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Jos van de Konijnenberg werd zaterdag 
30 oktober onderscheiden met een Koninklijke 
onderscheiding uit handen van loco-
burgemeester Erik de Vries. 

Hij vindt het toch zo’n leuke bezigheid: crossen 
over een pumptrack. Luc (11) kan er uren op 
doorbrengen en zou het liefst ook zo’n pump-
track in zijn eigen wijk Mierlo-Hout willen. 

Net als iedereen maken wij ons zorgen over de 
verkeersdrukte op de Hoofdstraat. Zo’n 11.000 
motorvoertuigen rijden elke dag over de Hoofd-
straat van noord naar zuid en van zuid naar 
noord. Dat is best veel, ook al omdat er sprake is 
van veel doorgaand verkeer. 

Afgelopen oktober speelde de Houtse Toneel-
groep hun uitgestelde jubileumvoorstelling 
‘Kroeg of Kabberdoes’, een klucht van Maurits 
Keyzer. Zoals ieder jaar brengen zij naast een vol-
wassenenproductie als deze ook een voorstelling 
speciaal voor kinderen op de planken. 

Voor u ligt het negende nummer van het Ons 
Mierlo-Hout Magazine van 2021. Op de voorpa-
gina ziet u Sinterklaas en roetveeg-Pieten. Sin-
terklaas is inmiddels in ons land en voor kinde-
ren is nu een spannende tijd aangebroken. Zijn 
ze lief geweest? En vinden zij daarom iets lekkers 
en/of een cadeautje in hun schoen? Wij wensen 
iedereen alvast een fijne pakjesavond toe.

Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer 
volop nieuws uit en over Mierlo-Hout. U ziet 
de tiende editie van Ons Mierlo-Hout Magazine 
weer verschijnen in december.

In deze editie
Kristie ging langs bij Jos van de Konijnenberg, 
die onlangs een koninklijke onderscheiding heeft 
mogen ontvangen. Floortje bezocht de Hout-
se Toneelgroep, die weer volop aan de gang is. 
Wendy sprak met de 11-jarige Luc van der Zan-
den over zijn inspanningen om een pumptrack 
in Helmond te krijgen, hij vertelde graag waarom 
dit een aanwinst voor de stad zou zijn. 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! 

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
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Net als andere grote 
levensgebeurtenissen, 

verdient ook ons 
afscheid bewuste 

aandacht. Voor jezelf 
en voor de mensen 
die achterblijven.

 
Graag kijk ik met 

jou of jullie mee hoe 
dit moment een 

weerspiegeling kan 
worden van wie jij 
bent of wie je was.

Ook als je al ergens verzekerd bent, kun je bij mij terecht

Marieke van Ooyen
M: 06 53582516

www.bewusterafscheid.nl
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Op de koffie bij:

   Jos van de 
Konijnenberg
Dat Nieuw-Guinea een speciale plek heeft in het hart van Jos van de 

Konijnenberg is zelfs te zien in zijn huis. Een landkaart van het land prijkt 
aan de muur naast de eettafel. De muur daar tegenover bevat drie ingelijste 

fotocollages met beelden van zijn vele bezoeken aan het land. “Ik heb het nooit 
los kunnen laten”, zegt hij daarover. 

Door: Kristie Raaijmakers

Jos van de Konijnenberg werd zaterdag 
30 oktober onderscheiden met een Ko-
ninklijke onderscheiding uit handen van 
loco-burgemeester Erik de Vries. Dit ge-
beurde tijdens de reünie voor oud-ma-
riniers, die mede tot stand is gekomen 
dankzij Jos. In 1959 bracht Jos een heel 
jaar door in Nederlands-Nieuw-Guinea 
waar hij zijn basis had op de kleine kazer-
ne in het dorpje Fakfak. Het was onder-

deel van zijn dienstplicht. “Maar ik had er 
geen hekel aan. Ik had zelf verzocht om 
bij de mariniers te mogen, juist vanwege 
Nieuw-Guinea. Ik wilde wel het onderste 
uit de kan. Dat heb ik geweten.” Niet op 
het gebied van oorlogsvoering, zo verdui-
delijkt hij. “Gelukkig is dat ons bespaard 
gebleven. Het zijn heel veel andere dingen 
die ik nooit heb kunnen en willen verge-
ten, maar precies beschrijven waarom ik 
het land nooit los heb kunnen laten, kan 
ik niet. Het is een gevoel.”

Verdedigen
Vol verhalen blikt Jos terug op zijn tijd in 
Nieuw-Guinea. “Het was het primitieve 
leven. De kazerne stond op een hoog-
te van 110 meter en dat was een stevige 
klim.” Jos laat foto’s zien om zijn woorden 
kracht bij te zetten. Een weg lag er niet, het 
was meer te beschrijven als een zandpad 
met keien. Zelfs de jeep had het zwaar 
met de klim. “Met zo’n honderd mariniers 
moesten we een strook van zo’n 325 ki-
lometer kust verdedigen tegen Indonesi-

sche infiltranten.” ‘Belachelijk’, zo vindt hij 
nu. “Maar we hadden één medestander. 
Het oerwoud. Papoea’s kunnen daar le-
ven, dat zijn bosmensen. Maar wij niet.” 

Jos vertelt over de patrouilles die hij regel-
matig moest maken. Voor elke patrouille 
kregen ze een opdracht, bijvoorbeeld zoe-
ken of er landingsplaatsen waren voor in-
filtranten, of verbanduurtje houden in een 
kamp. “Een patrouille duurde tien dagen, 
per dag liepen we gemiddeld acht uur. Dat 
was zwaar, maar we konden het aan. We 
moesten ook wel, want er was geen weg 
terug. Je moest verder, of je wilde of niet. 
Een weg of pad was er niet. De Papoea’s, 
onze dragers en gidsen, sloegen takjes van 
de bomen of gaven grote bomen een in-
keping in de schors.  Drijfnat van het zweet 
of van de regen kwamen we bij een kam-
pong (kamp met rieten huisjes). En als we 
geen kampong konden bereiken, bouwden 
de Papoea’s een baléh-baléh in de bush. 
Een bed op palen, met een dak erboven, 
waar we slangen en insecten konden we-
ren. Sowieso waren de Papoea’s ware oer-
woudkunstenaars. Al was iedereen drijfnat 
van de regen, dan nog vonden zij hout om 
een vuurtje mee te maken.”

Herinneringen
Thuiskomen was niet gemakkelijk voor 
Jos. “Ik miste mijn maten, het leven daar, 
het land. Eigenlijk miste ik alles en ik had 
het gevoel dat ik mijn verhaal niet kwijt 
kon. Wanneer ik wat vertelde, voelde ik 
dat het enorm overdreven overkwam. Je 
gaat uit dienst, maar vervolgens moest je 
het zelf maar uitzoeken. Ik ging weer aan 
het werk bij de Vlisco en het was moeilijk 
wennen.” In 1980 werd de eerste reünie 
georganiseerd. Als secretaris-penning-
meester is Jos daar vanaf het begin bij 
betrokken geweest. Inmiddels is Jos al 
22 keer terug geweest naar het land waar 
hij zo’n bijzondere band mee gekregen 
heeft. Aanvankelijk om herinneringen 
op te halen, later om te werken. In 2011 

leerde Jos zijn huidige partner Ruth Oeg-
hoede kennen, die zelf in Nieuw-Guinea 
is opgegroeid en in 1962 met haar fa-
milie in Nederland kwam wonen. Van-
af 2012 is het tweetal samen al zes keer 
naar Nieuw-Guinea geweest om tassen 
met eten en spullen te brengen voor de 
allerarmsten. “Bij de reünie organiseer-
den we een rommelmarkt en veiling om 
geld in te zamelen. Daarvan kochten we 
rijst, boter, olie, koffie, melk, thee en wat 
versnaperingen voor de kinderen. Samen 
met stukken doek van de Vlisco deelden 
we dat uit.” 

Groepsgevoel
De tijd in de bush heeft het leven van Jos 
sterk beïnvloed. “Je ging met een groep 
en moest als groep terugkomen. De on-
derlinge band was ontzettend sterk en 
is dat nog steeds. Dat groepsgevoel ben 
ik nooit meer kwijtgeraakt. Waarschijnlijk 
ben ik daardoor altijd een verenigings-
mens gebleven.” In Mierlo-Hout was Jos 
altijd een man van het handboogschie-
ten. Bij Houts Welvaren is hij meer dan 
veertig jaar trouw lid geweest, waarvan 
tientallen jaren als secretaris en zo’n vijf 
jaar als voorzitter. Ook was hij een van 
de belangrijkste kartrekkers voor het re-
aliseren van de eigen accommodatie, die 
mede dankzij zijn inzet in elf maanden 
werd gebouwd door de eigen leden. Het 
deed hem dan ook veel pijn dat hij enkele 
jaren geleden afscheid moest nemen van 
‘zijn cluppie’ vanwege onenigheid met de 

toenmalige voorzitter. “Mijn maten van de 
mariniersveteranen wilden de Koninklijke 
Onderscheiding voor mij en medeoprich-
ter van de reünie in 2014 al regelen, maar 
kregen toen geen ondersteuning van de 
voorzitter van Houts Welvaren. Uiteraard 
kreeg ik dat achteraf pas te horen en dat 
heeft mij heel veel pijn gedaan.” 

Het is dan ook vol trots dat hij zijn lint-
je zaterdag 30 oktober alsnog opgespeld 
kreeg. “Ik had al wel een vermoeden dat er 
iets was geregeld waar ik niets vanaf wist, 
maar ik had echt niet verwacht dat het om 
een onderscheiding zou gaan. Pas toen de 
loco-burgemeester binnenkwam met de 
ambtsketen om, ging er iets dagen. Ik had 
alle geluk van de wereld dat ik op dat mo-
ment mijn emoties kon bedwingen, maar 
ik vond het helemaal prachtig.”

Jos van de Konijnenberg met zijn Koninklijke onderscheiding opgespeld | F Kristie Raaijmakers

Jos van de Konijnenberg proost op 
zijn feestelijke onderscheiding 

| F Jos van de Konijnenberg

Houtenaar Nederlands 
Kampioen Vliegvissen

Frans, van harte proficiat!!
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Houtse Toneelgroep
gaat er weer voor!
Afgelopen oktober speelde de Houtse Toneelgroep hun uitgestelde 
jubileumvoorstelling ‘Kroeg of Kabberdoes’, een klucht van Maurits Keyzer. 
Zoals ieder jaar brengen zij naast een volwassenenproductie als deze ook een 
voorstelling speciaal voor kinderen op de planken. Aankomende maart is dat 
het zelfgeschreven stuk ‘Het Mysterie Van De Verdwenen Egyptische Diamant’.

Door: Floortje Jansen

Corona, corona…
Vaste speelster van de toneelgroep is 
Janine van Doesselaere, die het stuk ge-
schreven heeft. Ze blikt terug op de afge-
lopen twee jaar, waarin hun jubileumstuk 
door corona een jaar opgeschoven moest 
worden en één voorstelling zelfs helemaal 
niet doorging. “We hadden alles al klaar, 
de decors, de kostuums. Op een dins-
dag in maart hielden we een technische 
repetitie, want het weekend erna zouden 

we spelen”, vertelt ze. Het nieuws over 
de toenemende ernst van het coronavi-
rus vloog hen om de oren en kreeg ook 
invloed op hun harde werken naar het 
voorstellingsweekend toe: het ging niet 
door. “Voor een periode heeft toen alles 
stilgelegen. Na een poos besloten we de 
repetities voor ons aankomende jubileum 
digitaal op te gaan pakken.”
Jubileum
Daarmee verviel de kindervoorstelling van 
maart 2020, maar ook ‘Kroeg of Kab-
berdoes’ moest in oktober plaatsmaken 

voor coronamaatregelen. Nu, een jaar 
later, is het stuk over twee concurreren-
de Helmondse cafés toch gespeeld en 
het 45-jarig jubileum van de toneelgroep 
gevierd. En met een figurantengroep be-
staande uit oud-leden van de Houtse 
Toneelgroep werd dat een waar feest der 
herkenning voor het vaste publiek. 

Kinder- en volwassenentoneel
Inmiddels heeft Janine een nieuw stuk 
geschreven, wat op 12 en 13 maart zal 
gaan spelen. Het Mysterie Van De Ver-

Castfoto van de jubileumvoorstelling | F Houtse Toneelgroep

Voorstelling ‘De Lellebellen’ in 1975 | F Archief Houtse Toneelgroep

dwenen Egyptische Diamant is een ra-
sechte ‘whodunit’ voor kinderen, waarbij 
het jonge publiek actief mee kan speuren 
naar de dief. Het is dan ook opgepikt en 
uitgegeven door Toneeluitgeverij Vink, 
Nederlands grootste uitgeverij voor to-
neel. “Kinderen zijn toch wel het leukste 
publiek”, vindt Janine. “Ze leven altijd in-
tens mee en beginnen enthousiast te roe-
pen naar de spelers met aanwijzingen.”

Diepgaand emotiespel
Haar medespeler Teun Hermans is in te-

genstelling tot haar juist meer aangetrok-
ken tot het diepgaande emotiespel dat in 
het toneel voor volwassenen zit, waarbij 
veel ruimte is voor drama. Hij speelt dan 
ook niet mee in de kindervoorstelling, 
maar is achter de schermen actief bij de 
productie als regieassistent. “Een aantal 
jaar geleden werd ik gevraagd om mee te 
spelen, aangezien er een tekort was aan 
mannelijke acteurs. Sindsdien ben ik blij-
ven plakken.” De donderdagavondrepeti-
ties zijn dan ook een leuk uitje voor hem. 
“HTG is een hele gezellige groep waarin 

zowel gelachen als gehuild mag worden.”

Repetitieproces
Voor de beide jaarlijkse toneelstukken 
houdt de Toneelgroep twee leesrepeti-
ties, nog voordat de rolverdeling wordt 
gemaakt, zodat iedereen op zijn/haar 
gemak kennis kan maken met het stuk. 
“Daarna mag je opgeven in welke rol je 
geïnteresseerd bent en dan houden we 
na de rolverdeling nog een scriptlezing 
in personage”, vertelt Teun. Anders dan 
bij sommige andere groepen hoef je voor 
de producties van de Houtse Toneelgroep 
geen auditie te doen om mee te mogen 
spelen. “We zijn open voor iedereen die 
het leuk vindt.”
 
Open voor iedereen
Ze zijn dan ook altijd op zoek naar zowel 
spelers als mensen achter de schermen. 
Janine: “We hebben bijvoorbeeld een de-
cor-en bouwcommissie, een kledingcom-
missie en onze grimecommissie. Daar 
gaat een hoop tijd in zitten en zoeken we 
dus altijd helpers voor!” Komende maart 
kan het hele gezin dus genieten van een 
nieuwe kindervoorstelling bij HTG. 

En wat er daarna komen gaat? “Sowieso 
een nieuwe voorstelling in oktober 2022!”

Beurs ‘Op je Gezondheid’
Een toost brengen we uit om een gelukwens over 
te brengen of om iets zeer belangrijks aandacht te 
geven. Als we toosten zeggen we vaak ‘op je gezond-
heid’ en benadrukken we kort het belang hiervan. 
Toch staan we niet altijd voldoende stil bij onze ge-
zondheid en lijkt dit voor veel mensen een vanzelf-
sprekendheid totdat er een moment komt, waarop 
men beseft dat gezondheid geen vanzelfsprekend-
heid is. Natuurlijk zijn er veel ziektes, die ons over-
komen en waar we weinig aan kunnen doen, maar 
soms is dat wel het geval. Door een gezondere leef-
stijl kunnen we gezondheidsproblemen gedeeltelijk 
voorkomen of verlichten. Door iets meer te bewegen, 
beter te letten op je voeding, wat vaker te ontspan-
nen of je in te zetten voor iets waar je voldoening 
uithaalt, werk je al aan een betere gezondheid. Ook 
in Helmond zijn er vele organisaties, verenigingen en 
beweeggroepen actief die je op weg kunnen helpen. 
En je laten ervaren dat werken aan je gezondheid ook 
heel leuk en ontspannend kan zijn. Bovendien wordt 
je sociale kring groter, als je aansluiting vindt bij een 
activiteit. Maar ook als je liever zelfstandig aan de 
slag wilt gaan, zijn er talloze beweegmogelijkheden.

Wat gaan we doen
Op zondag 16 januari 2022 organiseert ‘Kansrijk 
Mierlo-Hout’, samen met onder andere de O.V.M.H, 
Wijkmanagement Helmond, K.B.O., Jibb+ en vele 
partners de beurs ‘Op je Gezondheid’ in wijkhuis 
de Geseldonk en in de hal van volleybalvereniging 
Polaris van 11.00 uur tot 17.00 uur. De beurs wordt 
geopend door wethouder Cathalijne Dortmans. Een 
dag met veel informatie. Niet alleen op het gebied 
van bewegen en voeding, maar ook als het gaat over 
geestelijke gezondheid. 

Talloze verenigingen en organisaties gaan graag met 
je in gesprek en informeren je over de mogelijkhe-
den. Er zijn gezellige stands met gezonde, maar ook 
lekkere hapjes. Er zijn allerlei demonstraties in de 
hal van Polaris. U kunt deelnemen aan de gezond-
heidscheck en krijgt direct een persoonlijk advies. 
Maak gebruik van het aanbod aan proeflessen en 
krijg antwoord op vragen, waar je mee zit. Kortom 
een beurs, die zo veelomvattend is, dat er voor elk 
wat wils is. Zelfs voor iemand die supergezond is en 
naar een gezellig evenement wil. 
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binnenkort:

vr 10 dec 20.00 u  
krienouwa    
ALVERMAN & FORRE STERRA
za 11 dec 21.00 u  

flairck   
BACK ALIVE TOUR
vr 17 dec 21.00 u  

the obscure 
PLAYS THE MUSIC OF THE CURE
zo 19 dec 15.30 u  

another journey 
& the rushians
TRIBUTE TO JOURNEY & RUSH
vr 07 jan 20.45 u  

steffen morrison 
SOUL REVOLUTION TOUR
vr 14 jan 20.45 u  

krienouwa    
YAKOEZA & BOLDER
za 15 jan 20.00 u  

the humps 
CELEBRATING 50 YEARS OF 
THE MUSIC OF CAMEL

podium

16 DEC FILMLEZING
Film en homoseksualiteit

FALLING FOR FIGARO  
Romantische komedie om bij weg te zwijmelen 

MADRES PARALELAS  
Spaans drama met Penelope Cruz

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

expo
Deze winter zijn er verschil-
lende exposities te zien in 
onze expositie ruimte en de 
Lichtstraat.
v.a. 10 dec  

FOTOSERIE 
‘IEDEREEN MAG ER 
ZIJN’
EEN INITIATIEF VAN 
ROZE 50+

v.a. 12 dec  
WELKOM IN HET 
VERHEDEN
STIJN PETERS EN 
LEERLINGEN FONTYS 
HOGESCHOOL

v.a. 12 dec  
STRIPTEKENAAR 
JAN VRIENDS EN 
ILLUSTRATOR 
MEDY OBERENDORFF

v.a. 22 jan  
WORLD PRESS PHOTO 
EXHIBITION 2021
Een terugblik op nieuwsjaar  
2020 met thema' s als Black 
Lives Matter, Covid-19, en 
meer.

Ondanks de coronamaatregelen hebben 
we onlangs de Mierlo-Houtenaar 2020 
uit kunnen reiken aan Cor Ketelaars. Maar 
ook voor 2021 zoeken we kandidaten die 
in aanmerking komen voor de onder-
scheiding. Daarom doen we opnieuw de 
oproep: wie zou u kandidaat willen stellen 
voor de nieuwe Mierlo-Houtenaar 2021?

Kijk eens rond in uw omgeving, want het 
is aan u om uw kandidaat voor de onder-
scheiding aan de wijkraad kenbaar te ma-
ken. De verlening van deze eretitel is be-
doeld voor mensen die altijd klaar staan 
voor een ander, of dat nu binnen of buiten 
het verenigingsleven is. Iemand die onop-
vallend, al dan niet achter de schermen, 
met hart en ziel bezig is voor de vereniging 
of voor de gemeenschap Mierlo-Hout. De 
uitreiking van de onderscheiding is onder 
voorbehoud op 2 januari 2022 in wijkhuis 
De Geseldonk om 13.00 uur.

Kent u iemand of een groepering die in 
aanmerking komt voor de onderschei-
ding, meld deze persoon/groepering dan 
aan, voorzien van een goede motivering 
en adresgegevens. Er zijn wel enkele cri-
teria waaraan moet worden voldaan: de 
kandidaat is woonachtig in de wijk Mier-
lo-Hout en heeft zich op uitzonderlijke 
wijze ingezet voor een doel dat meer-
waarde heeft voor de wijk. 

Bestuursleden van de stichting Wijkraad 
Mierlo-Hout kunnen niet worden voor-
gedragen. De jury bestaat uit enkele be-
stuursleden van de stichting en enkele 
personen van buiten de wijk. Voorzitter 
van de jury is wijkwethouder Cathalij-
ne Dortmans. Aan de kandidatuur zijn 
behalve een sculptuur, een oorkonde 
en een persoonlijk geschenk ook enkele 
geldprijzen verbonden, te besteden aan 
een doel in de wijk Mierlo-Hout. Mid-
dels het contactformulier op de website 
van de wijkraad kunnen personen en/
of groeperingen aangemeld worden voor 
Mierlo-Houtenaar en groepering van het 
jaar. U kunt de naam en de adresgege-
vens van uw kandidaat ook op een briefje 
vermelden en afgeven/in de brieven-
bus doen bij wijkhuis De Geseldonk on-
der vermelding: Wijkraad: Verkiezing De 
Mierlo-Houtenaar. Of mail naar secreta-
riaat@wijkraadmierlohout.nl. Meer info 
op www.wijkraadmierlohout.nl.

Wie kent een
Mierlo-Houtenaar
of groepering van
het jaar 2021?
De wijkraad Mierlo-Hout reikt ieder jaar tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst ‘De Mierlo-Houtenaar’ en 
‘Groepering van het jaar’ uit aan wijkbewoners en 
verenigingen die altijd klaar staan voor de wijk en 
haar bewoners. 

www.wijkraadmierlohout.nl

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

Deze aanbieding is geldig van 26 november t/m 4 december 2021

Pikante
worstenbroodjes 

6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,99

3,79

DECEMBER

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

01/12 NABIL AOULAD AYAD

CABARET Absurd

02/12 LIENEKE LE ROUX, RIAN GERRITSEN E.A.

TONEEL Huisvrouwen bestaan niet

03/12 MUG MET DE GOUDEN TAND

TONEEL Margreet heeft de groep verlaten

09/12 TIM FRANSEN

CABARET De mens en ik

10/12 JENNIE LENA

MUZIEK Sings Micheal Jackson

14/12 DUDA PAIVA COMPANY

DANS Sonitas 4 Feet

16/12 HUUB STAPEL

TONEEL Het Huweliljk

17/12 SOUNDOS

CABARET Comeback kid (try-out)

18/12 JIM BAKKUM E.A.

MUZIEK Sinatra - Under His Skin

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

Rectificatie
In onze vorige editie stond een 
foutje in het artikel over de viering 
van 77 jaar bevrijding. Daar werd 
abusievelijk gesproken over wijlen 
Leo van de Laar, terwijl het ging 
om wijlen Leo van Aerle. 
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Viering 77 jaar bevrijding en 10-jarig jubileum herdenkings-monumentAfgelopen 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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Groen
In de herontwikkeling zien we in de 
openbare ruimte twee grotere gebieden 
waarvan er één op ons eigen terrein ligt: 
de kloostertuin .De tweede ruimte is de 
Hoofdstraat met aanliggende trottoirs 
en parkeermogelijkheid. De kloostertuin 
wordt in onze plannen een groene ruim-
te. Een ruimte bedoeld om een praatje 
te maken, te genieten van de zon of de 
schaduw, een drankje te drinken, lekker 
te wandelen of in kleiner of groter gezel-
schap de laatste nieuwtjes te delen. Dat 
houdt ook in dat auto’s hier niet thuis 
horen, een eventuele nood- of hulpdienst 
daargelaten. De kloostertuin is vooral een 
plek om zelf te bewegen.

Parkeergarage
Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust 
dat we met een herontwikkeling ook 
nieuwe mogelijkheden creëren om de 
huidige verkeerssituatie te verbeteren. 
Dat doen we onder meer door de aanleg 
van een grote parkeergarage die onder de 
helft van het aantal nieuwe gebouwen in 
Dorpsplein Mierlo-Hout komt te liggen. 

Deze garage is zowel voor in- als uitrijden 
te bereiken via de Houtse Parallelweg. 
Deze weg heeft een grotere capaciteit dan 
de Pastoor Elsenstraat, die we door deze 
keuze duidelijk minder dan nu belasten 
met gemotoriseerd verkeer. De splitsing 
Pastoor Elsenstraat - Hoofdstraat is daar 
in onze optiek ook zeer bij gebaat. Onder 
meer het parkeren langs de Hoofdstraat 
zal daardoor makkelijker gaan. 

Deelauto’s en fietsen
In onze plannen is er ook ruimte voor de 
fiets en voor deelauto’s. Beide vormen 
van vervoer willen we stimuleren, onder 
meer door de stallingsruimten voor fiet-
sen en deelauto’s net wat dichter bij de 
woningen en andere ruimten te positio-
neren dan de andere auto’s. Net wat dich-
terbij, en dus net wat comfortabeler. Op 
die manier willen we ook bijdragen aan 
een beter milieu. 

Hoofdstraat
In de verbetering van de verkeersafwik-
keling langs de Hoofdstraat denken we 
graag mee. Met name om bij te dragen 

aan een dorpsplein dat eerder een ver-
blijfsgebied is dan een verkeersgebied. 
Zonder de bereikbaarheid geweld aan te 
doen. Een verblijfsgebied is voor de jon-
gere en oudere bewoners en gebruikers 
van het dorpshart aantrekkelijk. Verkeers-
veiliger, groener, gezelliger. Onderzoek 
laat zien dat het inrichten als 30 km-zone 
de verkeersdrukte al aanzienlijk omlaag 
kan halen. Wellicht ligt hierin een kans. 

Maar we laten ons ook graag inspire-
ren door andere ideeën. In verschillende 
Brabantse dorpen en steden wordt na-
gedacht over een nieuwe toekomstbe-
stendige infrastructuur in de centra. Daar 
kijken we graag naar. En wat spreekt jullie 
aan? Is een shared space een goede keu-
ze, of moeten we dat juist niet willen? Of 
willen we vooral veel drempels? Waar is 
volgens jullie behoefte aan als het gaat 
om verkeer rekening houdend met alle 
belangen en inzichten? 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.

Column Alex Sievers

Dorpsplein 
Mierlo-Hout:
Verkeer
Net als iedereen maken wij ons zorgen over de verkeersdrukte op de Hoofdstraat. Zo’n 11.000 motorvoertuigen rijden elke dag over 
de Hoofdstraat van noord naar zuid en van zuid naar noord. Dat is best veel, ook al omdat er sprake is van veel doorgaand verkeer. 
Nu is een goede bereikbaarheid van het dorpshart van Mierlo-Hout voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers een groot goed. 
In de herontwikkeling van woonzorgcentrum Savant Alphonsus tot Dorpsplein Mierlo-Hout willen we daarom bijdragen aan een 
betere verkeersafwikkeling. Uiteraard voor zover dat binnen ons bereik ligt.

Een beeld van de entree van de parkeergarage | F JYB architecten

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Bijzonder
bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar in het zonnetje ge-
zet met een prachtige bos bloemen van Bloemboetiek Nicole. 
Dit keer is de keuze gevallen op Adriaan van de Laar, 65 jaar lid 
van voetbalvereniging RKSV Mierlo – Hout. Achter op de fiets 
bij vader Janus naar de RKSV, de accommodatie was toen gele-
gen aan de Slegersstraat, langs het kerkhof. 

Adriaan werd lid op 9-jarige leeftijd en hij voetbalde tot zijn 18e  
jaar. Door een zware blessure was Adriaan lange tijd uit de rou-
latie en om verder maar geen risico’s te lopen, stopte hij met 
voetballen. Maar de blauw-witte kleuren had hij inmiddels in zijn 
hart gesloten en daarom werd hij jeugdleider. Omdat hij trouw 
iedere uit- en thuiswedstrijd van het vaandelteam bezocht, werd 
hij gevraagd om leider/vlagger te worden van het vaandelteam. 
“Een fantastische periode”, vertelt Adriaan. 

“En wat een team hadden we toen, want wie kent ze niet: Theo 
van Diepen, Hans Verbakel, Karel Neumann, Wimke Kuypers en 
Pierre van de Wittenboer om er maar een paar te noemen.” Kam-
pioenschappen vol met vreugde maar ook degradaties vol met 

verdriet maakte Adriaan mee, hij werkte samen met verschillen-
de trainers, te weten Len van de Boogaart, Jan Renders en Jantje 
Snijders. Na 15 jaar het vaandelteam te hebben begeleid, ver-
ruilde hij de vlag voor de tap, samen met zijn vrouw Riekie werd 
hij de nieuwe kantinebeheerder. Na de wedstrijd naar de kantine 
voor een paar uurtjes gezelligheid met een heerlijk glaasje bier, 
daar keek ieder elftal naar uit.

Iedere zondagmiddag volle bak met veel bier, frikandellen en een 
broodje worst, want meer was er toen in die tijd niet. Na 12 jaar 
trouwe dienst in de kantine met vrouwlief kwam de volgende 
uitdaging. Omdat Adriaan meer bij de RKSV was dan thuis, werd 
hij bestuurslid. 24 jaar onafgebroken was hij bestuurslid met vele 
ups en downs, meestal blijven alle kruimels (probleempjes) bij 
een vereniging op de bestuurstafel liggen om ze maar weer op te 
lossen. Maar Adriaan genoot ervan en liet zich door niemand gek 
maken, niet lullen maar aanpakken en oplossen was zijn credo.

Ondertussen had Adriaan een mooie stacaravan gekocht in Zee-
land en bracht hij met Riekie daar veel tijd door in de natuur, 
maar de RKSV bleef hij trouw. Want iedere zaterdagmiddag reed 
hij naar ‘t Hout om op de zondag bij het vaandelteam aanwezig 
te zijn. Na de wedstrijd reed hij weer terug naar Zeeland, dik 400 
km en dat iedere zondag. “Wat ik doe, doe ik goed en anders 
niet”, maar ook bij Adriaan begonnen de jaren te tellen en daar-
om besloot hij anderhalf jaar geleden om te stoppen met het 
zeer drukke RKSV-vrijwilligerswerk. Maar hij bezoekt nog wel ie-
dere uit- en thuiswedstrijd en helpt de klusjesploeg ook nog vaak 
een handje, want helemaal ophouden is voor hem geen optie.

Adriaan, een man met ontzettend veel liefde voor ZIJN club de 
RKSV. Mede namens alle leden, bedankt Adriaan en blijf doen 
wat je graag doet, blijf vooral gezond en bedankt voor het ge-
sprek en de gastvrijheid.

Proficiat en een bijzonder bloemetje voor jou.

Adriaan van de Laar | F Anton van Lieshout

Bloemboetiek

Nicole
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I N T E R V I E W  M E T

We maken kennis met Fred Bijsterveld: een vrijwilliger in hart 
en nieren. Hij zet zich al tientallen jaren belangeloos in voor 
 bijvoorbeeld Helmond Marketing en Stichting Helmond City 
Events. Voor zijn inzet is hij zelfs benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Het feit dat Fred de 70 al is gepasseerd 
houdt hem niet tegen. “Je kunt ook op de bank gaan zitten, 
maar dat is niks voor mij. Ik blijf gewoon aan de gang!” 

Over de vraag wat hem het meeste aanspreekt aan Helmond 
hoeft hij niet lang na te denken. “Het mooiste aan Helmond is het 
compacte centrum. Je hoeft nooit ver te lopen en we hebben zelfs 
een prachtig kasteel in het centrum. Het heeft een supermooi park 
en je kunt het gewoon bezoeken. Waar vind je dat nog? Op de Markt 
en het  Havenplein is gezellige horeca lekker dicht bij elkaar. Ik kom 
 wekelijks naar het centrum, gewoon een beetje rondlopen en een 
praatje maken met bekenden. Ik loop dan altijd even binnen bij 
 Helmond Marketing voor een kopje koffie en een praatje. Zo blijf ik 
op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Soms haal ik nog lekker een 
frietje bij Rest-O-Ricus Totaal, daar werken aardige mensen en de 
friet is goed. Maar de allerlekkerste friet is die van mijn vrouw Els!”

Achter de schermen
“In de wintermaanden wordt er weer van alles georganiseerd. In de 
Elzas Passage werken ze nu volop aan het Huis van de Kerstman. 
Het is leuk om daar rond te lopen en de ontwikkelingen te volgen. 
Door mijn vrijwilligerswerk ken ik veel mensen en mag ik overal  achter 
de schermen kijken”, zegt hij glunderend. “Het wordt zo mooi daar, 
echt vakwerk! Ook bij het Kasteel van Sinterklaas zijn de bouwactivi-
teiten in volle gang. Verder krijgen we ook weer een schaatsbaan op 
de Markt. Daar ben ik heel blij mee. Dit jaar is hij groter dan ooit. Dat 
kan omdat de kiosk weg is! Voor de kindjes een geweldig  evenement 
dat door de lage prijs toegankelijk is voor  iedereen.”

Trots
Fred is supertrots op zijn stad en de Helmonders. In het bijzonder 
op de ondernemers in het centrum. “Zij hebben ook in coronatijd 
nog mogelijkheden gezien, zoals ‘De winkel van hier’. De laatste 
tijd zijn er ook weer mooie evenementen geweest zoals Blues route 
en de  Halloweentocht. Dat hebben we te danken aan drijvende 
 krachten zoals Arian Vereiken van de Elzas Passage en onze cen-
trum  manager Linda Haverkamp die bijna maandelijks iets doet voor 
het centrum. En dat doet ze goed. Als Linda iets organiseert en ze 
heeft hulp  nodig, dan kom ik graag helpen!” 

Weekmarkt
Fred is bijna wekelijks op de markt te vinden. “Ik regel de cadeaus 
die we daar uitdelen met Pasen en Moederdag. Verder help ik de 
Pieten op de markt om ervoor te zorgen dat ze genoeg snoepgoed 
hebben. Dit jaar komen ze ook weer naar de markt met het treintje. 
Dat vind ik altijd zo gezellig.”

Rondje Helmond
Het Rondje Helmond vindt Fred een van de mooiste activiteiten 
waar hij bij betrokken is. “Deze fietsroute brengt je langs alle mooie 
plekken van Helmond. Het Groot Goor, het kasteelpark, Boscoton-
do en het Geukerspark zijn mijn favorieten. Het Boscotondoplein 
met zijn  koperen daken vind ik heel bijzonder, die zijn zo mooi aan 
het  verweren. Ik ga vaak bovenop de Traverse staan om de daken 
van het Boscotondo en het kasteelpark te bekijken. Dan voel ik het: 
 Helmond is mijn thuis.”

Fred Bĳ sterveld
D O O R  K A R I N  L O E F F E N  V A N  H E L M O N D  M A R K E T I N G

Plan je bezoek op visithelmond.nl
Programmering onder voorbehoud.

PROGRAMMA 2021/2022
16 NOVEMBER t/m 4 DECEMBER Kasteel van Sinterklaas

6 DECEMBER - 24 DECEMBER Kerstwensboom

8 DECEMBER - 24 DECEMBER Huis van de Kerstman

9 DECEMBER - 9 JANUARI Schaatsbaan

9 DECEMBER - 9 JANUARI Home Computer Museum in Kerstsferen

18 DECEMBER - 9 JANUARI Winterkasteel

12, 19, 26 DECEMBER en 2 JANUARI Kerstmarkt
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Hoezo 0,0? Alcoholvrij bier of een andere frisdrank? Nee, 
de mogelijkheid die het gemeentebestuur aan onze in-
woners, verenigingen, mkb’ers, culture instellingen, sport, 
onderwijs, bedrijfsleven etc. geeft, om hun mening, op-
merkingen, behoeften/wensen te ventileren over de pro-
grammabegroting 2022 en een doorkijk naar de meerja-
renbesteding voor 2022-2025. Geen aanmeldingen voor 
de ‘hoorzitting’, best een zware benaming voor zo’n simpel 
onderwerp, voor dinsdag 2 november. De gemeenteraad 
heeft zodoende het inzicht/gevoel dat die documenten 
over bijvoorbeeld de besteding van bijna € 400 miljoen 
voor 2022, onze bewoners alom tevreden zou stellen! Maar 
is dat wel zo?

Als ik en ook andere (politieke) collega’s in contact komen 
met onze inwoners valt er vaak van alles te horen waarover 
wordt gemekkerd. Soms kleine dingen, maar ook grotere 
onderwerpen. Zo’n gesprek begint vaak met: ‘ik snap niet 
dat de gemeente…’ en volgt er vaak een hele riedel. Als (luis-
terend) raadslid kaarten we dit dan vaak aan via een inge-
zonden brief en krijgen dan vervolgens een reactie van het 
college. Nu is de begroting dus een heel belangrijk stuk, want 
tenslotte draait het in deze wereld, dus ook in Helmond, 
vaak om de ‘centen’ en zeker hoe die worden besteed en 
verdeeld.

Goed, dinsdag 9 november heeft de gemeenteraad zich ge-
bogen over de begroting en is deze, naar mijn inschatting 
ten tijde van het schrijven van deze column, in meerderheid 
aangenomen. Alle ingrediënten waren aanwezig zoals ‘slui-
tend’, woonlasten minimale stijging, duidelijke verdeling van 
de programma’s, en dergelijke. Alles ‘in control’! Als het niet 
benutten van de mogelijkheid tot inspreken (hoorzitting) een 
voorbode is voor de opkomst van bijvoorbeeld de gemeen-
teraadsverkiezing op 17 maart 2022, dan bungelen we straks 
qua opkomstcijfers weer onderaan de landelijke lijsten/cij-
fers.

Het ED besteedde onlangs ook een artikel over de deelna-
me van politieke partijen. Als we het artikel lezen, hebben 
ook zij ook weinig vertrouwen in een verbetering van het op-
komstpercentage. Beste mensen, mijn visie is: ben en blijf 
betrokken met onze stad waarvoor het gemeentebestuur 
(college-raad en ambtelijke diensten) hun nakende best 
doen om de ambitie en toekomst voor onze stad juist in te 
vullen. Gezamenlijk optrekken is 
daarvoor wel een must! Ik ben 
niet zo bang voor gemekker, 
maar nogmaals laten we samen 
aan onze doelstelling werken. 
Een nobel streven toch? 

Berry Smits
raadslid Helder Helmond

0,0
Politieke column

Luc van der Zanden maakt zich hard
voor pumptrack in Mierlo-Hout

Hij vindt het toch zo’n leuke bezigheid: crossen over een pumptrack. Luc (11) kan 
er uren op doorbrengen en zou het liefst ook zo’n pumptrack in zijn eigen wijk 

Mierlo-Hout willen. Voordeel is dan dat hij zo vanuit huis buiten kan gaan spelen 
en daarnaast zijn veel leeftijdsgenootjes van Luc ook dolenthousiast.

Door: Wendy Lodewijk

Pumptrack wint aan populariteit
Wat is een pumptrack nou eigenlijk? Kort gezegd, niet veel meer 
dan een geasfalteerd parcours met bulten en kuilen en een stel 
kombochten. Dat laatste zijn een verkante bochten, zodat je er 
met een flinke snelheid doorheen kan, zonder uit de bocht te 
vliegen. Sommige mensen noemen een pumptrack een kruising 
tussen een skatebaan en een BMX-baan en ergens klopt dat ook 
wel. Je kunt in principe met alles wat wielen heeft deelnemen op 
de pumptrack. Denk aan een crossfiets, mountainbike, loopfiets, 
skateboard, step en skeelers. 
Om snelheid te maken op een pumptrack, maak je een pom-
pende beweging met je lichaam. Door dit op precies het juiste 
moment te doen, win je steeds meer aan snelheid. Pumptracks 
komen inmiddels op best veel plekken voor in Nederland, het is 
een populair tijdverdrijf onder de jeugd.

Sociaal aspect
Luc ziet de meerwaarde absoluut voor Mierlo-Hout. Hij legt uit: 
“Op een pumptrack ben je actief bezig in de buitenlucht. En dat 
is gezond, want anders zitten veel kinderen binnen te gamen. 
Daarnaast maak je makkelijk vrienden op de pumptrack en ten 
slotte is het niet aan het seizoen gebonden. Je kunt bijna altijd 
wel aan de gang op een pumptrack.” Zijn moeder Mandy vult 
aan: “Het is ook voor de gemeente een fijne manier om te voor-
zien in vrijetijdsbesteding voor de jeugd, want zo’n baan is ont-
zettend onderhoudsarm. En het is toegankelijk voor alle leeftij-
den en niveaus. Het zou echt een aanwinst zijn voor alle kinderen 
in de buurt.”

Handtekeningen, interviews en donaties
Luc heeft samen met zijn moeder alles uit de kast getrokken om 
die pumptrack voor elkaar te krijgen. Hij heeft in korte tijd hon-
derden handtekeningen weten verzamelen en is daarmee naar 

de burgemeester gegaan. Zij snapte waar Luc zich voor inzet-
te, maar kon nog niets beloven. Daarnaast is het kostenpla-
tje ook wel een ding. “Zo’n baan kost minimaal 35.000 euro”, 
legt Mandy uit. “Dat is natuurlijk een fors bedrag, maar het 
valt reuze mee in vergelijking met wat andere voorzieningen, 
zoals een skatebaan, kosten.” Om gelijk ook hiermee aan de 
slag te gaan, heeft Luc een doneeractie opgezet. “Ik hoop dat 
ik zo al een steentje kan bijdragen, zodat die baan er toch 
komt”, zegt hij gemotiveerd. “Nu moet altijd iemand ons naar 
Eindhoven of Lieshout brengen als ik met mijn vrienden wil 
gaan pumpen, hoe fijn zou het zijn als ik gelijk uit school aan 
de gang kan?!”

Op dit moment is de gemeente aan het onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om een pumptrack aan te leggen. In Mier-
lo-Hout of misschien elders in Helmond op een centrale plaats. 
Voor nu is het dus nog eventjes afwachten wat hieruit komt.

Doorpakken
Luc blijft echter niet stilzitten. Hij probeert in de tussentijd 
nog meer handtekeningen en donaties te verzamelen. “Alle 
beetjes helpen”, zegt hij zelfverzekerd. Wil je ook meehel-
pen om die pumptrack in Mierlo-Hout te krijgen? Je kunt je 
handtekening achterlaten op www.pumptracks.nl/petitie/
helmond. Wil je doneren, dan kan dat via www.doneeractie.
nl/pumptrackbaan-mierlo-hout/-57030. Bij dat laatste be-
nadrukt Mandy nog dat mocht het plan mislukken, het geld 
niet verloren is. “Mocht het nou helemaal mis gaan en die 
pumptrack er niet komen, dan doneren we het opgehaalde 
geld aan een goed doel. Zo wordt het altijd goed besteed.”
Luc heeft naast de pumptrack ook de nodige ambities. “Later 
wil ik forensisch onderzoeker worden. Dat lijkt me echt een 
gave baan.” Luc weet voor iemand uit groep 8 verrassend 
goed wat hij wil. Naast die toekomstplannen benoemt hij dat 
hij een leuke hond heeft en gek is op gamen, skaten en free-
runnen. En wie weet, als we allemaal ons steentje bijdragen, 
kan hij binnenkort zijn energie kwijt op een heuse pumptrack 
in Helmond, misschien zelfs wel in Mierlo-Hout.

Luc overhandigt de verzamelde handtekeningen aan de burgemeester | F Eigen collectie Luc/Mandy

Luc op een pumptrack | F Eigen collectie Luc/Mandy
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Rust en ontspanning
bij BeauM
Als je bij Meggy Kanzler – Smits, de eigenaresse van BeauM, 
achterom de schoonheidssalon binnenstapt, waan je je gelijk 
in een andere wereld. Een rustgevende, ontspannen wereld. En 
dat is precies wat Meggy wil bereiken. “Als mensen hier komen, 
wil ik ze een momentje voor zichzelf geven. Even ontstressen 
en de energie opladen.” 

Door: Wendy Lodewijk

De ruimte is sfeervol ingericht, er staat relaxte muziek op en er 
branden kaarsjes. “Bij binnenkomst laat ik mensen eerst even 
praten als daar behoefte aan is. Ik neem graag de tijd voor de 
klant. Dan wordt er een geur gekozen die de rode draad vormt in 
de behandeling en ga ik aan de slag. Voor corona was er aan het 
einde van de beleving nog ruimte voor een kopje thee of glaasje 
water.” Een behandeling bestaat naast een diepe reiniging onder 
andere uit een ontspannende massage en een masker.

Voel je mooi
Meggy ziet in elke persoon de schoonheid en laat die graag tot 
uiting komen. “Ik wil de klant voorzien in een behandeling die bij 
diegene past. Zo help ik graag tieners van hun acne af en zorg 
ik voor een extra verzorgende en voedende behandeling bij de 

Boutique4more
De Plaetse 165, Helmond-Brandevoort

0492-767009 /06-47698511

www.boutique4more.nl

Ze mag ‘t zelf 
uitzoeken 
Maar wel bij de leukste 
damesboetiek!

fi nanciële planning wonen | hypotheken echtscheidingen

Geef je dromen 
een Kanzz
Financiële planning levert 
je meer op dan het kost! 
Ben je onzeker over je 
fi nanciële toekomst? 
Start met een fi nancieel plan. 
Je bespaart geld en kunt de 
juiste fi nanciële beslissingen 
nemen. Bel voor een 
vrijblijvende afspraak of 
kijk op kanzz.nl.

Hans Maasakkers, FFP
06 - 50 52 47 02
hans@kanzz.nl
Herselsestraat 16  
5708 XK  Helmond
www.kanzz.nl

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

 Ontspannende gezichtsbehandelingen (M/V)

 Tienerbehandelingen

 Make-up

 Harsen

 Klantgericht advies

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

DAMESKLEDING

ACCESSOIRESSIERADEN

VINYL LP/SINGLESJUKEBOXEN

GELDIG TM 04-12-2021

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 
10% KORTING OP DE 1STE AANKOOP!

wat rijpere huid.” De slogan luidt niet voor niets ‘Voel je mooi’. Bij 
Meggy is iedereen welkom en kan iedereen zich mooi voelen.

BeauM
BeauM, uitgesproken als ‘boom’ en een samentrekking van het 
Franse woord voor mooi (beau) en de M van Meggy, is een per-
fect gekozen naam. “Ik hou van de natuur en wil mensen weer 
dichter bij zichzelf brengen. De Nederlandse uitspraak van ‘boom’ 
past dus ook heel goed bij mij. Een boom in de achtertuin en 
(een) boom op ’t Hout”, zegt ze met een lach. De vrolijke Meggy 
mag trots zijn op wat ze heeft bereikt. Haar weg was niet bepaald 
zonder obstakels; zowel haar beide ouders als haar man hebben 
veel voor hun kiezen gekregen op medisch gebied. Meggy helpt 
waar ze kan. En een salon aan huis was uiteindelijk zoals het heeft 
moeten zijn. 

“Toen ik jong was, wilde ik iets in het interieurontwerpen gaan 
doen. In eerste instantie heb ik dat ook gedaan, maar ik merkte 
dat mijn passie elders lag. Met een omweg heb ik de opleiding tot 
schoonheidsspecialiste kunnen voltooien en heb ik mijn eigen sa-
lon kunnen beginnen. En dat uiteindelijk in onze eigen achtertuin, 
dicht bij het gezin. Hoe mooi kan het zijn.” Aan alles merk je dat 
Meggy de juiste beslissing heeft gemaakt. Bij haar en in haar salon 
voel je je gelijk op je gemak en kun je genieten van de ontspannen 
ambiance.

Meer informatie?
Bij BeauM is veel mogelijk. Van diverse behandelingen voor zowel 
tieners als volwassenen, tot diverse massages en bruidsmake-up. 
Daarnaast geeft Meggy je graag advies over allerhande beau-
ty-onderwerpen. Wil je meer informatie of een afspraak maken? 
Kijk op www.salonbeaum.nl

Meggy in haar salon BeauM | F Wendy Lodewijk

De VVD zet sterk in op toezicht en handhaving in de wijken. 
Want de leefbaarheid van een wijk hangt voor een belang-
rijk deel samen met de veiligheid van een wijk. Zo zet de 
gemeente in op veiligheid: met extra (jeugd)BOA’s en een 
recentelijk aangestelde stadsmarinier die allemaal de wijk-
agenten aanvullen. Met deze ‘exotische’ uitbreiding lijkt de 
gemeente haar zaken op orde te hebben, maar de vraag is of 
dat wel het geval is. Het aantal wijkagenten in Helmond zou 
namelijk conform de landelijke norm tenminste 1 wijkagent 
per 5000 inwoners moeten zijn.

Het rapport van de Galan Groep geeft aan dat: ’Helmond de af-
gelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet bij de aanpak van 
veiligheidsproblemen, maar dat de problematiek hardnekkig 
is.’ Geschreven wordt dat ten opzichte van andere vergelijkbare 
steden Helmond minder vooruitgang boekt in het oplossen van 
de problematiek. Op de website www.politie.nl/mijn-buurt/
wijkagenten valt te lezen hoeveel wijkagenten er in onze ge-
meente actief zijn. Uitgaande van 92.627 inwoners zouden dat 
er minimaal 18 in Helmond moeten zijn. De website van de po-
litie vermeldt er op dit moment slechts 13. In Mierlo-Hout heb-
ben we wijkagente Rianne van Veghel. Daarbij is het de bedoe-
ling van een wijkagent dat deze 80% van hun tijd actief is in de 
wijk. Dat is niet alleen nodig om veelvoorkomende criminaliteit 
als woninginbraken en overlast van jeugd of vuurwerk in onze 
wijk aan te pakken, maar juist ook om informatie uit de wijken 
op te halen over mogelijke ondermijnende (drugs)criminaliteit. 

De ervaring in andere steden laat zien dat laagdrempelig con-
tact in de wijk van positieve invloed is op het veiligheidsgevoel 
van de inwoners. Reden voor de VVD om het project Rent-a-
Cop te introduceren. Mierlo-Hout beet het spits af en inwoners 
konden gedurende één dag aangeven welk probleem de BOA’s 
en wijkagent die dag moesten aanpakken. Dit laagdrempelig 
contact zou echter het hele jaar door moeten plaatsvinden met 
wijkgericht werken door de politie én de BOA. De VVD wil dat de 
burgemeester bewerkstelligt dat het aantal wijkagenten in Hel-
mond substantieel wordt verhoogd omdat het aantal wijkagen-
ten is ondervertegenwoordigd ten opzichte van de stadsgroot-
te. Met de wijkagenten conform de norm op sterkte, kunnen 
we Rent-a-Cop breed uitrollen zodat laagdrempelig contact en 
inzet wordt vergroot. 
Tot slot ziet de VVD graag dat de inwoners van Mierlo-Hout 
structureler betrokken worden bij de bepaling van de top 5 lo-
kale veiligheidsprioriteiten in de wijk en onderliggende buurten, 
zodat de inwoners hier iets van 
kunnen vinden via de raadsleden 
en dit volgend jaar meegenomen 
kan worden bij nieuw op te stel-
len gemeentelijk veiligheidsbeleid. 
Heb je nu al ideeën of vragen? 
Neem dan vooral contact op via:  
j.willems-kardol@raad.helmond.nl.

Joyce Willems-Kardol
Fractie VVD Helmond

Rent-a-Boa & Cop
Politieke column

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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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. 0492-598981.  E-mail: wijk 
teamhelmondwest@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.

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 1 december  2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie oktober 2021: Tinie Gruijters
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www.onsmierlohout.nl

GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680

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

aloe inspired
BOOST JE WEERSTAND, JUIST NU!
Het najaar is begonnen! De periode om extra
op je weerstand te letten. Wist je dat vitamines
en mineralen de belangrijkste bouwstenen
voor een goede weerstand vormen? Zeg je
Vitamine C, dan zeg je weerstandsvitamine.
Onze aloë vera dranken dragen bij aan het
natuurlijk afweersysteem en geven een boost
aan het immuunsysteem* door de hoge
hoeveelheid Vitamine C. Geniet van de 
natuurlijke smaak en ontdek alle waardevolle 
eigenschappen van aloë vera. Met tweemaal 
daags 60 ml kun je er weer tegenaan! 

Ontdek je smaak en  
geef je weerstand een boost!

Vraag naar het mocktailrecepten boekje 
aan jouw FBO

VOORDELEN:
•   Hoog percentage aloë vera (Forever Aloe

Vera Gel zelfs 99,7%). Aloë vera draagt bij
aan het natuurlijk afweersysteem en is goed
voor de darmwerking*

•   Rijk aan vitamine C. Dit draagt bij tot de
normale werking van het immuunsysteem*

•   De drank is een uitstekende aanvulling op
een uitgebalanceerd en gezond
voedingspatroon

•   Verkrijgbaar in 4 smaken: Aloe Vera Gel/
Peaches/Berry Nectar en Mango met ieder
hun eigen verhaal. Zo geeft de Peaches een
zomerse zoete twist en voedt en beschermt
de huid*

•   Een natuurlijk voedingssupplement dat helpt
om het natuurlijke energieniveau te
behouden

•   Vrij van conserveermiddelen, suiker- en
glutenvrij

*Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

P
F1

0Voor informatie neem contact op 
met jouw Forever Business Owner
Lenie Klaasen   06-52716622

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

OP HELE 
COLLECTIE
30% KORTING

shoes&more

NIEUW IN MIERLO

W e l l n e s s / o n t s p a n n i n g s m a s s a g e  
H o t s t o n e  m a s s a g e  

R u g - n e k - s c h o u d e r  m a s s a g e
V l i n d e r m a s s a g e  

V o e t m a s s a g e  
 
 

Bekelaar 52A
5731 PG Mierlo
06-36459349

massagesozo@gmail.com 
www.sozo-massage.nl 

Wellness/ontspanningsmassage • Hotstone massage
Rug-nek-schouder massage • Vlindermassage • Voetmassage

Bekelaar 52A, 5731 PG Mierlo  |  06-36459349
massagesozo@gmail.com  |  www.sozo-massage.nl
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Wethouder van Rooijlaan 1

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

Dircxken van Meghenstraat 54

Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Noord Parallelweg 21

Maak kennis met 
onze woningmakelaars

DIRECT VERKOCHT

TE KOOP

TE KOOP TE KOOP

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

Pastoor Elsenstraat 53 

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Sjef Remmenlaan 40a

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW WONING OOK 
VERKOPEN?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN 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*
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Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Noord Parallelweg 21

Maak kennis met 
onze woningmakelaars

DIRECT VERKOCHT

TE KOOP

TE KOOP TE KOOP

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

Pastoor Elsenstraat 53 

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

Sjef Remmenlaan 40a

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW WONING OOK 
VERKOPEN?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN 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*


