
   

                                            

Rieter: Helder Helmond houdt van ’t Hout 

 

’t HOUT – Houtse Kluppels. Houtse Toneelgroep. Houtse Bazar. Houtse Gemengd Koor. 

Vogelvereniging ’t Hout. Bridgeclub Houtse Slem. Handboogsport Houts Welvaren. Houtse 

Turnvereniging H.T.’35. Houtse Huurders Belangen Vereniging Compaen. Allemaal uit Mierlo-Hout. 

Maar volgens mij zeggen ze in Mierlo-Hout toch ook vaak ‘ik woon op ’t Hout’. Ik dacht, laat ik met de 

deur in huis vallen met ’t Hout. Mijn naam is Michael Rieter, raadslid én fractievoorzitter van Helder 

Helmond, en ik ga regelmatig een column schrijven in Ons Mierlo-Hout Magazine.  

 

Zelf ben ik buiten de Hellemondse grenzen geboren. Maar ons 

mam is een geboren Hellemondse en in april 85 jaar geworden! 

Dus ik ben wel geboren uit een Hellemondse! En met ons mam 

heb ik meteen een link met ’t Hout. Als 19-jarige afgestudeerd aan 

de kweekschool kwam ze in het schooljaar ’54 – ’55 te werken als 

onderwijzeres aan de toenmalige Houtse meisjesschool St.Lucia. 

Op die plek staat inmiddels Woonzorgcentrum Alphonsus. Ons 

mam heeft maar één jaar aan de Luciaschool gestaan, want in 

1955 trouwde ze met ons pap. En in die tijd mocht je dan niet 

meer werken als vrouw. Ons mam, Friedel Loevendie, stond dat ene jaar voor de eerste klas. Dus het 

zou zo maar kunnen zijn dat er op ’t Hout nog dames zijn van rond de 72 jaar, die bij ons mam in de 

klas hebben gezeten. Ik ben benieuwd?  

 

Maar mijn persoonlijke banden met ’t Hout zijn er ook. Met de bekendste amateur-archeoloog op ’t 

Hout, Henk Goossens, heb ik midden jaren ‘80 nog o.a. opgegraven op de plek waar nu de Houtse 

wijk De Bergen staat. En ook de bekende Houtse Leo van Aerle was een goede vriend van mij met wie 

ik nog in het bestuur van de monumenten werkgroep heb gezeten. Maar natuurlijk ook Theo van 

Mullekom van Helmond Aktief. ’t Hout is mij dus niet vreemd. En als raadslid van Helder Helmond, 

ben ik raadslid van en voor alle ruim 92-duizend inwoners. ‘t Hout is mij net zo lief als Helmond-

Noord, waar ik al zo’n 60 jaar woon van mijn inmiddels 64 jaar op deze aardkloot. En nog deze maand 

heb ik namens Helder Helmond een brief geschreven over Houtse Akkers waar het project Nul op de 

Meter al sinds maanden stilligt. Want wij vinden dat raad en B&W de morele verplichting hebben om 

deze 26 gedupeerde gezinnen te helpen in deze slepende en voor hen slopende kwestie vlot te 

trekken. Ik Hout voor gezien. Hawdoe. 

 

Michael Rieter 

Fractievoorzitter Helder Helmond 


