken graag verpozen.

Ook heeft Leon ’n foto van zijn ouder-
lijk huis waar hij is geboren in ’t Geremt, 
oftewel de Geremtseweg te Helmond en 
‘n foto van zijn 1e werkgever: Autobedrijf 
Van Gorp naast het grote textielbedrijf 
Koninklijke Raymakers op de Kanaaldijk.

geestelijken zullen er wel op toezien en ze 
aansporen tot grote gezinnen. Snap je wat 
ik bedoel!”

‘n foto van zijn 1e werkgever: Autobedrijf 
Van Gorp naast het grote textielbedrijf 
Koninklijke Raymakers op de Kanaaldijk.



6

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

Gespecialiseerd in het knippen van klanten van

alle leeftijden met een beperking

Brasemlaan 28 | 5706 BK Helmond
06-40875366 | moniquemeulendijks19@gmail.com

Bij Creatieve 
Kinderkapsalon Monique 
gaat het niet alleen om 
haartjes knippen 

Monique van Leeuwen heeft haar kinderkapsalon aan huis 
en het is niet voor niets dat ze dat tot Creatieve Kapsalon 
gedoopt heeft. Niet alleen is Monique zelf een zeer creatief 
persoon, ook de kinderen die bij haar geknipt worden, krij-
gen alle ruimte om creatief bezig te zijn.

Monique heeft zich gespecialiseerd in kinderen die het op 
één of andere manier lastig vinden om naar de kapper te 
gaan. Bijvoorbeeld door een akelige ervaring, angst dat het 
pijn doet of een beperking. Ze neemt de tijd voor de kindjes, 
blijft rustig en zorgt voor de nodige afleiding. Ze geeft iets 
lekkers te eten (bijvoorbeeld rozijntjes) die ze lekker kunnen 
oppeuzelen en laat het betreffende kind tot rust komen 
door middel van een filmpje, spelletje of knutselwerkje. “Elk 
kind is anders en daarom bekijk ik elke keer weer wat de 
beste aanpak is. Sommige kindjes gaan helemaal op in een 
filmpje, terwijl een ander kindje liever de hele tijd met een 
pop-it fidget zit te ploppen,” vertelt Monique vol passie. De 
rust en het geduld die ze uitstraalt, is prettig en draagt ze-
ker bij aan het kalmeren van kinderen die zich niet op hun 
gemak voelen. 

Monique onderscheidt zich met haar kapsalon door niet op 
tijd en uur te werken. Mensen kunnen bij haar een afspraak 
maken zoals het hen het beste uitkomt en ze zal nooit twee 
afspraken kort op elkaar plannen. “Ik vind het belangrijk om 
de tijd te nemen. Soms is een kindje snel rustig, soms duurt 
dat wat langer. Ik wil dan ook niemand opjagen en daarom 
plan ik alles ruim.” Aandacht (voor het kind) staat centraal 
in Creatieve Kapsalon Monique. Iedereen is welkom, ook 
broertjes of zusjes die tijdens de knipbeurt van een ander 
gezinslid lekker kunnen spelen. De kapsalon is te vinden aan 
de Brasemlaan 28.

Monique bij haar kapsalon | F Wendy Lodewijk 
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1972 – 1990: Secretaris/penningmeester van de Ondernemersvereniging Mierlo – Hout.
1973 – 1996: Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fanfare Unitas.
1974 – 1998: Voorzitter van de Huishoudschool Regina
1974 – 2003: Ere-Kluppel bij CV de Kluppels.
1986 – 1988: Voorzitter van de commissie 24 uurs-
wielerrecord ten bate van Fanfare Unitas
1987 – 1988: Voorzitter organisatie Kringgildedagen 
Gilde Sint Antonius Abt.
1989: Voorzitter van de commissie de langste koffietafel

Ik zit aan tafel bij Adriaan Joosten en echt-
genote Mien, wie kent hen niet. Voor de lol 
heeft hij onlangs eens opgeschreven wat 
hij zoal heeft gedaan aan vrijwilligerswerk 
voor de gemeenschap en niet om mee te 
pronken, maar puur uit eigen interesse. 
Want als de jaren beginnen te tellen, denk 
je steeds vaker terug aan toen, aan de leu-
ke en minder leuke dingen die in het leven 
zijn gepasseerd.

Het geheugen van Adriaan werkt nog op 
volle toeren en eenmaal op zijn praatstoel 
plaatsgenomen is er voor de schrijver vol-
doende tijd om rustig het door Mien ge-
serveerde kopje koffie te drinken. 

Foutloos noemt hij met naam en faam 
de evenementen en functies waarbij hij 
meestal als voorzitter bij betrokken was, 
ik noem er enkele:

Laat ik maar stoppen, want de lijst is veel 
te lang. Op mijn vraag hoe iemand het in 
zijn hoofd haalt om bijna dagelijks voor 
de gemeenschap bezig te zijn, antwoordt 
hij vol overtuiging: “Ik was directeur van 
Rabobank Mierlo-Hout en in die tijd was 
het van groot belang ‘dienstbaar te zijn 
aan de gemeenschap’, hetgeen bete-
kende dat de Rabobank met financiële 
middelen, maar ook met mankracht, de 
gemeenschap ondersteunde. Met ontzet-
tend veel genoegen kijkt Adriaan terug op 
2 evenementen die op hem diepe indruk 
hebben gemaakt, te weten de 24-uurs-re-
cordrit ten bate van de Fanfare Unitas in 
1988, waarvoor heel Mierlo-Hout naar 

de Hoofdstraat kwam naar het toenma-
lige Janssen en Fritsen-complex (waar nu 
Nederveen Accountancy B.V. is gevestigd) 
waar het hoofdkwartier van dit evenement 
was gevestigd. “Maar ook de organisatie van 
de langste koffietafel ten bate van Alphon-
sus was een mega-evenement, maar liefst 
6341 personen zaten in de ‘Houtwijk’ aan 
een keurig gedekte tafel, supergaaf en kip-
penvel als ik er weer aan terug denk.” “Volop 
in de belangstelling, ‘das war einmal’, doe 
daarom maar geen foto”, zegt Adriaan. “Het 
is skon gewist en ik heb het met veel lief-
de en plezier gedaan, vele jaren lang. Mien 
neemt met een glimlach het ‘bijzondere 
bloemetje’, geschonken door Bloemboetiek 
Nicole, in ontvangst. Adriaan, bedankt voor 
vele jaren van tomeloze inzet voor de ge-
meenschap en geniet samen met Mien van 
alles wat jullie dierbaar is, mijn dank voor de 
gastvrijheid en blijf gezond.

Bloemboetiek Nicole
Stichting Hart voor het Hout

Bijzonder Bloemetje
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1972 – 1990: Secretaris/penningmeester van de Ondernemersvereniging Mierlo – Hout.
1973 – 1996: Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fanfare Unitas.
1974 – 1998: Voorzitter van de Huishoudschool Regina

1989: Voorzitter van de commissie de langste koffietafel

Dienstbaar zijn aan de Gemeenschap. Ontelbare vergaderingen en even zoveel 
evenementen en avonden van huis, maar het drukke leven voor werkgever Rabobank heeft 
plaatsgemaakt voor een welverdiend pensioen, en het vele werk voor de Mierlo-Houtse 
gemeenschap heeft plaatsgemaakt voor het ontspannen werken in de tuin, 
genieten van de 3 kinderen en de 8 kleinkinderen.

Bloemboetiek

Nicole

Adriaan Joosten(1980)  | F Archief  Weekkrant De Loop
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Advies op maat Meet service Monteer service Showroom

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

MAAK DEZE ZOMER VAN
UW HUIS EEN THUIS!

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023 

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

Wij zijn de gehele zomer normaal geopend!
ONGEKENDE SERVICE, SNELLE LEVERTIJD EN DIT TEGEN SCHERPE PRIJZEN

Diverse raamdecoratiesystemen!
Voor elk budget een uitgebreide keuze!

VLOERBEDEKKINGGORDIJNSTOFFEN
v.a. €22,50 p.m2v.a. €5,- p.m.

PVC VINYL
v.a. €23,95 p.m2 v.a. €13,75 p.m.

Rundvlees, goulash,
of stoofvlees

Kroketten
24 stuks - Swinkels Food

Normaal 13,49 - 15,49 - 15,Normaal 13,  - 15,

www.diepvriesspecialist.nl
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407

Deze aanbieding is geldig van 9 juni t/m 22 juni 2021

STUNT
STUNT
STUNT

25%
korting

Hengelsport voor ouderen, iets voor u?

Dankzij de inzet van de gemeente is de vis-
steiger opgeknapt en ziet de omgeving van 
de vijver er weer prachtig uit. Ook het brug-
getje naar de steiger wordt zo aangepast, 
dat ook mindervalide vissers er gebruik van 
kunnen maken. Ook hebben we contact 
opgenomen met Hengelsportvereniging 
‘de Maasvissers’ om te kijken of zij organi-
satorisch iets willen betekenen. Van het één 
kwam het ander en zoals het er nu uitziet, 

komt de vijver onder de hoede van de ver-
eniging, zodat er toezicht is en alles goed 
wordt bijgehouden. Naast deze praktische 
zaken hebben we ook gesproken over mo-
gelijke activiteiten. Eén van de ideeën is om 
ouderen, die soms hun hele leven lang ge-
vist hebben en dit nu niet meer kunnen, in 
staat te stellen om een middag in de week 
te vissen. Indien nodig, halen we u op en 
brengen u weer thuis. Geen visuitrusting 

meer? Dan wordt ervoor gezorgd. Op de 
visplek staan de vrijwilligers van de vereni-
ging klaar om u te helpen. Kortom, vanuit 
de Maasvissers en Kansrijk Mierlo-Hout 
doen we ons uiterste best om u een zorge-
loze, gezellige vismiddag te bezorgen.

Heeft u belangstelling, dan kunt u zich 
opgeven via voorzitter@wijkraadmierlo-
hout.nl of via info@kansrijkmierlohout.nl. 
Graag uw naam, adres en telefoonnummer 
vermelden, dan wordt er zo spoedig moge-
lijk contact met u opgenomen. U kunt ook 
een briefje met uw gegevens in de brieven-
bus van wijkhuis de Geseldonk stoppen. 

Vanuit de Commissie Dierenaangelegenheden van de 
Wijkraad Mierlo-Hout is het initiatief genomen om de 
visvijver bij ‘Houtsdonk’ nieuw leven in te blazen. 

De visvijver bij Houtsdonk | F Theo Proost
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Met deze beweegtuin is een sportschool 
zonder muren gecreëerd. Het is een plek 
in het groen, waar mensen uit alle gene-
raties elkaar kunnen ontmoeten en sa-
men sporten. Het beweegpark is het ge-
hele jaar vrij toegankelijk. De beweegtuin 
is dus ook een leuke en laagdrempelige 
manier voor volwassenen en senioren om 
sportief bezig te zijn. Door te bewegen 
op muziek en vervolgens gebruik te ma-
ken van de fitnesstoestellen, werk je aan 
flexibiliteit, uithoudingsvermogen, balans, 
coördinatie en kracht. Je beweegt samen 
met anderen, waardoor je nieuwe men-

sen leert kennen. In de beweegtuin kun 
je meerdere keren per week pittig bewe-
gen onder professionele begeleiding van 
Flo de Haas, Buurtsportcoach Jibb+: op 
maandag om 13:00 – 14:00 uur en op 
vrijdag om 09:30 – 10:30 uur. 
Het meedoen aan de beweegtuin is gratis. 
De eventuele consumptie voorafgaand of 
na afloop van de beweegactiviteit in de 
Geseldonk is voor eigen rekening. In de 
Geseldonk staat een potje waarin je vrij-
blijvend een klein bedrag kan doneren. 
Hiervan schaffen wij onder andere nieuwe 
materialen en lief en leed kaartjes aan.

Corona
Vanwege Covid-19 kunnen wij de be-
weegtuin helaas nog niet officieel ope-
nen en in groepsverband gaan sporten. 
Wel kun je alvast een warming up en in-
structies krijgen over het gebruik van de 
beweegtoestellen, zodat je zelf aan de 
slag kunt gaan. Wil je in de toekomst bij 
de beweeglessen aansluiten, neem dan 
contact op met Flo de Haas: flodehaas@
jibbplus.nl (06 – 31 92 98 92).

Meer informatie
Bekijk alle beweegactiviteiten voor vol-
wassen/ouderen, evenals alle Ommetjes 
en Beweegroutes op de website www.
jibbplus.nl of neem bij vragen telefonisch 
contact met ons op via 0492 – 347 071.

Ommetjes in Mierlo Hout 
en andere wijken 
Het sporten in de beweegtuin is natuurlijk 
prima te combineren met een Ommetje 
of het lopen van een Beweegroute. Om-
metjes zijn wandelroutes van ongeveer 
2,5 kilometer. Onderweg kun je een aan-
tal beweegoefeningen uitvoeren, voor wat 
extra training en variatie. Het lopen van 
een Ommetje wordt extra leuk als je ie-
mand met je mee vraagt. Zeker als je weet 
dat die persoon om een praatje verlegen 
zit en eens nodig de deur uit moet. Wij 
noemen dit het ‘om-met-je’. In totaal zijn 
er 16 Ommetjes uitgezet, verdeeld over de 
stad. In Mierlo-Hout liggen er 2. De uitge-
printe Ommetjes van Mierlo-Hout komen 
ook bij de Geseldonk te liggen.

Beweegtuin 
Geseldonk en Jibb+
Op donderdag 8 april is het Norwell Outdoor 
Fitness Park bij de Geseldonk opgeleverd en meteen 
in gebruik genomen, onder andere door ouderen 
samen met de buurtsportcoach en 
de basisschooljeugd.

F | Theo Proost

Mensen die in tweetallen willen lopen 
en het leuk vinden om een warming-
up van 10 minuten te krijgen kunnen 
contact opnemen met Jibb+. 
Flo de Haas verzorgt elke maandag 
tussen 9:00 en 11:00 uur de 
warming-up vanaf de Geseldonk. 

Houtsnipper Nieuws!
• Uw Houtsnipperpunten verzilveren bij Wout van Vlerken of Wim Mulkens
• Houtsnipperpunten verzilveren vanaf 300 punten 
• Er mogen meerdere pasjes bij elkaar opgeteld worden
• De Houtsnipperwaardebon is niet inwisselbaar voor contant geld
• De Houtsnipperpas en -waardebonnen zijn geldig tot en met 31 december 2021
• U mag uw pas en/of waardebon ook doneren, de opbrengst gaat naar een vereniging in Mierlo-Hout 

Met vriendelijke groet, Het Houtsnipper team.
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Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij 
als politieke partij zijn weer volop bezig om een nieuw verkie-
zingsprogramma te schrijven. Wij willen graag weten wat onze 
inwoners belangrijk vinden op vele thema’s.

In maart hadden wij een bijeenkomst over de onderwerpen Vei-
ligheid en handhaving, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en 
Milieu. De aanwezige deelnemers aan deze Zoom-meeting hebben 
ons heel wat zaken aangereikt die zij belangrijk vinden. Een uit-
spraak was “Jouw kijk op de wijk, is de staat van je straat”. Een fijne 
woonomgeving is belangrijk. Een omgeving waar je je veilig voelt en 
waar voor ieder wat te beleven is. Betaalbare woningen, vooral voor 
starters, is vaak genoemd. Uiteraard kwamen ook milieuaspecten 
aan bod. Zorg dat je met de energietransitie iedere inwoner mee-
neemt en dat energiemaatregelen stap voor stap en betaalbaar 
worden ingevoerd. Daar pleiten wij zeker voor.

Onze tweede meeting gaat over sport, recreatie en cultuur. Zaken 
waar iedere inwoner wel eens mee te maken heeft. We zijn erg be-
nieuwd wat dit voor ideeën oplevert. Uiteraard vinden wij als partij 
deze 3 zaken erg belangrijk en stonden deze ook genoemd in ons 
vorige verkiezingsprogramma. In de huidige raadsperiode is er al 
meer geld uitgetrokken voor bijvoorbeeld evenementen, omdat 
ook wij als collegepartij het belangrijk vinden dat er voor ieder wat 
wils is. Wij met zijn allen hebben hier helaas nog niet veel van ge-
merkt, omdat door COVID-19 er nauwelijks evenementen zijn ge-
weest.
 
De komende maanden gaan wij met u als inwoner spreken over 
onder andere Werk en inkomen, Onderwijs, Zorg en welzijn. Ook 
dit zijn onderwerpen waarvan wij graag willen horen hoe u daar te-
genaan kijkt. Ook in Mierlo-Hout spelen op al deze terreinen ver-
schillende zaken. Denk maar aan de nieuwbouw van Alphonsus, de 
schoolgebouwen. Allemaal zaken die de komende jaren het aan-
gezicht van Mierlo-Hout zullen doen veranderen. Als het gaat over 
zorg en welzijn raakt dat ook een heel grote groep mensen. En als 
inwoners tevreden zijn over de zorg die ze krijgen, is dat ook goed 
voor hun welzijn. 

Maar wat verwacht u van de politiek op dit gebied? Hoe kunnen wij 
maatwerk bieden? Wat heeft u als inwoner nodig om voor uw eigen 
en andermans welzijn te zorgen? Dit soort zaken willen wij graag 
ophalen bij onze inwoners. Heeft u suggesties, dan horen wij dat 
graag: info@lokaalsterkhelmond.nl.

Anja Spierings

Anja Spierings 
Lokaal sterk

Politieke column
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In het Hart 
van het Hout 
gaat groen! 

Er was al het schoolfruit, een initiatief om een basis te leggen 
voor een gezond tussendoortje voor ieder kind. En de sport-
docent vanuit Jibb+, die er niet alleen voor zorgt dat ieder 
kind aan zijn beweging komt, maar ook regelmatig kook-
workshops na schooltijd organiseert.

En nu dus de moestuin. In de tuin van In het Hart van het 
Hout zijn inmiddels drie bakken geplaatst. De bakken zijn 
zelf gemaakt en samen met de peuters gevuld. De afge-
lopen maanden hebben er op de BSO veel plantjes in de 
vensterbank staan groeien. Ze werden zorgvuldig geplant en 
verzorgd door de kinderen. En in de meivakantie was het dan 
zover. Na een uitstapje waarbij de kinderen hebben geleerd 
hoe ze een moestuin moeten onderhouden, mochten de 
planten eindelijk de grond in! Op deze manier kan het hele 
kindcentrum ze mee verzorgen. En er natuurlijk van eten en 
mee koken. 

Zo zet In het Hart van het Hout iedere keer een stapje extra 
naar een gezonde en duurzame mini-maatschappij. Want 
wat de kinderen hier aan ervaringen opdoen, nemen ze de 
rest van hun leven mee. Ontmoeten, ontdekken en ontwik-
kelen, dat doe je bij In het Hart van het Hout! Bent u nieuws-
gierig, vraagt u zich af of ons kindcentrum de plek is voor uw 
kind en neemt u graag een kijkje? Neem dan gerust contact 
met ons op, wij maken graag een afspraak om met u in ge-
sprek te gaan. 

In het Hart van het Hout vindt groen en 
gezond bezig zijn een belangrijk thema. 
Dit komt in alle lagen en facetten van het 
kindcentrum terug. Nieuw in deze lente 
is de moestuin.
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Houtvonken van 
onschatbare waarde 
voor Michel 
De Houtvonken is alweer een tijdje geleden gestopt. Desondanks kan Michel Smits (36) 
niet zonder. De jongen is gehandicapt en is zeer gehecht aan ‘zijn’ Houtvonken. Elke dag 
speelt hij ermee. Hij rolt ze op tot een soort toeter en zwaait ermee alsof het zijn dierbaarste 
bezit is. Houtvonken is voor hem niet zomaar een wijkblad. Voor hem is het 
meer dan dat en hij verslijt ze tot op de draad.

Door: Wendy Lodewijk

Tientallen jaren zorgde de organisatie van 
Houtvonken ervoor dat de overgebleven 
exemplaren bij Michel bezorgd werden, 
zodat hij ‘vooruit kon’. Veel mensen wisten 
van de liefde van Michel voor Houtvonken, 
zodat ze extra hun best deden om extra 
exemplaren te kunnen bezorgen. Tot groot 
genoegen van Michel én zijn ouders Henk 
en Anja. Enkele jaren geleden werd er ech-
ter een streep getrokken onder Houtvon-
ken. Het wijkblad hield op te bestaan. Het 
laatste overschot werd bij Michel bezorgd.

Nu nadert echter het moment dat Michel 
door zijn voorraad heen is. Henk en Anja 
hebben hun uiterste best gedaan nog 
overgebleven Houtvonken op te duikelen; 
er is gelukkig nog een tas gevonden zodat 
hij nog niet helemaal zonder zit. Maar als 
ook die op zijn, zijn Michels ouders toch 
wel ten einde raad. Ze hebben zelfs ge-
probeerd Houtvonken na te maken in pre-
cies hetzelfde formaat. Maar Michel zag 
het verschil en accepteerde de ‘neppers’ 
niet. Wat nu? Houtvonken geeft Michel 
zoveel plezier en het zou een enorm ge-
mis zijn als straks geen enkel exemplaar 
meer over is. Wij willen dan ook graag een 
oproep doen voor Michel. Heeft u nog er-
gens (oude) Houtvonken liggen? Gaat u de 
zolder opruimen en komt u nog een stel 
uitgaves van dit wijkblad tegen? Gooi ze 
dan niet weg, maar bewaar ze voor Michel! 
U maakt hem er ontzettend blij mee.

Stuur een mail naar redactie@onsmierlo-
hout.nl als u nog Houtvonken heeft en wij 
brengen u in contact met Henk en Anja. 
Bedankt! Michel met een exemplaar van de Houtvonken | F Henk en Anja Smits
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De verdwenen akkers
van Mierlo-Hout (deel 1)

Door: Henk Goossens en Marinus van den Elsen

Begin 19e eeuw was ’t Hout nog een gehucht met zo’n 400 inwoners. 
De bebouwing lag als een lang lint langs de huidige Hoofdstraat en Mierloseweg. 

Daaromheen bevond zich een krans van akkers, behorende bij de boerengemeenschap 
die ’t Hout toen nog was. Deze akkers zijn nu volgebouwd met woonwijken en 
bedrijventerreinen. Enkele overgebleven akkers zijn nu nog te vinden bij het 

Coovelsbos en bij enkele gehuchten zoals Berenbroek en Diepenbroek.

De oudste akkers
Wanneer de eerste akkers in onze omge-
ving zijn aangelegd zal wel voorgoed in 
het verleden verborgen blijven. Het zal 
te maken hebben met het ontstaan van 
boerengemeenschappen in onze regio 
gedurende de late steentijd, zo’n 4.500 
jaar geleden. Er zijn enkele aanwijzingen 
dat op Medevoort toen al zo’n gemeen-
schap bestond. Dit is gebaseerd op enkele 
zogenaamde klokbekerscherven die daar 
op een akker gevonden zijn. Ook een 
aantal stenen bijlfragmenten wijzen op 
ontginningen in die tijd. 

Op Ashorst, zoals het open gebied tussen 
’t Hout en Brandevoort nu wordt genoemd, 
zijn meerdere bijzondere ontdekkingen 
gedaan. In 1998 werden hier de oudste 
huisplattegronden gevonden van Mierlo-
Hout. Het betrof een drietal bescheiden 
woonstalhuizen uit de Bronstijd (2000-

800 v.Chr.). Twee bijbehorende spiekers 
(opslaggebouwtjes) en een bijgebouw 
dienden onder andere voor de opslag 
van granen. Dit wijst dus indirect op land-
bouwactiviteiten in die periode. 

Bevolkingsgroei in de Vroege IJzertijd
De Vroege IJzertijd duurde van 800 tot 
500 v.Chr. Op ’t Hout moet toen sprake 
zijn geweest van een ware bevolkings-
explosie! De afgelopen dertig jaar zijn 
namelijk talrijke sporen teruggevonden 
uit die tijd. De bevolkingsgroei blijkt onder 
andere uit een groot grafveld dat aange-
legd werd op Ashorst waar eerder al in de 
Bronstijd en de Steentijd mensen werden 
begraven. Het gebied moet een ‘heilige’ 
betekenis hebben gehad want de oudere 
grafmonumenten werden met respect 
behandeld. 
Meer mensen betekent meer monden 
om te voeden en dus meer akkers om 
voedsel te verbouwen. Dat de opper-
vlakte aan akkers aanzienlijk moet zijn 
toegenomen blijkt uit het grote aantal 
spiekers die verspreid over heel Mierlo-
Hout zijn aangetroffen. Wat werd er zoal 
op die akkers verbouwd? Hiervan zijn 
enkele interessante bewijzen terugge-
vonden. In 1990 werd bij een noodop-
graving op De Kroon een huisplattegrond 
opgegraven in een bouwput. De funde-
ringspalen voor de nieuwe huizen waren 
al geslagen. Toch kreeg de Archeologische 
Vereniging Helmont nog toestemming 
om de opgraving te voltooien. Houtskool 
afkomstig van het opgegraven huis 
kon C14-gedateerd worden in de Late 
Bronstijd en Vroege IJzertijd. In een 
van de paalsporen werden verbrande 
zaden gevonden. Deze werden door 
de Universiteit van Leiden onderzocht. 
Hierbij kwamen de volgende graange-

wassen aan het licht: gerst, emmertarwe, 
pluimgierst en een haversoort. De graan-
korrels werden vergezeld van enkele 
onkruidzaden, welke ook op akkerbouw 
wijzen namelijk: hanepoot, duizendknoop 
en zwarte nachtschade. De opgegraven 
huisplattegrond was overigens ook nog 
belangwekkend vanwege een aanpa-
lende veekraal (omheining). Waarschijnlijk 
werden er varkens in gehouden, want 
er werd o.a. een verbrand botje van een 
varken gevonden. En de kraal was met 
ingegraven planken verstevigd. Dit om 
te voorkomen dat de wroetende varkens 
konden ontsnappen. Mogelijk woonde 
hier, zo rond 700 v.Chr., de oudste Houtse 
varkensboer!

Midden en Late IJzertijd (500-50 v.Chr.)
Alle akkers uit deze periode liggen op de 
zogenaamde dekzanden. Toen in de Late 
IJstijd, zo’n 116.000 tot 12.000 jaar geleden, 
Nederland nog een toendraklimaat had en 
vrijwel onbegroeid was, werden vanuit het 
zuidwesten enorme hoeveelheden zand 
afgezet. Deze gele zanden bedekten als 
een deken de oudere grondlagen. Daarom 
kregen ze de benaming dekzanden. Deze 
dekzanden waren ook uitstekend geschikt 
om op te wonen. Vandaar dat onder de 

Op Medevoort werden enkele klokbeker
scherven aangetroffen. Bovenstaande 

afbeelding is een complete klokbeker zoals 
die gevonden werd bij Cuijk. (afbeelding uit 

'Onder heide en akkers')

Verbrande graankorrels die tijdens de nood
opgraving bij De Kroon werden gevonden.

GERST (HORDEUM)

PLUIMGIERST (PANICUM)

HAVER HAVER (AVENA)(AVENA)

EMMERTARWE (TRITICUM)(TRITICUM)
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huidige akkers veel prehistorische bewo-
ningssporen worden gevonden. Ten zuiden 
van de Slegersstraat werden op zo’n akker 
de paalsporen van twee woonstalhuizen 
gevonden. De twee-schepige huizen van 
ongeveer 16 bij 9 meter leken erg op elkaar 
en zullen uit dezelfde tijdspanne ergens 
in de Midden IJzertijd dateren. Mens en 
vee leefden in deze huizen onder één dak, 
ieder in hun eigen deel van het gebouw. In 
de directe omgeving lagen zo’n 25 spiekers 
voor de opslag van granen en gewassen. 
Soms werden die ook voor de opslag 
van eikels gebruikt. Een paar honderd 
meter ten westen van deze woonplaats 
werden directe bewijzen van akkerbouw 
gevonden in de vorm van ploegsporen 
van een primitieve ploeg. De akkers uit die 
tijd (zogenaamde raatakkers) hadden vaak 
een vierkante vorm en afmetingen van 
zo’n 40 bij 40 meter. Bij de Hoenderboom 
in Someren zijn dergelijke akkers nog altijd 
te vinden.

In de Late IJzertijd woonden hier de 
Keltische stam der Eburonen. Woonstal-
huizen van de Eburonen zijn echter (nog) 
niet teruggevonden. Dat ze toch op 
’t  Hout geweest zijn, bewijzen tientallen 
kleurige glazen armbandfragmenten 
waarmee de vrouwen zich sierden. Ze 
gaven waarschijnlijk familiebanden aan 
van de oorspronkelijke stam waarvan de 
vrouwen kwamen. In 57 v.Chr. kwamen de 
Eburonen in conflict met de Romeinen. 
Ze werden door Julius Caesar genoemd in 

Impressie in vogelvlucht zoals het Brabantse landschap er in de MIdden Ijzertijd uit zag. De akkers waren destijds zo'n 40 bij 40 meter groot. 
(afbeelding uit 'Onder heide en akkers')

zijn verslagen van de Gallische Oorlogen. 
Ceasar trachtte ze aan zich te binden door 
middel van verdragen en afspraken, maar 
de ene Eburoon is de andere niet. Er was 
weinig samenhang tussen de verschil-
lende stammen, daardoor werd het 
maken van afspraken een lastig verhaal. 
Uiteindelijk werden de Eburonen in 53 
v.Chr. definitief verslagen. Vele werden 
gedood en de rest vluchtte over de Rijn 
naar Germanië. Het enige wat nog aan 
hen herinnert zijn sommige Keltische 
riviernamen die tot op heden zijn blijven 
bestaan, zoals de Aa en de Dommel.

Romeinse Tijd
‘t Hout bleef na het vertrek van de 
Eburonen lange tijd onbewoond. De 

akkers werden niet langer bewerkt en 
veranderden weer in bos. De Romeinen 
vertrokken ook weer omdat het leger 
grotere problemen elders had. Pas vijftig 
jaar later, zo rond het begin van de jaar-
telling, zouden ze terugkomen en Zuid-
Nederland definitief bij hun imperium 
voegen. In onze regio kregen de Taxandriërs 
toestemming van de Romeinen om het 
ontvolkte gebied te koloniseren. Het is 
onbekend waar zij oorspronkelijk vandaan 
kwamen. De sporen van de oudste 
boerderij die (waarschijnlijk van die 
Taxandriërs) teruggevonden is, lag aan het 
begin van de Boterstraat (Burgemeester 
Krollaan) in de buurt van het voormalige 
pand van Boot Keukens. Het bouwsel 
van 18 bij 6 meter was gesitueerd aan de 

Op 't Hout werden tientallen kleurige glazen armbandfragmenten gevonden. Dit toont aan 
dat de Eburonen, een Keltisch volk, hier gewoond hebben. (afbeelding uit 'Verwerkt Verleden')
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zuidrand van een ven. Met deze boerderij 
begint een nieuwe periode van akkerbouw 
en veeteelt op ‘t Hout, zo’n vijftig jaar na 
Christus. Honderd jaar later staat dicht bij 
bovengenoemd gebouwtje een grotere 
(welvarende) boerderij van 32 meter lengte 
en 8 meter breed. Deze boerderij maakte 
waarschijnlijk deel uit van een grote neder-
zetting. De hoeve had een stalgedeelte 
waar plaats was voor een tiental koeien. 
De opgevangen mest werd gebruikt 
om de akkers te bemesten die nabij de 
Mierloseweg gelegen moeten hebben.

Elders op ’t Hout zijn nog een vijftal van 
zulke boerderijen aangetroffen. Een lag 
er op de Ashorst en vier in de buurt van 
hoveniersbedrijf Dupré (zie afbeelding 
hierboven). In 2019 zijn bij een opgraving 
op Brandevoort nog eens zestien boer-
derijen aangetroffen. Ze illustreren de 
opkomst van de landbouw en veeteelt 
tijdens de Romeinse periode van circa 
70-220 na Chr. die bekend staat als de 
‘Pax Romana’ (Romeinse Vrede).
Bij de vijf boerderijen op ‘t Hout werden 
in totaal drie waterputten opgegraven. 
Ze zijn te dateren rond 200 na Chr. en 
hadden een vierkante constructie van 
in elkaar hakende planken en palen. In 
een van de waterputten werden veel 
verkoolde gierstkorrels aangetroffen. Dat 
er op grote schaal akkerbouw bedreven 
werd bewijzen ook twee lange rijen spie-
kers die teruggevonden zijn bij Dupré. 
Deze hadden een lengte van maar liefst 
28 en 43 meter en een breedte van 3,5 
meter. Waarschijnlijk werden hier graan-
voorraden verhandeld met het Romeinse 
leger. Men had wat luxere goederen, 
waaronder aardewerk, ter beschikking en 
ook werden er enige Romeinse munten 
gevonden. Alle boerderijen waren conse-
quent van het twee-schepige type. Dit 
soort boerderijen zijn ook in de ons omrin-
gende dorpen teruggevonden. Zij werden 

gebouwd in inheemse Romeinse bouw-
trant door de plaatselijke bevolking. Na 
het jaar 125 kregen de boerderijen een 
potstal. Mest werd steeds belangrijker 
voor het vruchtbaar houden van de akkers. 
De mensen die hier woonden waren van 
Germaanse origine. Het was een mix van 
Bataven en Taxandriërs. Nederzettingen 
zijn ook gevonden in Brandevoort, Mierlo, 
Lieshout, Deurne en Someren.

Rampzalig einde
Tussen 225 en 250 na Chr. kwam de 
inheems Romeinse bewoning vrij abrupt 
aan zijn einde. Wat er precies gebeurd is, 
is nog onbekend. Waarschijnlijk hebben 
invallen van Germaanse stammen van 
over de Rijn en een verzwakte Romeinse 
verdediging ervoor gezorgd dat de plaat-
selijke bevolking moest vluchtten. Vele 
boerderijen brandden af en onze regio 
raakte ontvolkt. ’t Hout was na circa 
250 helemaal verlaten. Ruïnes van afge-
brande boerderijen, schuren en bijge-
bouwen raakten in korte tijd overwoekerd. 

Het gebied zou zo’n 800 jaar vrijwel 
onbewoond blijven. De oorspronkelijk 
Romeinse naam die onze woonplaats 
ongetwijfeld heeft gehad, ging verloren. 
Prachtige natuurbossen met majestu-
euze bomen kwamen er voor in de plaats. 
Hieraan hebben wij onze huidige plaats-
naam te danken: ’t Hout. In het komende 
nummer vervolgen wij ons verhaal over de 
verdwenen akkers van Mierlo-Hout.

Bronnen:
-  Ginkel v. – Theunissen, 2009, 

Onder heide en akkers
-  Tol A., 1993, Leven naast de dood
-  Jong d. – Peters – Vossen, 2015, 

Verwerkt verleden
-  Meulendijks – Vogels, 2003, Opt Hout
-  Berkvens R., z.j., Romeinse overheersing 

in 3000 jaar bewoningsgeschiedenis, 
blz. 305

Met dank aan Theo de Jong (stads-
archeoloog) en Erfgoedhuis Eindhoven

Impressie van Romeinse boerderij zoals ze ook op 't Hout hebben gestaan.  
(afbeelding uit 'Onder heide en akkers')

ADVERTENTIERUIMTE

Maquette van 
een boerderij die 
rond 200 n.Chr. 

nabij het huidige 
hoveniersbedrijf 

Dupré stond. ( foto:  
Theo de Jong)
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Nee, ik ga het niet hebben over het afvalsysteem wat sinds 1 ja-
nuari in de gemeente Helmond werd ingevoerd. Diftar is al door 
velen becommentarieerd. Negatief, maar door menigeen ook on-
derschreven omdat afvalverwerking steeds duurder wordt.

Afval scheiden is een must. Natuurlijk moeten we wachten op 
de eerste evaluatiegegevens. De eerste bevindingen signaleren 
minder aanbod van grijze (restafval)bakken en meer plasticaf-
val in de bekende zakken! Goed, we gaan het ervaren. Maar ik wil 
het graag hebben over de huisvuilstort die begin 30e jaren op de 
grens Mierlo-Hout en ‘t Haagje ontstond. Op de plek waar nu het 
mooie project van de Staalmeesters aan de Houtse Parallelweg is 
gebouwd, werd tussen 1930 en 1957 door velen veelal huishoude-
lijk huisvuil gestort. Afvalinzameling was nog niet zo ingeburgerd 
en afvalscheiding was zeker nog geen activiteit! De gemeentelijke 
stortplaats, zonder toezicht, werd door iedereen gebruikt en in 1957 
werd besloten om de stort te sluiten en de belt met zand af te 
dekken  Daarna werd daar Munsters Staalbouw gebouwd. Echter 
vanwege de bedrijfsverplaatsing werd vanwege nieuwbouwactivi-
teiten (2016) de voormalige stort gesaneerd!

Een omvangrijke klus die ook nog wat ‘historische’ zaken oplever-
de. Nou niet bepaald van daadwerkelijke historische waarde, maar 
ze gaven meer een doorkijk van veelal huishoudelijke artikelen en 
voorwerpen van die tijd. Voorwerpen die door vele oude bewoners 
van Mierlo-Hout nu nog worden herkend en waar velen nog herin-
neringen aan hebben.

In het boek ‘Helmond in 100 stukskes’ worden die op schitterende 
wijze door onder andere bewoners van verzorgingshuis Alphonus 
opgetekend. Ook worden verhalen opgetekend van bewoners die 
de vuilnisbelt nog van dichtbij hebben meegemaakt en de stank 
zich nu nog kunnen herinneren! In de zogenaamde Vondstencata-
logus worden alle ‘belangrijke’ opgravingen onder en naast elkaar 
gezet. Naast de beschrijvingen van alle ‘bodemvondsten’, toege-
licht door oudere Houtenaren, wordt ook een overzicht gegeven 
over de ‘Tijdsbeelden van Mierlo-Hout vanaf 1900-1950’. Een ge-
schiedkundig stukje naslagwerk die elke Houtenaar zou moeten le-
zen! Kortom de bundel ‘Helmond in 100 stukskjes’ is een absolute 
aanrader voor iedere Houtenaar. 

De media schreef al zeer positief over het boekwerk en de opstel-
lers mogen zich verheugen omdat op 26 oktober 2019 dit werd 
bekroond met de ‘Grote Archeologische Prijs’ van de Stichting Ar-
cheologie & Publiek, uitgereikt in het Rijksmuseum Amsterdam. 
Mooie verhalen van oud-Houtenaren zijn 
opgetekend, nogmaals een absolute aan-
rader. Het boek is verkrijgbaar bij Heem-
kundekring Helmont of bij boekhandel De 
Ganzeveer (€ 14,95).

Berry Smits

Vuilnis op ‘t Hout!
Politieke column Minor gaat 

weer van start

De muziek bij Minor wordt veelal verzorgd door lokale ar-
tiesten. Vaak zijn dit dj’s, maar ook rappers, zang- en dans-
acts hebben op het podium gestaan. Zo nu en dan treedt er 
een bekendere artiest op. Zo heeft de rapper Snelle speciaal 
ter ere van het 5-jarig bestaan van Minor zijn hits zoals ‘Re-
unie’ ten gehore gebracht.

Minor wordt speciaal georganiseerd voor jongeren die te 
oud zijn om bij de jeugddisco te feesten, maar te jong zijn 
voor het ‘echte’ uitgaansleven. Voor hen worden er weinig 
activiteiten georganiseerd en dankzij deze feesten kunnen 
zij ook iedere twee maanden een avond helemaal losgaan. 
Sociale cohesie staat hierbij centraal, want jongeren van 
verschillende scholen, achtergronden en culturen ontmoe-
ten elkaar bij Minor in Wijkhuis De Geseldonk.

Minor probeert aan alles te denken om de feesten veilig te 
laten verlopen. Zo is er bijvoorbeeld EHBO aanwezig, maar 
denk ook aan verkeersregelaars en beveiliging. De entree- 
en consumptieprijs wordt bewust laag gehouden, omdat de 
insteek is dat de feesten voor iedereen, ongeacht de finan-
ciële situatie, toegankelijk moet zijn. De organisatie van de 
feesten vindt geheel op vrijwillige basis plaats. Daarnaast is 
er een grote groep trouwe vrijwilligers welke meehelpt om 
ieder feest weer tot een succes te maken. 

Denk hierbij aan ondersteuning op de avond zelf, door 
middel van hulp bij de garderobe, achter de bar of als toe-
zichthouder. Maar ook rondom de feesten draagt zij haar 
steentje bij door bijvoorbeeld posters rond te brengen. He-
laas heeft Covid-19 roet in het eten gegooid voor de edities 
die het afgelopen jaar in de planning stonden. Gelukkig is er 
inmiddels licht aan het eind van de tunnel en de organisatie 
kan dan ook niet wachten om weer de draad op te pakken 
en mooie edities neer te zetten. 
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en als alles mee-
zit zal de eerstvolgende Minor-editie plaatsvinden op 8 ok-
tober 2021.

Voor meer informatie over 
Minor en de komende editie, 
houd social media in de gaten 
(Facebook/Instagram: Minor-
Helmond) of neem een kijkje 
op www.minorhelmond.nl.

Sinds oktober 2014 wordt er speciaal voor 
middelbare scholieren van 12 tot en met 
17 jaar een alcoholvrij feest genaamd 
Minor georganiseerd. Inmiddels hebben 
honderden jongeren al 28 edities lang 
mogen genieten van geweldige muziek.
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Een minuut gratis winkelen: 
een vrolijke race tegen de klok
Als winnaar van de 1 minuut gratis win-
kelen racete Marjanne door de Jan Lin-
ders in Mierlo-Hout. Samen met haar 
team heeft ze een bakwedstrijd, een 
initiatief van Alphonsus en de Onderne-
mers Vereniging Mierlo-Hout, gewonnen. 
In een pakket voor de medewerkers van 
Alphonsus (Savant) zaten onder andere 
spullen om cake te bakken. 

De Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout 
had er een bakwedstrijd van gemaakt. 
Wie het mooiste/lekkerste/origineelste 
baksel wist te maken, mag 1 minuut gratis 
winkelen bij de Jan Linders luidde de prijs. 
Marjanne en haar team hadden besloten 
om samen te werken en zo hadden zij een 
hele ‘trein’ gebakken. Uiteindelijk kwamen 
zij als winnaars uit de bus. De prijs is dan 
ook voor ons hele team, besluiten ze. 

Op Donderdag 20 mei om 8.30 uur is het 
zover. De winnaars verzamelen zich bij de 
Jan Linders in Mierlo-Hout. Er is van te-
voren onderzoek gedaan. “Ik weet precies 
waar ik moet zijn in de winkel!”, wordt er 
al gezegd. Het wordt dus niet pakken wat 
ze pakken kan, er is een duidelijk plan. Na 
het aftellen rent ze met de kar de winkel 
in. Het eerste wat in de kar gaat zijn 2 
aardbeienplanten; “Leuk voor de bewo-
ners van Alphonsus!” wordt er enthousi-
ast geroepen. De minuut vliegt voorbij en 
op de valreep worden er nog wat lekkere 
dingen in de kar gegooid. Er is voor een 
mooi bedrag aan boodschappen in de kar 
belandt, Marjanne is zeer tevreden.

Pieter van den Oetelaar (filiaalmanager 
Jan Linders Mierlo-Hout) reikt de winnaars 
nog een mooie bos bloemen, een heerlijke 
taart en een boodschappenkrat uit. Ieder-
een wordt hartelijk bedankt en de dames 
gaan op naar de koffie (met gebak!).

Van links naar rechts: Cor van Rijsingen (voorzitter OVMH), Wendy Kusters, Linda 
Wilbers, Ike Promper, Marjanne Schoenmakers, Clarien Ernes en Pieter van den Oetelaar 

(Filiaalmanager Jan Linders) | F Cor van Rijsingen

Winnende taart | F Cor van Rijsingen

Wijkbijeenkomst CDA 23 juni
Op woensdag 23 juni om 19.30 uur organiseert het CDA een wijkbijeenkomst in de Geseldonk. 
Bewoners van Mierlo-Hout zijn van harte welkom om actuele onderwerpen, die van belang zijn voor 
de wijk, de buurt of de straat te bespreken, zodat samen gezocht kan worden naar een oplossing.
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Nu ook 
verschillende 
soorten kaas
verkrijgbaar!

Hoofdstraat 144, Mierlo-Hout
0492-350915

Hans Deelendagelijks vers

NIEUW

BUSINESS     OWNER

Lenie Klaasen  |  06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, 
bel dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of 

andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad 
leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner). 

Makkelijk en snel de juiste voeding in huis
“Via onze website kun je alles bestellen. Die bestelling kun je ver-
volgens bij ons komen afhalen. De meeste klanten komen tus-
sen 17.00 uur en 19.00 uur, maar een ander tijdstip is uiteraard 
ook mogelijk. Even een appje of telefoontje en wij zorgen dat 
de bestelling klaarstaat”, licht Jan toe. “Bezorgen behoort ook 
tot de mogelijkheden, binnen een straal van 30 kilometer. Wij 
maken meestal zo’n twee keer per week een bestelrondje, om 
de bestellingen uit te leveren. Het is daarom wel van belang om 
de bestelling 3 werkdagen van tevoren aan ons door te geven.”

Gezond
“Wij staan achter de producten van Kivo. Het is de meest ge-
zonde en verantwoorde keuze voor hond en kat. Het is natuur-
lijke voeding, zonder allerlei toevoegingen. Dierenartsen komen 
ook bij ons voeding halen.” Dat laatste zegt eigenlijk al genoeg. 
Omdat het boordevol goede voedingsstoffen zit, draagt Kivo 
voeding bij aan onder andere een gezonde spijsvertering, vacht 
en gebit. Het bevat alles wat je dier nodig heeft. En niet geheel 
onbelangrijk: de voeding is smakelijk, zodat uw viervoeter kan 
genieten van elke maaltijd.

Meer informatie
Het complete assortiment van Kivo is te bestellen bij Kivo Hel-
mond, www.kivo-helmond.nl. Op deze website vind je ook alle 
(achtergrond)informatie zoals de antwoorden op de meest ge-
stelde vragen, voedingsadviezen en de contactgegevens. Aan de 
Twentehof 1 kunnen bestellingen afgehaald worden.

Kivo: gespecialiseerd 
in gezonde voeding 
voor hond en kat
100% vlees, vers van de slager wordt het 
verwerkt tot diervoeding. Dat is de kwaliteit 
van Kivo. Naast het verse vlees wordt ook 
een assortiment van brokjes en snacks 
aangeboden. Jan van ’t Hof van Kivo Helmond 
zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar hond 
en/of kat een verantwoorde en lekkere 
maaltijd kan voorschotelen.
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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 28 juni 2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie mei 2021: Daan Verberne
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GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680
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