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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

NOVEMBER

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

03/11 DE ANDERSONS

MUZIEK Een mooiere wereld (try-out)

05/11 ROUÉ VERVEER

CABARET Zo goed als nieuw

11/11 NIELS GEUSEBROEK

MUZIEK Dreamer - Theatertour

14/11 COMPAÑIA MARÍA “LA SERRANA”

DANS Santuario

16/11 STEPHANIE LOUWRIER

TONEEL The show must go on

21/11 DE SINTERKLAAS RUVUE

JEUGD Het kleine theater

24/11 ROSA DA SILVA

CABARET Daar moet je heen

25/11 ERWIN NYHOFF

MUZIEK Legends from heaven

26/11 TON KAS

CABARET The best of.. Ton Kas

binnenkort:

za 30 okt 21.00 u

lazuli     
THE FANTASTIC TOUR
vr 12 nov 21.00 u

toontje lager   
EROP OF ERONDER TOUR
vr 19 nov 20.30 u

fm 
EXCLUSIEVE NL SHOW
zo 21 nov 15.30 u

a balladeer
TOUR 2021
vr 26 nov 21.00 u

erwin java travel party  
FEATURING SEAN WEBSTER
za 27 nov 21.00 u

def americans    
A TRIBUTE TO JOHNNY CASH
vr 03 dec 20:45 u

kristoffer gildenlow 
SUPPORT PLATON KARATAEV
za 04 dec 20.30 u

reggae night
CAMEL’S DROP EN HEIGHTS MEDITATION

podium

THE FRENCH DISPATCH
Wes Anderson komt met nieuw kunstwerk

RIDERS OF JUSTICE  
Deense actiekomedie met Mads Mikkelsen 

ALLES OP TAFEL  
Vriendengroep gaat opmerkelijke uitdaging aan

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

brasserie

MAAK JE BEZOEK 
AAN DE CACAOFABRIEK 
NOG LEUKER!
Combineer je film- en concert 
bezoek met een lekker warm 
drankje of heerlijk borrelhapje 
in de sfeervolle brasserie. 
Kijk op onze website voor de 
actuele openingstijden en het 
menu! We zien je graag!
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inhoudBeste lezer,

Wij wensen 
u veel 

leesplezier!

Nieuwe directeur 
openbare basisschool ’t Hout

Op de koffie bij:
Jelco Beekers

Huiselijkheid en nostalgie troef 
bij Markthal ’t Hout

Cor Ketelaars benoemd 
tot Mierlo-Houtenaar 2020
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Maarten Jacobs weet het nog heel goed, het 
moment dat hij dacht: ik ga het onderwijs in. 

Het is een bijzondere ervaring als je op bezoek 
gaat bij Jelco Beekers: zijn woning bevindt zich aan 
de pastorietuin, er hangt aan de zijkant een bordje 
met het ‘Pastoor Pieter Scheepersplein’ en ook zijn 
huisnummer is gelijk aan die van de pastorie. 

Corine van Veghel stopte met werken voor een 
baas toen haar dochter geboren werd. Toen zij 
inmiddels wat ouder was, begon het bij Corine te 
kriebelen om iets voor zichzelf te beginnen. 

or Ketelaars werd zondag 19 september alsnog 
officieel benoemd als Mierlo-Houtenaar 2020. 
Wegens coronamaatregelen had de uitreiking van 
het kleinood geen doorgang kunnen vinden. 
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Voor u ligt het achtste nummer van het Ons 
Mierlo-Hout Magazine van 2021. Op de voorpa-
gina ziet u het kenmerkende beeld als u vanuit 
Brandevoort Mierlo-Hout binnenrijdt. 

Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer 
volop nieuws uit en over Mierlo-Hout. Wist u bij-
voorbeeld dat er een directiewissel heeft plaats-
gevonden bij OBS ’t Hout? Daarover verderop in 
dit magazine meer. U ziet de negende editie van 
Ons Mierlo-Hout Magazine weer verschijnen in 
november.

In deze editie
Wendy ging langs bij Jelco Beekers. Hij is de 
jongste koning ooit van ’t gilde en woont bij de 
pastoor. Reden genoeg voor een interview! Daar-
naast leest u wie tot Mierlo-Houtenaar van het 
jaar is gekozen en ging Kristie op bezoek bij de 
voormalig directeur van OBS ’t Hout om terug 
te blikken op zijn carrière. 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! 
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 “Ik wil van goed 
naar beter.”

Nieuwe directeur 
openbare basisschool ’t Hout:

Nieuwe directeur 
openbare basisschool 

’t Hout Maarten Jacobs 
met zijn leerlingen

 | F OBS ‘t Hout
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Maarten Jacobs weet het nog heel goed, 
het moment dat hij dacht: ik ga het on-
derwijs in. Nadat hij een tijdje milieukun-
de had gestudeerd en op de hogere la-
boratoriumschool rondliep met een witte 
jas en een bril op, ging het roer om. Hij 
volgde zijn hart en koos definitief voor het 
onderwijs. Die keuze bleek een schot in de 
roos. In 1992 startte hij zijn loopbaan bij 
basisschool ’t Hout als groepsleerkracht. 
Nu is hij, met een rugzak vol aan ervaring, 
terug als kersverse directeur. We spreken 
Maarten op zijn nieuwe werkplek. Met een 
duidelijke opdracht en veel energie vertelt 
hij over zijn eerste indruk en zijn ambities. 

Full speed ahead
“De eerste vier weken zitten erop! Het was 
meteen full speed ahead. Mijn eerste ge-
voel? Ik voel me welkom op ’t Hout en in ‘t 
Hout, op school maar ook in de wijk. Al di-
rect vanaf het begin. Leerkrachten, kinde-
ren en ouders, maar ook mensen die actief 
zijn in de wijk, zoals in de Geseldonk of in 
de wijkraad, geven me het gevoel dat ik er 
mag zijn. Dat ze openstaan voor een nieuw 
gezicht. En dat ze geïnteresseerd zijn in wie 
ik ben. Die kernwaarde van de school: ik 
ben welkom, die voelt hier echt doorleeft.”

Wars van hiërarchie
Maarten typeert zichzelf als een toegan-
kelijk en benaderbaar persoon. Hij wil niet 
dat ouders, kinderen of wie dan ook een 
drempel ervaren om hem aan te spreken. 
“Ik ben wars van hiërarchie. Ik voel me 
evenwaardig, niet meer of minder dan 
een ander. Ik ben dus gewoon Maarten! 
Eén van de mensen op school die wat 
vaker in overleg zit of naar een vergade-
ring moet, maar net zo belangrijk is als 
de onderwijsassistent, de conciërge of 
de schoonmaker. Wel ben ik me bewust 
van mijn rol als eindverantwoordelijke. Ie-
mand moet knopen doorhakken, richting 
kiezen en als het spannend wordt voor de 
troepen gaan staan.”

Stilstaan is achteruitgaan
Op de winkel passen past niet zo bij 
Maarten. “Ik ben een directeur die het 
verschil wil maken en op ontwikkeling 
gericht is. Want stilstaan is achteruitgaan. 
OBS ’T Hout is een goede school. Ik wil 
van goed naar beter. Waar kiezen ouders 
eigenlijk voor als ze kun kind aanmelden? 
Er mag meer scherpte, meer focus in de 
onderwijskundige keuzes komen. Voor 
ouders moet het duidelijk zijn dat als zij 

voor onze school kiezen, wat krijgen ze 
dan? Die opdracht ga ik samen met het 
team oppakken.” Dat ook de wijk een be-
langrijke rol speelt, is voor Maarten van-
zelfsprekend. “Een school opereert altijd 
in relatie met haar omgeving en dus de 
inwoners van de wijk. Goed aansluiten 
bij de behoeften van kinderen uit Mier-
lo-Hout is dus een must.”Dan is het tijd 
voor teamoverleg. Als we het gesprek be-
eindigen, doet Maarten nog een laatste 
oproep aan de wijk: “Wil je meedenken, 
heb je een opvatting of wil je iets vragen? 
Alle feedback over onze school is welkom. 
Voel je vrij om contact met ons op te ne-
men.” Mailen kan naar obshout@obsh.nl.

Openbare basisschool 't Hout
Mahoniehoutstraat 13, 
5706 VS Helmond
T 0492-523847 | obshout@obsh.nl

CEDERHOUTSTRAAT 30A, HELMOND
06-15051762 | MARKTHALHETHOUT@OUTLOOK.COM
CORINE VAN VEGHEL - VORSTENBOSCH

VINYL LP/SINGLES

DAMESKLEDING

ACCESSOIRES

SIERADEN

JUKEBOXEN

GELDIG TM 28-11-2021GELDIG TM 28-11-2021

10% KORTING OP
DE 1STE AANKOOP!

De Geseldonk hanteert bij binnenkomst de huidige 
geldende toegangsvoorwaarden, zoals Corona- app.
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Op de koffie bij:

Jelco Beekers
Een koning die bij de pastoor woont

Door: Wendy Lodewijk

Jongste koning
Nu is in de pastorie wonen al iets bijzon-
ders op zich, maar in dit geval blijkt het 
ook nog eens een koninklijke woning. Jel-
co is onlangs namelijk gekroond tot ko-
ning van ’t Gilde St. Antonius Abt. Hij wist 
de koningsvogel af te schieten, waardoor 
hij deze adellijke titel bemachtigde. Jelco 
is de jongste koning in de geschiedenis 
van ’t Gilde. “Ik vind het natuurlijk een 
hele eer dat ik nu koning mag zijn. Toen ik 
meedeed aan het koningsschieten, dacht 
ik ‘als ik de kans krijg, pak ik hem’. Ik ben 
blij dat het gelukt is! Dat heb ik overigens 
niet alleen aan mijn schutterskwaliteiten 
te danken, er komt ook een flinke portie 
geluk bij kijken.”

Als koning is het aan Jelco om ’t Gilde uit 
te dragen waar hij kan. En waar ’t Gilde is, 
is de koning. De agenda van de toch al 
druk bezette Jelco is daarom extra goed 
gevuld. “Je bent bij allerlei activiteiten en 
evenementen aanwezig. Zo hebben we 
bijvoorbeeld het bevrijdingsvuur gehaald 
in Meijel en overgedragen aan de lopers 
die het mee naar Helmond hebben geno-
men. Zeker de activiteiten met een maat-
schappelijke grondslag, zijn belangrijk 
voor ’t Gilde.”

Niet zo lang geleden heeft ’t Gilde ook 
haar nieuwe uniformen gepresenteerd. 
Jelco is trots. “Na ruim 30 jaar werd het 
wel eens tijd”, lacht hij. “Maar ik ben zeer 
tevreden over onze nieuwe pakken. Ener-
zijds zie je de traditionele elementen te-
rugkomen, zoals de sjerp, de veer op de 
hoed en de kleuren. Anderzijds is alles 

in een modern jasje (letterlijk!) gestoken, 
aangepast aan de moderne tijd. Het oude 
uniform zat niet comfortabel, dus we zijn 
heel blij met deze nieuwe. En de frisse, 
jeugdige uitstraling vind ik fantastisch”, 
vertelt hij stralend.

Volle agenda
Buiten ’t Gilde is Jelco ook een druk baas-
je. Hij is een bekende figuur in het vereni-
gingsleven, waarvan CV De Houtse Klup-
pels wel de bekendste is. Daar is hij vorst 
en spreekstalmeester, het visitekaartje 
van de vereniging. “Gelukkig valt alles 
heel goed te combineren. Voor de Klup-
pels ben ik vooral in het carnavalsseizoen 
druk bezig en dat is net de periode dat 
het met ’t Gilde weer wat rustiger is. Dat 
valt dus mooi in elkaar. Al betekent het 
wel dat mijn agenda de hele tijd gevuld 
is, haha. Maar daar hou ik van. Ik geniet 

van de drukte en het bezig zijn onder de 
mensen, daar word ik gelukkig van. Het is 
daarom dat ik zoveel op de been ben. Zo 
heb ik ook meegeholpen met het blaas-
festijn, ik zit in de sponsorcommissie. Ik 
ben elke week wel bezig met één of ande-
re vereniging.” 

Hond Diesel en vriendin Julia maken er 
geen probleem van dat Jelco zo veel van 
huis is. “Julia heb ik zelfs leren kennen bij 
de carnavalsvereniging; zij was dansma-
rieke en is nu de trainster van de jonge 
garde. Wat dat betreft delen we de passie 
voor carnaval. Ze steunt mij in alles en we 
hebben het goed samen. Sowieso vind ik 
vrienden en familie erg belangrijk en zal 
ik altijd tijd daarvoor vrij maken. Evenals 
voor mijn hobby’s, zoals het DJ-werk.”

Echte Houtenaar
Jelco is een Houtenaar in hart en nieren, 
ook al is hij er officieel niet geboren. “Op 
mijn paspoort, waar als geboorteplaats 
Geldrop staat, ben ik niet zo trots. Hel-
mond is mijn stad, Mierlo-Hout is mijn 
dorp. Hier kun je prachtig wonen, plezierig 
leven en genieten. Ik kan me geen betere 
plek voorstellen. Gelukkig denkt Julia hier 
hetzelfde over.” 

De band met pastoor Pieter is misschien 
mede door Jelco’s liefde voor ’t Hout wel 
zo hecht. “We kennen elkaar natuurlijk 
goed, al is het maar omdat we zo dicht bij 
elkaar wonen. In de loop der tijd is er ech-
ter een bijzondere vriendschap ontstaan. 
We kunnen het heel goed met elkaar vin-
den. Ik maak zelfs elke ochtend de kerk 
open voor Pieter”, glundert hij. Jelco zit 
hier op zijn plek en zit vol energie.

Het is een bijzondere ervaring als je op bezoek gaat bij Jelco Beekers: zijn 
woning bevindt zich aan de pastorietuin, er hangt aan de zijkant een bordje 
met het ‘Pastoor Pieter Scheepersplein’ en ook zijn huisnummer is gelijk aan die 
van de pastorie. “Vroeger was dit de woning van de dienstmeid”, legt Jelco uit. 
“Alleen kwam toen de trap uit in de pastorie zelf, terwijl ik nu een eigen 
ingang/trapopgang heb. Wel zo fijn.” 

Jelco en Julia in de St. Luciakerk | F Mario Coolen 
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Bijzonder Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar in hetzonnetje 
gezet met een prachtige bos bloemen van Bloemboetiek 
Nicole. Deze maand is de keuze gevallen op Peter Slegers, 
ondernemer en maatschappelijk zeer actief binnen onze 
gemeenschap.

Door: Anton van Lieshout

Peter Slegers:
Getrouwd met Lizan en vader van Ton en 
Riny.

Ondernemer:
Tot voor kort vormde Peter samen met Li-
zan en broer Gerrie de directie van de
Industriële spuiterij en poedercoating Sle-
gers B.V., maar in 2020 heeft er een direc-
tiewisseling plaatsgevonden en vanaf die 
tijd vormen beide zonen te weten Ton en 
Riny de directie. Na enkele verhuizingen is 
het bedrijf momenteel gevestigd aan de 
Korte Dijk 8 te Helmond. 

Maatschappelijk actief:
Peter is een druk baasje, want naast zijn 
drukke ondernemersbaan steekt hij veel 
tijd in  Houtse verenigingen. Onderstaand 
een samenvatting van zijn verenigingsac-
tiviteiten.

Onechte Ambtenaar:
Samen met de Boerenbruiloftcommis-
sie zorgt Peter jaarlijks voor een super 
gezellige onechte trouwerij. Deze dag zit 
boordevol hilarische zaken, maar ander-
zijds komen er ook serieuze zaken aan de 
orde, zoals het bijwonen van de H. mis en 
een bezoek aan Savant Alphonsus. In de 
namiddag barst De Geseldonk uit haar 
voegen, want alvorens er getrouwd kan 
worden moet er menig beletsel worden 
weggepraat door de onechte ambtenaar, 
want getrouwd moet er worden.

Onechte Pastoor:
Daarnaast steekt Peter veel vrije uurtjes 
in zijn functie als de onechte pastoor. 

Op de woensdag voor carnaval vind het 
legendarische ‘Daupfist’ plaats. Geen 
enkele nieuwe prins kan ongedoopt aan 
zijn taak als de Prins Carnaval over zijn rijk 
beginnen. Dus alle prinsen/prinsessen 
uit de regio komen met aanhang naar De 
Geseldonk waar de onechte pastoor sa-
men met zijn misdienaars en 2 dopers er 
voor zorgen dat zij allen op ludieke wijze 
uiterst correct worden gedoopt. Een zeer 
lachwekkende avond die door de onechte 
pastoor op zijn eigen manier en stijl aan 
elkaar wordt gepraat.

Houdt nooit op:
Omdat de boog niet altijd gespannen kan 
staan, stapt Peter iedere zaterdag op zijn 
mountainbike om samen met een groep 
vrienden genaamd ‘Houdt nooit op’ een 
uurtje of 3 stevig over verharde en onver-
harde paden door de regio te knallen. Moe 
maar voldaan wordt de mountainbike te-
gen de gevel van De Barrier geplaatst en 
worden de krachten weer aangevuld met 
een glas bier en een kom soep.

Gildeheer:
Ook alweer diverse jaren is Peter een 
gepast Gildeheer bij Gilde Sint Antonius 
Abt, de tradities en het instant houden 
van deze oudste vereniging op het Hout 
boeit hem en mag volgens hem onder 
geen enkele voorwaarde verloren gaan.

Goedheiligman:
De kinderen lopen met hem weg, want hij 
maakt de kleintjes blij. Kinderen komen 
bij de Sint om een liedje te zingen en een 
cadeau in ontvangst nemen. Maar ook 
om hem te vertellen wat ze goed en fout 
hebben gedaan.

Algemeen:
Een korte impressie van een veelzijdig 
man die nog veel meer doet dan hier-
boven geschreven, die trots is op de ge-
meenschap, die begrijpt dat je dingen 
moet organiseren om gezelligheid bin-
nen de gemeenschap te brengen. En die 
hiervoor zijn eigen mouwen opstroopt en 
dagen en avonden lang druk is voor de 
gemeenschap. Een man met een heel bij-
zondere lach. 

Tot slot:
Peter, mede namens de gemeenschap 
van harte bedankt voor jouw inzet, ga 
hiermee door totdat jij vindt dat de tijd is 
gekomen om te stoppen. Een bijzonder 
bloemetje voor jou. 

Peter Slegers | F Anton van Lieshout

Bloemboetiek

Nicole

www.onsmierlohout.nl
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Door: Wendy Lodewijk

Corine vertelt: “Dat was natuurlijk een 
heel ongelukkige timing, maar anderzijds 
heeft het ervoor gezorgd dat ik een goed 
voorbereide start kon maken. Ik begon 
met een inrichting met allemaal markt-
kramen (vandaar ook de naamgeving), 
maar dat bleek niet sprekend genoeg. 
Mensen associeerden dit met een kring-
loopwinkel en liepen vaak voorbij. Dus 
gooide ik het roer om, de winkel is nu heel 
anders ingericht en ik vind het tijd dat 
Mierlo-Hout kennismaakt met Markthal ’t 
Hout. Ik streef naar het gevoel van vroeger 
in een nieuw jasje.”

Als je binnenstapt, voel je je direct thuis. 
Het lijkt alsof je een warme, sfeervolle 
grote huiskamer binnenstapt. Achterin is 
een hoek met heel veel (tweedehands) 
vinyl en een authentieke jukebox. Voor 
de rest is de winkel gevuld met allerlei 

nieuwe spullen, een groot assortiment. 
Denk aan nieuwe jassen, tassen, sieraden 
en producten van Rituals. Er is zelfs een 
balie ingericht met snoepjes voor de kin-
deren. “Dat gevoel van vroeger, dat je 50 
cent traktement kreeg en daar een snoep-
je van ging kopen, wil ik graag terugbren-
gen”, vertelt Corine stralend. “Je kunt hier 
voor allerlei spulletjes, in allerlei prijsklas-
sen, terecht. Zo hoef je niet meer naar de 
stad te fietsen voor een leuk en origineel 
cadeau.” 

Corine bestiert haar winkel met een per-
soonlijke touch. Ze ontvangt de klant, als 
het niet te druk is, met een kopje koffie of 
thee en maakt graag een praatje. “Ik pro-
beer het gevoel van een buurtwinkeltje 
van vroeger op te roepen. Zo’n winkeltje 
waar je van alles kon kopen, maar waar 
je ook kwam voor het sociale aspect. Ie-
dereen is welkom.” Dat Corine ook vinyl 
verkoopt, is niet geheel toevallig. “Ik vind 

het fantastisch om al die oude muziek 
terug te zien en horen”, legt ze uit. “Ik 
ben daarmee besmet door mijn broer 
Twan, die echt vol zit met (muziek)ver-
halen uit die tijd. Sowieso is mijn broer 
echt heel belangrijk voor me, hij helpt en 
stimuleert me waar hij kan. Net als mijn 
man Berry, zonder zijn onvoorwaardelijke 
steun zou ik dit niet allemaal voor elkaar 
krijgen. Als ik op zaterdag met mijn man 
en mijn broer compleet ben in de winkel, 
geniet ik enorm. Ik zeg altijd dat iedereen 
moet doen waar hij of zij gelukkig van 
wordt. Voor mij is dat mijn familie en deze 
‘huiskamer van Mierlo-Hout’, waar je leu-
ke spullen voor een leuke prijs op de kop 
kunt tikken.”

Ben je benieuwd naar de winkel van Co-
rine? Loop gerust eens binnen! Markthal 
’t Hout is op woensdag, donderdag en 
vrijdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur 
en op zaterdag van 9.30 uur tot 16.00 uur. 

Corine van Veghel stopte met werken voor een baas toen haar dochter geboren werd. Toen zij 
inmiddels wat ouder was, begon het bij Corine te kriebelen om iets voor zichzelf te beginnen. 
In december 2020 kreeg ze de sleutel van het pand aan de Cederhoutstraat en kort daarna 
moesten vanwege corona alle winkels sluiten. 

Huiselijkheid en 
nostalgie troef bij 
Markthal ’t Hout

Corine van Veghel in haar winkel | F Wendy Lodewijk
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Column Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout
Groen, plekken en pleintjes

De afgelopen maanden hebben we in de 
herontwikkeling van Savant Alphonsus 
naar Dorpsplein Mierlo-Hout gewerkt aan 
beeldkwaliteit. Om de stap te kunnen 
maken van de abstracte, witte gebouwen 
die we eerder lieten zien, naar een meer 
realistische invulling. Dat betekent dat we 
nadenken over gevelindelingen, materi-
aalgebruik, kleurstellingen en meer. Maar 
nadenken over gebouwen kan alleen als 
we ons ook een beeld vormen van de bui-
tenruimten. Daarom besteden we in deze 
fase ook veel aandacht aan een groene 
inrichting en aan plekken in de buiten-
lucht die aantrekkelijk zijn voor ontmoe-
ting. Gelukkig gaan deze twee richtingen 
ook goed samen. Daarbij maken we ook 
graag gebruik van de bestaande kapel, die 
straks mooi in de toekomstige klooster-
tuin staat, en van al aanwezige volwassen 
bomen. 

De kloostertuin
Het grote groene hart in de kloostertuin 
biedt ruimte voor buitenactiviteiten en 
verblijven. De grote boom die nu ook al 
prijkt in het midden van het Alphonsus-
plantsoen biedt de nodige beschutting, 

natuurwaarde, kleurenpracht en, niet te 
vergeten, schaduw. Dat laatste is zeker 
van belang in tijden waarbij de zon steeds 
feller gaat schijnen. Tegen de hittestress, 
zoals dat in vakjargon zo mooi heet. Te-
gelijkertijd willen we ook graag enkele 
plekken realiseren waar volop van de zon 
te genieten is. Afwisseling van zonnige en 
goed beschaduwde plekken is daarom 
één van de invalshoeken. Dat sluit me-
teen ook aan bij onze insteek dat we plek-
ken willen realiseren waar grotere groepen 
mensen bijeen kunnen komen, en meer 
intieme plekken voor kleinschaliger ge-
sprekken.

Groen dek
Naast de invulling van groen in de bin-
nenhof is er ruimte voor borders met 
groen en gevelgroen. De gebieden tus-
sen de woongebouwen nabij het spoor 
zijn semi-openbaar en worden ingericht 
met een groen dek in de vorm van sedum 
en ander weelderig groen. De verhoging 
in het landschap creëert een plek met 
overzicht en is uiteraard ook een mooie 
plek om te zitten. De trappen worden 
geïntegreerd met een hellingbaan. Het 

hofje dat ontstaat tussen de oudbouw 
en nieuwbouw aan de Hoofdstraat heeft 
een meer besloten karakter en krijgt een 
groene invulling. Ook een fijne plek om te 
verpozen.

Aan de noordzijde van de kapel komt een 
pleintje dat veel verschillende functies 
zou kunnen hebben. Dat komt omdat dit 
pleintje direct geschakeld is aan toekom-
stige kantoorruimte, en anderzijds juist 
onderdeel uitmaakt van een min of meer 
vanzelfsprekende route door de tuin. Wel-
licht is dit dé ontmoetingsplek voor be-
woners, zorgmedewerkers en alle anderen 
uit Mierlo-Hout. 

Ruimte voor beweging
Nu zouden we in de buitenruimte ook 
graag ruimte willen geven aan beweging. 
We kunnen van alles verzinnen. Maar wat 
spreekt jullie aan? Waar is volgens jullie 
behoefte aan als het gaat om bewegen 
in een groene omgeving? We horen het 
graag. Deel je mening via de redactie van 
Ons Mierlo-Hout of via alex@dorpsplein-
mierlohout.nl. Volg ons project op www.
dorpspleinmierlohout.nl en Facebook.

F | Alex Sievers
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Bijna 50 jaar
judovereniging

Mierlo-Hout
En ineens zitten we dan in het 
50ste jaar van onze vereniging. 

50 Jaar, toch echt wel een mijlpaal!

Onze vereniging is opgericht door Sjef de Greef in mei 1972. Hij 
zag in dat het beoefenen van judo het zelfvertrouwen, het door-
zettingsvermogen en de discipline van zowel kinderen als vol-
wassenen vergroot. Vanzelfsprekend is het ook nog goed voor je 
conditie én voor de sociale contacten. 

De gedachtegang van Sjef de Greef is nog steeds duidelijk zicht-
baar binnen onze club. We vinden het erg belangrijk dat judo 
voor iedereen toegankelijk is, we doen er alles aan de kosten zo 
laag mogelijk te houden, er staan alleen gediplomeerde docen-
ten op de mat en de leerlingen hebben duidelijk plezier in de ju-
dolessen. Voor iedere judoka (uiteraard alleen als hij/zij dat wil) is 
er de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden die bijna 
wekelijks regionaal plaatsvinden. 

Voor de beginnelingen zijn er opstarttoernooien 
(de zogenaamde lage-banden-toernooien) waar 
ze kennis kunnen maken met de wedstrijdsport.

Voor de leden wordt regelmatig een leuke mid-
dag of avond georganiseerd, zodat ze elkaar niet 
alleen tijdens de lessen zien, maar ook bij andere 
gelegenheden. We hebben dan ook een activiteiten-

commissie die bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers. 
Met Pasen gaan we traditiegetrouw met de jongsten het bos in 
om paaseitjes te zoeken, Sinterklaas brengt ons elk jaar trouw 
een bezoekje, we gaan samen zwemmen of bowlen en we luiden 
samen de zomervakantie in met een BBQ en het nieuwe jaar 
met een nieuwjaarsborrel.  

14 mei 2022 is het zover, ons 50-jarig jubileum. Vanzelfsprekend 
gaan we daar een feestje van maken, jullie zullen er ongetwijfeld 
nog meer over gaan horen!

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze vereniging of 
heb je zin om eens een proefles mee te komen doen 

om te ervaren of judo iets voor jou is? Kom dan 
gerust eens langs in onze judozaal aan de Tar-
botstraat 16. Judovereniging Mierlo-Hout is een 
kleinschalige judovereniging waar iedereen wel-
kom is. Je kunt geheel vrijblijvend een les mee-

doen of alleen maar toekijken onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Wil je meedoen? Dan 

zijn er leenpakken beschikbaar. Iedereen is welkom!

F | Judovereniging Mierlo-Hout

Bridgen in Mierlo-Hout 
De Bridgeclub 't Houtse Slem is weer 
gestart met bridgen. Op maandagavond 
voor leden (nieuwe leden zijn van harte 
welkom) en op vrijdagmiddag is er een 
vrije inloopbridge (wel graag als paar 
aanmelden).
De bridgewedstrijden worden gespeeld in 
de Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 5706 
XC Helmond. De wedstrijden beginnen op 
maandag om 19.30 uur en duren tot onge-

veer 23.00 uur. Vanwege de Covid-19-pro-
blemen is er een toegangscontrole volgens 
de Covid-19-regels: de CoronaCheck-app op 
mobiel of een geprint testresultaat plus legi-

timatie. Vanwege deze toegangscontrole is de 
toegangsdeur van 18.55 uur tot 19.15 uur open. 
Op vrijdag beginnen de wedstrijden om 13.30 
uur en duren tot ongeveer 17.00 uur. Ook hier 
uiteraard een Covid-19-check en een beperkte 
opening van 12.55 uur tot 13.15 uur. Deelname 
aan de inloopbridge kost € 1,00 per persoon.

www.onsmierlohout.nl
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Cor Ketelaars benoemd 
tot Mierlo-Houtenaar 2020

Door: Anja Donkers – de Vries

Normaliter wordt de prijs uitgereikt tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de Wijkraad 
Mierlo-Hout. Deze mocht in het begin 
van het jaar niet doorgaan. In de loop 
van het jaar is dan toch de Mierlo-Houte-
naar bekendgemaakt. De jury bestaande 
uit wijkwethouder Cathalijne Dortmans, 
Henk van de Westerlo, Joke van Eemeren, 
Cor van Rijsingen, pastoor Swagemakers 
en Jan Drouen heeft uit de drie genomi-
neerden Daniëlle Kuijpers, Joyce Kuijpers 
en Cor Ketelaars uiteindelijk de laatste 
gekozen. Daniëlle en Joyce mogen ie-
der 250 euro geven aan verenigingen uit 
Mierlo-Hout.

Cor Ketelaars werd voorgedragen als 
Mierlo-Houtenaar, waarin werd verwoord 
dat hij ontzettend veel heeft gedaan voor 
Postduivenvereniging De Haagse Post. 
Hij was jarenlang de voorzitter van deze 
vereniging. Hij stond voor iedereen klaar 

en heeft een jaar lang de duiven verzorgd 
voor een zieke duivenmelker. Cor was ook 
mantelzorger voor zijn vrouw en zette 
zich lange tijd in voor de renovatie van de 
Mierloseweg. Hij was vrijwilliger van speel-
tuin Helmond-West en verrichte hand- en 
spandiensten voor buurtvereniging Apos-
telwijk en de frisfeesten van Minor. Heel 
verdrietig: op de dag dat het bekend zou 
worden gemaakt wie de Mierlo-Houte-
naar zou worden, is de echtgenote van 
Cor overleden.

Gullie bent nog nie van meen af!
Toen Cor na de uitreiking werd gevraagd 
om een toespraakje, was hij duidelijk ont-
roerd. “Bedankt voor deze prijs. Wel jam-
mer dat mijn vrouw het niet meer heeft 
meegemaakt. Die zei altijd: ’Moette gai dè 
naw altijd doen?’ Maar ik vind het niet bij-
zonder wat ik heb gedaan. Je rolt er gewoon 
in. En ondanks dat het een moeilijke tijd is 
geweest, probeer ik het weer allemaal op te 
pakken. Gullie bent nog nie van meen af!”

Groepering 2020
Ondanks dat de uitslag al bekend was, 
werden de groeperingen die werden aan-
gedragen voor Groepering van het Jaar 
2020 uitgebreid belicht. De EHBO-ver-
eniging Mierlo-Hout, stichting Lief en de 
vrijwilligers van ‘De Huiskamer’ in de Ge-
seldonk waren de drie genomineerden. 
Uiteindelijk werd de Huiskamer, voor de 
opvang van mensen met lichte vorm van 
dementie, groepering van het jaar 2020. 
Zij mochten voor hun groepering 250 
euro in ontvangst nemen. 

De andere twee genomineerden ontvin-
gen ieder 100 euro voor de vereniging. Jan 
Drouen stond tijdens zijn toespraak nog 
even stil bij het overlijden van EHBO-er 
Frans Welten, die als kartrekker enorm 
wordt gemist bij de vereniging. Ook me-
moreerde hij de beide vrijwilligers van de 
Huiskamer: Riet van de Kam overleed in 
december en de deze week overleden 
Doortje Noten. 

Cor Ketelaars werd zondag 19 september alsnog officieel benoemd als Mierlo-Houtenaar 2020. 
Wegens coronamaatregelen had de uitreiking van het kleinood geen doorgang kunnen vinden.  

De uitslag was voor niemand een verrassing, maar zondag kon dan uiteindelijk in besloten 
kring de nieuwe Mierlo-Houtenaar worden gehuldigd. Cor mag 500 euro verdelen onder 

Mierlo-Houtse verenigingen die hij een warm hart toedraagt.

Van links naar rechts: wethouder Cathalijne Dortmans, Daniëlle Kuijpers, een vertegenwoordigster van Stichting Lief en 
de nieuwe MierloHoutenaar 2020 Cor Ketelaars | F Anja Donkers – de Vries
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

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

Wij zien de herfst!

www.vanberlooptiek.nl | info@vanberlooptiek.nl
Hoofdstraat 99, Helmond (Mierlo-Hout)

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

VOLOP
NIEUWE
COLLECTIE!

shoes&more
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Viering 77 jaar 
bevrijding en 

10-jarig jubileum 
herdenkings-
monument

Afgelopen 22 september werd er stilgestaan 
bij enerzijds de bevrijding van 77 jaar 

geleden en anderzijds het 10-jarig jubileum 
van het herdenkingsmonument Mierlo-Hout. 
Dat laatste is onlangs gerestaureerd en er zijn 

ook weer twee namen toegevoegd.

Het onderzoek naar de oorlog in Mierlo-Hout gaat nog altijd 
door en vindt veel betrokkenheid in de wijk. Het leeft. Wijlen Leo 
van de Laar en Jeroen Koppes (van Traces of War) hebben hier 
al heel veel voor betekend en gaan nog altijd op zoek naar zaken 
die nog niet bekend zijn. 

Op de dag van de viering en herdenking was het prachtig weer. 
De bijeenkomst werd goed bezocht door de wijkbewoners. Het 
bevrijdingsvuur werd gebracht, de pastoor zegende het monu-
ment en daarnaast werd, zoals elk jaar, de jeugd erbij betrokken. 
Dit jaar was de adoptieschool OBS ’t Hout. Daarnaast is er een 
doe-boekje ontwikkeld, om de kinderen te leren over onze ge-
schiedenis op een leuke manier.

Wijkwethouder Cathalijne Dortmans draagt het herdenkings-
monument een warm hart toe en zij heeft er mede voor ge-
zorgd dat het monument opgeknapt kon worden, samen met 
de ‘vrienden van het herdenkingsmonument’. Zo kan de conti-
nuïteit bewaard blijven, wat enorm gewaardeerd wordt door de 
stichting.

Ten slotte werd het nieuwe bestuurslid bekendgemaakt: Ad 
Schepers. Ad is een bekende in het verenigingsleven en regel-
de al jarenlang het geluid. Hij wil graag iets betekenen voor dit 
mooie initiatief en zijn podiumervaring zorgt ervoor dat zowel 
het geluid als de presentatie bij hem in goede handen is. 

Er zijn ook nog 3 nieuwe coaches geworven, die de viering/her-
denking in goede banen leiden en die fungeren als vraagbaak. 
Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout kijkt terug op een 
geslaagde dag. Herdenken én vieren blijven beide belangrijk.

Wil je meer informatie over het herdenkingsmonument en/of 
vriend worden? Kijk op www.monumentmierlohout.nl.
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Bijna 20 jaar stond Mark aan het roer van 
OBS ’t Hout. Hij maakte kennis met de 
school bij de officiële opening van het 
nieuwe gebouw, nadat het oude verwoest 
was door een brand. “Ik werkte toen nog 
als adjunct-directeur op een basisschool 
in Eindhoven. Daar had ik het heel erg 
naar mijn zin, het team voelde als een fa-
milie.” De opening in Mierlo-Hout bezocht 
hij dan ook vanuit interesse met het idee 
dat je altijd kunt leren van elkaar. 

“Maar bij binnenkomst was ik meteen 
verkocht, door de passie waarmee de 
leerkrachten over hun werk spraken. En 
ook de passie waarmee zij mét en óver 
kinderen spraken. Natuurlijk speelde dat 
mooie nieuwe gebouw ook wel een beetje 
mee.” Toen er enkele weken later een va-
cature kwam voor schooldirecteur, twijfel-

de hij dan ook geen moment. Op 1 april 
2002 startte hij zijn nieuwe baan. 

Samen
Hoewel Mark zelf katholiek is opgevoed 
en ook katholiek onderwijs heeft geno-
ten, gunt hij ieder kind openbaar onder-
wijs. “Niet apart, maar samen”, zo citeert 
hij het motto van de school. Wat hij daar 
zo belangrijk aan vindt: “Kinderen die van 
kleins af aan met elkaar mogen opgroei-
en. Je kunt kinderen vanaf de buitenkant 
wel lessen geven over verschillen tussen 
culturen en tussen mensen, maar op een 
openbare school, waar kinderen met alle 
geloofsachtergronden bij elkaar zitten, 
ervaren zij die verschillen. Zo leren ze al 
vanaf jonge leeftijd rekening te houden 
met elkaar. Door het te ervaren, is het voor 
kinderen veel beter te begrijpen dan wan-

neer het aan ze verteld wordt. Mensen 
met verschillende achtergronden gaan 
toch ook naar dezelfde sportclubs en su-
permarkten?”

OBS ’t Hout is de enige openbare school 
in de wijk. Bij de oprichting in 1974 was 
het nog een vreemde eend in de bijt, 
naast drie katholieke basisscholen. “Men 
dacht dat bij ons alles mocht en alles kon 
en vroeg zich af of er op een openbare 
school wel goed lesgegeven werd. Van 
lieverlee zijn die rollen omgedraaid. Onze 
school haalde goede resultaten en steeds 
meer mensen kiezen nu voor de openbare 
basisschool. Die groei is zeker in de laat-
ste tien jaar groot geweest. We hebben nu 
ruim 580 leerlingen, verspreid over twee 
gebouwen en ik ben er keitrots op dat we 
dat bereikt hebben.” Daarmee is de school 
al verschillende keren behoorlijk uit haar 
voegen gegroeid. “Sinds 2002 hebben we 
al twee keer verbouwd en twee jaar gele-
den hebben we de school naast ons over 
mogen nemen. Toen is de oppervlakte 
meer dan verdubbeld. Ondanks het gro-
te leerlingaantal zijn het nu eigenlijk toch 
twee kleinschalige scholen. Door samen-
werking met verenigingen als VC Polaris 
voor de gymzaal, de voetbalvelden van 
RKSV Mierlo-Hout en De Geseldonk waar 
vele activiteiten georganiseerd worden, 

Mark van Kemenade neemt 
afscheid van OBS ’t Hout

Directeur Mark van Kemenade van Openbare Basisschool ’t 
Hout gaat met pensioen. De school die hem zo lief was en 
waarbij het voor 85 procent van de tijd voelde alsof hij een 
hobby uitvoerde, gaat verder met een nieuwe directeur. Op 

vrijdag 22 oktober viert hij zijn afscheid.

Mark van Kemenade met een aantal enthousiaste leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 van OBS ’t Hout | F Kristie Raaijmakers
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is het een soort campus geworden. We 
hebben heel veel geluk gehad met deze 
locatie.”

Dankbaar
Het woord dat Mark heel vaak laat vallen 
is ‘dankbaar’. Zo is hij dankbaar voor het 
feit dat hij directeur mocht zijn van deze 
school, dankbaar voor de vele vrijwilligers 
en ouders die zowel club- als schoolacti-
viteiten mede tot een succes maken en 
dankbaar voor zijn team van leerkrachten. 
“De leerkrachten zijn echt de kracht van 
deze school”, vindt hij. “De combinatie 
ouders, kinderen en leerkrachten is bij ons 
altijd vanuit gelijkwaardigheid geweest. 
We maken gebruik van elkaars expertise. 
Ik heb bijna alle leerkrachten zelf aange-
nomen vanwege hun verbindede kracht 
en hun enthousiasme. Dat is heel belang-
rijk als je met kinderen werkt. Dat maakt 
het afscheid nemen extra moeilijk.”

OBS ’t Hout groeide onder leiding van 
Mark uit tot een kindcentrum met peu-
terspeelzaal en buitenschoolse opvang 
intern. “Daarvoor werken we fantastisch 
samen met Villa Vrolijk. Eigenlijk is het 
nieuwe gebouw nu al te klein en er liggen 
grootste plannen om dat allemaal nog 
verder uit te breiden, maar door omstan-
digheden is het nog niet gelukt om dat al 
te realiseren. Ik was graag nog gebleven 
tot het nieuwe kindcentrum helemaal af 
was, maar de leeftijd maakt dat het tijd 
was om te stoppen.” Dat voelt voor de 
voormalig directeur vrij abrupt. “Vooral de 
gesprekken met de kinderen en hun ou-
ders vormen de mooiste herinneringen. 
Dat mis ik nu al. Het allermooist is het 
als je een kind blij naar school ziet komen 
en blij weer naar huis ziet gaan. Natuur-
lijk moet een kind zich ook goed kunnen 
ontwikkelen op school, maar een veilig en 
prettig gevoel zijn wel de basis.” 

Nu hij de tijd helemaal aan zichzelf heeft, 
wil Mark vooral gaan genieten van zijn 
kleindochter die onlangs geboren is. Ook 
is hij vastberaden om veel te gaan sporten. 
“En ik heb nog een hele lijst met achter-
stallige klusjes die weggewerkt moet wor-
den”, lacht hij. “Bovendien ga ik nog kiezen 
welk vrijwilligerswerk ik ga doen, want ik 
wil heel graag iets terugdoen voor de wijk. 
Binnen de school heb ik alle vrijwilligersin-
zet altijd heel erg gewaardeerd en nu wil ik 
ook graag mijn bijdrage gaan leveren.”

Receptie
Eigenlijk heeft Mark aan het eind van vo-
rig schooljaar al afscheid genomen van 
zijn werk, maar door corona heeft dit af-
scheid niet de aandacht gekregen die het 
verdiende. Daarom is er op vrijdag 22 ok-
tober nog een afscheidsreceptie. Iedereen 
in de wijk is van harte welkom vanaf 15.00 
uur bij De Geseldonk.

Overvliegen scouting Mierlo-Hout 
Overvliegen is een ceremonie die plaats-
vindt binnen de scouting wanneer een lid 
van de ene speltak ‘overvliegt’ naar de 
andere. Zaterdag 25 september waren de 
oudste kinderen van de Bevers, Kabou-
terwelpen, Welpen, Gidsen, Verkenners en 
Explorers er helemaal klaar voor om defini-
tief over te vliegen naar de volgende groep. 
Vanaf de Mierlose kant van het Eindho-
vens kanaal stapten zij beurtelings in een 
bootje en met een beetje hulp moesten zij 
naar de overkant varen. Daar werden zij 
binnengehaald door hun nieuwe groep.

Uiteraard was het lachen, gieren en brullen 
om in een wiebelig bootje te stappen en 
door de groene wateren te glibberen naar 

de overkant. Het is bijna iedereen gelukt om 
droog te blijven ;).Ook voor de scouting was 
het weer even geleden dat we een geza-
menlijke activiteit konden organiseren. Ge-
lukkig kijken we terug op een heerlijke mid-
dag met veel plezier en een lekker zonnetje!

Zoek jij ook een gezellige, 
actieve en sociale vrijetijdsbesteding? 
Scouting is een leuke manier om je vrije 
tijd te besteden. Je leert ook nog een he-
leboel, met name zaken die je op school 
of thuis niet zo snel tegenkomt. Samen 
steeds weer op zoek naar nieuwe uitda-
gingen om je grenzen te verleggen. Dat is 
nou typisch scouting. Neem voor meer in-
formatie een kijkje op onze website www.

scoutingmierlohout.nl of kom op zater-
dagmiddag gerust eens langs bij onze 
scoutingboerderij aan de Koeveldsestraat 
in Mierlo-Hout.

F | Scouting Mierlo-Hout

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

Geef je dromen een Kanzz!

Je knippert even met je ogen en de laatste maanden van 
het jaar zijn alweer aangebroken. Deze periode is ideaal om 
stappen te zetten voor een goede fi nanciële gezondheid. Ik 
geef je graag een aantal tips om nu mee aan de slag te gaan.

1. Denk na over de studiekosten voor je kids.
Met kinderen op de basisschool, lijkt een studie of studeren nog een 
ver-van-je-bed-show. Studeren wordt steeds kostbaarder en het is 
fi jn dat je kind de ruimte heeft om te kiezen wat hij of zij wil studeren. 
Begin daarom op tijd om hiervoor te sparen. Hoe eerder je begint, 
hoe minder je hiervoor per maand hoeft te reserveren. Daarnaast is 
het voor je kind ook fi jn om hun toekomst te starten zonder (grote) 
studieschuld.

2. Kijk naar de verduurzamingsmogelijkheden van je huis.
Er zijn tegenwoordig diverse en betaalbare mogelijkheden om je 
huis te verduurzamen. Het is niet alleen goed voor het milieu. Ook in 
je portemonnee merk je elke maand dat je energiekosten lager zijn.

3. Informeer naar de mogelijkheden om je hypotheek over te 
sluiten.
Op dit moment staat de hypotheekrente historisch laag. Waarschijnlijk 
interessant om je hypotheek over te sluiten. Misschien is er zelfs 
wel ruimte voor die gewenste verbouwing. Ik bekijk graag wat jouw 
persoonlijke mogelijkheden zijn.

4. Denk eens na over je pensioen.
Maak plannen voor de periode na je werkzame leven. Wil je eerder 
stoppen met werken? Of toch die reis maken? Bekijk eens wat je 
plannen zijn en denk na wat voor fi nanciële middelen je hiervoor 
nodig hebt.

5. Bekijk welke plannen en aanpassingen er in 2022 zijn.
De regering heeft op Prinsjesdag diverse plannen en aanpassingen 
gepresenteerd die ook gevolgen kunnen hebben voor jouw fi nan-
ciële gezondheid. Meer weten? Bekijk de actuele informatie op onze 
website: Kanzz.nl/blog.

Aan de slag met je fi nanciële gezondheid? Maak dan een afspraak! 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 over-
zicht, zodat je beslissingen kunt nemen die het beste bij je passen.

Kansrijk Mierlo-Hout
start weer met acties 
bij Jan Linders
Het Jan Linders Fonds steunt Kansrijk Mierlo-Hout. Daar-
voor zijn er met enige regelmaat diverse acties in de winkel 
door vrijwilligers van Kansrijk Mierlo-Hout. De opbrengst 
wordt benut om meer activiteiten van Kansrijk Mier-
lo-Hout mogelijk te maken.

De vorige actie was een groot succes. Er werden 171 porties 
lasagne bolognese verkocht! Het streefbedrag van € 500 
werd ruim overschreden en het Jan Linders Fonds verdub-
belde die € 500 om de activiteiten van Kansrijk te onder-
steunen. 

Nieuwe actie: fiets te winnen bij loterij 
voor Kansrijk Mierlo-Hout
Wij staan op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober van 16.30 
tot 18.30 uur tweemaal met de verkoop van loten bij Jan 
Linders, daarbij is een prachtige damesfiets en een kinder-
fiets te winnen. De tweede ronde van de lotenverkoop zal 
zijn op 19 en 20 november. Dan zal ook iets lekkers verkocht 
worden, maar dat is nog een verrassing. De loten kosten € 
1,- per stuk of 6 voor € 5,-. Wij noteren uw naam, telefoon-
nummer en lotnummer, zodat we na de laatste ronde de 
prijswinnaars bekend maken en de winnaars kunnen bellen. 
Ook is er een mogelijkheid tot enveloppen trekken, waar 
weer mooie prijzen te winnen zijn. Enkele voorbeelden: een 
airfryer, apk-keuring voor uw auto, grillplaat, gourmetstel en 
nog veel meer.

Wij hopen dat u ons weer wilt steunen met deze actie, zo-
dat wij met Kansrijk Mierlo-Hout weer leuke activiteiten 
kunnen doen.

Er is een fi ets te winnen in de loterij! | F Kansrijk Mierlo-Hout
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Op 1 oktober kwam er officieel een eind aan de politieke vereniging 
Helmond Aktief. Een politieke partij die ruim 20 jaar geleden werd 
opgericht door het boegbeeld Theo van Mullekom. Aan de bekende 
keukentafel aan de Hoofdstraat werden door Theo en Arno (zijn zoon) 
maar ook door echtgenote Jet de plannen gesmeed voor een nieuwe 
lokale partij. Theo was gestrand bij de ouderenpartij die hij samen met 
Jan Kuipers had opgericht.

Kortom op ’t Hout werd een nieuwe lokale partij opgericht, die zich in 
eerste instantie richtte op de ouderen. Later werd het politieke spec-
trum breder en er ontstond een relatief kleine partij die toch haar geluid 
liet horen in de raadzaal maar ook daarbuiten! Theo werd een gewaar-
deerd raadslid en de partij groeide met name in Mierlo-Hout. Bekende 
uitspraken van Theo waren onder andere dat de opvoeding begint aan 
de keukentafelpoot! De partij nam elke gemeenteraadsverkiezing deel 
en de kandidatenlijst was vaak ‘goed gevuld’! Bekende lijstduwers zoals 
bijvoorbeeld René van de Kerkhof, sloten vaak de kandidatenlijst.

De partij was zeer sociaal maatschappelijk ingesteld en dat bleek ook 
vaak in de gemeenteraad, maar ook op andere gebieden. Maar de jaren 
en de fysiek gingen bij Theo uiteindelijk meetellen en bij de raadsver-
kiezingen in 2018 was hij zelf lijstduwer en voerde Berry Smits de lijst 
Helmond Aktief aan. Met ruim 1400 stemmen werd ‘slechts’ één raads-
zetel gehaald, mede omdat de zogenaamde reststemmen voor een 
restzetel anders werden gehonoreerd! Jammer maar helaas, normaliter 
waren het totaal van de stemmen goed geweest voor 2 raadszetels.
De medische en fysieke toestand van Theo werden steeds minder en 
uiteindelijk overleed hij eind 2019. Theo had echter nog een politieke 
wens achtergelaten! De wens om een zo groot mogelijke lokale partij op 
te richten. Nou die wens werd door bestuur en fractie opgepakt en uit-
eindelijk bleek die gedachte ook bij Helder Helmond en Bach Plus te le-
ven. Onder prima begeleiding van procesbegeleidster Antoinette Knoet 
werd een onafhankelijk traject opgestart. Dit resulteerde eind 2020 in 
een voorstel tot samenvoeging van de partijen Helmond Aktief, Helder 
Helmond en Bach Plus. De leden van de 3 partijen stemden unaniem in 
om per 1 februari 2021 de verenigingen samen te voegen. 

De samenvoeging van de politieke tak (lees fracties) was voorzien voor 
1 oktober 2021. Zo gezegd zo gedaan, waardoor feitelijk op 1 oktober 
een finale-einde kwam aan de lokale politieke partij Helmond Aktief! De 
versnippering in de gemeenteraad is hiermee enigszins verminderd en 
de lokale binding versterkt. De fractie Helder Helmond bestaat sinds 1 
oktober uit raadsleden Martijn Rieter, Alexandra Koolen, Berry Smits en 
Jacqueline Bach. Zij worden ondersteund door de burgercommissiele-
den Gerard van Vugt en Louis van de Werff. Louis werd onlangs gekozen 
als lijsttrekker van Helder Helmond. Een nieuwe start is gemaakt en tja 
Helmond Aktief staat nu onder het kopje ‘vergane glorie’. Vanaf deze 
plaats danken wij allen die Helmond Aktief 
in die ruim 20 jaren hebben ondersteund. 
Mogelijk ‘uit het oog maar zeker niet uit het 
hart’ zou Theo hebben gezegd!
Nogmaals dank.

Berry Smits
Raadslid Helder Helmond 

Op 22 september 2021 was Mierlo-Hout 77 jaar bevrijd. Ook 
bestond op deze dag het bevrijdingsmonument aan de Hout-
se Parallelweg 10 jaar, wat een dikke felicitatie waard is. Alle 
reden om extra stil te staan bij deze dag. Gelukkig mochten 
er weer activiteiten plaats vinden en dat gebeurde ook. Het 
bevrijdingsvuur werd van Bayeux naar Meijel gebracht waar 
onze burgemeester mevrouw Blanksma het in ontvangst 
heeft genomen. Vandaar is het vuur door lopers van HAC 
naar Helmond gebracht en dus ook naar Mierlo-Hout, waar 
het tijdens de bevrijdingsviering is ontstoken.

Om 19.00 uur werd er een prachtige mis opgedragen door 
Pastoor Pieter Scheepers in onze Sint-Luciakerk. Voor hem 
was het de eerste keer tijdens de bevrijdingsherdenking en hij 
deed het voortreffelijk. De dienst werd opgeluisterd door de 
Gemert Fire Brigade Pipes & Drums welke muzikanten na de 
dienst voorop gingen in de stoet naar het monument. Het was 
een prachtige bijeenkomst, waar vele wijkgenoten elkaar weer 
konden ontmoeten. Een van de eerste evenementen in Mier-
lo-Hout waar iedereen weer bij aanwezig kon zijn na die lange, 
moeilijke coronaperiode. We kunnen elkaar weer ontmoeten…

Overal in onze wijk komen mensen en verenigingen weer bij 
elkaar, nadat onze regering had aangegeven dat we vanaf 25 
september 2021 de 1,5 meter mochten loslaten. Ons wijkhuis 
bruist weer. Alle activiteiten mogen weer. Echter heeft onze 
regering aan horecagelegenheden nog wel de restrictie opge-
legd dat iedereen die er naar binnen wil een geldige QR-code 
moet laten zien. Dus ook in ons wijkhuis De Geseldonk.

Ook de politiek mag weer fysiek bijeenkomen. We vergaderen 
weer, terwijl we elkaar kunnen aankijken. Dat maakt de dis-
cussie een stuk beter. De begrotingsbehandeling voor 2022 
komt eraan. Op 9 november gaan wij daar als raad over spre-
ken, wat vinden wij belangrijk voor onze stad en impliciet voor 
onze wijken. Heeft u dus nog zaken waarvan u denkt of vindt 
dat daar aandacht voor moet zijn, dan hoor ik dat uiteraard 
graag. De begroting zal vooral gaan over zaken waar we al mee 
bezig zijn of zaken die al op de planning stonden. Immers op 
woensdag 16 maart 2022 bent u weer aan zet: de gemeente-
raadsverkiezingen. Laat van u horen of liever nog kom mee-
denken en praten over de toekomst van Helmond. U bent van 
harte welkom.

info@lokaalsterkhelmond.nl
Groeten Anja Spierings
fractievoorzitter Lokaal sterk.

Vergane glorie!?! Anja Spierings Lokaal sterk : 
We mogen weer…

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

B r a n d e v o o r t

Voor meer informatie over onze programma’s, nodigen wij je 
graag uit voor een gratis en vrijblijvend gesprek in onze studio 

in het centrum van Brandevoort.

Actie voorwaarden, deze actie loopt tot en met 14 november.

Verlies in combinatie met Slinc. 
of Slimdiet in 8 weken, 8 tot 10 kilo!! 

WIL JIJ SLANK 
DE KERST IN?
Start dan nu en maak gebruik 
van onze HERFSTACTIE!

Bij een pakket van 16 lessen, 2 LESSEN KADO. Dat is een korting van maar liefst €42, -

TAXICENTRALE 
BRANDEVOORT
AIRPORT TAXI HELMOND E.O.

€50 enkel (taxi) | €90 retour (taxi) | €65 enkel (bus) | €120 retour (bus)

€140 enkel (taxi) | €260 retour (taxi) | €170  enkel (bus) | €315 retour (bus)

€160 enkel (taxi) | €300 retour (taxi) | €190 enkel (bus) | €355 retour (bus)

EINDHOVEN AIRPORT

DUSSELDORF AIRPORT

SCHIPHOL AIRPORT

0492 – 781122

planning@taxicentralebrandevoort.nl

www.taxicentralebrandevoort.nl

Luchthavenvervoer | Groepsvervoer | Zakelijk vervoer
Particulier schoolvervoer | Ziekenvervoer

ONZE DIENSTEN

www.taxicentralebrandevoort.nl

HELMOND

 Binnen Parallelweg 4, Helmond (nabij de vlisco) |  www. pieperz.eu

 OPENINGSTIJDEN 
 Maandag t/m zondag 12:00 - 20:00

VET LEKKER!

Ontspannende gezichtsbehandelingen (M/V)

Tienerbehandelingen |  Harsen

Klantgericht advies

10% KORTING BIJ 
EERSTE BELEVING BEAUM

Mr. Rietkerklaan 28 | Helmond | 06-55774358 
www.salonbeaum.nl | info@salonbeaum.nl
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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 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 10 november  2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie september 2021: Ad Voogels

w
w

w
.o

ns
m

ie
rl

oh
ou

t.
nl

GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680
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VERKOCHT

Karpaten 45 

Mierloseweg 101 Mierloseweg 203 

DIRECT VERKOCHT

Van Someren-Downerlaan 24Snoekstraat 2

DIRECT VERKOCHT

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8

UW WONING OOK 
VERKOPEN?

HELMOND
EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WONINGMAKELAARS. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE

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*

Maak kennis met 
onze woningmakelaars

DIRECT VERKOCHT

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

NIEUW

NIEUW

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

Vraagprijs € 765.000,- k.kVraagprijs €  300.000,- k.k

Vraagprijs €  450.000,- k.k

NIEUW

3e Haagstraat 129 

Elsbeen van Baerlestraat 14

DIRECT VERKOCHT

Kaukasus 14

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

Houtsestraat 10

NIEUW

Vraagprijs € 500.000,- k.k

Kromme Haagdijk 7

Vraagprijs € 369.000,- k.k

NIEUW

Toermalijnstraat 11Kaukasus 14 Toermalijnstraat 11

UW WONING 

OOK VERKOPEN?

MAAK KENNIS MET ONS TEAM 

VAN WONINGMAKELAARS.

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE

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*

*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT

ZOWEL IN HELMOND

ALS IN EINDHOVEN


