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Het evenement
rondje helmond
komt er weer aan!
Helmond Marketing organiseert op 1 mei haar jaarlijkse
fietsevenement Rondje Helmond. Op deze dag zijn er diverse
ondernemers langs het Rondje Helmond geopend en zijn er
sfeervolle terrasjes langs de route met muziek en activiteiten.
De route van 50km voert je langs de mooiste plekjes van
Helmond. Je kunt starten tussen 10 uur en 12 uur bij één van
de vele punten. Finishen kan tot 17 uur. Doe mee met dit gratis
evenement en maak kans op een gratis fiets van Henk
van Rooij Fietsen of andere mooie prijzen!
Voor meer informatie ga naar
www.rondjehelmond.nl of de VVV.
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Voor u ligt het derde nummer van Ons Mierlo-Hout Magazine van 2022. De lente is begonnen en de natuur ontwaakt. Altijd een mooi om te
zien! Op de voorpagina ziet u de Houtse ‘Stinove’
waarover Jan van Bussel wat leuke feitjes wist te
vertellen. Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie
weer volop nieuws uit en over Mierlo-Hout. U ziet
de vierde editie van Ons Mierlo-Hout Magazine
weer verschijnen in mei.
In deze editie
Kunt u lezen over de bizarre ervaringen van Hein
van den Boogaard in Nieuw-Guinea en over het
50-jarig bestaan van de judovereniging. Berry Smits heeft een mooi verhaal geschreven
over een religieuze Houtenaar en Wendy ging
langs bij Jan van Bussel om het verhaal achter
de schoorsteen van de ‘Stinove’ op te tekenen.
Floortje zit in het team dat inmiddels de kwartfinale heeft gehaald van de debatwedstrijd ‘Op
weg naar het Lagerhuis’. Zij sprak haar Houtse teamgenoot Sarah Broekmeulen over deze
mooie prestatie. Dit en nog veel meer leest u in
deze nieuwe editie van ons magazine.

Het Nieuw-Guinea-verhaal in een vorige editie
verdient het hieraan een vervolg te geven. Wie
dan overblijft is Hein van den Boogaard van
B&B-tegelwerken en sanitair nabij de spoorwegovergang.
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50 jaar judo in Mierlo-Hout

Jubilarissen-feestavond
Scouting Mierlo-Hout
Op afgelopen zaterdagavond 12 maart verzamelden alle leiding, vrijwilligers en hun partners
van Scouting Mierlo-Hout zich bij Snookertown
voor een gezellig feestje!

OPMAAK
Chris Thielen
Rik Aarts
BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
VOORPAGINA FOTO
Wendy Lodewijk

Aan de inhoud van Ons Mierlo-Hout Magazine is alle
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen rechten
aan worden ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

Ook Hein van den Boogaard
heeft Nieuw-Guinea nooit
kunnen vergeten
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Afhaaladressen Ons Mierlo-Hout
• Wijkhuis De Geseldonk,
Cederhoutstraat 44, Mierlo-Hout
• Jan Linders, Janssen & Fritsenplein 11
• Jumbo, Hoofdstraat 168, Mierlo-Hout
• Bakker Dirks, Houtse Parallelweg 131
• Jurrius appelboer, Goorsebaan 16
• Shell Verbakel, Mierloseweg 206

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
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De judovereniging staat aan de vooravond van
haar 50-jarig bestaan. Een heugelijk feit, wat niet
zo vanzelfsprekend is als de meesten misschien
wel denken.

BEZORGKLACHTEN EN
VERSPREIDING
bezorging@deloop.eu

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen Adcommunicatie

inhoud

Chauvinistisch als we zijn, vinden we het mooi
dat bij het gebouw ‘de Voorstadhalte’, ook de
naam Mierlo-Hout op de gevel prijkt. We zijn
toch nog steeds trots op deze ‘geuzennaam’
in het Helmondse.

Wij wensen u
veel leesplezier!
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De ‘Stinove’: niet zomaar
een schoorsteen
Wie van Mierlo-Hout richting Stiphout gaat, ziet
hem eenzaam staan: de schoorsteen van de
toenmalige steenoven aan de gelijknamige weg.
Nu valt hij op door zijn smalle en hoge verschijning, vroeg was dat anders; toen stonden er in
dit gebied wel 30 schoorstenen.
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Ook Hein van den
Boogaard heeft
Nieuw-Guinea nooit
kunnen vergeten
Het Nieuw-Guinea-verhaal in een vorige editie verdient het
hieraan een vervolg te geven. We kunnen dan uitkomen bij
oud-dorpsgenoot en marinier Ad van der Vleuten die in 1959 in
Hollandia terechtkwam en al jaren in Ubachsberg, gemeente
Voerendaal, woont. Hij gaf er de voorkeur aan slechts
zijdelings betrokken zijn bij Mierlo-Houtse publicaties. Wie
dan overblijft is Hein van den Boogaard van B&B-tegelwerken
en sanitair nabij de spoorwegovergang.
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Het is december 1960 wanneer hij een
oproep krijgt om zijn dienstplicht te gaan
vervullen. Na slechts enkele weken zat zijn
opleiding er al op en kreeg hij de mededeling dat zijn onderdeel naar Nieuw-Guinea zou worden uitgezonden. Punt uit,
geen discussie. Wat een militaire voorbereiding! Omdat het Korps Mariniers en de
Vloot de verdediging van Nieuw-Guinea
vanwege de oplopende aantallen Indonesische infiltranten niet aan konden,
zouden duizenden jongens van de Koninklijke Land- en Luchtmacht hen gaan
ondersteunen. De informatie over de politieke redenen van de uitzending en wat
er verwacht kon worden was vrijwel nihil.
Wat wél werd medegedeeld was dat de
militaire kleding in een plunjezak moest
worden meegenomen. De burgerkledij
zou gekoeld op Biak worden opgeslagen.
Ook het waarom van deze kledingmaatregel werd niet uitgelegd. Veel jaren later

en ver verwijderd van andere plaatsen in
de Vogelkop. Meer dan enkele provisorische huizen, een kerkje en een schooltje
hield deze kampong niet in.

Hein van de Boogaard bij de landkaart
van Nieuw-Guinea die in zijn
woonkamer hangt | F Wendy Lodewijk

werd bekend dat er nogal wat landen waren die het niet eens waren met de Nederlandse politiek ten opzichte van Indonesië. Zij kondigden een landingsverbod
af voor Nederlandse militairen.
Het idee voor de eerste keer in een viermotorig vliegtuig te moeten stappen, was
best spannend. Via de zuidelijke route
met tussenlandingen in Rome – Beiroet
– Bangkok – Karachi en Rangoon landde
Hein na totaal ruim veertig uur onderweg
te zijn geweest op Biak. Het vanuit een
gekoeld vliegtuig met het hete, vochtige
klimaat kennis te maken, heeft geen enkele jongen ooit kunnen vergeten. Binnen
enkele dagen kwam hij in een totaal andere cultuur, in totaal andere omstandigheden, terecht. Na een kort verblijf op
Biak werd een gedeelte van zijn eenheid
met een landingsboot overgebracht naar
Teminabuan, gelegen aan een brede rivier

Vanwege de vlakke strook tot aan het
dichtbij gelegen begin van het oerwoud
was dit terrein een prima omgeving voor
landingen door Indonesische parachutisten. Gevolg was dat deze dan achtervolgd
werden door er patrouilles op af te sturen.
Dit was gevaarlijk werk. In de bush zie je
niemand op pakweg tien meter. Vanwege
de begaanbaarheid in het oerwoud moest
je een prima conditie hebben om het er
goed vanaf te brengen. Wanneer je zo’n
jaar of twintig bent, leer je om in vrij korte
tijd heel veel aan te kunnen, vooral wanneer je weet dat je niet alleen mag blijven.
We kregen weliswaar tijd om na zware
dagen weer op adem te komen, maar
dat duurde nooit lang. Vierentwintig uur
per dag moest er wacht gelopen worden.
Indonesië voerde de infiltraties op en zo
kregen wij te maken met minimaal vele
tientallen vijandelijke para’s. Onwetend
waar die terecht zouden komen, werden
de jongens ook boven het oerwoud gedropt. Bekend is dat velen van hen in bomen zijn blijven hangen en daar de dood
vonden. Stelt u zich dit maar niet voor,
dat is beter. Ook blijkt het vaak gebeurd te
zijn dat zij in een rivier terecht kwamen en
verdronken. Waar wij ook mee te maken
kregen, waren de infiltranten die gevangen werden genomen of zich door gebrek
aan eten en drinken overgaven. Eten hadden we genoeg wanneer we er op uit trokken. De harde rijstkorrels nam ieder voor
zich in een sok mee. Een vuurtje maken,
die rijst koken, wat blikproducten er bij
en klaar was de hap. Een wild zwijn, een
babi, en een casuaris hebben voor vlees

”Wanneer je maar
moe genoeg bent slaap
je overal”
moeten zorgen. De gevangenen werden natuurlijk ondervraagd, we moesten
gegevens los zien te krijgen. Niet alleen
hierbij kregen we hulp van Papua’s. Hun
Papua Vrijwilligers Korps ondersteunde
ons ook, evenals enkele pelotons mariniers. De verschillen in legeronderdelen
bestonden eigenlijk niet, daar zorgde het
oerwoud wel voor. Vrijwel iedere militair in
Nieuw-Guinea heeft er op een niet te ver-

geten manier kennis mee gemaakt. Zijn
bed was vaak een aantal naast elkaar liggende boompjes met daar overheen takken. ”Wanneer je maar moe genoeg bent
slaap je overal”, merkt Hein op. Vooral de
bloedzuigers waren criminelen. Die lieten
je vrijwel nooit met rust.
Wat de herinneringen van Hein in het
bijzonder bij zijn gebleven zijn de vuurcontacten. Onder andere liggend achter
een dikke boom moest hij zich zien te
verdedigen. De tegenstander niet zien en
tóch een groot gevaar lopen om gewond
te worden, of mogelijk nog erger, brengt
enorme spanningen met zich mee. “Maar
daar wen je aan en bovendien heb je tijdens patrouilles niet veel tijd hieraan te
denken.” Er zijn jongens die deze situaties
in latere jaren niet of erg moeilijk hebben
kunnen verwerken en er een trauma aan
hebben overgehouden. Voor Hein speelde
dit allemaal niet. Hij kon het opbrengen er
als een gepasseerd gebeuren mee om te
gaan. Dat is knap. Wat desondanks op een
gegeven moment indruk heeft gemaakt
was dat enkele jongens gewond raakten.
Een jongen had veel geluk toen een kogel
zijn sigarettendoos raakte, maar gelukkig
niet doorboorde. Iets van een andere orde
was dat een van ons zijn schoolvriendje
uit Jakarta terug zag.
En dan wordt het juli/augustus 1962.
De vredesbesprekingen leidden er onder
internationale druk toe dat Nieuw-Guinea aan Indonesië moest worden overgedragen. Ik heb hier toen niet wakker
van gelegen, het naar huis gaan was veel
belangrijker. Toch duurde het nog tot
begin september voordat er ”gerepat”
kon worden. Na meer dan anderhalf jaar
Nieuw-Guinea was het veel meer dan
genoeg geweest. Terug naar mijn familie, terug naar mijn vrienden, weg uit die
wereld van spanningen en ontberingen,
dat stond voorop. De terugreis kreeg een
totaal andere route dan die van de heenreis: dit keer van Biak via Tokio – Anchorage op Alaska en Kefnavik op IJsland na
dertig uur weer op Schiphol te landen was
opnieuw iets om nooit te vergeten. Dat je
later nog geen bedankje krijgt en het verder zelf maar uit moest gaan zoeken, was
van overheidswege een enorme aanfluiting. Gelukkig waren wij, samen met de
jongens die in Nederlands Indië hadden
gediend, de laatsten die deze behandeling overkwam. Dat de begeleiding van
veteranen in de jaren daarna veel meer
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Een vissersdorp in Nieuw-Guinea | F Shutterstock

aandacht kreeg, bleek heel hard nodig
en kreeg een invulling die iedere veteraan
verdient.
Weer thuis gekomen kreeg Hein wat dagen verlof om vervolgens definitief zijn
militaire leven vaarwel te zeggen. Hem
werd gevraagd naar het gemeentehuis
van Mierlo te komen. Daar werd hij door
de burgemeester onderscheiden met het
Nieuw-Guinea Herinneringskruis met
ster. Dit laatste wordt toegekend wanneer iemand heeft deelgenomen aan gevechtshandelingen. Van Defensie kreeg
hij nog iets meer: pakweg één hele gulden
per dag als ontberingsgeld. Zoals gezegd
was het begin september dat Hein weer
op ’t Goor terug was. Dat dit zo ongeveer

samenviel met de Mierlose kermis was
goed meegenomen. Die poen trouwens
ook. Er hoefde niet op een paar pilsjes gekeken te worden. De conditie was natuurlijk nog op peil, enkele kilometers lopen
zou geen probleem moeten zijn, alhoewel
de terugreis anders verliep dan je je zou
mogen voorstellen. Meteen over de Goorse brug rechts was de route richting zijn
huis. Pakweg vijftig meter verder waande hij zich opnieuw in de bush en wilde
in de tijgersluipgang verder gaan. Maar
er klopte iets niet… het was zo anders…
Rondkijkend zag hij rechts een rivier, het
Eindhovens Kanaal dus. Aan de linkerkant stond een wit huis. En hij herkende
dat huis! Daar woonde de familie Leijten!
Even later kon hij thuis zijn bed in duiken.

Het is nu bijna zestig jaar geleden dat
Hein na deze indrukwekkende tijd zijn
werk als tegelzetter weer moest gaan uitvoeren. Wat een overgang! De prachtig
ingelijste en door broer Cor ingekleurde
landkaart van Nieuw-Guinea hangt in zijn
kamer. Iedere Nieuw-Guinea veteraan is
met dit stuk pittig verleden op zijn manier omgegaan. Hein heeft dit veel meer
bij zich gehouden, in zichzelf opgeslagen.
Echter, de herinnering blijft en hierin spelen zijn maten een grote rol. Regelmatig
zocht hij hen op tijdens een reünie. Samen dat gevoel weer ervaren van wat je
zo jong hebt moeten meemaken. Samen
weer dat pilsje pakken dat ze toen zo vaak
hebben moeten missen…

Verenigingsgids Mierlo-Hout 2022-2023
Verenigingen/instanties:
In het mei-nummer van Ons Mierlo-Hout Magazine wordt een nieuwe verenigingsgids
gepubliceerd (mede mogelijk gemaakt door OVMH en Wijkmanagement Helmond) en
deze zal ook online worden gezet op www.onsmierlohout.nl. Heb u uw gegevens al
gecontroleerd? Niet? Geef snel de juiste gegevens door aan info@adcommunicatie.nl.
Controleer op www.onsmierlohout.nl en klik onderaan de pagina op verenigingsgids.

Ons

#MIERLO-HOUT
VERENIGINGSGID#
S

Bewoners:
In de hopelijk na-corona-periode willen we graag het verenigingsleven weer bij de inwoners onder de aandacht brengen. Bent u op zoek naar een fijne bezigheid, meld u
aan bij de verenigingen of word vrijwilliger. Samen sterk!
Redactie Ons Mierlo-Hout Magazine
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2018-2019

2022-2023

Gratis fles
Vlammensaus t.w.v.
€ 3,69 bij aankoop
van een doos
Vlamtosti’s 20 stuks
of Tosti Ham/Kaas
24 stuks.

Geef je dromen een Kanzz
Waar droom jij over voor later?
Wil je eerder stoppen met werken
of echt die droomreis maken?
Om dit waar te kunnen maken
heb je vermogen nodig. Met een
financieel plan ga je nu aan de
slag voor later. Zo neem je de
juiste maatregelen voor een
zorgeloze toekomst. Bel voor
een vrijblijvende afspraak
of kijk op Kanzz.nl.

GRATIS

Hans Maasakkers CFP ®
06 - 505 24 702
Hans@kanzz.nl

www.diepvriesspecialist.nl
financiële planning

wonen | hypotheek

vermogensopbouw

Helmond - De hoefkens 1B - T 0492-544407
Deze aanbieding is geldig van 22 april t/m 30 april 2022

Langer en veiliger thuis wonen
voor ouderen met dementie?
Door dementie wordt iemand steeds afhankelijker van de
directe leefomgeving. Het proces vraagt intensieve zorg en
ondersteuning van de mantelzorgers en de zorgprofessional.
Door het verlenen van passende zorg aan huis kan iemand met
dementie langer en veiliger thuis blijven wonen.
Om beter, langer en actief thuis te kunnen blijven wonen voor ouderen
met dementie biedt Samen Verder de volgende hulp en ondersteuning:

Casemanager

Ondersteuner/maatje

De steun en toeverlaat voor cliënten en
mantelzorgers bij het omgaan met dementie.

Zorgt onder andere voor een passende
daginvulling, ontspanning en helpt bij
maaltijden.

Wijkverpleging
Voor ondersteuning bij verzorging en
specialistische verpleging thuis.

Huishoudelijke ondersteuning
Voor een leefbaar en schoon huis.

Neem conta
ct
met ons op
0492-476
001

Techniek op maat
Zodat alleenstaande beginnende
dementerenden meer dagstructuur hebben
en mantelzorgers via leefstijlmonitoring een
signaal kunnen ontvangen van hun naaste.

Kijk wat úw specifieke mogelijkheden
zijn op www.samenverder.nl
of neem contact met ons op:
0492 - 476 001 / info@samenverder.nl

SAMENVERDER.NL
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Omdat iedereen anders is...

KINDERMERKKLEDING

NIEUW IN
MIERLOHOUT

VOOR
JONGENS

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
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

EN
MEIDEN
MAAT 50
T/M 1 7 6
H O O F D S T R A AT 1 4 2 , 5 7 0 6 A N H E L M O N D | 0 4 9 2 - 3 8 0 6 6 2
W W W. 2 R E B E L S H E L M O N D. N L | 2 L I T T L E R E B E L S @ G M A I L .C O M

TAXICENTRALE
BRANDEVOORT
AIRPORT TAXI HELMOND E.O.
0492 – 781122
planning@taxicentralebrandevoort.nl
www.taxicentralebrandevoort.nl

Stationsfaciliteiten
• Shop (kadoartikelen)
• 24-uurs betaalautomaat
• Bemand
• Wasserette
• Dogwash
• Luchtpomp

ONZE DIENSTEN

•
•
•
•

Stofzuiger
Wasbox
Wasstraat
Gasflessen
Benegas en
Primagas

Shop openingstijden
Ma.t/m Vr. 07:00 - 21:00. Zaterdag 07:30 - 20:00. Zondag 08:30 - 20:00

Benthem 3, 5761 PN Bakel

8

0492 341 430

Luchthavenvervoer | Groepsvervoer | Zakelijk vervoer
Particulier schoolvervoer | Ziekenvervoer

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

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

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

www.taxicentralebrandevoort.nl

Bridgen in Mierlo-Hout
Sinds september 1998 heeft Mierlo-Hout een bridgeclub onder de naam ’t Houtse Slem. We
bestaan dus bijna 25 jaar. De bedoeling is dat mensen uit Mierlo-Hout maar natuurlijk ook van
daarbuiten, in een gezellige en ontspannen omgeving het spel kunnen spelen. We richten ons
op zowel ervaren als minder ervaren spelers, zodat iedereen op zijn eigen niveau kan bridgen.
Houtse Slem doet dat in Wijkhuis De Geseldonk aan de Cederhoutstraat. We hebben daar een
ruime zaal met aangrenzende horeca voor een drankje in de pauze.
Onze club telt op dit moment circa 50
leden, zodat we wel wat nieuwe aanmeldingen kunnen gebruiken. We spelen een
competitie in 2 lijnen met promotie en
degradatie na iedere speelronde. We spelen onze competitie op maandagavond
van 19.30 (19.00 aanwezig zijn) tot tegen
23.00 uur. Een aantal keren per jaar houden we een speciale drive in sfeer. Dat
doen we met Kerstmis, Pasen en aan het
eind van de competitie met een slotdrive.
Na het afronden van de reguliere competitie gaan we rond mei verder met een
zomercompetitie die tot aan de vakantieperiode duurt.
Verder heeft onze club een bridgemiddag
op vrijdag. Deze is bedoeld voor zowel
leden als niet-leden en dus toegankelijk

voor iedereen die wil bridgen. Ook dat
is in de Geseldonk. We starten om 13.30
(om 13.00 aanwezig zijn) tot ongeveer
17.00 uur. Aan niet-leden vragen we een
bijdrage van € 1,00 en de bedoeling is dat
men zich als paar aanmeldt.
Inmiddels is de lopende cursus afgesloten, zodat we weer willen starten met een
nieuwe cursus ‘bridgen voor beginners’.
We geven deze cursus in eigen beheer
met een docent uit onze club, die de lessen bij hem thuis (Mierlo-Hout) verzorgt.
We kiezen ervoor om dat met een kleine
groep te doen van maximaal 5 deelnemers. Voorwaarde is wel dat deelnemers
lid worden van onze vereniging. Dat lidmaatschap is gekoppeld aan het cursusgeld. Belangstellenden voor deze cursus

kunnen zich aanmelden of informatie
vragen bij Theo Leijten (06 – 21 42 51 09
of t.leijten2@hotmail.com)
Indien je lid wilt worden van ’t Houtse
Slem dan kun je contact opnemen met
onze secretaris/ledenadministratie Gerrit
van Stempvoort (06 – 50 70 53 84 of gerritvans@hotmail.com) Een lidmaatschap
kost € 35,00 per jaar, waarin deelname
aan alle activiteiten zijn inbegrepen, inclusief het vrijdagmiddagbridge.
Graag zien we u de komende periode
voor een van onze activiteiten.

Het bestuur van
“t Houtse Slem

F | ’t Houtse Slem
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50 jaar judo in
Mierlo-Hout
De judovereniging staat aan de vooravond van
haar 50-jarig bestaan. Een heugelijk feit, wat niet
zo vanzelfsprekend is als de meesten misschien
wel denken. Mensen blijven over het algemeen geen
50 jaar lid van een vereniging, dus moet je er vanuit
gaan dat er binnen dit tijdsbestek velen, met name
kinderen, lid zijn geweest van onze judovereniging. Dat
er überhaupt ooit een judovereniging in Mierlo-Hout is
ontstaan, is op zich al opmerkelijk. De rede voor het ontstaan
is al een uitgebreid verhaal waard, maar laten we het bij
de grote lijnen houden:
De geschiedenis
De huidige voorzitter, Harrie de Greef,
was als jong menneke lid van ‘De eerste
Lieshoutse Judovereniging’. Drie maal in
de week werd hij, achter op de fiets van
zijn vader, Sjef de Greef, naar Lieshout
gebracht. Op een gegeven moment moet
Sjef gedacht hebben dat dit ook anders
moet kunnen en vatten de gedachte post,
dat hij misschien wel een judovereniging
in Mierlo-Hout zou kunnen oprichten. En
met deze gedachte ging hij aan de slag en
samen met de gemeente Helmond en de
SOM leidde dit tot het resultaat dat op 2
mei 1972 de oprichting van Judovereniging Mierlo-Hout een feit werd. Eddie van
de Pol werd aangetrokken als hoofdtrainer en die zorgde, samen met een aantal
assistent-trainers, dat er maar liefst aan
180 leden les werd gegeven.
Helaas, of misschien wel gelukkig, kozen
Eddie en de judovereniging ervoor om na
een jaar te stoppen met de samenwerking. We moeten het toenmalige bestuur
een enorme pluim geven voor wat er toen
heeft plaatsgevonden. Iemand was op de
hoogte dat Hans Spermon door de TU in
Eindoven naar Eindhoven was gehaald,
als coach en trainer van het waterpoloteam. Daarnaast gaf Hans ook judo. Voor
niet-judokenners was de naam van Hans
Spermon wat minder bekend, maar binnen de judowereld was Hans een grote
meneer, die jarenlang in de schaduw van
Anton Geesink had geopereerd. En met
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de komst van Hans naar Mierlo-Hout,
kreeg het judo een enorme opsteker.
Hans was een eigenzinnige persoon, die
zijn eigen idee over het moderne judo had
en dat werd door hem in Mierlo-Hout uitgedragen.
Na een aantal omzwervingen, via gymzaaltjes in het Carolus, de Odulfusschool
en de huishoudschool kwam de judovereniging in november 1979 in de sporthal
aan de Mahoniehoutstraat terecht. Daar
ging het gestaag vooruit en werden er
gedurende lange tijd jaarlijks een pinkstertoernooi en de samoeraicompetitie
georganiseerd. Maar zoals het gaat in het
leven, zijn er goede en minder goede perioden. Voor onze vereniging was dit niet
anders. Bij Hans Spermon werd er Parkinson geconstateerd en het verzorgen van
de lessen werd steeds moeilijker. Gelukkig
heeft hij tijdig Harrie de Greef voorbereid
op zijn taak van toekomstig hoofdtrainer
en heeft hij Harrie vanaf de zijlijn nog een
tijdlang gecoacht.
Vervolgens kwamen er begin jaren negentig signalen dat de sporthal zou worden
geprivatiseerd. Polaris stond samen met
de judovereniging aangemerkt als hoofdhuurder, maar als snel bleek dat we in
de onderhandelingen buitenspel werden
gezet. Het resultaat was dat er uiteindelijk geen goede accommodatie binnen de
sporthal voor ons overbleef. We moesten
sporten in een hal waar tegelijkertijd werd

gevolleybald, zonder een goede afscheiding. Dit samen met het wegvallen van
Hans Spermon, zorgde ervoor dat het
ledenaantal daalde tot onder de 60. Een
drama voor de vereniging. Als toenmalige voorzitter ben ik samen met Harrie de
Greef op zoek gegaan naar een geschikte
ruimte voor de judovereniging. We zijn bij
Cor Kroon geweest, omdat ‘De Halter’ weg
was uit de laagbouw bij Munsters staalbouw, maar Cor zag dit niet zitten. Harrie heeft zelfs overwogen om een pand
in de Cederhoutstraat te kopen. Maar de
ruimt was niet geschikt. Inmiddels was
de basisschool ‘De Koperwiek’ niet langer in gebruik en heb ik bij de gemeente
een verzoek ingediend om daar te moge
trainen. Maar dit was voor de gemeente
niet mogelijk, want het gebouw viel onder
cultuur en niet onder sportzaken. Een half
jaar later werd ik gebeld door Ellen van de
Boogaard van de gemeente Helmond,
met de vraag of we nog interesse hadden
in de locatie ‘De Koperwiek’.
Met geld van de gemeenten en daadkracht van het bestuur, leden en vrijwilligers, hebben we toen de DOJO ingericht
op de huidige locatie en zijn daar in augustus 1995 ingetrokken. Helaas heeft
Hans Spermon dit niet meer mogen
meemaken, hij is op 11 december 1994

overleden. Als bestuur hebben we toen
een erg ambitieus actieplan opgezet en
zijn er vol voor gegaan. Het resultaat was
dat we op 7 april 1997 Robin Rijnders als
100ste nieuwe lid mochten verwelkomen.
Een geweldig succes na alle tegenslagen.
In mei 1997 werd het 25-jarig jubileum
groots gevierd in onze eigen DOJO. Dat is
nu alweer 25 jaar geleden.
Heden
Het bestuur en vrijwilligers zijn ook vandaag de dag nog volop bezig de vereniging gezond en interessant te houden
voor leden en aspirant-leden. Dit gebeurt
door het geven van judolessen, maar
daarnaast ook het werven van leden, het
verzorgen van nevenactiviteiten, zoals het
paaseieren zoeken, op kamp gaan of slapen in de DOJO, droppings, BBQ en een
nieuwjaarsborrel. Het is er de afgelopen
jaren zeker niet makkelijker op geworden
om een vereniging gezond te houden.
De jeugd van tegenwoordig heeft zoveel
afleiding, dat sporten vaak niet meer op
de prioriteitenlijst voorkomt. Op zich erg
jammer omdat gezond leven steeds grotere maatschappelijke aandacht krijgt.
Steeds meer kinderen hebben te kampen
met overgewicht en hebben te weinig beweging. Het ligt natuurlijk niet alleen aan
de kinderen, ook de ouders hebben hierin

een rol te vervullen. Als de kinderen niet
worden gestimuleerd en ook de ouders
weinig tot niets aan sport of beweging
doen, zullen de kinderen ook niet voorop lopen. Gelukkig zijn we nog altijd in
staat gebleken zelfstandig de judolessen
te verzorgen. Ook nu beschikken we nog
over drie judoleraren, Mark de Greef (zoon
van Harrie en kleinzoon van de oprichter
Sjef de Greef), Bart van Kessel en Jean
Claude de Leeuw. Zij verzorgen de judolessen op woensdagavond, donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagmorgen.
Op dinsdagavond worden de jiujitsulessen verzorgd door Michel Knoops.
Het judo
Judo is na het boksen de oudst bekende
‘gevechtssport’ in Nederland. Jigoro Kano
(Japan 1860-1937) was niet bepaald gelukkig met het in zijn ogen ruwe Jiujitsu
en richtte in 1882 de Kodokan-school op.
Hiervoor wordt hij geëerd als de geestelijk
vader en grondlegger van de judosport.
Een sport die, niet zo verwonderlijk door
de Japanse invloed, bol staat van Japanse gebruiken en tradities. In Japan
wordt judo dan ook op alle scholen gedoceerd als sport. Dit omdat judo meer
is dan alleen sport. Bij judo zijn hygiëne,
respect voor de ander en zelfbeheersing
net zo belangrijk als het leren van vallen

en werptechnieken. Vandaar dat artsen
en therapeuten judo ook vaak aanbevelen als sport. Daar komt nog bij dat je alle
spieren in je lichaam gebruikt en het ook
je conditie op peil houdt. Je raakt nooit
uitgeleerd, kunt doorgaan tot de 11de Dan,
wat voor een heel klein selecte groep judoka’s is weggelegd, en je kunt het tot op
zeer hoge leeftijd blijven beoefenen.
Naast het judo is Judovereniging Mierlo-Hout een aantal jaren geleden ook
gestart met het geven van Jiujitsu-lessen
aan volwassen en jongvolwassen dames
en heren. Het is niet het Jiujitsu zoals het
vroeger werd gegeven, maar meer eigentijds. Ontdaan van franje en meer gericht
op de praktijk. We hopen niet alleen, maar
doen ook onze uiterste best, dat dit jubileum gevierd zal gaan worden en ook dat
het zeker niet het laatste jubileum zal zijn
in de toekomst van onze vereniging.
Mocht dit schrijven je interesse op enigerlei wijze gewekt hebben, kun je geheel
vrijblijvend contact opnemen of op een
van de trainingsavonden een kijkje komen
nemen in onze DOJO aan Tarbotstraat 16
in Mierlo-Hout.
Theo Kanters
www.jvmh.nl
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10% KORTING
OP YOGHURT
PRODUCTEN.

2 VERS BEREIDE
MAALTIJDEN

NU VOOR

€10.-

TEGEN INLEVERING VAN DE BON.

BIJ BESTEDING VAN € 50,EEN TEGOEDBON T.W.V. € 5,BIJ VOLGENDE AANKOOP.
WWW.JUWELIERVANDENAKER.NL

BIJ BESTEDING VAN € 100,EEN TEGOEDBON T.W.V. € 10,BIJ VOLGENDE AANKOOP.
OPEN NU EEN BETAAL-EN SPAARREKENING BIJ VELDSINK BEKX
EN REGIOBANK EN ONTVANG EEN

WWW.NEMANJA.NL

MAAND
AANBIEDINGEN
PROFITEER EN KOOP LOKAAL BIJ EEN VAN ONZE LEDEN!

ACTIES ZIJN GELDIG TOT DE VOLGENDE UITGAVE VAN HET
ONS MIERLO-HOUT MAGAZINE (27 MEI). MITS ANDERS AANGEGEVEN

CADEAUBON T.W.V. € 25,WWW.VELDSINK.NL

TE BESTEDEN BIJ DE LOKALE
MIERLO-HOUTSE ONDERNEMERS.

WWW.
BAKKERTJE.NL
WWW.BAKKERTJE.NL

HOOFDSTRAAT 150, HELMOND
0492-527726
INFO@BAKKERTJE.NL

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

€5 KORTING PER M2
WWW.DEELENSTOFFEN.NL

OP GEHELE COLLECTIE
PLAK-PVC INCLUSIEF
EGALISEREN EN LEGGEN

GELDIGHEID 22 APRIL 2022 T/M 26 MEI 2022

ONDERNEMER VAN DE MAAND

NEMANJA
Wij (familie de Brouwer) van NEMANJA zijn al
meer dan 100 jaar melkveehouder. Sinds 34
jaar op het mooiste plekje van ’t Hout, achter het
Groot Goor, lopen onze koeien te grazen. In het
verre verleden was de productie van melk en
andere boerderijproducten vooral voor eigen
gebruik. Het is voor consumenten vaak onduidelijk wat er met hun eten gebeurt.
Hoe wordt het bewerkt, wat wordt er aan de
melk toegevoegd en wat wordt eruit gehaald?
Om die redenen zijn wij een andere weg in
gegaan. Dit is 12 jaar geleden begonnen door

BUBBLE TEA
WWW.DEZOETEINVALHELMOND.NL
VONDELLAAN 62, HELMOND

12

50%
KORTING.
DIVERSE SMAKEN & TO-GO VERKRIJGBAAR

HELMOND.VLEESCHMEESTER.NL

van onze melk ijs te maken. Die verkopen we
bij Nemanja in meer dan 50 smaken! Ook hebben wij yoghurt, melk en honing. Het ijs, de
yoghurt en melk wordt ambachtelijk bereid
met verse boerderijmelk. Deze producten
zijn heerlijk romig en hebben hoge voedingswaarden. Dat verschil proef je! Naast koeien
houden wij sinds een paar jaar ook bijen. De
2 bijenvolken met duizenden bijen hebben dit
jaar 65 kilo honing geproduceerd. Dit is lokale
onbewerkte honing, rechtstreeks vanuit de
honingraten in de honingpotjes. Graag zien
we jullie binnenkort bij NEMANJA!

COMPLEET
VERZORGDE
BARBECUE
95 P.P.

€8.

TURE STORE

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

OND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL

TK2
WANDELSOKKEN

TK2
TK2 Short

4 HALEN =
3 BETALEN

WOUT VAN VLERKEN

VOOR
€14,95

WWW.WOUTVANVLERKEN.NL
Geachte heer/mevrouw,
Dorpstraat 1
1234 AB Ons dorp

MAAND
AANBIEDINGEN

SENNHEIZER HIFI
OORDOPJES
VAN €29,95

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.
Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta
sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptate. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.
Nusdamus animi, ommolupit is as aut ut doloritam, quibus pa venti te qui utem untiusam qui optiunt aut fugit quibus sit eum faccull eniene ma doluptat. Udi de es eum qui autet pora vendit ea
volore veritemporia doluptatat moluptaqui ant explita dem ulparior mint. Eperum eos nus atia nimus aut ipis doluptassit quam dolor molore prae moluptum recepro vidunt pererit autem. Poribus.
Ad que conseculpa con con net reped ut quundae ea aut alita delique voloribus dollabo rectatecte cuptatu rionemp oriamet, nim dolor alicit, volor autent perum dolenis mo estota nobit harcipsae
et que eum volupta nis sendi corrore rrovide con eos estrum autas arion re consequuntio blabores
dolore sunti ipitatem quatur saperov ideliquatam, utem lat et vidis etur molorep erepudiae repero
verume qui bla pres venti assum atestruptium ea voluptata dolut ium eum aut que res dolupta vit
que voluptas et re acientiis sit, ut optate est, a velitiaturem lam, ullestium faccus.

WWW.STRIJKSERVICEDEHANDREIKING.NL

20 % KORTING
TOT 31-07-2022

Hoogachtend,

PROFITEER EN KOOP LOKAAL BIJ EEN VAN ONZE LEDEN!

Naam ondernemer

ACTIES ZIJN GELDIG TOT DE VOLGENDE UITGAVE VAN HET
ONS MIERLO-HOUT MAGAZINE (27 MEI). MITS ANDERS AANGEGEVEN

Electro
World is een
van Voorwaarden
United Retail.Electrotechnische
Van toepassing zijn
de Algemene
Voorwaarden
Electrotechnische
Detailhandel
(AVED),
vastgesteld door Uneto, te
dieDen
bij ons
en
Van toepassing
zijn onderdeel
de Algemene
Detailhandel
(AVED),
vastgesteld
door Uneto, die
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de arrondissementsrechtbank
Haag
onder
nummer 144/1996 ter inzage
liggen
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verzoek 144/1996
onverwijldter
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kosteloos
zullen
worden
toegezonden.
bij
de arrondissementsrechtbank
te Den
Haag
liggen
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onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.
Member of the

Mooi voor elkaar

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL

ONDERNEMER VAN DE MAAND

WIM MULKENS
Wim Mulkens: Al ruim 50 jaar een familiebedrijf
in Mierlo-Hout. Wij leveren tv’s, huishoudelijke
apparaten en inbouwapparatuur, die wij met
de groots mogelijke zorg en nazorg installeren.
Ook zorgen wij ervoor dat u alle apparaten kunt
bedienen wanneer wij bij u weggaan.
Wij en u hebben er tenslotte niets aan als u
iets bij ons koopt en het niet kunt gebruiken.
En natuurlijk zijn wij niet te beroerd om daarna nog eens terug te komen als u iets toch
nog niet helemaal begrijpt. Daarnaast zullen

WWW.WIMMULKENS.NL

mankementen voor zover mogelijk verholpen
worden door onze eigen technische dienst. U
kan bij ons terecht voor bijna alle merken, u
vraagt en wij zoeken het voor u uit.
Dus schroom niet om bij ons binnen te lopen. Wij zijn 6 dagen van de week geopend
(zondags gesloten). Op de website zijn de
openingstijden te vinden. Passen deze tijden
u niet? Dan kunt u altijd nog even bellen of
mailen om een afspraak te maken. De contactgegevens vindt u ook op de website:
www.wimmulkens.nl.

NEDIS VLIEGEN
VERJAGER
OP=OP

VOOR €8,
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WWW.DEBARRIER.NL

UW MKBADVISEUR

WWW.KANTOORNEDERVEEN.NL
INFO@KANTOORNEDERVEEN.NL
0492-668150
HOOFDSTRAAT 129, HELMOND

EEN GRATIS
DRANKJE BIJ EEN
12 UURTJE
LUNCHGERECHT

10%
KORTING
OP EEN AANHANGWAGEN
WWW.OPSLAG-VERHUISBOX.NL

HUUR HELMOND
7:00 / 20:00 UUR

500 VISITEKAARTJES
INCL. OPMAAK
WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

NU VOOR

€18.13

Jubilarissen-feestavond
Scouting Mierlo-Hout
Op afgelopen zaterdagavond 12 maart verzamelden alle leiding,
vrijwilligers en hun partners van Scouting Mierlo-Hout zich
bij Snookertown voor een gezellig feestje! Door corona is er de
afgelopen jaren geen gelegenheid geweest om onze jubilarissen
in het zonnetje te zetten, dus hebben we hierin wat achterstallig
onderhoud. Dit heeft geresulteerd in 17 jubilarissen en zij zijn
samen goed voor 296 jaar scoutingervaring!

Dit is natuurlijk een fantastische prestatie
wat veel zegt over het gevoel van thuishoren, betrokkenheid en vertrouwen in en
met elkaar bij Scouting Mierlo-Hout. Toch
zijn wij ook blij te kunnen vermelden dat
er veel leiding is met geen jubileumjaren,
dit betekent dat we nieuwe aanwas hebben, de nieuwe generatie. Bijzonder is de
benoeming van ereleden; dit zijn leden
die door hun jarenlange trouwe inzet een
fantastische bijdrage voor de vereniging
hebben betekend. De ereleden Trees van
de Westerlo en Frits Verlijsdonk (foto) zijn
de eerste ontvangers van het ereteken
van Scouting Mierlo-Hout.
Per 1 januari 2022 is er ook een nieuw
groepsbestuur aangetreden: Martijn van
Oorschot (voorzitter), Marc Kerkhof (secretaris), Han van Eijk (penningmeester),
Cindy van Oorschot (groepsbegeleider),
Simon van de Westerlo (pr-commissie), Lisanne Verbunt (vice- voorzitter),
Marlie Wintjes (pr-commissie). Zij nemen het stokje over van Ruud Zieverink
(oud-voorzitter), Paul Smits en Johan
Knapen. Nogmaals bedankt voor jullie
inzet in het groepsbestuur van Scouting
Mierlo-Hout. Gelukkig betekent het afscheid van de oud-bestuursleden geen
afscheid van de vereniging en wordt raad,
daad en ervaring nog steeds ingezet voor
Scouting Mierlo-Hout. De voorzitter, Martijn van Oorschot, trapte de avond af met

de woorden blij te zijn weer eens met
elkaar een feestje te kunnen vieren. Hij
spreekt de hoop uit dat we de weg naar
het nieuwe normaal voort kunnen blijven
zetten en daardoor ook weer wekelijks
groep kunnen draaien en met onze leden
op weekend en op zomerkamp kunnen
gaan. Het nieuwe normaal weliswaar tussen aanhalingstekens, want een volgende
crisis heeft zich alweer aangediend door
de oorlog in Oekraïne.

Erelid Frits Verlijsdonk ontvangt het
ereteken van Martijn van Oorschot
| F Scouting Mierlo-Hout

Ook bij Scouting Mierlo-Hout maken we
ons hier ernstige zorgen over en daarom
besloten we om direct in actie te komen.
Als bestuur van Scouting Mierlo-Hout
en Stichting Jeugdbelangen hebben we
al onze leden en vrijwilligers gratis de
'Scouts for Ukraine'-badge aangeboden,
ter waarde van 3 euro. De opbrengst van
de badge gaat naar de 'National Organization of the Scouts of Ukraine' en 'Guiding in Ukraine'. Daarnaast heeft ieder lid,
leiding en vrijwilliger een vrijwillige bijdrage kunnen doen via onze doneeractie en
wij zijn reuzetrots om hier te kunnen vermelden dat we in totaal 350 euro hebben
opgehaald!
Mocht jij nu ook bij deze fantastische vereniging willen horen of ben je nieuwsgierig
naar wat we allemaal nog meer doen; kom
gerust eens langs op zaterdagmiddag bij
onze boerderij aan de Koeveldsestraat 4.

Badge ‘Scouts for Ukraine’
| F Scouting Mierlo-Hout

www.onsmierlo-hout.nl
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Danspresentatie
Dansvereniging
X-perience
Op zaterdagmiddag 23 april organiseren wij in Wijkhuis ‘t
Brandpunt onze jaarlijkse danspresentatie. Met een heel aantal
groepen en solo’s nemen we deel aan danssportwedstrijden in
garde- en showdans.
Bij Dansvereniging X-perience kun je echter ook dansen ‘voor de
Fun’. We hebben FunGroepen voor kleintjes vanaf 5 jaar, maar
ook een FunGroep voor de leeftijd vanaf 25 jaar. Met deze FunGroepen nemen we niet deel aan wedstrijden/toernooien.
Op deze middag kunnen jullie genieten van een impressie van
al onze dansen, die zowel in groepsverband of als solo worden
uitgevoerd. En uiteraard laten ook de FunGroepen in een leuke
dans zien wat zij geleerd hebben.
Uiteindelijk hopen we met onze wedstrijddansen gekwalificeerd
te worden en deel te kunnen nemen aan de Europese Kampioenschappen. Deze worden gehouden op 6, 7 en 8 mei in Sportcentrum Maaspoort in Den Bosch. Wij zien er naar uit om jullie te
mogen begroeten op onze danspresentatie!
Locatie: Wijkhuis ’t Brandpunt
Datum: 23 april 2022
Aanvang: 14.00 uur, zaal open 13.30 uur
Entreeprijs: € 5,- . Dit in inclusief 1 consumptie.
Secretaris@dvxperience.nl

Minifun | F Dansvereniging X-perience

TeenGarde | F Dansvereniging X-perience

column

Willem
Willem? Welke Willem? Waarom Willem? Willem wat? Nou ik
wil het graag even hebben over Kardinaal Willem van Enckenvoirt! In de laatste editie van de Damiaan besteedde Stijn
Fens in een column aandacht aan het ‘Andrianus-jaar’.
Een herdenkingsjaar waarbij wordt herdacht dat onze enige
Nederlandse paus Adrianus IV (Adriaan Floriszoon) 500 jaar
geleden tot paus werd genoemd. In de column van Stijn Fens
werd op het eind ook aandacht besteed aan Kardinaal Willem
van Enckenvoirt. Onder paus Adriaan IV werd hem dat ambt in
Rome gegeven na eerst bisschop van Fortosa in Spanje te zijn
geweest. Willem was een Mierlo-Houtenaar! Hij werd geboren
in het gehucht Berenbroek. Nu gaat het verhaal rond dat Willem toen hij in de dreven van Mierlo-Hout (nadien Apostelwijk)
wandelde een belofte deed die verstrekkende gevolgen had.
Zo gooide hij zijn hoed op de grond en beloofde op die plaats
een ‘huis te bouwen voor 12 armlastigen mannen’ als hij een
functie zou krijgen in de staf van zijn Leuvense studievriend
Adrianus Floriszoon Boeyens! En jawel, hij werd door Adrianus
IV tot kardinaal benoemd en hield Willem van Enckenvoirt zich
aan zijn woord. Onder regie van zijn zus werd het Apostelhuijs
gebouwd en werden 12 arme mannen verpleegd. Naast het
Apostelhuijs werd ook een kapel gebouwd. Het gebouw heeft
eeuwen dienst gedaan en is ten slotte afgebrand.
Er zijn diverse resten gevonden tijdens werkzaamheden in het
wijkpark en de contouren van de grachten en de oude watermeterput zijn nog zichtbaar. Mogelijk was dit de aanzet voor
het huidige verzorgingshuis Alfonsus incusief kapel?! De projectgroep Buurtpreventie Apostel had in de (imitatie)waterput
in de Aposteldreef aandacht voor de kardinaal gereserveerd en
er was een maquette van het Apostelhuijs opgesteld. Ook waren in de put gevonden resten tentoongesteld, die onder andere waren verzameld door de vorig jaar overleden Doortje van
den Elsen, de bewoonster van de Apostelhoeve. Jammer genoeg hebben we de tentoongestelde zaken moeten weghalen,
nadat de glasplaat van die waterput tot 2 keer toe was vernield.
Kortom, Mierlo-Hout heeft een bekend religieus persoon in
haar midden gehad en die ligt nu begraven in een van de vele
basilieken te Rome (graftombe in de Santa Maria dell’Anima
in Rome). Hij overleed op 19 juli 1534. In het boekje ‘de Kardinaal en het Apostelhuis’ wordt ook aandacht besteed aan de
kardinaal.
Conclusie: we zouden Willem van Enckenvoirt hier op ’t Hout
ook moeten gaan herdenken! Niet als heilige of zaligmakende,
maar meer als een van de bekendste (religieuze) Mierlo-Houtenaren. Toch iets om trots op te zijn! Er zijn al contacten gelegd met pastor Pieter Scheepers, wie weet wat dat nog gaat
opleveren?!
Tot ziens op ’t Hout.
Gr. Berry Smits

15

De schoorsteen van de Stinove staat er
nu maar eenzaam bij | F Wendy Lodewijk

De ‘Stinove’:
niet zomaar een
schoorsteen
Wie van Mierlo-Hout richting Stiphout gaat, ziet hem
eenzaam staan: de schoorsteen van de toenmalige
steenoven aan de gelijknamige weg. Nu valt hij op door
zijn smalle en hoge verschijning, vroeg was dat anders;
toen stonden er in dit gebied wel 30 schoorstenen. We
gingen in gesprek met Jan van Bussel, die ons veel wist te
vertellen over deze toch wel opvallende, solitaire pijp.
Door: Wendy Lodewijk
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De factuur van opa Van
Bussel voor het leveren van de
bouwmaterialen
| F Jan van Bussel

De Nijverheid
Jan vertelt: “De Stinove, zoals we de
steenfabriek van weleer in Helmond noemen, werd gebouwd op aangekochte grond
van landbouwer Klaasen, ergens rond 19101911. In 1912 is hij officieel geopend en in gebruik genomen. Op dat moment behoorde
de Steenoven nog tot de gemeente Mierlo.
Later is dat met de annexatie bij Helmond
gekomen en behoort het toe aan Mierlo-Hout. Het ligt net op de grens met Stiphout. Het is niet voor niets dat de steenfabriek hier gebouwd werd; er werd in Stiphout
volop leem gewonnen, wat als grondstof
voor bakstenen kan dienen. De straatnaam
‘Leemkuilen’ verwijst nog naar de vroegere
leemwinning. Eenmaal gebouwd, verliep alles nog niet zonder slag of stoot om de fabriek in gebruik te nemen. Om de leem naar
de fabriek te vervoeren, moesten er treinrails
aangelegd worden met alle bijbehorende
gedoe. Maar uiteindelijk stond daar wel een
goed functionerende steenfabriek, bekend
in de wijde omtrek.”
De steenfabriek had in beginsel
vijf vennoten:
• J. van Grootel,
de gemeenteontvanger van Mierlo
• H. van der Meeren, een linnenfabrikant
• De heer Sprangers, steenfabrikant
• H. Kollenburg, landbouwer
• J. Croonen, boekhouder

In 1924 kwam een zoon van de eerste
vennoot (Van Grootel) in dienst. Hij bekleedde de functie van directeur en gaf de
steenfabriek een naam: De Nijverheid.
De steenoven heeft tot ergens in de jaren
70 als zodanig gefunctioneerd. Later, zo
eind jaren 70, kreeg het een horeca-functie, uitgebaat door René van Thiel. Zijn
zonen hebben het met de tijd overgenomen. Het restaurant werd helaas in 2019
failliet verklaard, waarna het gebouw geen
nieuwe bestemming kreeg. Uiteindelijk is
het afgebroken. De schoorsteen is echter
blijven staan, mede omdat dat het benoemd is tot gemeentelijk monument.
Opa Van Bussel
De Stinove heeft toch wel een speciaal
plekje in het hart van Jan. “De betrokkenheid van ‘ons thuis’ met de Stinove was
groot. Mijn opa heeft onder andere de kalkzandstenen geleverd voor de bouw ervan.
Ik heb zelfs de factuur van alles wat opa
geleverd heeft hier nog liggen. Mijn opa was
een zogeheten vrachtrijder en leverde allerlei spullen. Stenen, zand, grind, cement,
hout, noem maar op. Dat werd dan op een
platte kar met paard vervoerd. Je bestelde
die spullen ook per kar. Vervolgens werd bij
het ontvangen van de betaling de zegel afgetekend. Zo anders dan hoe het nu gaat”,
zegt Jan met een glimlach.

De Stinove in vroeger tijden
| F Archief Jan van Bussel

“Wat is er toch veel veranderd in die 100
jaar. Opa ging toentertijd met een paardje
naar de kerk. Hij was destijds de enige, dat
viel wel op. Na afloop van de dienst dronken de mensen dan samen een borreltje
of koffie bij Het Aambeeld, waarna opa
weer op huis aan ging. Hij had echt iets
met ‘die hoek’.”
Monument
Doordat de schoorsteen een gemeentelijk
monument is, staat hij dus nog overeind.
Uiteraard niet meer functioneel. Toch zou
er nog een (ronde) plattegrond van bestaan. Op dit moment staat hij er eenzaam en alleen, al zouden er ook plannen
zijn om naast de schoorsteen weer een
bedrijfspand te gaan bouwen. Tot die tijd
blijft hij opvallen en functioneert hij wellicht ook als zogeheten ‘landmark’. Veel
mensen zullen nog een herinnering hebben aan de ‘Stinove’ en de tijd van weleer.
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“Het goedkoopste adres voor uw tuin”

Altijd diverse aanbiedingen:
Vernieuwd, alles verhard en op verkooptafels

24 Waldsteinia voor € 1,00
• T.z.t. Vele soorten Perkgoed, kuipplanten, hangpotten enz.
• Graszoden, 1e keus , kan ook gelegd worden
• Groot assortiment planten, dit jaar zeer uitgebreid,
ook meer dan 300 soorten vaste planten
• Siergrind 25 kg vanaf € 2,50
• Mooi verschillende wandhangers per seizoen nu met Violen en aardbeien
• Kunstgras van goede kwaliteit
• Tevens aanleg van tuinen: incl. grondwerk, bestrating,
regeninstallatie, beplanting enz.

per stuk

Tuincentrum
Milheeze
Altijd diverse aanbiedingen:

24 Waldsteinia
voor
€ 1,00
Schutboomsestraat
2 • 5763 BR
MILHEEZE
per stuk
Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
Tuincentrum Milheeze
www.tuincentrummilheeze.nl
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE
Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Openingstijden:

Monuta Magis.
Voor de uitvaart
die bij uw
dierbare past.
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E: jmagis@monuta.nl
I: www.monutamagis.nl
T: (0492) - 66 60 00
(dag en nacht)

ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur • za 9.00 – 17.00 uur OP ZONDAG IN APRIL EN MEI OPEN VAN 10 - 16 UUR
Ook als u niet of
9.00 – 17.00 uur OP ZONDAG IN APRIL EN MEI OPEN VAN 10 - 16 UUR
elders verzekerd bent.

Airconditioners
voor koeling en
verwarming.

Magis

DAMESKLEDING SIERADEN
ACCESSOIRES
JUKEBOXEN
VINYL LP/SINGLES
Elsbeen van Baerlestraat 4,
Mierlo-Hout | 06-520 310 28
www.dvairco.nl

O F F I C I Ë L E
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D E A L E R

VA N

TEN

www.henkvanrooijfietsen.nl

ENS

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

Airco Service
Bandenwissel
ONZE SERVICES
Leenauto beschikbaar
Haal- en brengservice
Trekhaakmontage
Koffie en thee staan klaar
Uitlaan
Wachtruimte
Verkoop occasions
Kleine schades
Onderhoud en reparatie van personenen lichte bedrijfswagens
Apk-keuringen (ook voor diesel)

E DI

FIETSEN

ONZ

De beste service. De ruimste keuze.
Veel op voorraad.

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

Sint Sebastiaanweg, 5731 PE Mierlo • info@avdheuvel.nl
Tel: 0492-661516 • www.autobedrijfvdheuvelmierlo.nl

Helmondse
jongeren winnen
debatwedstrijd
Vrijdag 1 april vond op het provinciehuis in Den Bosch de
voorronde van de debatwedstrijd Op Weg Naar Het Lagerhuis,
gekoppeld aan het televisieprogramma van BNNVara
plaats. 18 middelbare scholen uit Noord-Brabant stuurden
een team naar de provinciale ronde, waar het Helmondse
Dr.Knippenbergcollege van won en met een gouden beker naar
huis ging. En dat is geen grap. De 17-jarige Sarah Broekmeulen
komt uit Mierlo-Hout en deed aan de wedstrijd mee.

Door: Floortje Jansen

Verschillende debatten
Geheel zonder grappen werd de wedstrijd
niet gewonnen. Bij ‘Het Lagerhuis’ wordt
namelijk gelet op verschillende aspecten
van een debat, waarbij humor ook van groot
belang is. Deze zeven punten vormen het
beoordelingssysteem. Zo is er in een ronde
een speech, genaamd de V-Rede, of een
1-op-1 debat. Hierbij neemt één debater het
op tegen een tegenstander van een andere
school. De winnaar van één van deze twee
onderdelen verdient een punt voor het team.
Verder is er in iedere ronde een vaste rollendebat, waarbij het hele team samen achter
één standpunt staat en een zogeheten ‘360
gradendebat’. “Halverwege gaat er dan een
zoemer af en verander je van standpunt”,
vertelt Sarah. De tegenstanders worden de
voorstanders en vice versa. “Dat kan heel
verwarrend zijn.”
Ervaring
Sinds de derde klas zit Sarah bij de debatclub, geïnspireerd door onder andere haar
oudere zus. “Thuis ging ik discussies al niet
uit de weg. Maar bij het vak Nederlands vond

ik het onderdeel debatteren altijd saai”, vertelt ze. De onderwerpen die aan bod kwamen bij geschiedenis en maatschappijleer
interesseerden haar veel meer. Gelukkig voor
haar gingen de stellingen bij de debatclub
daar meer op in. “Het bleek vooral heel leuk
en gezellig te zijn!” In dat jaar mocht ze mee
naar de wedstrijd als ‘junior debater’ in het
reserveteam. Soms is er namelijk een oneven
aantal scholen, waardoor een team wordt
opgesteld uit alle reserves om het gat op te
vullen. “Dat was dat jaar ook het geval, waardoor ik toch kon proeven aan de sfeer en de
actie. Tot dat moment vond ik de drempel te
hoog om zelf op te staan en iets te zeggen”,
vertelt Sarah. “Ik dacht, zo’n team van reserves is wel echt het afvoerputje. Maar met hen
samen bleek de tegenstander helemaal niet
zo intimiderend te zijn.”
Favoriete wedstrijd
Er zijn wel meer debatwedstrijden en -toernooien waar het team van het Dr.Knippenbergcollege aan meedoet, maar aan Het Lagerhuis blijft het het meest trouw. “Iedereen
werkt ernaartoe”, vertelt Sarah. “Of je nou geselecteerd wordt of niet, zodra de stellingen
bekend zijn, verdelen we ze en gaan we bear-

gumenteren. Daarna oefenen we iedere week
een debat samen.” De selectie zelf is dan ook
een spannend moment. Teleurstelling hoort
daarbij. Maar, zo merkt Sarah, iedereen leeft
mee met de groep die wel gaat. “Iedereen wil
namelijk dat we zover mogelijk komen.” Het
gaat natuurlijk niet om het winnen, maar ‘dat
is wel heel leuk’,” lacht ze. De onderwerpen
zijn divers. “Soms zitten er stellingen tussen
waar ik niks over weet”, vertelt Sarah. Door
zich in te lezen en meer informatie op te
zoeken komt ze tot stof om een mening te
kunnen vormen. “Daar leer je heel veel van.”
Verwachtingen
“De wedstrijd zelf is echt het hoogtepunt”,
vertelt Sarah. “We zijn allemaal vroeg opgestaan om met de bus naar Den Bosch
te gaan. Daar begint de sfeer al.” Legendes
over hoe vreselijk bepaalde tegenstanders
zijn worden al ver van tevoren verspreid. “Als
broekie die dat nog nooit heeft meegemaakt
mag je dan eindelijk tegen die ene school
waar iedereen het altijd over heeft. Na de
wedstrijd blijken ze heel gezellig.” En dan
mag je ineens door naar de finale. “Dan moet
je je echt gaan bewijzen”, zegt Sarah. “Ineens
mag je in de Statenzaal met een microfoon
die je doorgeeft en zit er publiek bij. Scholieren waarvan je eerder hebt gewonnen leven
mee en willen ook echt dat je wint.” Vijf minuten van tevoren hoort het team welke kant
ze moeten verdedigen, de voor- of de tegenpartij. Daarna krijgen ze ook even voorbereidingstijd. “Als een stel gekken roepen we dan
door elkaar: ‘Let hierop! Zeg jij dit, dan kan hij
daarop reageren!’ Dat is heel stressvol, maar
ook echt grappig.” Nu op naar de kwartfinale.
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Een graf in de natuur is
groen, duurzaam en voor altijd
De eeuwige grafrust staat ook garant voor eeuwige
natuur. Bovendien vraagt een graf in de natuur geen
onderhoud en zijn de kosten eenmalig. Zo laten we
geen extra zorgen na, maar wel een fijne plek voor
gedenken en herinneren. Reserveer deze plek al bij
leven, dat maakt wensen kenbaar en ontzorgt onze
naasten.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst tot
zonsondergang, de openingstijden van de natuur.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Maak gerust een afspraak
voor een rondleiding en/of een oriënterend gesprek.

Voor altijd
in prachtige natuur,
tegen het dal van de Aa
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474 | ww.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl
f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00
NU OOK
AVONDSPREEKUUR
Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
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Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

Bijzonder Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar in het zonnetje
gezet met een prachtige bos bloemen van Bloemboetiek
Nicole. Dit keer is de keuze gevallen op Jack en Roswitha
Biermans alom bekend als de Houtse slagerij.

Verse worst en gehakt was zijn passie
Vader Harrie wilde graag een eigen slagerij
en na lang zoeken vond hij die op ’t Hout.
Het was in het jaar 1955 dat Harrie en
Greet samen met hun twee zonen Piet en
Jack de overstap maakten van het Limburgse Herkenbosch naar ’t Hout. Want
Harrie had de slagerij van Van Eekeren gelegen aan de Hoofdstraat overgenomen
om er een eigen toekomst op te bouwen.
De jongste zoon Jack had de interesses
van vader, want op 12-jarige leeftijd stond
jonge Jack al in de slagerij om vader te
helpen. Het was dan ook geen verrassing
dat Jack het slagersvak koos en samen
met zijn vrouw Roswitha (die eigenlijk
dierenarts wilde worden) in 1985 de zaak
overnam. Inmiddels hadden Jack en Roswitha (getrouwd in 1975) er al zo’n 10 jaar
ervaring op zitten en namen zij de beslissing om de slagerij in het ouderlijke pand
te verplaatsen en te vervangen voor een
nieuwe moderne slagerij in winkelcentrum ’t Hout. Jack spendeerde veel tijd in
de ambachtelijke werkplaats, want alles
zelf maken was zijn credo, van boterhammenworst tot rookvlees en van bloedworst en balkenbrij tot zult.
Grote bekendheid verwierf Jack met zijn
eigengemaakte verse worst en gehakt,
van ver uit de omtrek wist men slagerij

Biermans te vinden, want vur un goei stuk
worst wilde men toentertijd wel een stuk
verder fietsen.
Het waren lange en drukke dagen voor
Jack en Roswitha, want naast de slagerij
had Roswitha ook nog het huishoudelijke
werk met 2 opgroeiende kinderen. Na de
verbouwing van de slagerij in 2001 wilde
Jack voortaan meer uren in de winkel besteden, contact met de klanten, de klant
adviseren over het kruiden, bakken en garen van vers vlees, zowel in de braadpan
als op de barbecue.
Had Jack eigenlijk wel hobby’s? Nou en
of, vraag het maar eens aan de kegelaars
onder ons, zeker 30 jaar was Jack een
van de beste, zo niet de beste kegelaar in
het zuidelijk deel van Nederland, bij zijn
eigen kegelclub was Jack jaar na jaar de
gevreesde kampioen. Maar Slagerij Biermans werd ook in 1998 hofslager van C.V.
de Kluppels en een vast ritueel was de
prinsenreceptie.
Als om 15.00 uur de deuren naar de zaal
werden geopend en Jack met zijn Roswitha de opgesierde platte kar binnenreden
vierkant vol met overheerlijke vleeswaren op roggebrood. Honderden dorstige
aanwezigen smulden van het spek, zult,
worst en gehakt, werkelijk te veel om op

te noemen. Maar zoals gebruikelijk in het
leven komt aan alle goeds eens een einde, niet omdat de zin weg is maar omdat
je bij een bepaalde leeftijd het tempo niet
meer kunt volgen. Maar ook de gepaste
flexibiliteit mist om in een veranderende
maatschappij/gemeenschap nog volop
mee te kunnen draaien. Het is alweer 2
jaar geleden dat Jack en Roswitha de slagerij hebben overgedragen aan Ronnie
van Os, de Vleeschmeester van ’t Hout.
Spijt van het gekozen vak hebben ze totaal niet, ‘we zouden het zo weer over willen doen’. Elke leeftijd kent zijn charmes
Jack en Roswitha, want nu is er volop tijd
om te genieten van de kinderen en kleinkinderen, fietsen, terrasjes. En niet te vergeten de wekelijkse rit naar moeder Greet
Biermans die op haar 96ste nog volop
geniet van het leven in haar geliefde Herkenbosch.
Jack en Roswitha bedankt voor het gesprek, blijf gezond en geniet van het leven, het was voor mij een genoegen. Een
bijzonder bloemetje voor jullie.

Bloemboetiek

Nicole
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Leuke
bijverdienste!
Ben jij die wijkbewoner, die dingen opvalt, ruikt, ziet, wil onderzoeken… en er over wil schrijven,
dan ben jij degene die we zoeken.
Heb je een leuk onderwerp in je
wijk (Mierlo-Hout/Brandevoort),
bespreek het met onze redactie,
als wij het ook leuk vinden, gaan
we aan de gang, je maakt een leuke tekst en enkele foto’s.
Je krijgt betaald per artikel en het
wordt afgedrukt in dit magazine,
of misschien wel in onze Weekkrant De Loop. Met jouw naam
erbij, eeuwige roem, wat wil je nog
meer. Het mag gaan over de grote zonnebloemen van de buren,
de hobby van buurtbewoners, de
losliggende stoeptegel, het mooie
speeltoestel dat geplaatst is, een
mooi evenement dat plaatsgevonden heeft, de goede daad van
de buurjongen of -meisje. Of een
mooie karakteristieke foto die
niemand nog nooit had gezien
met een leuke tekst erbij.
Wij zoeken jou.
Reageer nu: redactie@deloop.eu

Dit bord van de wijkraad Mierlo-Hout op de kruising
Europaweg/Hortsedijk mag wel eens worden gewassen.
Geen visitekaartje zo, welke vrijwilliger pakt het op?

fashion
dion
shoes&more
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

15% KORTING
OP DE NIEUWE
COLLECTIE!
Mierloseweg 331, Helmond

www.fashiondion.nl
online webshop

GRATIS PROEFPAKKET
KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond
06-22922680
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Evenementen
APRIL

WO
6 APRIL

IEDERE DINSDAG
Weekmarkt Mierlo-Hout
Iedere dinsdagochtend van 8:30-12:30 uur
is er een (kleine) weekmarkt op het plein
tegenover de Lucia kerk.

23 EN 24 APRIL
Houtse Toneelgroep presenteert:
Het mysterie van de verdwenen
egyptische diamant
Voor kinderen vanaf 4 jaar, geschreven
door Janine van Doesselaere. Aanvang
10.30 uur en 14.00 uur.
Kijk op www.houtsetoneelgroep.nl voor
meer informatie en om te reserveren.
Reserveren via whatsapp of sms:
06-12895727

THE CAVE IS WEER OPEN!
The Cave is vanaf 6 april weer open.
Nu de coronamaatregelen voorbij
zijn, zijn alle leerlingen van de Mierlo-Houtse basisscholen in de leeftijd
van 8 tot 13 jaar, weer van harte welkom in The Cave.
De jongerenruimte, gevestigd in Wijkhuis de Geseldonk, bestaat sinds 15 januari 2017 en huisvest een poolbiljart,
tafelvoetbalspel, airhockeytafel, een
dartbord, Playstation en een kast vol
met verschillende spellen en teken-,
kleur- en knutselmaterialen, waar de
jeugd vrijelijk gebruik van mag maken.
The Cave is, behalve in de schoolvakanties, geopend op woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.30u. Aanmelden

20 MEI

1 MEI
Fietsevenement Rondje Helmond
Zondag 1 mei kan iedereen weer meedoen
aan het gratis evenement Rondje Helmond. Fietsers kunnen tussen 10.00 uur
en 12.00 uur starten op elk gewenst punt
langs de route. Meer info op:
www.rondjehelmond.nl

14 MEI
Optreden Tribute To
The Cats Band
Wijkhuis de Geseldonk, 20.00 uur zaal
open. Kaartjes verkrijgbaar via de website:
www.tributetothecatsband.nl

Minor
19.30 – 00.00 uur Minor non-alcoholic
party. Wijkhuis De Geseldonk

28 MEI
Zomercarnaval bij de Bromsnorren
Zomercarnaval Bromsnorren, in Wijkhuis
de Geseldonk

van de kinderen die willen komen, is
verplicht, de entree echter gratis! Het
aankopen van een consumptie-strippenkaart voor drinken, chips en snoep,
behoort tot de mogelijkheden, maar
dat is geen verplichting! Aanmelden
graag via e-mail: thecave@wijkraadmierlohout.nl.
Wil jij mee helpen?
The Cave is ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de huidige groep
begeleiders te assisteren. Neem eens
een kijkje op degeseldonk.nl/jongerenruimte-the-cave of op Facebook bij
The Cave Geseldonk en neem contact
op met De Geseldonk.
Tot snel, tot woensdag in The Cave!

20 T/M 29 JULI
Kindervakantieweek
Mierlo-Hout
Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout presenteert Kindervakantieweek 2022: Maandag
25-07-2022 tot en met vrijdag 29-072022 Let op!! Dit is de eerste week van de
schoolvakantie. Meer info:
www.werkgroepjeugdmierlohout.nl

5 JUNI
READY TO ROCK FESTIVAL
Bandjes bestaande uit leerlingen van ‘t
Baken, St. Joris en St. Odulfus rocken.
Wijkhuis de Geseldonk

hartstichting.nl

Uw evenement hierbij? Geef het door aan redactie@onsmierlohout.nl
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AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
AALSTERWEG
134 C • EINDHOVEN
040-7820849
• EINDHOVEN@HEUVEL.NL
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL

VERHUISPLANNEN?
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VERHUISPLAN
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