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inhoudBeste lezer,
Voor u ligt het zesde en ook alweer het laatste 
nummer vóór de zomervakantie van het 
Ons Mierlo-Hout Magazine van 2021. Op de 
voorpagina ziet u de stationsklok, die op de 
rotonde van De Barrier staat. Mario Coolen 
schoot deze foto, maar haalde ook deze Duitse 
klok naar Mierlo-Hout.

Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer vol-
op nieuws uit en over Mierlo-Hout. Tevens willen 
wij u een fantastische zomer toewensen. U ziet 
de zevende editie van Ons Mierlo-Hout Maga-
zine weer verschijnen in september.

In deze editie
Wendy is op de koffie geweest bij Mario Coolen. 
Mario weet veel te vertellen over Mierlo-Hout. 
Niet alleen over eerdergenoemde stationsklok, 
ook over het voormalige klooster Liefdegesticht 
en nog veel meer. Daarnaast is Wendy op de kof-
fie geweest bij Henny van Heijster en heeft met 
haar gepraat over ‘haar’ turnvereniging HT’35.
Sem Jansen staat in de spotlight van deze edi-
tie. Sem won het tv-programma Hit the road 
en bereikte de finale van We Want More en zit 
vol muzikale plannen. We hebben 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 en alvast een 

heerlijke vakantie toe!

Op de koffie bij: Mario Coolen
4

Hij kent elke vierkante meter van Mierlo-Hout 
en weet over elke steen een verhaal te vertellen. 
De onlangs gedecoreerde Mario Coolen is een 
wandelende Mierlo-Hout-encyclopedie. 
Wij gingen bij hem langs om een paar van die 
verhalen te mogen horen.

Op de koffie bij: Henny van Heijster
10

Wie de naam Henny van Heijster noemt, denkt 
aan turnvereniging HT’35. En dat is niet zo gek. 
Deze vereniging heeft haar vader, Theo Giebels, 
nog mede opgericht in 1935 (zoals de naam al 
doet vermoeden). 

In de spotlight: Sem Jansen
12

Sem Jansen is opgegroeid in Mierlo-Hout, 
maar nu eigenlijk wel een bekende Nederlander 
te noemen. Zo heeft hij talentenjacht ‘Hit the 
Road’ gewonnen en bereikte hij de finale van We 
Want More.

Hoogste punt Voorstadhalte
17

Op 2 juli werd symbolisch het hoogste punt 
van het plan ‘Voorstadhalte’ gevierd. Tonnie van 
Bussel vertelt: “Deze locatie was de vroegere 
garage De Vlerk, waar later in de voormalige 
werkplaats een supermarkt werd gehuisvest.
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Door: Wendy Lodewijk

Verhalenschrijver
Tijdens zijn vroegere carrière als vracht-
wagenchauffeur op internationale trans-
porten, nam hij al graag zijn camera mee 
en schreef verhalen over wat hij zoal 
meemaakte. Zo importeerde hij zo’n 10 
jaar lang terracotta tuinornamenten uit 
Zuid-Europa in Nederland. Die ‘potten-
bakkers’ kende Mario persoonlijk, wat het 
geheel een extra dimensie gaf. Daarnaast 
ging hij regelmatig naar zogeheten Trödel-
markten in Duitsland en bracht daar de 
mooiste artikeltjes van mee. Later kwam 
in dat koerieren de klad, maar foto’s ma-
ken en verhalen schrijven kon Mario toch 
niet laten. Hij besloot over zijn eigen Mier-
lo-Hout te gaan schrijven.  Een voorbeeld: 
het herdenkingsmonument. De stichting 
verzamelt de vele (oorlogs)verhalen en 
presenteert deze aan jong en oud publiek. 
Jaarlijks wordt het monument geadop-
teerd door kinderen van een basisschool 

en zo wordt ook de jeugd betrokken bij de 
geschiedenis en het belang van onze vrij-
heid in de toekomst. 

Maar Mario doet veel meer dan alleen 
verhalen schrijven. Zo onderhoudt hij het 
monument, houdt hij de perken bij en 
zorgt dat alles netjes blijft. Zijn vrouw Anja 
helpt hierbij mee: zij kweekt elk jaar zo’n 
200 afrikaantjes om bij het monument te 
planten.

De Loop
Inmiddels zijn we naar zijn huis, vlakbij 
het herdenkingsmonument, gelopen om 
wat te drinken. Ik word gelijk begroet door 
twee Jack Russelltjes en een poes. In de 
tuin staan de opgekweekte afrikaantjes 
klaar. Mario begint te vertellen over De 
Loop. Ooit, een kleine 20 jaar geleden, 
heeft hij deze krant mee opgezet. Hij 
kende Ad Klaasen al van de lagere school 
en later van de Kluppels en zo begon het 
balletje te rollen. “Elke week een krant in 

elkaar zetten is écht veel werk. Maar dat 
hoef ik jou niet te vertellen”, zegt Mario. 
“Het is wel ontzettend leuk werk. Hier kon 
ik mijn ei kwijt op het gebied van schrij-
ven en fotograferen. Zeker over deze kant 
van het kanaal, waar De Loop in beginsel 
alleen maar uitkwam, had ik genoeg te 
vertellen. En de reacties waren zo mooi. 
Mensen lazen mijn verhalen met veel 
genoegen. Als er een keer geen verhaal-
tje over ’t Hout in de Mierlose krant (waar 
Mario ook lange tijd voor heeft geschre-
ven, red.) stond, begonnen de mensen te 
klagen, haha. Ik heb veel te danken aan 
De Loop. Anderzijds kostte het veel ener-
gie. En met alle vrijwilligerswerk erbij, ik 
wil iedereen helpen voor 200%, werd het 
uiteindelijk toch iets te veel. Dat kwam 
ook tot uiting vlak nadat ik gestopt was 
bij De Loop. Ik kreeg een vrij ernstige vorm 
van griep en ben onwel geworden in ’t 
Brandpunt. Ik heb een hele poos moeten 
revalideren en helaas heb ik er een verve-
lende tinnitus (oorsuizen, red.) aan over-

Op de koffie bij:
Mario Coolen
Hij kent elke vierkante meter van Mierlo-Hout en weet over elke steen een verhaal te vertellen. 

De onlangs gedecoreerde Mario Coolen is een wandelende Mierlo-Hout-encyclopedie. 
Wij gingen bij hem langs om een paar van die verhalen te mogen horen. Ik ontmoet hem 

bij het herdenkingsmonument.

Wapenfeest-spandoek  | F Mario Coolen
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gehouden. Desondanks heb ik van niets 
dat ik gedaan heb spijt gehad, ik heb alles 
altijd met heel veel plezier gedaan.”

Liefde voor Mierlo-Hout
Wie denkt dat Mario nu rustig achter de 
geraniums van zijn prepensioen geniet, 
heeft het mis. Hij geniet wel, maar zit ab-
soluut niet stil. Haast voor elke organisatie 
of vereniging op ’t Hout heeft hij al eens 
iets betekend. En nog zet hij zich volop in 
voor Mierlo-Hout. Zo is hij actief bestuurs-
lid van de wijkraad, beheert een wereldbe-
roemde railcam (daarover later meer) en is 
samen met de commissie Historisch Be-
wustzijn druk bezig met het opzetten van 
een heemkunderoute door Mierlo-Hout, 
inclusief informatieborden. Op de borden 
is een stukje historie te lezen, inclusief 
foto van hoe het ooit geweest is.

En… een leuk weetje: We gaan even terug 
in de tijd, naar de annexatie van Helmond 
in 1968. Het dorp Mierlo-Hout werd bij 
Helmond getrokken en heette voortaan 
Helmond ’t Hout. Samen met Henk van 
de Westerlo heeft Mario het voor elkaar 
gekregen om de naam Mierlo-Hout terug 
te brengen. De wijk heet inmiddels alweer 
15 jaar zo. Mario’s hart ligt in Mierlo-Hout 
en deze liefde draagt hij trots uit. Zo laat 
hij zien dat hij, samen met een paar an-
deren, het wapenschild ontworpen heeft. 
Op elke 100 meter is in het centrum zo’n 
prachtig schild te bewonderen aan de lan-
taarnpalen. “Ik zal je eens een rondleiding 
geven, dan kun je ze meteen zien han-
gen”, zegt Mario.

Historisch bewustzijn
Onderweg vertelt Mario het ene na het 
andere prachtige verhaal. Je kunt er een 

boek vol mee schrijven. In dit artikel kan 
ik onmogelijk alles vertellen, het is een 
inspiratievolle en boeiende wandeling. 
Je kunt uren naar Mario blijven luisteren. 
Zo vertelt hij over het zogeheten Liefde-
gesticht, een klooster dat ooit in Mier-
lo-Hout stond, op de plek waar nu het 
Alphonsus gelegen is. Daarnaast stond 
de St. Lucia-meisjesschool, die ook heeft 
moeten wijken voor het Alphonsus. We 
gaan het woonzorgcentrum binnen en 
daar laat Mario mij een prachtige ma-
quette zien van het toenmalige klooster. 
“Gerrit en Nellie van Neerven hebben met 
behulp van oude, historische foto’s het 
hele klooster kunnen nabouwen. Dat was 
een hele klus, maar kijk naar het mooie 
resultaat. Alles klopt, tot in detail. Zelfs 
de kapel, die er naderhand pas bij is ge-
bouwd en die nog steeds bestaat, staat 
erbij. En kijk naar het moestuintje en de 
boomgaard met de Mierlose Zwarte, dat 
is toch prachtig!”

We vervolgen onze wandeling langs nog 
meer markante plekken van ’t Hout, in-
clusief bijbehorende verhalen. Mario weet 
veel van de geschiedenis en draagt deze 
kennis graag over. “Ik zet me graag in voor 
het historisch bewustzijn van de mensen. 
Het is eeuwig zonde als we deze verhalen 
verloren laten gaan. En ik probeer er ook 
de jeugd bij te betrekken. Zij vinden het 
over het algemeen erg interessant wat er 
allemaal te vertellen is.”

Klokje
Aan het eind van de wandeling benadrukt 
Mario dat hij ontzettend geniet van alle 
vrijwilligerswerk. “En van mijn kinderen 
en kleinkinderen, waar ik nu meer tijd voor 
heb. Eén van de dingen waar Mario ook 

echt van geniet, is het luisteren naar het 
luiden van klokken. “Dat is iets wat pas-
toor Pieter en ik gemeen hebben, haha. 
En weet je, nu Dorpsplein Mierlo-Hout 
wordt ontwikkeld, krijgt ook de Alphon-
suskapel een nieuwe functie. Hoe zit het 
dan met het klokje in het torentje? Zal 
dat ooit nog gaan luiden? Daar maken we 
ons een beetje zorgen over. We hebben al 
contact gehad met de inmiddels gepen-
sioneerde klokkenmaker Toine Daelmans. 
Hij is een echte Mierlo-Houtenaar en wil 
graag meedenken hoe hij eventueel de 
klok in de kapel kan automatiseren. Zo 
heeft hij al in 2008 de stationsklok, die 
op de rotonde van de Barrier staat, gelijk 
kunnen laten lopen met de atoomtijd. 
Deze Duitse Bahnhof-klok heb ik ooit nog 
eens meegebracht van zo’n Trödelmarkt 
waar ik eerder over vertelde. Geweldig dat 
hij dat heeft kunnen regelen!”

Railcam
Eenmaal weer aangekomen bij zijn huis, 
bedenkt Mario dat hij eigenlijk niets meer 
heeft verteld over de wereldberoemde 
railcam die aan zijn huis hangt. “Oke, nog 
even in het kort dan”, zegt hij met een 
glimlach. “Die camera draait dus non-
stop, en dat al ruim 20 jaar. We hebben 
ruim 35.000 abonnees op YouTube, er 
zijn fans over de hele wereld. Die came-
ra hangt er puur voor treinliefhebbers, 
mocht er iets ellendigs gebeuren op het 
spoor, zet ik de camera uit. Over die trein-
liefhebbers en de railcam kan ik ook heel 
veel vertellen. Dat is misschien iets voor 
een volgende keer”, besluit Mario.

De railcam is te volgen via de website van 
Mario, railcam.nl. Daar kun je ook doorlin-
ken naar het YouTubekanaal.

De kapel   | F Mario Coolen

De maquette van Gerrit († 24 december 2019) en Nellie van Neerven, met het klooster 
tentoongesteld in Zorgcentrum Alphonsus   | F Mario Coolen
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

INZAMELING
• OUD PAPIER
• KLEDING
• SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16.

Maandelijks gratis deelname 
aan onze loterij. 

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.
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Jongensdroom
Al op jonge leeftijd wist ik dat ik in het onderwijs wilde gaan wer-
ken, en kinderen daar een fijne onbezorgde tijd wilde bezorgen. 
Ook dat een school een plek moet zijn waar kinderen het beste 
uit zichzelf kunnen halen, gezien worden en waar elk kind zich 
gelukkig voelt. Want je goed voelen, dat is toch het mooiste dat 
er is. Een fijne basisschool betekent ook uitdagend onderwijs, 
gegeven door bevlogen en betrokken topleerkrachten. Daar heb 
ik me de afgelopen 20 jaar elke dag voor ingezet. 

Een schoolcampus
Mierlo-Hout bruist. Vele mensen en verenigingen zetten zich in 
voor de gemeenschap. Dat is mooi! En onze school bruist mee. 
In 20 jaar tijd is onze school flink veranderd. Van klein schoolge-
bouw met 260 leerlingen, naar de grootste basisschool in Hel-
mond met meer dan 580 leerlingen in twee gebouwen. Een ware 
schoolcampus op een prachtige locatie. Met voetbalvelden, een 
grote parkeergelegenheid, de Geseldonk en de Polaris-sporthal. 
Alles dichtbij elkaar in één straatje. Dat hebben we samen in 
Mierlo-Hout tot stand gebracht. En daar mogen we samen trots 
op zijn. En ook nu staan we niet stil en kijken we verder. Zo staan 
we in de startblokken voor een openbaar kindcentrum. Samen 
met kinderdagverblijf Villa Vrolijk realiseren we een plek waar on-
derwijs en kinderopvang samen onder één dak te vinden is. De 
tekeningen voor nieuwbouw van Mahoniehoutstraat 9 liggen bij 
de gemeente. Ga er maar vanuit dat de nieuwbouw in 2022 start.

Dankbaar 
Twintig jaar laat zich natuurlijk niet samenvatten in een notendop. 
Maar een gevoel van dankbaarheid overheerst. Fijn dat ik directeur 
van zo’n mooie school mocht zijn! Zoveel verschillende mensen 
hebben onze school in al die jaren een warm hart toegedragen. Die 
energie, die betrokkenheid en samenwerking met ouders en leer-
krachten, dat heb ik enorm gewaardeerd. En wat ik het meest ga 
missen? De kinderen natuurlijk, hun spontaniteit, enthousiasme 
en ook de interactie en gesprekken met hen. Maar elk einde is ook 
een nieuw begin. Ik laat school nu met een gerust hart achter en 
blijf, op afstand, met veel belangstelling volgen wat er op school en 
in de wijk allemaal wordt doorontwikkeld. Dank jullie wel! 

Mark van Kemenade
Directeur Obs ‘t Hout
Openbare basisschool 't Hout
Mahoniehoutstraat 13, 
5706 VS Helmond
T 0492 - 523 847 | obshout@obsh.nl

  Beste
buurtbewoners,
Aan alles komt een einde. Dus ook aan mijn tijd en inzet in het 
basisonderwijs. Aan het einde van dit schooljaar ga ik met pen-
sioen en neem ik afscheid van openbare basisschool ‘t Hout, 
waar ik bijna 20 jaar directeur was. Ik kijk terug op een bijzonde-
re tijd en ben trots op wat er in de wijk bereikt is. Het geluk van 
kinderen, ouders en leerkrachten. Daar heb ik altijd op ingezet.

Ook de gemeenteraad gaat op zomerreces, maar voordat dit 
aan de orde is, stonden er nog fikse/vele raadsbesluiten voor de 
raadsvergaderingen van 6 en 13 juli op de agenda.

Voorafgaande aan deze raadsvergaderingen worden de nodige 
opinie- en adviesvergaderingen gehouden. Vergaderingen van bur-
gercommissie en raadsleden die soms er uitputtend en mogelijk 
voor geïnteresseerde politieke volgers zelfs langdradig zijn! Op dit 
moment zijn er in de commissies 13 fracties die ‘hun’ woordje wil-
len doen. Na 1 oktober gaat dit minder worden wanneer Helder Hel-
mond, Helmond Aktief en Bach Plus één fractie gaan vormen. De 
versnippering wordt hiermee enigszins verminderd, maar er blijven 
nog te veel (lokale en/of één-mans fracties) over. In de voorafgaan-
de commissievergaderingen worden dus vaak de politieke degens 
gehanteerd. Maar als de rook is opgetrokken, dan blijkt vaak dat 
onze politici op één lijn zitten.

Soms worden op onderdelen de collegevoorstellen hier en daar wat 
aangescherpt. Zo was er op 29 juni een bijna 3 uur durende behan-
deling over een aanvraag voor een zonnepark in Stiphout. Mede 
door de inbreng van bewoners heeft de schrijvende media daar-
aan voorafgaand de nodige berichten gedaan. Als we het politieke 
speelveld overzien, dan bleken nagenoeg alle fracties het eens met 
collegevoorstel om géén medewerking te gaan verlenen en dat de 
gemeenteraad ‘geen verklaring van geen bedenkingen vereist was’. 
Hier gaat in de raadsvergadering van 13 juli uiteindelijk over worden 
besloten, maar of dit dossier kan worden gesloten is nog de vraag. 
Er worden juridische rechtszaken verwacht, kortom wordt vervolgd.
wOok staan de besluiten voor de voorjaarsnota 2021 (opmaat naar 
begroting 2022), jaarverantwoording 2020 (jaarresultaat circa € 
23,6 miljoen), 1e BERAP (gemeente is ‘in control’), woningen Hout-
se Akkers, Zonnepark Stiphout, Lijst van verklaring van geen beden-
kingen voor projectafwijkingen, wethouderswisseling A. Maas/A. 
Harijgens, Privatisering Automotive Campus, voortgang Brainport 
Smart District (slimme wijk Brandevoort), 24-uurs voorziening voor 
inwoners met meervoudige complexe problematiek, formatie-uit-
breiding van de griffie, enzovoorts op de agenda. Kortom, nog een 
hele kluif voor de raads- en commissieleden! Overigens dit is een 
vertrouwd beeld vlak voor het zomerreces. Soms lijkt het of er na 
de zomer geen collegevoorstellen meer te verwachten zijn!

Goed, vanaf deze plaats geen gezeur. Van ons wordt verwacht dat 
wij het politieke raadswerk correct en met nodige aandacht blij-
ven uitvoeren. Alleen hoor ik in de wandelgangen wel eens dat het 
soms wel erg veel ‘op werk’ gaat lijken! Daarom vanaf deze plaats 
iedereen en fijne vakantie toegewenst 
en blijf gezond want Covid-19 ligt nog 
altijd op de loer. We gaan de accu’s weer 
opladen. 

Tot ziens op ’t Hout
Raadslid Berry Smits
Helmond Aktief

Zomerreces!
Politieke column
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Binnenkort een feestje?

Juliette’s 
Coi�ure

Kapsalon Henry

pedicure dorothé

Kapsalon
BILO



9

Eindelijk…
wij mogen weer!

Op vrijdagmiddag 16 juli zullen de leden 
elkaar treffen in de grote zaal van het 
wijkhuis. Onder het genot van een aan-
gekleed kopje koffie of thee, een drankje 
en een hapje, vieren wij het begin van een 
nieuw koorseizoen. Ook zal het bestuur 
enkele leden huldigen wegens 12½ of 25 
jaar lidmaatschap.

Natuurlijk wordt er ook gesproken over het 
begin van de repetities. De overheid heeft 
de anderhalve-meter-maatregel nog niet 
losgelaten. Het bestuur hoopt dat na de 
zomervakantie dat wel het geval zal zijn. 
Als koor kunnen wij dan gezamenlijk re-
peteren. Het bestuur hoopt dat na de zo-
mervakantie de wekelijkse repetities weer 
kunnen beginnen.

Onze laatste 4 repetities dateren van sep-
tember 2020. Repetities op anderhalve 
meter. Niet ideaal als je je partijgenoten of 
de andere stemgroepen niet goed hoort. 
Alle leden willen heel graag weer zingen in 

koorverband, maar twijfelen wel aan hun 
stem. Gaat het wel lukken na zolang stil te 
zijn geweest? De eerste repetities in sep-
tember zullen het ons laten weten.

Op dinsdag 7 september 2021 repeteert 
het HGK weer in haar muziekzaal van 
de Geseldonk. Dirigent en bestuur ho-
pen op een repetitie met een volledig 
koor. Afhankelijk van de anderhalve-me-
ter-maatregel. Moeten de koren daaraan 
nog voldoen, dan repeteert onze dirigent 
een uurtje met twee stemgroepen. De re-
petities zullen voornamelijk gericht zijn op 
het kerstconcert van 19 december 2021, 
wat het HGK samen met de Rimboband 
geeft in de Geseldonk.

Hoewel het koor door de corona-epidemie 
geen ledenverlies kent, zoekt het bestuur 
nog steeds naarstig naar uitbreiding van 
het ledental. Zowel bij sopranen, alten, 
tenoren en bassen is er plaats voor nieu-
we stemmen. Zingen is een mooie hobby. 

Samen repeteren geeft ontspanning en 
rust. Samen repeteren geeft gezelligheid. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Na de versoepelingen van begin juni en die van de 26ste 
is ‘De Geseldonk’ weer volledig open en mogen we zelfs 
gebruik maken van de horeca. Voor het bestuur van het 
Houts Gemengd Koor een reden om voortvarend aan de slag 
te gaan. Te lang hebben de leden moeten wachten op een 
samenkomst, te lang hebben wij moeten wachten op een 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, elkaar bij te kletsen. 
Maar het meest wat we gemist hebben is het samen zingen.

Nico Vaessen
Witte de Withstraat 58
5703 XC Helmond
0492 – 541 768
n.vaessen@upcmail.nl

Hans van Langeveld
Windmolenstraat 62
5706 AS Helmond
0492 – 520 383
h.vanlangeveld@bbhmail.nl

Helma Janssen-Steeghs
Branderijmolen 8
5706 DS Helmond
0492 - 555 680
heljan.jj@gmail.com

www.houtsgemengdkoor.nl



10

Henny van
Op de koffie bij:

Heijster
Wie de naam Henny van Heijster noemt, denkt aan 
turnvereniging HT’35. En dat is niet zo gek. Deze vereniging 
heeft haar vader, Theo Giebels, nog mede opgericht in 1935 (zoals 
de naam al doet vermoeden). We spraken met Henny over deze 
mooie vereniging die haar oorsprong vindt in Mierlo-Hout.

Door: Wendy Lodewijk

Henny legt uit: “In 1935 kwam de afkor-
ting HT van Houtse Turnvereniging. Je 
kunt dat ook invullen als Helmondse 
Turnvereniging, omdat wij ons lang niet 
meer alleen op Mierlo-Hout focussen, 
maar op heel Helmond en zelfs nog daar-
buiten. Maar… de wortels liggen dus wel in 
Mierlo-Hout. Wij zijn ook een echte Hout-
se familie.” De tijden in de jaren ‘30 wa-
ren wel anders. “Bij de oprichting van de 
club, was het alleen bedoeld voor jongens 
en mannen. Vrouwen mochten nog niet 
sporten. Na de oorlog veranderde dat”, 
vertelt Henny verder.
“Sowieso is er in de loop van de tijd heel 
veel veranderd. In positieve zin. Zo heb-
ben we bijvoorbeeld nu veel betere ma-
terialen tot onze beschikking. Kijk alleen 
al naar de matten. Die van tegenwoordig 
zijn vele malen beter om op te landen dan 
de kokosmatten van weleer.”

In tegenstelling tot een dip tijdens de oor-
log, bloeide de vereniging helemaal op in 
de jaren ’70. Het ledenaantal groeide ge-
staag en er werd zelfs een wedstrijdgroep 
opgericht. “En die bestaat nog steeds”, 
zegt Henny trots. Inmiddels telt de ver-
eniging tussen de 400 en 500 leden en 
zijn er meerdere wedstrijdgroepen. Turnen 
leeft nog steeds.

Als klein meisje ging Henny al mee met 
haar vader als hij turnles ging geven. “In 
het begin was dat gewoon bij hem ach-
ter in de tuin. Daar stonden toestellen als 
een rekstok en ringen. Later turnden we 
in mooie zalen. Mijn vader heeft de pas-
sie overgedragen op mij en ik weer (deels) 

op mijn dochters. Ik ben altijd verbonden 
geweest met de vereniging. Ik heb zelf 
geturnd en lesgegeven, maar ik heb ook 
vaak meegeholpen en geassisteerd. Te-
genwoordig beheer ik nog altijd het secre-
tariaat. Daar zit stiekem veel werk in, maar 
ik doe het met liefde en plezier.”

Tegenwoordig is het dus een turnvereni-
ging die zich verder uitspreidt dan alleen 
’t Hout. “We hebben inderdaad meer-
dere accommodaties in Helmond waar 
we recreatief kunnen turnen én waar we 
kunnen trainen ter voorbereiding op de 
wedstrijden. Met zijn allen vormen we een 
hechte club. Zowel degenen die bij ons 
komen turnen, alsook het bestuur, vrijwil-
ligers en natuurlijk de train(st)ers, gaan op 
een heel vriendschappelijke manier met 
elkaar om. Daarnaast vinden we het erg 
belangrijk om te kijken naar wat iemand 
kan. Dat is zeker bij de jeugd een essen-

tieel onderdeel. Turnen kun je deels leren, 
maar het andere deel zit in het fysieke. De 
één is nu eenmaal flexibeler of leniger dan 
de ander. Het is belangrijk om iedereen 
in zijn of haar waarde te laten. Wat ook 
leuk is om te benoemen, is dat we onze 
jubilarissen graag in het zonnetje zetten. 
Sommige mensen zijn al tientallen jaren 
lid. Zoiets verdient aandacht. Daarom or-
ganiseren wij elk jaar een leuke huldiging 
voor alle jubilarissen vanaf 12,5 jaar. En, 
ten slotte wil ik ook benoemen dat we 
onze vrijwilligers enorm dankbaar zijn. We 
zijn echt blij met zo’n groot korps, zij dra-
gen de vereniging. Door wisselingen zijn 
we echter wel altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers en aanvulling.”

Als ik Henny vraag wat zij het leukst vond 
aan het lesgeven, is ze daar heel stellig 
in: de kleutergymnastiek. Ze straalt als 
ze vertelt: “Het is zo ontzettend fijn om 

Henny van Heijster | F Privé-collectie Henny van Heijster
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met die kleintjes te werken. Zo durven ze 
soms iets niet in het begin. Ik noem maar 
iets: een koprol. Dat kan eng zijn. Je ziet 
echter de trots en blijdschap als het op 
een gegeven moment wél lukt. Ze zijn fa-
natiek en sommigen oefenen zelfs thuis, 
bijvoorbeeld op de evenwichtsbalk. Die 
gedrevenheid vind ik echt prachtig.”

Corona heeft uiteraard ook voor de turn-
vereniging gezorgd voor een stille periode. 
Toch ontbrak het er niet aan creativiteit. 
“Er zijn online lessen georganiseerd en di-
verse challenges. Desondanks zijn we na-
tuurlijk ontzettend blij dat we weer aan de 
gang mogen. Er gaat niets boven fijn tur-
nen in een goede zaal met alle materialen 
bij de hand. Onze vereniging heeft qua 
ledenaantal wel een terugval gehad, maar 
dit is ieder jaar voor de vakantie. We heb-
ben er vertrouwen in dat er na de vakantie 
weer nieuwelingen komen. We hebben 
lang wachtlijsten voor de leeftijdsgroep 
van 7-10 jaar gehad. Op die leeftijd is tur-
nen een ongekend populaire manier van 
sporten/bewegen.”

Als ik Henny vraag of ze nog iets kwijt 
wil in dit artikel, geeft ze aan dat ze Paul 
Zijderveld erg dankbaar is. “Hij is dit jaar 
gestopt na ruim 50 jaar als trainer van 
de wedstrijdgroepen. Hij was trainer en 
lid van het bestuur. Hij heeft ontzettend 
veel voor onze club betekend en vervulde 
met zijn technisch inzicht lange tijd een 
belangrijke rol. Gelukkig blijft hij wel als 
bestuurslid actief bij ons.” De vader van Henny in de ringen  | F Privé-collectie Henny van Heijster

Op donderdag 8 april is de Beweegtuin 
Mierlo-Hout, bij de Geseldonk, opgele-
verd. Beweegtoestellen die mooi onder 
de bomen zijn geplaatst, geven de mo-
gelijkheid om individueel of in groepsver-
band te werken aan flexibiliteit, uithou-
dingsvermogen, balans, coördinatie en 
kracht. De afgelopen weken hebben de 
eerste mensen al kennisgemaakt met de 
beweegtoestellen onder begeleiding van 
een buurtsportcoach van Jibb+. De eerste 
periode in tweetallen vanwege de corona-
maatregelingen, maar inmiddels kunnen 
we ook weer bewegen in groepsverband. 

Inmiddels bewegen we wekelijks op 
maandag van 13:00 uur tot 14:00 uur en 
op vrijdag van 9:15 uur tot 10:15 uur met 

20-25 fanatieke deelnemers. Behalve 
het bewegen, zijn de gezelligheid en het 
vergroten van de sociale kring belangrijke 
elementen van de beweegles. Na afloop 
van de les is er dan ook de mogelijkheid 
voor een bakje koffie/thee in wijkhuis de 
Geseldonk. Een aantal van de deelne-
mers is al bekend met het bewegen met 
een buurtsportcoach en is blij dat ze de 
groepslessen weer op kunnen pakken. 

“Het eerste half uur van de les bestaat uit 
bewegen op muziek en vindt plaats op 
het nabijgelegen, afgesloten parkeerter-
rein tegenover de Geseldonk. Vervolgens 
maken wij gebruik van de beweegtoestel-
len in de Beweegtuin. Je hoeft geen erva-
ring te hebben met bewegen op muziek 

of met beweegtoestellen. De buurtsport-
coach helpt je op weg. Je zult ervaren dat 
je in enkele weken vooruitgang boekt. 
Deelname aan de groepsles is in principe 
kosteloos, maar de aanwezige ‘spaarpot’ 
geeft ons de mogelijkheid om een bloe-
metje te kopen voor een deelnemer die 
het nodig heeft of voor de aanschaf van 
materialen. De beweegtuin is het gehele 
jaar vrij toegankelijk. Voel je vrij om er tij-
dens of na de wandeling, in je wekelijkse 
fitnesschema of op een ander moment 
gebruik van te maken. Heb je interesse 
hebben om onder begeleiding van Jibb+ 
mee te gaan bewegen of wil je graag vrij-
blijvend meedoen? Neem dan contact op 
met Flo de Haas: flodehaas@jibbplus.nl, 
06 – 31 92 98 92

Kom jij ook bewegen in de Beweegtuin?
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Muziek loopt als een rode draad door het 
leven van Sem. Hij staat ermee op en gaat 
ermee naar bed. “Muziek is alles voor me”, 
legt Sem uit. “Het is mijn werk en mijn hobby 
tegelijk. Het is mijn passie, het staat centraal 
in haast alles wat ik doe.” Sem is al een tijdje 

actief in de ‘Leif de Leeuw band’. “Wij zijn in 
Nederland niet zo bekend hoor. Ik denk dat 
dat komt omdat ons genre nou eenmaal niet 
zo mainstream is. Toch speel ik er met heel 
veel plezier en zijn we al de hele wereld over-
gevlogen om op te treden, van Europa tot 

aan China. Naast het spelen met de band, 
geef ik ook muziekles. Dat doe ik bij mijn 
ouders thuis, die nog steeds in Mierlo-Hout 
wonen.”

Hit the Road
Toen Sem benaderd werd om mee te doen 
met Hit the Road, had hij eerst wat twijfels. 
“Eigenlijk is dat niets voor mij, zo’n talenten-
jacht. Ik heb er normaal gesproken ook de 
tijd helemaal niet voor. Maar op dat moment 
heerste corona en het concept om je liedje 
in een auto te mogen presenteren, sprak me 
wel aan. En omdat ik nu wel tijd had, heb ik 
de sprong in het diepe gewaagd. Het grappi-
ge is, dat ik eerst niet door had dat het om 
een wedstrijd ging. 
Dat werd me pas duidelijk toen ik al mee-
deed. Ik vond het overigens erg leuk om te 
doen en uiteindelijk uitgeroepen worden als 
winnaar, is natuurlijk een ongelooflijke eer! 
En voor We Want More gold eigenlijk hetzelf-
de: door corona had ik er tijd voor en ben ik 
op de uitnodiging ingegaan. Een totaal ander 
concept dan Hit the Road, maar ook ontzet-
tend leuk om te doen. Ik ben weer een paar 
ervaringen rijker.”

Twee stemmen
In eerdergenoemde tv-programma’s kwam 
ook de transitie van Sem aan bod. Sem is ge-
boren met een vrouwenlichaam, maar gaat 
door hormoonbehandelingen en operaties, 
nu door het leven als man. Zijn openheid 
hierover wordt gewaardeerd. “Ik heb altijd 
bewust hier heel open over gepraat. Er zullen 
altijd mensen zijn die geen begrip hebben, 
maar door er niet al te moeilijk over te doen, 
zie je dat mensen het ook niet zo zwaar op-
pakken.” De manier zoals Sem ermee om-
gaat, zorgt ervoor dat een eventueel taboe 
verdwijnt als sneeuw voor de zon. Hiermee 
kan hij anderen, die misschien met zichzelf 
worstelen, inspireren. “Het enige waar ik me 
wel een beetje zorgen over maakte, is mijn 
stem”, vertelt Sem verder. 

“Eerst was mijn stem een sopraan en het 
was natuurlijk maar de vraag hoe zich dat 
zou gaan ontwikkelen. Ik ben er uiteindelijk 
heel tevreden over. Je stem verandert na-
tuurlijk en ik heb dan ook heel veel geoefend 
om die stem steeds beter te controleren. Elke 
keer als ik weer een beetje omlaag kon met 
mijn stem, was ik blij. Ik ben supertevreden 
nu, ik had nooit durven dromen dat het zo 
zou uitpakken”, zegt Sem opgewekt. Dit al-
les, in combinatie met de rustige tijd door 
corona, heeft tot een bijzonder project geleid: 

In de spotlight:
Sem Jansen
In de spotlight:

Sem Jansen is opgegroeid in Mierlo-Hout, 
maar nu eigenlijk wel een bekende Nederlander te 
noemen. Zo heeft hij talentenjacht ‘Hit the Road’ 
gewonnen en bereikte hij de fi nale van We Want 
More. Wij zijn natuurlijk hartstikke trots op wat Sem 
bereikt heeft en zijn met hem in gesprek gegaan.
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Sem Jansen | F William Rutten

Bijzonder Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar 
in het zonnetje gezet met een prachtige bos 
bloemen van Bloemboetiek Nicole.

Deze maand is de keuze gevallen op Joh-
nny van Bussel, waarmee ik terugga naar 3 
november 1978, de dag waarop Johnny en 
Nelleke het café, overgenomen van Louis en 
Dieneke van Stiphout, openden. Toen had-
den we op ’t Hout nog verschillende cafés te 
weten: Frank van Hout/De Barrier, de Kar-
per, Mien van Bussel/Café spoorzicht, Mien 
van Hoof langs de Rabobank. In het café van 
Johnny en Nelleke was de duivenclub thuis, 
alsmede het Gilde Sint Antonius Abt opge-
richt in het jaar 1451 en hiermee de oudste 
vereniging van ’t Hout.

De regel bij het gilde was en is dat de uit-
bater van het café, waar het gilde thuis was, 
lid werd van het gilde. En zodoende werd 
Johnny in 1978 lid van het gilde en ruim 43 
jaar later is Johnny geen kastelein meer, maar 
nog wel een trouw lid van het gilde. Johnny 
is een zeer kritisch lid die er nauwkeurig op 
let dat alle gildetradities worden nageleefd, 
in november 2018 heeft hij zijn 40-jarig lid-
maatschapsjubileum gevierd, tevreden kijkt 

hij terug naar een schitterende tijd bij het 
gilde. Hoogtepunten zijn de kringgildedagen 
in 1988 en 1996 en recent in 2018 en ook 
de vele uitwedstrijden, maar vooral zijn ko-
ningsjaar in 1989.

Johnny heeft met zijn staat van dienst alles 
wat je zoal kunt doen bij het gilde ook ge-
daan, van gildebroeder tot bestuurslid en 
hoofdman. Een beetje tegen zijn traditiege-
voel in, accepteert hij de veranderingen bij 
het gilde, omdat ook het gilde met de tijd 
mee moet om de toekomst te kunnen waar-
borgen. Tradities ja, maar wel in een nieuw 
jasje, dus meegaan met de moderne tijd, om 
hiermee nieuwe potentiële leden enthousi-
ast te maken lid te worden. Lid zijn bij het 
Gilde ben je voor het leven, dus stoppen is 
geen optie en staat ook niet ter discussie. 
Het schieten wordt helaas wat moeilijker 
omdat zijn ogen qua scherpte hebben inge-
leverd, maar de sfeer en gezelligheid bij het 
gilde blijft en daar geniet hij van.

Beste Johnny en ook Nelleke, hartelijk dank 
voor 43 jaar inzet bij het gilde, geniet van je 
oude dag en blijf gezond, mijn dank voor de 
gastvrijheid.

F | Anton van Lieshout

Bloemboetiek

Nicole

Sem komt met een speciaal album, de ene 
helft opgenomen vóór de transitie, de andere 
helft daarna. “Ik heb ontzettend veel zin om, 
als het af is, de promotietour te gaan doen. 
Aankomende zomer en najaar zijn inmid-
dels volgeboekt met optredens met de Leif 
de Leeuw band, maar wie weet ga ik volgend 
jaar wel op tour met mijn soloproject!”

Hondenvriend Admiraal
Waar Sem tijdens de talentenjachten ook 
mee opviel (naast zijn uitzonderlijke talent), 
is zijn trouwe viervoeter Admiraal. “Die gaat 
overal mee naartoe. Hij is de rust zelve. Hij 
was nog maar een kleine puppy toen hij al 
met mij meeging naar optredens en repetities 
van onze band. Het maakt voor hem gewoon 

niets uit waar hij slaapt, haha. Hij is echt mijn 
maatje. En alhoewel hij er op tv (en ook nu 
tijdens ons interview) erg rustig is, is het een 
hond met heel veel energie. Hij heeft het echt 
nodig om elke dag een flink stuk te wandelen. 
En dat doe ik dan ook met veel plezier.”

Band en solo
Het genre wat Sem doorgaans speelt, valt 
met de band onder de Southern Rock en 
elektrische Americana. Solo komt hij wat 
meer onder de akoestische Americana en 
country terecht. “Op tv werd gekozen voor 
muziek dat toegankelijk is voor het grote 
publiek. Dat is niet per se de muziek die ik 
zelf zou kiezen om te spelen. Ik probeer on-
derscheidend te zijn. Het is wel heel typisch 
wat de talentenjachten teweeg hebben ge-
bracht. Ik kom om in de berichten zeg. Ik 
heb een dagtaak aan het beantwoorden 
van alle berichten die binnenkomen via 
social media alleen al! Maar het is ontzet-
tend leuk. Sommige reacties zijn hartver-
warmend. Ik kijk er ontzettend naar uit om 
weer live te mogen spelen!”
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Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

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

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

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

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

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

Van Kerkoerle
voor huis, tuin & interieur
65+ KLUSSER/
STYLIST
Bza voor timmerwerk,
schilderen en behangen.
Van RESTYLEN tot STYLING.
In woon en bedrijfsruimte, 
modern of landelijk.
Tevens tegelwerk en straatwerk.
Ruim 40 jaar ervaring
Info: 06-11441257

Julio Saltos,
keukenvernieuwer
bij u in de buurt.

Keukenrenovatie: uw ‘oude’ 
vertrouwde keuken weer als nieuw!

Als u iets aan uw keuken wilt veranderen denk 
dan eerst eens aan keukenrenovatie. Ik vervang 
keukendeurtjes, werkbladen, kranen, laden en 

scharnieren, inbouwapparaten en afvalsystemen. 
Vraag vrijblijvend advies.....

T 06 - 30 28 17 22
juliosaltos@dekeukenvernieuwers.nl

www.dekeukenvernieuwers.nl

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

Bij aankoop van nieuwe 
collectie ontvangt u een 
gratis zonnebril!

shoes&more

SALE OUDE COLLECTIE

Hoofdstraat 99, 5706 AK Helmond (Mierlo-Hout)

info@vanberlooptiek.nl        0492-549541

VOOR AL
UW BRILLEN,
CONTACTLENZEN
EN ZONNEBRILLEN

Week 32/33/34 gesloten i.v.m. zomervakantie
www.diepvriesspecialist.nl

Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Deze aanbieding is geldig van 7 juli t/m 20 juli 2021

Naturel, Spaans, piri piri,
zigeuner of Japans 

Kiphaasjes
500 gram - Streekpoelier

Normaal  3,Normaal  3,19

2+1
GRATIS
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Gilde St. Antonius Abt 
Mierlo-Hout pakt de 
draad weer op!

Afgelopen zaterdag 19 juni heeft ’t Gilde St.Antonius Abt de 
(gilde)draad weer opgepakt. In de grote zaal van de Geseldonk 
werd op covid-afstand van elkaar de jaarvergadering gehou-
den. In de aanwezigheid van nagenoeg alle gildeleden, gilde-
heren, beschermheer en pastor werd teruggekeken, maar ook 
vooral toekomstgericht overlegd. 

Nadat eerst de hoofdman een minuut stilte had gevraagd voor 
de onlangs overleden gildebroeder Tiny Bogers en alle overi-
ge ontvallen gildebroeders en -zusters, opende pastor Pieter 
Scheepers met een gebed de vergadering. Een gebed wat voor-
al gericht was op verbroedering. Daarna volgden de bekende 
agendapunten zoals notulen, jaarverslagen dekenschrijver/de-
kenschatbewaarder en werden de opengevallen bestuursfunc-
ties weer ingevuld. De gildeleden stemden voltallig in met de 
benoeming van Elma Bogers- Janssen, Stefan Vogels en Jelco 
Beekers. Samen met hoofdman John Sleegers, die ook werd 
herkozen en dekenschrijver Berry Smits, beschikt ‘t gilde weer 
over een 5-koppig bestuur. Verder werd Bert van de Laar ook 
herbenoemd tot kapitein. 

Het geheel was compleet toen de 4 gildeheren Anton van Lies-
hout, Leo van de Vleuten, Leo van de Laar en Peter Slegers wer-
den geballoteerd (traditioneel met de witte en bruine bonen) tot 
officieel lid van ’t gilde. Ook werden 2 nieuwe adspirant-gildele-
den voorgesteld. Zij gaan een half jaar kennis maken en nadien 
aangeven of zij ook lid gaan worden. De jaarlijkse ‘pluim’ als 
waardering voor de inzet voor het gilde, werd dit keer uitgereikt 
aan gildebroeder Ger van Vijfeijken. Daarna kwamen alle afzon-
derlijke commissievoorzitters aan het woord. Speciale aandacht 
werd besteed aan de nieuwe uniformen. 

Zij zullen tijdens het koningsschieten op 12 september wor-
den gepresenteerd! Een bijzondere gelegenheid, waarvan nog 
nadere berichten gaan verschijnen. Kortom, een constructieve 
en vruchtbare jaarvergadering, die traditioneel werd afgesloten 
met een gezamenlijke (barbecue)maaltijd waarna de after drink 
natuurlijk ook niet mocht ontbreken!  ’t Gilde leeft op ’t Hout en 
dat was afgelopen zaterdag weer heel duidelijk merkbaar.

F | Gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout

Herselsestraat 16.  Brandevoort - Helmond
06-50524702 | hans@kanzz.nl | www.kanzz.nl

Geef je dromen een Kanzz!

Geef je dromen een Kanzz! Is een zin die ik vrijwel dagelijks 
gebruik in de gesprekken met mijn klanten. Wat je droom ook 
is, je zal hier vermogen voor op moeten bouwen of je huidige 
vermogen laten groeien om dit te kunnen betalen. 

Veel mensen vinden het best lastig om na te denken over hun eigen 
toekomst. Het voelt bijna of je het over iemand anders hebt. 

Mindf*ck
Er is nog een reden waarom het zo lastig is om in actie te komen voor 
later. Dat is een ware mindf*ck. Je kent vast wel zo’n onderzoekje 
waar je gevraagd wordt te kiezen: € 1.000,- nu of € 1.100,- over een 
jaar. Wat kies jij? De grote meerderheid kiest voor € 1.000,- nú. Je 
brein gaat namelijk liever voor de directe beloning. Dat is logisch als 
je terugkijkt naar toen we nog leefden als jager. Toen moesten we wel 
kiezen voor de directe vangst. We lieten een hert echt niet leven in 
de hoop dat die later alsnog langskwam, maar dan een stuk malser. 
Deze manier van denken en doen zit nog steeds in ons systeem. 
Daardoor zetten we dus te weinig geld opzij voor later, want het ligt 
veel te ver in de toekomst. Dit is leuk om te weten, maar zeker geen 
excuus om er nu niet mee aan de slag te gaan!

Vermogen opbouwen
Hou je maandelijks geld over? Dan zijn er grofweg 2 mogelijkheden: 
sparen of beleggen. Sparen is de afgelopen jaren een heel stuk 
minder interessant geworden. Heb je al wat vermogen opgebouwd 
dan kan het nu zelfs zo zijn dat je rente moet betalen aan je bank!

Beleggen heeft daarentegen de afgelopen jaren laten zien dat je op 
de lange termijn zeer mooie resultaten kunt bereiken. Dit is afhanke-
lijk van je (maandelijkse) inleg, het risico dat je wilt lopen en hoe lang 
je de tijd hebt om je doel te bereiken. 

Aan de slag!
Weten hoe jij aan de slag kan met vermogensopbouw? Ik kijk verder 
dan eenmalig voordeel, wijs je op alternatieven en neem ook de 
langere termijn mee in het plaatje. Zo krijg jij inzicht en overzicht, 
zodat je beslissingen kunt nemen die het beste bij je passen.
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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

Corona-bubbels en uitvinders
Bijna een heel onderwijsjaar in een zo 
klein mogelijke bubbel blijven met zo 
min mogelijk contact met de wereld bui-
ten, is voor een echte ‘dorpsschool’ en 
daardoor juist in contact met de mensen 
om het kindcentrum, een ongewoon ge-
voel. Als we iets te vieren hebben, dan is 
dat met Brabantse gezelligheid en het 
liefst met de ‘buren’.

Gelukkig zijn we ook nog onderdeel van 
het Brainport Eindhoven netwerk. Sa-
menwerken zit in alles wat ons kindcen-
trum onderneemt en dat past precies in 
de visie van Brainport. Het is de kracht 
van onze regio, waar het kindcentrum on-
derdeel van is, en zorgt ervoor dat denkers 
en doeners samenwerken om slimme in-
novatieve technologieën te ontdekken 
en ontwerpen. Het heeft ervoor gezorgd 
dat onze kinderen in contact komen met 
innovatieve bedrijven, die hen uitdagen 

gebruik te maken van de mogelijkheden 
die er zijn en deze in te zetten voor het 
ontwerpen van nieuwe technologische 
uitvindingen. De deelname aan de Ma-
ke-it Challenge-week 2021 heeft voor 
prachtige creatieve resultaten gezorgd en 
levert zelfs een echte tekenmachine op. 
Tijdens de Dutch Technologie-week met 
een programma gevuld met ruimtevaart, 
kennismaken met DNA en interessante 
techbedrijven, leren onze kinderen wat 
een kettingreactie is en hoe je deze zelf 
kunt bouwen. De hele klas op zijn kop! 
Kindcentrum In het Hart van het Hout 
zorgt ervoor dat deze dorpsschool een 
mooi startpunt is om de wereld te ont-
dekken. Voor nu genieten de kinderen al-
vast op de camping op kernplein 2. In het 
komende onderwijsjaar gaan ontdekken, 
ontwikkelen en ontmoeten met behulp 
van onze Brainport-partners voor mooie 
uitdagingen zorgen.

F | Kindcentrum In het Hart van het Hout
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De eerste fase, de Odulfusstraat, is reeds 
gerealiseerd. Daarna zou de tweede en 
derde fase opgestart worden. In 2008 
werden deze stilgelegd vanwege de eco-
nomische crisis. Er waren ook te veel 
nieuwbouwprojecten waar gemeente Hel-
mond mee bezig was. Tussen 2008 en 
2018 was er veel onzekerheid of Voorstad-
halte wel gebouwd werd. Eerst zou er een 
onderdoorgang komen onder het spoor, 
tevens was er een plan om er een ecolo-
gische zone van te maken. Deze vonden 
uiteindelijk geen doorgang.

In 2018/2019 vond de herstart van de 
ontwikkeling plaats van 10 grondgebon-
den koopwoningen en 40 appartemen-
ten. Met Compaen is een overeenkomst 
gesloten over de verkoop van de 40 ap-
partementen. De ontwikkeling van dit 
gebied in Mierlo-Hout ging niet van een 
leien dakje. Naast corona waren er ook 
nogal wat moeilijkheden met betrekking 
tot verschillende aspecten die de nodi-

Hoogste punt Voorstadhalte

ge energie hebben gekost, zoals sane-
ring, geluidsbelasting en trillingen door 
het treinverkeer. Dankzij een prettige sa-
menwerking met de gemeente Helmond, 
Compaen, Quattro Bouw & Vastgoedad-
vies, adviseurs en niet te vergeten de di-
recte omwonenden (Savant, De Houtse 
Bazar en buur familie Heldens) is het plan 
tot uitvoering gekomen. Natuurlijk vergeet 
ik niet de aanwezige kopers te vermelden 
om hen alvast te bedanken voor het ko-
pen van een woning, maar in het bijzonder 
voor het gestelde vertrouwen in Van Bus-
sel. Toen de verkoop startte, was de gekte 
op de woningmarkt nog niet echt van start 
gegaan. We mogen zeggen, dat jullie ko-
pers een goede aankoop hebben gedaan 
op een juist moment. Daar mag je trots op 
zijn. De eerste kopers waren overigens de 
kopers van kavel 1, Koen en Sem. De bouw 
gaat voortvarend mede dankzij de inzet 
van uitvoerder Jos de Louw, projectleider 
Jan-Willem Tillemans en natuurlijk het 
personeel van Bouwbedrijf Van Bussel en 

haar onderaannemers. Mijn dank daarvoor
Volgende week worden de eerste 5 wonin-
gen opgeleverd en in week 28 de overige 
5 woningen. We hopen dat na de ople-
vering iedereen met respect het terrein 
gebruikt. Het zal wel eens voorkomen dat 
een vrachtauto in de weg staat, maar heb 
allen het geduld om de verkeerssituatie 
beleefd te houden. De 40 appartementen 
voor Compaen zullen voor de bouwvak-
vakantie het vlakdak dicht hebben. Na de 
bouwvakvakantie gaan we gestaag ver-
der. De oplevering zal voor de kerst plaats 
gaan vinden.”

Na deze toespraak werden de vlaggen ge-
hesen. Tonnie besluit: “Bedankt alle aan-
wezigen voor uw belangstelling. Dit stellen 
we zeer op prijs. We wensen de bewoners 
alvast een prettige oplevering toe en ho-
pen dat ze veel woongenot gaan hebben 
aan de brede woningen met veel moge-
lijkheden in de kap. Net weer iets anders 
dan de gemiddelde nieuwbouwwoning.”

Op 2 juli werd symbolisch het hoogste punt van het plan ‘Voorstadhalte’ gevierd. 
Tonnie van Bussel vertelt: “Deze locatie was de vroegere garage De Vlerk, waar later in de 

voormalige werkplaats een supermarkt werd gehuisvest. Er was al een samenwerking met 
Compaen en gemeente Helmond met het bouwplan tegenover de kerk. Door het verhuizen van 
de supermarkt in de werkplaats van De Vlerk naar de plek waar nu de Jumbo zit tegenover de 

kerk, is er overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van de Voorstadhalte. 
Het plan werd in eerste instantie Hofplein genoemd.

V.l.n.r.: Rianne van de Griendt (namens de 
bewoners), John en Tonnie van Bussel (directie 

Van Busselgroep), Ellen van Berlo (projectleidster 
Van Busselgroep) en Joost Lobée (directeur 

Compaen)  | F Mario Coolen
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De verdwenen akkers
van Mierlo-Hout (deel 2)

Door: Henk Goossens en Marinus van den Elsen

In de vorige editie van Ons Mierlo-Hout Magazine lazen we hoe de prehistorische 
mens zich vestigde op ’t Hout en landbouw bedreef op kleine vierkante akkers. 

In de Romeinse tijd ontwikkelde het boerenbedrijf zich verder. Tussen 225 en 250 
na Chr. verdwenen de Romeinen en moest de plaatselijke bevolking vluchten, dit 

om nog onbekende reden. Mierlo-Hout zou zo’n 800 jaar onbewoond blijven. 

Nieuwkomers in onze regio
Gedurende de 7eGedurende de 7eGedurende de 7   en 8e eeuw vestigen de 
Franken zich in Zuid-Nederland. In die tijd 
ontstond het grootgrondbezit van Franki-
sche edelen en later ook van kloosters en 
kerken. Vanaf de 8e eeuw raakten Mierlo 
en ook Stiphout langzaam weer bevolkt. 
In de loop der tijd ontdekten ze ’t Hout
als winplaats voor bouw-, gebruiks- en 
stookhout. Deze nieuwe naam werd ons 
door de omgeving opgelegd. Door be-
grazing van voornamelijk schapen bleef 
het zuiden van ’t Hout waarschijnlijk vrij 
van bos. Ook werden stukken land afge-
brand. Op deze plaatsen ontstond heide. 
Ook het grafveld op de Ashorst was met 
heide bedekt, maar de grafheuvels ble-
ven goed zichtbaar. Rond het jaar 1000 
komt het drieslagstelsel in gebruik. Twee 
jaar op rij worden de akkers bebouwd met 
wisselende gewassen. Het derde jaar lig-
gen ze braak. Het is echter nog niet ze-
ker of er toen al akkers waren op ’t Hout. 
Volgens archeologisch veldonderzoek en 
opgravingsgegevens zijn de eerste ak-
kers hier ontstaan aan het einde van de 
twaalfde eeuw. Zowat alle kennis over 
Mierlo-Hout vóór het jaar 1300 is geba-

seerd op archeologische vondsten. Pas 
vanaf de veertiende eeuw zijn er ook ge-
schreven bronnen overgeleverd, die ons 
verder helpen in onze zoektocht naar 
de verdwenen akkers van Mierlo-Hout.

De Late Middeleeuwen
Sporen van bootvormige woningen die da-
teren van 900 tot 1200 zijn op ’t Hout niet 
gevonden. Na 1200 verandert de construc-
tie van boerderijen waardoor paalsporen 
ontbreken. De huizen worden gebouwd 
op (ondiepe) stenen funderingen die geen 
sporen nalaten. In deze tijd wordt de ossen-
ploeg vervangen door een omkeerploeg 
getrokken door paarden. Door bemesting 
konden akkers steeds in gebruik blijven 
en woeste gronden werden ontgonnen tot 
akkers. Door deze ontwikkelingen groeide 
de bevolking. Sporen van boerderijen zijn 
echter zeldzaam. Soms zijn ze herkenbaar 
aan omgrachtingen zoals er op ’t Hout een 
drietal aangetoond zijn. De oudste boerderij 
was herkenbaar aan een veekraal (omhei-
ning), waarschijnlijk voor schapen, gelegen 
op de Sneppenscheut (=Ashorst). Tientallen 
scherven en een potje uit de 13e eeuw tonen 
dit aan.

Arbeidsintensief werk 
De oudste bewijzen van akkeraanleg ko-
men uit de omgeving van de Slegersstraat 
en dateren uit de tijd rond 1200. In die tijd 
werden grote delen van de Ashorst, inclu-
sief het grafveld, met de schop en de hak 
ontgonnen, soms tot 80 cm diep. Sporen 
van die ontginning waren zichtbaar in het 
dekzand. Ze tekenden zich in rijen af in 
het gele zand. Ook nabij de Hoofdstraat 
en op andere terreinen zijn deze sporen 
gevonden. Het omspitten diende om de 
oerlaag te doorbreken en de waterdoor-
laatbaarheid te bevorderen. Dit enorm 
arbeidsintensieve werk werd ook nog ge-
combineerd met de aanleg van ontwa-
terings- en eigendomsgreppels. Ook op 
andere gebieden met name op De Kroon, 
op Medevoort en bij het Coovelsbos wer-
den dergelijke werkzaamheden verricht. 
De oudste veldvondsten (scherven uit de 
12e en 13e eeuw) komen overeen met de 
vondsten uit de spitsporen.

Eeuwenlang bemestten de boeren akkers 
met een mengsel van plaggen en mest 
uit de potstal. De akkers zijn daardoor 
aanzienlijk opgehoogd, soms tot 80 cm 

Vier zilveren gildeschilden van gildebroeders van het Antonius Gilde. Alle vier waren zij landbouwers op 't Hout, wat blijkt uit de afbeelding Vier zilveren gildeschilden van gildebroeders van het Antonius Gilde. Alle vier waren zij landbouwers op 't Hout, wat blijkt uit de afbeelding Vier zilveren gildeschilden van gildebroeders van het Antonius Gilde. Alle vier waren zij landbouwers op 't Hout, wat blijkt uit de afbeelding 
van een ploeg (en paard) boven hun naam. V.l.n.r. Derick Huberts, koning in 1648; Martinus van de Goor, koning in 1842; Petrus van Bracht, 

koning in 1852 en Jan van den Bogaart, koning in 1870. (afbeeldingen uit 'Opt Hout')
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boven het oorspronkelijk niveau. Zo ont-
staan de es akkers, donker en lichtgrijze 
paketten die op het gele dekzand liggen. 
Ook door het opvullen van moerasjes en 
laagtes werden akkers steeds uitgebreid, 
zodat men langer kon ploegen zonder te 
keren.

In de 15e eeuw lagen op ’t Hout vijftien 
grote hoeves, die met naam en plaats 
bekend zijn. Zij werden omgeven door ak-
kerland. De beemden langs de Goorloop 
werden gebruikt als weiland, evenals de 
laagtes nabij het Coovelsbos. Verder wa-
ren er nog de heidevelden in het zuiden 
van ’t Hout. Hier stak men plaggen en klot 
(brand) en men hield er schapen en bijen.

Akkers in kaart gebracht
In de 17eIn de 17eIn de 17    en 18e eeuw ontstaan de wat 
meer gedetailleerde kaarten. Deze wer-
den vooral gebruikt om de grenzen van 
de Heerlijkheid Mierlo aan te geven. Maar 
ook de aanpalende gebieden daarbinnen, 
zoals de Groengemeente Het Goor, oor-
spronkelijk eigendom van de Hertog van 
Brabant en het gebied van de Heer van 
Mierlo, daarnaast. Op deze kaarten staan 

Kaart van 't Hout rond 1900. De akkers zijn de lichte delen op de kaart. Hoger gelegen akkers 
zijn met korte lijntjes aangegeven. De schoonheid van het landschap was toen op haar 

hoogtepunt. Het gebruik van kunstmest en later de ruilverkaveling zouden alles veranderen. 
(afbeelding BHIC)

Landelijk 
vergezicht 
vanuit de 

Luciakerk in de 
richting van de 
Slegerstraat en 
Medevoort in 

de jaren dertig. 
(afbeelding uit 

'Opt Hout')

de akkers aangegeven als teulland. In 1648 
was Derick Huberts een van de teullieden. 
Hij woonde in hoeve De Valk, welke geleDe Valk, welke geleDe Valk -
gen was tegenover de huidige Luciakerk. In 
dat jaar werd hij koning van het Sint Anto-
nius Gilde. Ter gelegenheid daarvan werd 
een zilveren koningsschildje gemaakt, 
waarop zijn ploeg prominent bovenaan 
staat. In de negentiende eeuw hebben nog 
een drietal koningen van het gilde derge-
lijke schildjes laten maken, zij waren allen 
landbouwers. 

Achternamen
In de loop der tijd zijn zeer veel achterna-
men ontstaan die verwijzen naar akker-
bouw zoals; Teuling, Akkermans, Van den 
Akker, Aarts, Van Aard, Royakkers, Laar-
akkers en Van den Krommenakker. Op 
de topografische kaarten van rond 1900 
zijn de akkerbouwgebieden duidelijk aan-
gegeven door ze licht van kleur te laten 
(zie afbeelding linksonder). De verhoogde 
ligging wordt getoond door rondlopende 
hellingstreepjes. Dit zijn de zogenaamde 
esakkers, welke door bemesting hoger zijn 
komen te liggen.

Natuurbeleving op een akker 
Zoals gezegd is er van de akkers op ’t Hout 
niet veel meer over. Ze werden volgebouwd 
met nieuwe wijken en industrie. Een 
prachtig akkercomplex met bijbehorende 
flora en fauna is enkele kilometers naar het 
noorden nog te vinden nabij de Oude Toren 
van Stiphout. Hier kijkt men kilometers 
over de akkers richting Lieshout. De 
bijbehorende zandwegen en karrensporen 
zijn nog oorspronkelijk. Lopend over 
deze wegen ervaar je een gevoel van 
vrijheid, met uitzicht naar alle kanten, een 
leeuwerik in de lucht en een haas op de 
vlucht. Natuurbeleving op een akker is lang 
onderbelicht gebleven. Het ecosysteem 
is grotendeels onzichtbaar aangezien veel 
dieren onder de grond leven. Toch is het 
zeer belangrijk om ook deze natuur te 
beschermen aangezien onverwacht veel 
dieren hier hun leefgebied hebben.

Bronnen:
- Ginkel v. – Theunissen, 2009, 

Onder heide en akkers
- Tol A., 1993, Leven naast de dood
- Meulendijks – Vogels, 2003, Opt Hout
- Kuiper M., Historische kaarten, kaart 671
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Column Alex Sievers

Tijdelijk wonen
Dorpsplein Mierlo-Hout

Om die reden biedt Savant Zorg de bin-
nen niet al te lange tijd te slopen wonin-
gen op de locatie Alphonsus tijdelijk aan 
aan mensen die verlegen zitten. Eén van 
die tijdelijke huurders is Carien van de 
Sande. Ze is 20 jaar, loopt stage bij de ge-
meente Helmond en gaat ook nog naar 
school. 

We vragen haar wat ze vindt van haar 
woonplek. Carien: “Allereerst ben ik heel 
dankbaar dat ik hier mag wonen. Mijn ou-
ders wonen in Limburg en ik woon dus 
op mezelf in Helmond. Ik heb hier mijn 
leven & toekomst opgebouwd en dat is 
voor mij heel waardevol. Ik vind de loca-
tie Alphonsus heel fijn. De ligging is top; 
10 minuutjes fietsen van het centrum, 
niet te druk maar ook niet afgelegen, en 
de supermarkt ligt op loopafstand, net 
zoals de drogist en de bakker. Ik ben me 
zeker bewust van het feit dat ik hier in een 
omgeving woon waar veel mensen zorg 
krijgen. Ook om die reden neem ik nooit 
de lift. Misschien heeft een ouder persoon 
op dat moment de lift nodig en daarin wil 

ik niemand belemmeren. Soms is het wel 
even slikken wanneer een bewoner wat 
overkomt. Vaak is dat gerelateerd aan 
ouderdom en gezondheid en dat gun je 
natuurlijk niemand.”

Leren van elkaar
“Wat ik heel bijzonder vind, is eigenlijk 
letterlijk het ‘leren van elkaar’. Ik ben een 
gevoelig persoon, die echt meeleeft met 
mensen. Deze mensen hebben stuk voor 
stuk al zoveel meegemaakt en nog leven 
ze elke dag dankbaar. Ik vind dat heel 
leerzaam en het herinnert mij om positief 
te blijven. Wat de ouderen van mij leren, is 
bijvoorbeeld omgaan met de mobieltjes, 
WiFi of andere moderne ontwikkelingen. 
Ook vinden ze het superfijn een babbeltje 
te maken of hun verhaal te doen. Ik heb 
een goede band met mijn buurvrouwen 
en mijn onderbuurman. Zij zijn er voor mij 
en ik ook absoluut voor hen.”

Levendigheid
Een van de ambities in ons plan voor 
Dorpsplein Mierlo-Hout is levendigheid. 

We vragen Carien of zij vindt dat tijde-
lijke huur ook daaraan bijdraagt. Carien: 
“Het brengt zeker levendigheid in het ge-
bouw, maar ik heb er zelf niet veel mee 
van doen. Ik spreek eigenlijk niemand van 
de tijdelijke huurders. Het valt mij wel op 
dat veel tijdelijke huurders een huisdier 
hebben, bij een hond is dat natuurlijk een 
paar keer per dag in- en uitloop. Misschien 
zorgt dit ook voor extra levendigheid? Als 
ik voor mezelf spreek, vind ik het heel leuk 
en fijn om te kletsen met de mensen en 
ja dit brengt zeker levendigheid met zich 
mee. Misschien zouden we workshops 
moeten laten organiseren door de tijdelij-
ke huurders, waaraan de ouderen kunnen 
deelnemen zodat iedereen elkaar een bé-
tje beter leert kennen. Ik denk sowieso dat 
het zeker een mooie ontwikkeling is om 
meer variatie aan te brengen in de leeftijd 
van de bewoners onderling. Vooral sociale 
studenten die, zoals ik, de ouderen hel-
pen of graag een praatje met ze maakt. 
Wat wel belangrijk is, is de communicatie. 
Ik vind dat iedereen zich veilig moet voe-
len, vooral de ouderen. Ik ben nog jong en 

In elke herontwikkeling van woonbuurten loop je er wel tegen aan. Leegstand. Omdat je een 
mooie nieuwe woningen wilt realiseren, moeten de bestaande plaatsmaken. En in aanloop 
naar dat moment van sloop, kun je een tijdlang niet die mensen bedienen voor wie je eigenlijk 
wilt bouwen. Maar woningen leeg laten staan, is in deze tijden van ernstige woningnood is 
natuurlijk ook een vreemde gedachte.
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de Plaetse 165 Helmond-Brandevoort     -     www.boutique4more.nl

B O U T I Q U E 4 M O R E
wenst iedereen een mooie zomervakantie
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binnenkort:

zo 25 jul 16:00 u

puur de nijs    
DE MUZIEK VAN ROB DE NIJS
zo 22 aug 16:00 u

nol havens    
DOE MIJ MAAR ALLES
za 28 aug 21:00 u

mr punch 
THE MUSIC OF MARILLION
vr 03 sep 20:45 u

poor man richie 
YOUR MIND IS LIKE MINE TOUR 2021
za 11 sep 20:30 u

reggae night    
CAMEL'S DROP EN HEIGHTS MEDITATION
vr 17 sep 21:00 u

jozef van wissem    
EX MORTIS TOUR 2021
za 18 SEP 20:30 u

clan of xymox 
TOUR 2021

podium

THE MAURITANIAN
Misdaaddrama met o.a. Jodie Foster

IN THE HEIGHTS  
Naar van de gelijknamige Broadwaymusical 

CROODS 2  
Nieuwe avonturen van de Croods!

AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES    
Het Aznavour dagboek in film 

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

Expo

Het is alweer de derde lich-
ting Jump! talenten en we 
zijn blij dat deze 12 kun-
stenaars van de toekomst 
naar De Cacaofabriek Expo 
komen met hun werk. Pro-
fessionals uit het vakgebied 
zijn gevraagd om ieder één 
talent voor te dragen: Galerie 
Nasty Alice, Luycks Gallery, 
Make Eindhoven, Mieke van 
Schaijk, Museum Jan Cunen 
en Pennings Foundation. De 
Jump! Expo loopt van 1 t/m 
29 augustus. 

ju
m

p!

heb vaak vriendinnen over de vloer, de ene keer om samen te 
studeren en de andere keer om met muziek wijn te drinken. Ik 
vraag altijd na of iemand overlast heeft gehad, het antwoord 
is gelukkig altijd nee. Mijn buren weten ook dat als dit wel het 
geval is, ze het altijd bij me mogen melden, dat is absoluut geen 
punt, open communicatie is gewoon heel belangrijk.”

Tijdelijk…
Je woont tijdelijk. Zou je op deze locatie ook wel meer perma-
nent willen wonen als dat zou kunnen? Carien vervolgt: ”Ik zou 
hier heel graag willen blijven wonen. In ieder geval bij de oude-
ren, ik heb een hechte band met een aantal en ik weet dat zij 
ook waarde hechten aan mij. Dat is heel bijzonder om mee te 
mogen maken. De ligging is top en de mensen zijn voor mij spe-
ciaal. Mijn oom en tante wonen vlakbij met mijn kleine neefjes 
en nichtjes, zij komen ook wel eens gezellig op bezoek en dan 
kletsen ze ook met de ouderen. Ik heb mijn leven in Helmond 
opgebouwd en zou zeker permanent willen wonen op deze lo-
catie. Mijn woning is eigenlijk top. Het balkon, aparte slaapka-
mer, het is groot genoeg. Ik zou het wel fijner vinden als de wc 
apart was van de badkamers. Sowieso heeft mijn droomwoning 
een bad, maar dat is een luxe vereiste haha!” 

Ideeën en suggesties
Hebt u zelf ideeën hoe we in de tijden van herontwikkeling een zo 
prettig mogelijk woonklimaat kunnen houden in het hart van Mier-
lo-Hout? Daar zijn we heel benieuwd naar! Deel uw mening via de 
redactie van Ons Mierlo-Hout of via alex@dorpspleinmierlohout.
nl. Volg ons project op www.dorpspleinmierlohout.nl en Facebook.
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‘Kansrijk Mierlo-Hout’ in 
september weer van start
Ontbijt
Op maandag 13 september starten we 
weer met het ontbijt. Iedere maandag 
bent u om 9.00 uur welkom in de Ge-
seldonk voor een luxe ontbijtbuffet voor 
een bijdrage van € 1,00 inclusief koffie, 
thee en jus d’orange.

Samenloop
Vanaf maandag 13 september kunt u om 
10.00 uur ook weer terecht voor de ‘Sa-
menloop’. Heeft u hulp nodig, zou u graag 
vrijwilliger worden, vindt u het gezellig 
om een kopje koffie te komen drinken of 
heeft u misschien zin om een kaartje te 
leggen? U bent van harte welkom. De kof-
fie staat klaar.

Maaltijden     
Voor degenen, die voor corona deelna-
men aan de maaltijden, is er goed nieuws. 
Ook deze activiteit wordt hervat. Groep 1 
is welkom op 15 september en groep 2 op 
22 september. De gasten worden ook nog 
uitgenodigd door middel van een brief. 
Alle activiteiten starten op met inachtne-

ming van de dan geldende coronamaat-
regelen. 

High Tea 
De High tea kan voorlopig niet doorgaan, 
bijzonder jammer, want de animo was erg 
groot. Op dit moment hebben de huidige 
vrijwilligers de handen vol aan de andere 
activiteiten, dus…

Als u belangstelling hebt om een hand-
je te helpen bij een van de activiteiten, 
neem dan contact op met Reggie 06 21 
26 47 94. De overige activiteiten, zoals 
hulp bij het opknappen van uw tuintje, de 
Wensbox, hulp bij kleine klusjes, de ‘Huis-
kamer’, maatjeswerk, enzovoorts zijn al 
eerder weer opgepakt.  
Alle activiteiten vinden plaats in wijkhuis 
De Geseldonk.

F | Kansrijk Mierlo-Hout

Wandelgroep 
Mierlo-Hout

Wekelijks wandelen de buurtsport-
coaches met groepen door de wijk 
of door de natuur. We vertrekken 
vanaf diverse locaties in Helmond. 
We hebben groepen die stevig 
doorlopen, maar ook groepen 
waarbij we rustig aan doen. Zo kan 
iedereen aansluiten.

Wil je meer bewegen en tegelijker-
tijd gezellig sociaal contact heb-
ben? Wandel dan ook eens mee in 
Mierlo-Hout. Vanaf heden starten 
we op maandagmiddag 15:30 uur 
bij de St. Luciakerk. Het wandel-
tempo ligt ongeveer rond de 4 km 
per uur. Rond 16:30 uur zijn we weer 
terug bij de St. Luciakerk. 

Wil je graag meedoen? Neem dan 
contact op met Flo de Haas: flode-
haas@jibbplus.nl, 06 – 31 92 98 92 
of we zien je bij de St. Luciakerk.
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Brasemlaan 28 | 5706 BK Helmond
06-40875366

moniquemeulendijks19@gmail.com

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 pastoor op dinsdag van 
09.30-10.00 uur komt te vervallen. 
Er is alleen een (telefonisch) 
spreekuur op donderdag van 
18.00-18.30 uur. Voor alle algeme-
ne vragen/informatie verwijzen wij 
naar het parochiecentrum, Dorps-
straat 34 Helmond. 0492-523147 
van maandag t/m donderdag 
tussen 10-12 uur.

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 8 september  2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie juni 2021: Karin van den Reek
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Mierloseweg 203 Team van woonspecialisten

TE KOOPNIEUW

Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Noord Parallelweg 21

DIRECT VERKOCHT

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

Van Someren-Downerlaan 24

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

UW HUIS 
TE KOOP?

HELMOND
EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WOONSPECIALISTEN. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de kopers 

voor u in het vizier! 

Overweegt u uw woning te 

verkopen? Neem eens contact 

met ons op voor een 

vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS 
TE KOOP?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WOONSPECIALISTEN. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de kopers 

voor u in het vizier! 

Overweegt u uw woning te 

verkopen? Neem eens contact 

met ons op voor een 

vrijblijvende waardebepaling én 

profiteer van onze aanbieding*


