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inhoudBeste lezer,
Voor u ligt het zevende nummer van het Ons 

Mierlo-Hout Magazine van 2021. We zijn weer 

terug van een heerlijke vakantie. Op de voor-

pagina ziet u een doorkijkje van het Antonia-

nenpad, vlakbij het gildeterrein. Toch wel een 

typisch Houts gezicht.

Natuurlijk vindt u in deze nieuwe editie weer vol-

op nieuws uit en over Mierlo-Hout. We maken 

ons klaar voor de herfst, die inmiddels begon-

nen is. U ziet de achtste editie van Ons Mier-

lo-Hout Magazine weer verschijnen in oktober.

In deze editie

Wendy is op de koffie geweest bij Henk van de 

Westerlo. Henk is een ondernemend type die al 

veel heeft klaargespeeld in Mierlo-Hout. Daar-

naast ging Wendy op de koffie bij Stief van Bok-

hoven. Hij draagt een duidelijke boodschap van 

vrede uit en heeft vele volgers van over de hele 

wereld. Ten slotte zetten we Heidi Lammers in 

de spotlight van deze editie. Zij vergaarde als 

Tina Trucker bekendheid in het hele land.

We hebben ook weer een mooi stukje geschie-

denis opgenomen. Dit en nog veel meer leest u 

in deze nieuwe editie van ons magazine.

Om het leuk te houden voor u als lezer, kunt u 

ook nog iets winnen! In dit magazine staat een 

puzzel. Als u het juiste antwoord weet, kunt u 

deze mailen naar redactie@onsmierlohout.nl 

en een waardecheque winnen van Friture Zaal 

Adelaars ter waarde van 20 euro! 

Wij wensen u veel 
leesplezier!

Op de koffie bij: 
Henk van de Westerlo

125 jaar NCB/ZLTO

Op de koffie bij: 
Stief van Bokhoven

In de spotlight: Tina Trucker
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Op een mooie dinsdagmiddag ging ik op de kof-
fie bij Henk van de Westerlo. Bij het oplopen van 
de oprijlaan zie ik gelijk twee opvallende zaken: 
een wachtershuisje en een straatnaambordje bij 
deze eigen weg: de Westerlo-laan. 

In 1896 werd, onder aanvoering van pater 
Gerlacus 
van den Elsen, in Brabant de N.C.B. opgericht. 
De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. 
Doel was om door krachtenbundeling en 
samenwerking de positie van de boeren en 
tuinders te verbeteren, zowel op financieel als 
maatschappelijk gebied. 

Stief van Bokhoven is een bekende Houtenaar. 
Veel mensen weten van zijn missie om Gods 
boodschap uit te dragen. 

De naam Heidi Lammers zal misschien niet bij 
iedereen een belletje doen rinkelen, maar onder 
de naam Tina Trucker heeft de Houtse een 
behoorlijke bekendheid opgebouwd.JULI 2021 • NR. 6 • JAARGANG 4
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SPEELHUIS

binnenkort:

za 02 okt 20.30 u  
admiral freebee    
ADMIRAL FREEBEE IS BACK 
zo 10 okt 16.00 u  

bertolf    
HAPPY IN HINDSIGHT TOUR
do 14 okt 21.00 u  

jett rebel 
TRY-OUT THEATERTOUR
vr 15 okt 21.00 u  

focus
50TH ANNIVERSARY TOUR
za 23 okt 21.00 u  

sear bliss  
25TH ANNIVERSARY OF PHANTOMS
za 30 okt 21.00 u  

lazuli     
THE FANTASTIC TOUR
vr 12 nov 21:00 u  

toontje lager
EROP OF ERONDER TOUR
vr 19 nov 20.30 u  

FM
EXCLUSIEVE NL SHOW

podium

NO TIME TO DIE
Daniel Craig schittert in de 25e James Bond-film

MIJN VADER IS EEN VLIEGTUIG  
Verfilming van de gelijknamige roman 

HERE WE ARE  
Tragikomedie over vader-zoon relatie

film

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

cacaofabriek.nl

brasserie

MAAK JE BEZOEK 
AAN DE CACAOFABRIEK 
NOG LEUKER!

Combineer je film- en concert 
bezoek met een drankje of 
lekker borrelhapje op ons 
gezellige terras in de zon of 
binnen in de sfeervolle bras-
serie. Kijk op onze website 
voor de actuele openings-
tijden en het menu! We zien 
je graag!
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Door: Wendy Lodewijk

Henk heeft zich goed voorbereid op ons 
gesprek: op tafel heeft hij diverse docu-
menten en een paar boeken klaargelegd. 
“Waar wil je beginnen”, vraagt hij. Ik ant-
woord: “Laten we beginnen bij de oprich-
ting van de Houtse Kluppels.” 

Henk begint te stralen en begint zijn ver-
haal. “24 januari 1962 zijn Frits Slegers 
en ik begonnen. Het duurt dus niet lang 
meer voordat we het 60-jarig jubileum 
gaan vieren! Ik heb van alles gedaan voor 
de club, ik ben nou eenmaal iemand die 
graag wil helpen met allerlei zaken. Ik 
ben zelfs 2x prins geweest. Ik kreeg van 
die steek meer hoofdpijn als van het bier, 
zo zwaar was die”, lacht Henk. “Maar mijn 
hart ligt toch bij de seniorenmiddag hoor. 
Dat is altijd zo geweest. Ik zie het als ons 
visitekaartje. Ik organiseer die middag 
met liefde en plezier en heb in de loop der 
jaren heel wat artiesten geboekt.” Henk 
komt met diverse contracten aanzetten. 

Zangeres Zonder Naam, Saskia en Serge, 
Gert en Hermien, Vader Abraham… de 
lijst is te lang om allemaal te benoemen. 

Het is mooi om te zien hoe het er vroeger 
aan toe ging. En Henk heeft er de nodi-
ge anekdotes over. Bijvoorbeeld: “Ik wilde 
Gert en Hermien boeken, maar ik had geen 
contactgegevens van ze. Via via kwam ik 
aan het telefoonnummer van Gert. Ik bel-
de hem op en het eerste wat hij zei, was 
‘Hoe kom je aan mijn nummer?’. Hilarisch. 
Uiteindelijk heb ik ze geboekt en hij zou 
een bevestiging opsturen. Wat uiteindelijk 
in de brievenbus lag, was niets meer dan 
een briefje met daarop geschreven wan-
neer en waar ze kwamen optreden. Niks 
geen officieel contract, haha. Dat is toch 
mooi!”, vertelt Henk enthousiast.

Ook buiten zijn werkzaamheden bij de 
Kluppels is Henk een zeer actief persoon. 
Door zijn verdiensten bij aannemers-
bedrijf Janssen heeft hij vele contacten 
opgebouwd door heel Helmond, onder 

andere bij de gemeente. Daarnaast is hij 
iemand die enthousiast wordt van dingen 
regelen en zich echt ergens in vastbijt. Die 
combinatie zorgt ervoor dat hij een be-
kend gezicht is. 

Hij heeft dierbare vriendschappen opge-
bouwd met onder andere de burgemees-
ters Geukers en Jacobs. Je merkt aan de 
manier van vertellen dat Henk veel waarde 
hecht aan deze vriendschappen. Maar dat 
niet alleen, ook de nodige kwajongens-
streken komen bovendrijven. Zo vernam 
hij net vóór de annexatie dat de borden 
Mierlo-Hout zouden verdwijnen en dat 
er Helmond ’t Hout voor in de plaats zou 
komen. Dat stond Henk niet aan, hij is ’s 
nachts de borden van Mierlo-Hout weg 
gaan halen. De burgemeester wist echter 

Op de koffie bij:
Henk van de Westerlo
Op een mooie dinsdagmiddag 
ging ik op de koffie bij Henk 

van de Westerlo. Bij het 
oplopen van de oprijlaan 

zie ik gelijk twee opvallende 
zaken: een wachtershuisje 
en een straatnaambordje 

bij deze eigen weg: de 
Westerlo-laan. Ik word 

vriendelijk ontvangen en 
Henk laat me gelijk de hele 
benedenverdieping van het 

huis zien. Uiteindelijk strijken 
we neer in een ruimte met 

een bar waarboven tientallen 
flessen drank staan. De keuze 
is er reuze. “Niet dat ik zoveul 

drink hor, dagge da nie 
denkt”, grapt Henk. Hij zet 
koffie en we gaan zitten.

Henk van de Westerlo. F | Privé-collectie Henk

“Breng ze terug, anders 
komen we je met de 
boevenwagen halen!”
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

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 www.diepvriesspecialist.nl

Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Deze aanbieding is geldig van 15 september t/m 2 oktober 2021

Ambachtelijke
worstenbroodjes 

8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,99

2+1
GRATIS
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wel hoe laat het was. Hij zei tegen Henk: 
“Breng ze terug, anders komen we je met 
de boevenwagen halen!”. Henk gehoor-
zaamde braaf. Dachten ze. Hij heeft nog 
altijd één zo’n bord in zijn garage hangen. 
Henk lacht ondeugend als hij dit verhaal 
vertelt.

Henk is een onuitputtelijke bron van ver-
halen. Het ene na het andere fotoboek 
wordt uit de kast getrokken en aan het 
eind van ons gesprek ligt inmiddels de 
hele tafel vol. Je kunt met recht zeggen 
dat Henk al veel heeft meegemaakt, be-
leefd en klaargespeeld. Het meest van bij-
zondere gebeurtenissen heeft hij gedocu-
menteerd in die fotoboeken. “Ik wil dat dit 
nooit verloren gaat”, zegt hij emotioneel. 

De onderwerpen van de fotoboeken zijn 
erg divers. Bijvoorbeeld het MH-beeld 
op de rotonde De Barrier. Dat heeft Henk 
samen met kunstenaar Toine Manders 
geregeld. En hij heeft bijvoorbeeld de 
sponsors gezocht voor de paal waar de 
stationsklok van Mario Coolen op staat. 
Maar hij heeft ook veel betekend voor het 
Herdenkingsmonument, voor het maken 
van het wapenschild die Mario ontworpen 
heeft, de vlaggen op eerdergenoemde 
rotonde en zo kan ik nog wel even door-
gaan. De lijst is eindeloos. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat Henk inmiddels 
al een lintje en vrijwilligerspenning heeft 
mogen ontvangen. En nog altijd zet hij 
zich onvoorwaardelijk in voor zijn doelen 
en zijn wijk. 

“Mijn motto is dan ook: Als je plannen 
hebt, moet je ernaar streven die uit te 
voeren. Aan alleen bedenken heb je niets”, 
besluit Henk.

“Mijn motto is dan ook: Als je 
plannen hebt, moet je ernaar 
streven die uit te voeren. Aan 
alleen bedenken heb je niets”

Henk haalde de eerste tank 
naar Mierlo-Hout. Hierna zouden 

er nog vele volgen. 
F | Privé-collectie Henk

Henk met Vader Abraham. F | Privé-collectie Henk.



8

125 jaar
NCB/ZLTO

1896 - 2021

Door: Jan Roefs

Elk dorp of stad had een eigen afdeling 
van de N.C.B. en vaak werden coöpera-
ties op plaatselijk niveau opgericht. Bij-
voorbeeld de melkfabrieken, groente- en 
fruitveilingen en mengvoerproductie. 
Ook provinciaal en landelijk werden de 
krachten gebundeld. Daardoor ontston-
den sterke coöperaties op verschillende 
werkterreinen. Voorbeelden zijn de boe-
renleenbank (nu Rabobank), verzekerin-
gen van Interpolis, boekhoudbureaus van 
Abab, CHV Veghel en de Vee en Veecen-
trale, nu Vion. Scholing van boeren en 
tuinders vond op verschillende manie-
ren plaats. Kort bij huis via de melkcur-
sussen, de proefvelden, veekeuringen en 
agrarische dagen. Via de oprichting van 
landbouwscholen vond gerichte opleiding 
plaats. De Middelbare Landbouwschool 
in Mierlo-Hout heeft tot 2007 dienst ge-
daan. En is toen als Helicon verder gegaan 
op Suytkade. 

In 1906 werd in Helmond een melkfabriek 
opgericht onder de naam de Eendracht. In 
1938 werd een nieuw fabrieksgebouw en 
installatie in gebruik genomen. De naam 
werd veranderd in Hemepro; Helmondse 
MelkProducten. De fabriek was tot 1984 in 
bedrijf en de verwerking van melk is toen 

overgegaan naar DMV/Campina in Veg-
hel. Elk dorp of stad had ook haar eigen 
Boerenbondswinkel, vaak in combinatie 
met een malerij en pompstation. In Mier-
lo-Hout heeft die lang gestaan op de lo-
catie aan de Hoofdstraat, waar nu de Aldi 
gevestigd is.
In 1910 werd in Mierlo Fruitveiling de Ker-
senboom opgericht. Met als belangrijkste 
doel de verkoop van de Mierlose Zwarte. 
Een kersensoort die wijd en zijd bekend 
was en prima geschikt was voor de ker-
senstreuf; de pannenkoeken met kersen 
er op. Het bleek dat het gebied Mierlo/
Mierlo-Hout en omgeving prima geschikt 
was voor de kersenteelt. In 1910 meldden 
zich 134 leden aan, een overweldigend 
succes. De kunst van het kersen telen werd 
geleerd in Uden, door de aanleg van een 
proeftuin aan de Kerkstraat in Mierlo en 
door goede voorlichting. De kersen wer-
den bestoven door bijen en het plukken 
ervan, met name in de hoogstammen, 
was vaak een avontuur. De verkoop van 
de kersen vond plaats in hotel het Anker 
aan de Vesperstraat. Maar ook volop van 
thuis uit of langs de weg. De Geldropse-
weg was een uitstekende locatie, kan ik 
uit ervaring zeggen.
In 1948 werd in het eerste weekend van 
juli het eerste kersenoogstfeest georgani-
seerd. Een optocht met praalwagens, ar-

tiesten van naam en faam en met zowel 
een kersenkoningin uit Mierlo als uit Mier-
lo-Hout. Respectievelijk Mia Lammers en 
An van Dijk. In 1952 was Trees Vervoort uit 
Mierlo-Hout de kersenkoningin. De tra-
ditie werd voortgezet tot 1971. Inmiddels 
had Veiling de Kersenboom een eigen lo-
catie op de hoek Loeswijk/Bekelaar, waar 
in 1964 een nieuw veilinggebouw verrees. 
Naast fruit, kreeg ook groente en groente-

In 1896 werd, onder aanvoering van pater Gerlacus 
van den Elsen, in Brabant de N.C.B. opgericht. De Noord-

Brabantse Christelijke Boerenbond. Doel was om door 
krachtenbundeling en samenwerking de positie van de 

boeren en tuinders te verbeteren, zowel op financieel als 
maatschappelijk gebied. Voor die tijd werd de melk op de 
boerderij verwerkt en werden de boter, kaas en eieren en 
groente en ook vee thuis verkocht, langs de deur of op de 

markt in onder andere Helmond. De Veestraat in 
Helmond verwijst daar nog naar.

F | Rinie Weijts, heemkundekring Meyerle
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verwerking een steeds belangrijkere plaats. 
De kersenteelt verdween langzaam maar 
zeker naar de achtergrond en de teelt van 
bessen, aardbeien, augurken en boontjes 
begon aan een opmars. Vollegrondstuin-
bouw is in Mierlo en Mierlo-Hout altijd een 
belangrijke agrarische tak geweest. De vei-
ling is nog steeds in gebruik. 

En ook de Mierlose Zwarte is weer terug. 
25 jaar geleden is de werkgroep Mierlo-
se Zwarte opgericht en mensen van die 
werkgroep zijn weer kersenbomen gaan 
enten en planten. Op commerciële basis 
worden tegenwoordig weer kersen ge-
teeld en verkocht bij Hof van Huijbers aan 
de Bekelaar en de familie van der Linden 
aan de Eendenpoel. 
Ook het kersenoogstfeest kreeg een revi-
val via carnavalsvereniging de Kersepit.  De 
ZLTO-afdeling Helmond-Mierlo ontstond 
na een fusie in 1996 van de N.C.B.-afde-
lingen Helmond, Mierlo, Stiphout en Mier-
lo-Hout. De afdeling telt momenteel zo’n 
90 leden die in verschillende sectoren in 
de agrarische sector een boterham ver-
dienen; melkvee, paarden, pluimvee en 
varkenshouderijen, vollegrondstuinbouw 
of in de kas. We willen het 125-jarig be-
staan van de N.C.B./ZLTO niet onopge-

merkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 25 
september is vanaf 16.00 uur voor leden, 
oud-leden en genodigden een feestmid-
dag/reünie in Veilinggebouw de Kersen-
boom aan de Bekelaar in Mierlo. De leden 
krijgen een uitnodiging; oud-leden kun-
nen zich aanmelden via Kareline Adriaans,  
zltohelmondmierlo@zlto.nl. De geschie-
denis van de land- en tuinbouw wordt 

onder andere levend gehouden in het 
Boerenbondsmuseum aan de Pandelaar 
in Gemert, het geboortehuis van pater 
Gerlacus van den Elsen en in het Jan Vis-
sermuseum aan de Keizerin Marialaan in 
Helmond. Daarnaast wordt in Stiphout 
nabij de Oude Toren elk jaar in augustus 
op traditionele wijze door tractorclub de 
Blôkers het graan gemaaid en gedorst.

Het kersenoogstfeest in 1952 met kersenkoningin Trees Vervoort uit Mierlo-Hout en 
adjudant van Gerwen | F Gonny van Rooij – Vervoort

F | Gonny van Rooij – Vervoort
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Brasemlaan 28 | 5706 BK Helmond
06-40875366

moniquemeulendijks19@gmail.com

INZAMELING
• OUD PAPIER
• KLEDING
• SCHOENEN

Elke zaterdag van 09.00 - 13.00 uur 
Koeveldsestraat 16.

Maandelijks gratis deelname 
aan onze loterij. 

Dinsdag 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag 08.30 – 16.30 uur

VERS UIT DE BOOMGAARD. BOOMGAARD BOOMGAARD.

Goorsebaan 16, 5706 LG  Helmond
T 0492-547303 | M 06-13214422
www.appelboer.nl

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

Nieuwe 
collectie 
binnen!

shoes&more
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supermarkt 
voor minima

Het assortiment bestaat uit ruim 200 
verschillende producten, dagelijks vers 
vlees, vers brood, verse groente en fruit en 
een mooi assortiment diepvriesproduc-
ten. Winkelen bij Super Sociaal betekent 
winkelen met flinke korting.

Super Sociaal is onderdeel van SMO en 
maakt onderdeel uit van het armoede-
beleid van de gemeente Helmond. Om te 
kunnen winkelen bij Super Sociaal moet u 
zich eenmalig persoonlijk aanmelden. Dat 

kan heel eenvoudig met een zogenaam-
de Gemeentelijke Inkomensverklaring. 
Deze verklaring krijgt iedereen automa-
tisch toegezonden als u een bijstands-
uitkering ontvangt. Ontvangt u geen bij-
stand en heeft u toch een laag inkomen, 
bijvoorbeeld AOW, kom dan gerust naar 
de winkel dan helpen wij u graag met het 
aanvragen van een Gemeentelijke Inko-
mensverklaring.

U bent van harte welkom!

Aan de Engelseweg 127 ligt Super Sociaal. 
Dit is een supermarkt voor mensen 
die (tijdelijk) minder inkomsten hebben. 

T: 0492 – 552 876
www.supersociaal.nl
DINSDAG / WOENSDAG:
10.00 – 16.30 UUR  

DONDERDAG
10.00 – 17.30 UUR

Super Sociaal

11
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VERLOSKUNDIGE

HUP

hup  
sport
in actie
nieuwe leden sporten tot 
1 november 2021 gratis!
Schrijf je direct in voor een 12 of 24 maanden lidmaatschap op HUP.EU/lidmaatschappen

HUP   ·   Arkweg 3-17   ·   5731 PD Mierlo   ·   0492 - 67 89 11   ·   www.hup.eu

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR
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Column Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout

Tot voor kort maakte een uitvaartonder-
nemer gebruik van deze kapel. In de her-
ontwikkeling van Dorpsplein Mierlo-Hout 
denken we dat een andere functie meer 
waarde toevoegt aan de inclusie en reu-
ring die wij met elkaar nastreven.

De kapel tijdens de werkzaamheden
Savant Zorg en Woningstichting Com-
paen, twee van de partijen die werken 
aan het nieuwe dorpsplein, hebben de 
intentie om de kapel de eerstkomende 
jaren in te richten als een projectbureau 
van waaruit we de herontwikkelingswerk-
zaamheden kunnen aansturen. In onze 
beleving is dat dan geen plek met de rug 
naar Mierlo-Hout gekeerd, maar juist een 
plek om Mierlo-Hout te ontvangen om 
met elkaar in gesprek te gaan over am-
bities en de toekomstige kwaliteit van 
Dorpsplein Mierlo-Hout als geheel. Dat 
houdt in dat we de kapel willen inrichten 
in een combinatie van werkplekken, ex-
positieruimte, presentatieruimte en ruim-
ten om met elkaar van gedachten te wis-
selen. JYB Architecten heeft op basis van 
die uitgangspunten een verbouwingsplan 
gemaakt voor het interieur van de kapel. 
Het meest in het oog springende element 
daarin is een grote kubus die midden in 
de kapel staat. In de kubus is een al dan 
niet afsluitbare kamer gemaakt. Op de 
kubus is ook ruimte voor overlegplekken, 
waarnaast een flink deel van de kubus als 
trap wordt uitgevoerd in een theaterop-
stelling.

De kapel na afronding van 
de werkzaamheden
Na afronding van de herontwikkelings-
werkzaamheden ligt een functie als pre-
sentatie- of expositieruimte alleen wellicht 

De kapel
Wie in Mierlo-Hout kent het charmante gebouwtje 

eigenlijk niet? Al meer dan negentig jaar prijkt er vlak 
achter de Hoofdstraat een kleine kapel. De Alphonsuskapel. 

Vroeger als onderdeel van het toenmalige klooster behoorlijk 
prominent aanwezig, maar de laatste decennia een beetje 

weggestopt aan het Alphonsusplantsoen. 

minder voor de hand. Uiteraard hebben we 
daar ook al ideeën over, maar interessan-
ter is het om daarover met Mierlo-Hout 
in gesprek te gaan. Wat vind jij een voor 
de kapel passende functie binnen het 
dorpsplein? Of misschien wel passende 

functies? Welke voorziening is volgens jou 
aantrekkelijk om te huisvesten in de kapel? 
Zou je zelf gebruik willen maken van de ka-
pel, en zo ja, op welke manier? 

Ideeën en suggesties
Heb je ideeën welke activiteiten je zou willen 
doen in het nieuwe hart van Mierlo-Hout en 
hoe de Alphonsuskapel daarin een rol kan 
spelen? Daar zijn we heel benieuwd naar! 
Deel je mening via de redactie van Ons 
Mierlo-Hout of via alex@dorpspleinmier-
lohout.nl. Volg ons project op www.dorps-
pleinmierlohout.nl en Facebook.

Concept-tekening | F JYB Architecten
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   Op de koffie bij…
Stief van Bokhoven
Stief van Bokhoven is een bekende Houtenaar. 
Veel mensen weten van zijn missie om Gods boodschap uit 
te dragen. Bij zijn woning aan de Slegersstraat heeft hij een 
Ambassade van God gebouwd, waar iedereen welkom is 
en waar hij zoveel mogelijk mensen steun en bezinning wil 
bieden. Ik ging bij hem op de koffie en tref hem achter waar 
hij zijn poort aan het schilderen is. Gelijk word ik welkom 
geheten: “Goei volk komt achterom”, knipoogt Stief.

Door: Wendy Lodewijk

God bracht hem op het juiste pad
Een aantal jaar geleden, toen Stief zo’n 21 
jaar oud was, werd zijn pad duidelijk ge-
maakt in een visioen die hij kreeg tijdens 
een autorit. God stuurde hem het juiste pad 
op. “Op dat moment was een koerswijziging 
nodig en God liet me dat inzien”, legt Stief 
uit. “Hij riep me als het ware terug.” Toch 
wist hij al ver vóór dit voorval dat hij anders 
was. Zijn ouders wisten het ook. “Zij voelden 
aan dat ik op een aparte missie hier op aar-
de was. ‘Smam’ heeft me leren bidden en ik 
was veel in de natuur te vinden. Wilde die-
ren kwamen gewoon naar me toe. Alle er-
varingen en visioenen hebben mij gebracht 
tot waar ik nu ben. Het is niet voor niets dat 
ik zeg dat ik Jezus ben, ik ben hier om Gods 
woord te verspreiden. God is liefde, God wil 
de mensen helpen. Ik dien Hem hierin. En 
weet je, er zijn mensen die mij de mond 
proberen te snoeren, maar het vuur zit van 
binnen en dat is niet te doven.”

Iedereen is welkom
Stief is zichtbaar geraakt door de (huidige) 
wereldproblematiek. “De duivel probeert 
je de verkeerde kant op te sturen, maar ik 
vraag aan God mij de goede kant op te stu-
ren en hiermee kan en wil ik andere mensen 
helpen.” En juist daarom staat Stiefs deur 
altijd open. Iedereen is welkom. “Het maakt 
niet uit wat of wie je bent en wat je wel en 
niet gelooft. Ik heet je welkom, zo vaak en 
wanneer je maar wil. Ik ben altijd bereid te 
helpen waar ik kan en heb absoluut geen 
kortzichtige blik. Ik oordeel en veroordeel 
niet. God heeft voor mij de weg geplaveid 
naar hier, zodat ik iedereen rust en genezing 
kan bieden. Of je nu iemand van hogere 
stand bent of een junkie, gelovig of niet, in 

de Ambassade van God ben je welkom.”

Aanhang van over de hele wereld
Stief heeft veel volgers, zeker ook buiten 
Helmond. “Eigenlijk gaat dat boven m’n 
pet”, geeft Stief aan. “Het is ongelooflijk 
hoeveel mensen mij weten te vinden. Face-
book Messenger plingt de hele dag door.” Op 
Facebook deelt Stief inspirerende video’s en 
quotes en juist via internet is hij dan ook 
makkelijk te benaderen, ook als mensen 
verder weg wonen. Toch krijgt hij het voor 
elkaar om alles in het leven draaiende te 
houden, inclusief het te woord staan van de 
vele mensen die dat nodig hebben. 

“Het heeft zo moeten zijn. God heeft me 
geroepen dit te doen. Zie hoeveel mensen 
hierbij gebaat zijn. Gods liefde zit in alles en 
iedereen, overal. Het is tijd dat men wakker 
geschud wordt en dat inziet. Evenals geluk. 
Geluk vind je binnenin jezelf, dat moet je 
niet elders zoeken. En alles wat binnenin 
zit, kan niet gestolen worden. Jij houdt je 
eigen geluk bij je. En als je dan iedereen met 
respect en liefde behandeld, kan het geluk 
groeien. Dat geldt overigens ook voor de na-
tuur; we moeten in harmonie met de natuur 
komen. Dan is er genoeg te eten voor ieder-
een en krijgt stress geen houvast.”

Veel meegemaakt
Stief heeft als hooggevoelig persoon een 
zware weg afgelegd om te komen waar hij 
nu is. “Ook al weet ik wat mijn missie is, ik 
heb aanvallen van de duivel gekend die be-
angstigend waren. Dat heeft ervoor gezorgd 
dat ik begrip heb voor wat andere mensen 
meemaken en voelen. Ook voor hen probeer 
ik een baken in de storm te zijn. Iedereen is 
gelijk. Iedereen is een kind van God. Ik zeg 
altijd: ik doe mijn best, God doet de rest.“

Rondleiding
Aan het eind van ons gesprek krijg ik een 
rondleiding. Stief laat me alle vertrekken 
zien: een kapel, een gebedsruimte en een 
ontmoetingsruimte behoren allemaal tot 
de ambassade. Er is ruimte genoeg voor 
iedereen. We vervolgen de rondleiding naar 
buiten, waar Stief de tuin flink onder handen 
aan het nemen is. 

“De tuin was niet goed begaanbaar voor 
mensen in een rolstoel. Daarom heb ik nu 
een breder en gelijker pad aangelegd, zo-
dat iedereen de buitenkapel kan bezoeken. 
Daarnaast komt er een terras en oplaad-
punten voor elektrische fietsen. Ik wil het 
iedereen zo gemakkelijk mogelijk maken”, 
aldus Stief. De tuin is nu al rustgevend, al 
is hij nog niet af. Het wordt mooi. Tot slot 
maken we een foto bij het poortje dat door 
de tuin naar de buitenkapel leidt.

14
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Stief bij het poortje naar zijn tuin. F | Wendy Lodewijk.
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Nieuwe editie Minor op 8 oktober
Op vrijdag 8 oktober aanstaande is het 
eindelijk weer zover! Dan zal, na een pau-
ze van ruim anderhalf jaar, er weer een 
Minoreditie plaats gaan vinden in Wijk-
huis De Geseldonk. Dit mooie feest wordt 
speciaal georganiseerd voor middelbare 
scholieren van 12 tot en met 17 jaar.

En wát voor editie! Zoals altijd kun je weer 
fantastische muziek verwachten bij dit 
leukste frisfeest van Helmond en om-
streken. Zo nemen onder andere oude 
bekenden als QUINdrx, Tom Bounze, 
The Underdogs en Nivex plaats achter 
de draaitafel. Daarnaast komt er ook een 
bekende live-artiest optreden. Dit is nie-
mand minder dan Dax Hovius, de win-
naar van The Voice Kids 2020! Deze jon-
ge rocker heeft onlangs zijn nieuwe single 
'Lonely Lovers' uitgebracht, luister deze 
zeker vast om in de stemming te komen!

Minor begint om 19.30 uur en duurt tot 
00.00 uur. Om 20.30 uur sluiten de deu-
ren, zorg dus dat je op tijd komt! Omdat 
de richtlijnen van het RIVM gevolgd wor-

den, waardoor de entree wat langer kan 
duren dan je gewend bent, is het raad-
zaam om goed het reglement en de laat-
ste ontwikkelingen hiervan in de gaten te 
houden, zodat je niet voor verrassingen 
komt te staan.
Een consumptie kost bij Minor 1 euro. Een 
ticket voor entree kost 4 euro (exclusief 
service- en transactiekosten) en is enkel 

online te bestellen via www.minorhel-
mond.nl. Check hier ook meteen het re-
glement, zodat je niet voor verrassingen 
komt te staan. De (verplichte) garderobe 
is gratis.

Voor meer informatie, houd onze social 
media in de gaten (@minorhelmond) of 
kijk op onze website.

Zanggroep Just For Fun na 1,5 jaar weer van start!
Wie had anderhalf jaar geleden kunnen 
bedenken dat corona zo’n grote impact 
op ons leven zou hebben… Als zang-
groep hebben we al heel snel moeten be-
sluiten om alle activiteiten stil te leggen.

Dat we behalve een hechte zanggroep 
ook een vriendengroep zijn, blijkt wel uit 
de creatieve manieren waarop we in coro-
natijd toch contact met elkaar hebben ge-
houden. Een verjaardagskaartje, een lied 
op de stoep, een presentje bij verschillen-
de gelegenheden en een etentje buiten 
en op afstand. 2 september konden we 
eindelijk weer van start. De eerste repetitie 
was gezellig, zoals altijd…tijdens en ook 
erna. Even aftasten wat er na anderhalf 
jaar nog in muzikale zin is blijven hangen.

Just For Fun is een hechte zanggroep be-
staande uit 38 zangers en een eigen com-
bo dat bij optredens zorgt voor de finis-
hing touch. Dan Loredan is onze muzikale 
leider. Er wordt gestreefd naar perfectie, 
maar wel op een manier waar iedereen 

zich happy bij voelt. Ons repertoire is heel 
divers, maar altijd eigentijds en zeker niet 
oubollig. De zanggroep is verdeeld over 
vijf stemgroepen. 
Vind je zingen leuk, kom dan eens kij-
ken en luisteren op donderdagavond van 

20.00 uur tot 22.00 uur in De Geseldonk 
in Mierlo Hout. We kunnen nog enthou-
siaste zangers gebruiken. Wil je graag 
komen, kijk even op onze site www.zang-
groepjustforfun.nl en stuur een mailtje 
naar het secretariaat.

F | Jan Dijstelbloem
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Door: Wendy Lodewijk

Heidi is opgegroeid in het horecaleven. 
Haar ouders regelden elke week live mu-
ziek en het gebeurde toen al regelmatig 
dat Heidi als jong meisje mee stond te 
zingen met de jukebox. Haar favoriete 
liedje was Viva La Papa van Rita Pavone 
en dit liedje werd dan ook steeds aange-
vraagd. Op een gegeven moment werd 
Heidi gevraagd om een lied te zingen met 
een orkest uit Weert. Adri-Jan, de zoon 
van Johnny Hoes, zat in de zaal en was 
onder de indruk. Hij kwam ook regelmatig 
privé over de vloer en liet Heidi een eer-
ste single opnemen, samen met de Arona 
Stars. Daarna leek haar carrière een vlucht 
te nemen: Corry Konings stopte bij de 
rekels en Pierre Kartner zag in Heidi een 
goede vervangster. “Ken je het liedje ‘Ma-
rio’ van Hanny en de Rekels? Dat heb ik 
toen als eerste single opgenomen met de 
Rekels. Ik was 19 jaar en het was een hele 
belevenis. 

Daarna nam het echter een rare wending: 
ik moest mijn kleding gaan aanpassen 
aan die van de Rekels, had geen vrije keus 
en werd in een keurslijf gestopt. Dat voel-
de gewoon niet goed. Overstuur kwam ik 
thuis en zei dat ik dit eigenlijk helemaal 
niet wilde. Mijn moeder was simpel in die 
dingen, die zei: ‘dan moet je het toch niet 
doen meisje. Stop ermee als het niet bij 
je past’. En zo geschiedde. Mijn moeder 
belde Pierre op om alles af te blazen. Die 
was daar niet blij mee natuurlijk, de sin-
gle was al opgenomen en aangekondigd. 
Toch heb ik geen minuut spijt gehad van 
die beslissing, ook al heeft Hanny er later 
een hit mee gescoord.”

Deze nare ervaring zorgde ervoor dat 
Heidi meteen stopte met de muziek. Ze 
haalde haar groot rijbewijs naar het voor-
beeld van haar broer. Met hem had ze al 
een aantal keer meegereden en die vrij-
heid van een chauffeur, sprak haar enorm 
aan. Heidi ging de weg op, als haast enige 
vrouw tussen al die mannen. “Een ‘spin-
netje’ die haar mannetje stond.” Toch 
bleef haar producer vragen of ze niet weer 
muziek wilde gaan maken. “Hij had al 
diverse nummers geschreven, maar die 
smartlappen van ‘ik hou van jou, ik blijf je 
trouw’ vond ik helemaal niets. Ik gaf aan 
dat ik een stoerder onderwerp wilde, zo-
als een motor (ook dat was een liefheb-
berij van me) of een vrachtwagen. Daarna 
volgde ‘Ik ben een vrouw om te benijden’ 
en was Tina Trucker geboren. Toen ging al-
les heel snel, gelijk tv-opnames enzo. Nog 
voor dat het nummer een hit kon worden, 
had een andere platenmaatschappij heel 
veel interesse in mij. 

Mijn producer ging akkoord en snel ging ik 
weer de studio in om mijn nieuwe num-
mer ‘M’n good old ducky’ op te nemen. 
Ik ging vervolgens nietsvermoedend op 
vakantie in Spanje. Ik was er nog maar 
net, toen ik terug naar Nederland gehaald 
werd. Met spoed. Het vliegtuig stond al 
klaar en zo stond ik in no-time in de stu-
dio van Avro’s TopPop voor de opnames 
van de top 40. Blijkbaar was het liedje 
razendsnel een hit geworden. Vanaf toen 
werd ik geleefd. 

Die tijd was zo ontzettend hectisch. Van 
hot naar her en dat allemaal op dezelfde 
avond. Optredens, interviews voor radio 
en tv, het was een achtbaan. Wel een 

leuke hoor. Zo vroeg Adje Roland (disk-
jockey van de Tros) mij voor een interview 
midden in de nacht (bij een radio-nacht-
programma) om dan ook tevens met een 
truck door Hilversum te rijden, zodat hij 
kon bewijzen dat ik wel in een truck kon 
rijden. Stiekem had hij een doosje eieren 
aan de truck gebonden en die waren na 
de rit nog helemaal heel. Ad zei tegen 
z’n luisteraars: ze kan echt rijden hoor! 
En legde vervolgens uit wat hij had ge-
daan met die eieren. En ik had niets in de 
gaten. We hebben er echt vaak nog om 
moeten lachen.”

De keerzijde van de roem en succes was 
de roddelpers. Die zaten haar steeds 
achter de vodden om maar de primeur 
ergens van te bemachtigen. “Op een ge-
geven moment ging het mij privé niet 
voor de wind. Ik had 3 miskramen gehad 
en 2 vroeggeboortes die het niet gered 
hebben. Ondertussen lag ik in scheiding 
en daar wilden ze maar al te graag over 
schrijven. Dan was ik net bijgekomen en 
stonden ze al naast het ziekenhuisbed. “

Later leerde ze haar huidige man Kees 
met zijn dochtertje Saskia en zoontje Rudi 
kennen. Heidi werd voor de 6e keer zwan-
ger en werd daarop snel in het ziekenhuis 
opgenomen om de zwangerschap zo 
lang mogelijk proberen te rekken, maar 
ook Sarella, zoals haar dochter heet, werd 
(met 28 weken) te vroeg geboren. Hei-
di zag af, het kwam zelfs zo ver dat ze 
een soort bijna-dood-ervaring erop na 
hield. Gelukkig is het goed gekomen en is 
Sarella een prachtige dochter geworden.  

Het schoonheidsinstituut die ze nu aan 

In de spotlight:
Heidi Lammers 
(Tina Trucker)

De naam Heidi Lammers zal misschien niet bij iedereen een belletje doen 
rinkelen, maar onder de naam Tina Trucker heeft de Houtse een behoorlijke 

bekendheid opgebouwd. We gingen met haar in gesprek, over muziek en 
showbizz, over beauty en crèmes. Op het eerste gezicht geen voor de hand 

liggende combinatie, maar wel voor Heidi.
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huis heeft, genaamd LaSarel, verwijst naar haar dochter. Het bedrijf, 
dat ze onder andere samen met Kees, Saskia en Sarella runt, herbergt 
meerdere disciplines zoals schoonheidsbehandelingen, pedicure, na-
gelsalon, parfumerie en een groothandel in huidverzorging, haarver-
zorging, nagelproducten, make-up, enzovoorts. Heidi heeft alle mo-
gelijke relevante opleidingen gevolgd en nu worden bij LaSarel ook de 
schoonheidsopleidingen aangeboden. “Toch had ik nog 1 droom”,  ver-
telt Heidi. “Dat was een eigen cosmeticamerk. Dat is gelukt!”, zegt ze 
stralend. “Ik ontwikkel elk nieuw product zelf. Daar gaat wel een paar 
jaar overheen. Bij die ontwikkeling van nieuwe producten wordt er al-
leen maar op mensen (met allerlei soorten huiden) getest, want ik vind 
testen op dieren echt not done. Mede daardoor heeft het tijd nodig 
om iets te kunnen testen. Zelf heb ik een ontzettend gevoelige huid, 
dus als een product klaar is voor de markt, test ik het altijd eerst nog 
zelf. En als ik er tegen kan, zegt dat heel wat. Dan heb ik er vertrouwen 
in dat het goed is.”

Muziek speelt nog steeds een grote rol in het leven van Heidi. “Tina 
Trucker heeft veel fans, vooral in de omgeving Drenthe en Groningen. 
Daar worden regelmatig truckersfestivals georganiseerd waar Tina een 
graag geziene gast is. Het blijft leuk om op te treden en mensen te 
vermaken, al treed ik nu natuurlijk niet zo vaak meer op als vroeger. En 
bij die optredens is het fijn om de artiesten van de oude garde weer 
eens te spreken. In het verleden organiseerde ik ook elk jaar een ar-
tiesten-fanreis. Door corona kon dat even niet. Toch hoop ik in de toe-
komst weer fanreizen te kunnen organiseren”, zegt Heidi met een lach.

Heidi Lammers, oftewel Tina Trucker. F | Tina Trucker.

Een rouwcentrum midden in het centrum van Mierlo-Hout. 
Moet je dat wel willen? Dit was één van de vragen die voor 
de zomer op tafel lag bij het Buurtcafé Helder Helmond. 
Ons online evenement waarin we het lokale, politieke 
nieuws met onze inwoners bespreken. Hellemonders krij-
gen daar ook de gelegenheid om vragen te stellen, die we 
dan vervolgens gaan behandelen.

Zo kwam er dus ook de vraag van een ongeruste mevrouw 
uit Mierlo-Hout, waar een rouwcentrum nog geen twintig 
meter van haar woning wordt gevestigd. Ons Helder Hel-
mond burgerlid trapte af: “Het is wettelijk toegestaan om 
een rouwcentrum midden in een woonwijk te vestigen. 
Zo zijn er meerdere voorbeelden in Helmond te noemen. 
In het begin heb je dan onrust in de wijk, maar uiteindelijk 
valt het allemaal wel mee. We hebben er weinig last van 
gehad”, zo drukte hij de ongeruste inwoner op het hart. Al-
exandra Koolen vervolgde: “Maar moet je dat wel willen en 
hoe communiceer je dat naar omwonenden?” Later bleek 
dat deze mevrouw niet de enige was die ongerust is. De ge-
meenteraad heeft namelijk een bezwaarschrift ontvangen 
van een groep inwoners die toevalligerwijs achter deze ont-
wikkelingen is gekomen. Ze zijn bezorgd. Niet alleen door 
het uitzicht dat zij gaan krijgen bij het toekomstig transport 
ervan, maar ook vanwege de mogelijke overlast, dat dit in 
de toekomst met zich mee zal brengen. Zo wordt onder an-
dere de parkeerdruk genoemd. 

Helder Helmond begrijpt de zorgen en ging op onderzoek 
uit. Zo hebben we met meerdere omwonenden en de on-
dernemers gesproken. Het bleek dat in overleg met de ge-
meente het Rabopand als nieuw onderkomen is gekozen. 
Of het nu wettelijk mogelijk is of niet, of het overlast gaat 
geven of niet. Wat buiten kijf staat, is dat hier beter gecom-
municeerd had kunnen worden met de omwonenden. Dat 
had in onze ogen namelijk meteen moeten gebeuren. Dan 
zorg je namelijk ook voor meer begrip en dus draagvlak. Er 
is geen informatieplicht dus de ondernemers zijn niet ver-
plicht om dit te doen. Daarom lijkt het Helder Helmond ver-
standig om als gemeente deze rol op te pakken. Mede daar-
om heeft onze fractie voor de zomer een motie ingediend 
die het college oproept om inwoners beter bij onze be-
sluitvorming te betrekken. Onderdeel daarvan is het vooraf 
pro-actief informeren van omwonenden bij omgevings-
vergunningen. Deze motie is aangenomen. Blijft de vraag: 
Een rouwcentrum midden in het centrum van je wijk, moet 
je dat wel willen? Wij hebben hier ook lang over getwijfeld.  

Martijn Rieter 
Raadslid Helder Helmond

Rouwcentrum 
midden in je wijk? 

Politieke column
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Kansrijk Mierlo-Hout mocht in december 2020 een cheque ont-
vangen van Spirotech uit Helmond. Het geld was bedoeld om 
een uitstapje te realiseren voor de gasten van de Huiskamer, de 
opvang van mensen met lichte vorm van dementie in De Ge-
seldonk. Vanwege corona werd het dagje uit steeds uitgesteld, 
maar op 19 juli trok het gezelschap uiteindelijk naar Dierenrijk 
Europa voor een gezellig dagje uit.

De vrijwilligers van Kansrijk hadden een mooie dag geregeld: met 
zo’n 24 deelnemers, gasten, hun mantelzorgers en vrijwilligers, 
is het gezelschap vanaf de Geseldonk naar Dierenrijk Europa 
gereisd. Daar stond voor hen een kopje koffie met appelgebak 
klaar, waarna zij een wandeling door het dierenpark maakten.  

Tegen de middag kreeg het gezelschap trek en werden de deelne-
mers getrakteerd op een heerlijke en goed verzorgde Brabantse 
lunch met het bekende worstenbroodje, broodjes met beleg en 
lekkere koffie en thee. Na de lunch werd er weer gewandeld in het 
Dierenrijk Europa waarna de dag werd afgesloten met een drankje 
of een ijsje. Als aandenken kregen alle gasten nog een sleutel-
hanger mee. Doortje Noten was een van de begeleiders en zegt: 
“We hebben genoten van het uitstapje. Het was prachtig weer en 
je zag ze genieten van de dieren in Dierenrijk. Ook de lunch viel 
goed, er was werkelijk van alles, een complete koffietafel. Het was 
erg goed verzorgd. We hadden een arrangement bij Dierenrijk. We 
hebben nog geld over van de schenking, zodat we nog een uit-
stapje kunnen maken. Toch mooi dat deze sponsor dit mogelijk 
heeft gemaakt!”

Wil je eens vrijblijvend kennismaken met de Huiskamer en haar 
vrijwilligers, neem dan contact op met Kansrijk Mierlo-Hout via tel 
06 – 21 26 47 94, of via info@kansrijkmierlohout.nl of via 
secretariaat@wijkraadmierlohout.nl.

De Huiskamer op bezoek in Dierenrijk Europa. F | Henk Lenting.

De Huiskamer brengt 
een bezoekje aan 
Dierenrijk Europa

Voor velen ligt de zomervakantie alweer een hele periode 
achter zich. Nou is mogelijk het woordje ‘zomer’ een beetje 
hoog gegrepen! ‘Gemiddeld’ was die volgens deskundigen, 
nou voor degenen die de 2e helft juli en augustus hebben 
meegemaakt, zullen daar hun wenkbrauwen bij ophalen. 

Maar goed, 2021 is ruim over de helft en de ‘r’ is alweer in 
de maand en de herfst dient zich weer aan. Covid-19 is nog 
steeds onder ons en ook die deskundigen geven aan dat dit 
nog weleens een hele periode zal blijven of zelfs niet meer 
weggaat. Versoepelingen worden gegeven, maar het blijft 
raadzaam om de ‘bekende’ maatregelen niet te verwaarlozen. 

De kans is zelfs aanwezig dat corona weer kan opbloeien en 
maatregelen weer moeten worden aangescherpt en in som-
mige gevallen wordt weer over een lockdown gesproken. 
Goed, we hopen dat dit niet zal gebeuren en dat vaccina-
tie nu nog het beste ‘medicijn’ is! Maar wie zegt dat er geen 
hervaccinatieprogramma moet worden opgestart? We zullen 
afwachten. Maar  het ‘gewone’ leven is weer redelijk terug! 
Scholen, (sport)verenigingen, bioscoop, theater, horeca, res-
taurants, kerken etc. zijn weer opengesteld of gestart. 

Ook in politieke zin heeft de gemeenteraad haar zomerreces 
afgesloten en de agenda’s van commissie- en raadsverga-
deringen zijn weer zeer goed gevuld! Vele thema’s staan op 
de rol. Wat te denken van het coffeeshopbeleid, veiligheid en 
handhaving, Dorpstraat 38 Stiphout, start zwembad en Huis 
voor de Stad, parkeerbeleid, mobiliteit etc. etc. Ook zijn vele 
lokale politieke partijen druk in de weer met de voorbereidin-
gen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Maart 2022. En 
wat te denken van een nieuw kabinet? Of is dat niet reëel en 
zijn we toch op weg naar een minderheidskabinet of zelfs nog 
nieuwe landelijke verkiezingen? Gaat Oranje zich kwalificeren 
voor het WK? Kortom een hete herfst staat voor de deur. Op-
lossingen gaan er zoals altijd komen! Of iedereen daar mee 
kan ‘leven c.q. instemmen’ is een ander verhaal. 

Eén ding staat bijvoorbeeld wel vast: namelijk dat ’t Gilde een 
nieuwe koning(in) heeft geschoten en die zal 2 jaar ‘regeren’ 
bij en over ’t Gilde. Groetjes en blijf vooral gezond.

Tot ziens op ’t Hout
Raadslid Berry Smits
Helmond Aktief

Hete herfst?!
Politieke column
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Kansrijk Mierlo-Hout gaat weer van start
De coronacijfers gaan de goede kant uit. Er 
gloort licht aan de horizon. In september 
kunnen we een deel van de activiteiten van 
‘Kansrijk Mierlo – Hout’ weer opstarten. 

Op maandag 13 september kunt u om 9.00 
uur weer terecht voor een luxe ontbijt voor 
de Ikeaprijs van € 1,00. Een aanrader. Aan-
sluitend start om 10.00 uur de ‘Samenloop’, 
waarbij u van harte welkom bent. U kunt 
zich opgeven als vrijwilliger, vragen stellen 
aan aanwezige professionals, meer infor-
matie krijgen over ‘Kansrijk Mierlo – Hout’, 
praten over nieuwe ideeën of gewoon gezel-
lig een kopje koffie komen drinken. Omdat u 
onze gast bent, is dit natuurlijk gratis. 

Ook de maaltijden gaan weer van start. De-
genen, die vóór corona hieraan deelnamen, 
worden persoonlijk uitgenodigd. De gasten 
van de ‘Huiskamer’ zijn alweer enige tijd wel-

kom en ook het ‘Helpende Handen-team’ 
heeft de werkzaamheden hervat. Wilt u ge-
bruik maken van deze groep, dan kunt u een 
berichtje sturen naar tuinen@kansrijkmier-
lohout.nl of naar info@kansrijkmierlohout.
nl. Heeft u wensen, vul dan een formulier in 
en stop het in de wensbox, die in de Ge-
seldonk hangt. U kunt uw wens natuurlijk 
ook sturen naar info@kansrijkmierlohout.
nl. Heeft u interesse om onder begeleiding 
van Jibb+ te gaan bewegen in de ‘Beweeg-
tuin’ bij de Geseldonk? Neem dan contact 
op met Flo de Haas 
(06 – 31 92 98 92) of stuur een berichtje naar 
flodehaas@jibbplus.nl. U bent van harte 
welkom. Dit geldt ook voor de beurs ‘Op je 
Gezondheid’, die op 16 januari 2022 georga-
niseerd wordt.
  
De plannen voor de ‘Kansrijkvleugel’ van 
de Geseldonk lopen wat vertraging op. Het 

bestek is geschreven en de offerte is in de 
maak. Is deze klaar, dan kan het aanschrij-
ven van fondsen beginnen. In juni dachten 
we nog dat we daar in januari mee zouden 
kunnen starten. Dit wordt nu maart of april. 
We houden u op de hoogte. Dit betekent 
wel dat we meer tijd hebben om vrijwilligers 
te werven, want zonder voldoende vrijwil-
ligers is uitbreiding van ‘Kansrijk Mierlo – 
Hout’ niet mogelijk. 

Heeft u belangstelling, neem dan 
zeker contact op via 
info@kansrijkmierlohout.nl, 
zodat we een afspraak kunnen maken. 

Door: Anton van Lieshout

Elke maand wordt er een Mierlo-Hou-
tenaar in het zonnetje gezet met een 
prachtige bos bloemen van Bloemboe-
tiek Nicole. Deze maand is de keuze ge-
vallen op Frans Schampers.

Frans, getrouwd met Ellie, is een echte 
Houtenaar. Hij groeide op in de oude wo-
ningbouw vlak bij de speeltuin. Frans is 
een rustige jongen die al vroeg interesses 
had in de natuur. Nu hij een respectabele 
leeftijd heeft bereikt, is Frans een feno-
meen die kan vertellen over de natuur als-
of hij de natuur zelf heeft gemaakt. Niet 
voor niets kreeg hij de titel ‘autodidact’. 
De betekenis van dit woord is ‘iemand die 
zijn kennis door eigen studie verkregen 
heeft’.

De schoolkinderen lopen met Frans weg 
en noemen hem Opa Frans, regelmatig is 
hij met een groep schoolkinderen in het 
Goorse bos en vertelt de kinderen op de 
meest simpele manier over de natuur. 

Wat is een boom, waarom groeit een 
boom, waarom krijgt een boom bladeren 
en verliest de boom ze ook weer, wat is 

hout en wat doen we met het hout. Maar 
even zo vlot en uitgebreid vertelt Frans 
over de paddenstoelen, of over planten 
en vogels, maar zijn kennis gaat nog veel 
verder, want ook heeft hij zich verdiept in 
het ontstaan van Mierlo-Hout en hoe oud 
de 2 rode beuken zijn die op het kerkhof 
staan.

Ook heeft hij ontdekt dat er heel vroe-
ger zo rond 1850 turf werd gestoken in 
het Goor. De plekken waar de turf is ge-
stoken, weet hij zo te vinden. Natuurlijk 
loopt Frans tegen vragen aan die hij niet 
kan beantwoorden, maar dan neemt hij 
de geschiedenisboeken erbij of struint hij 
alles af op internet.

Ben je geïnteresseerd in de historie van 
het Goorse bos, reserveer dan een halve 
dag en ga met Frans het Goorse bos in, 
daar waar wij maar aan voorbij gaan en 
alle mooie dingen van de natuur voorbij-
lopen, staat Frans bij elk plantje, struik, 
boom en paddenstoel stil om te vertellen 
over waarom bijvoorbeeld de padden-
stoel op deze plek groeit.

Beste Frans, ik heb werkelijk genoten van 
jouw verhalen en had nog wel uren naar je 

willen luisteren, de tijd gaat komen dat ik 
samen met jou het Goorse bos doorkruis.

Beste Ellie en Frans bijzonder dank voor 
het interessante gesprek en jullie gastvrij-
heid, blijf gezond en geniet van de natuur.

Bloemboetiek

Nicole

Bijzonder Bloemetje

Frans Schampers. F | Anton van Lieshout.



22

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

www.onsmierlohout.nl

Kom af van cellilute, 
oud vet, verklevingen, 
afvalstoffen, toxinen, ziektes, ongemakken 
en trauma's. Makkelijk en snel!

Geen één techniek werkt op zoveel 
lagen als Transformational cupping.

Wil je eindelijk verlost zijn van:
• nek-, schouders-, en rugklachten;
• hoofdpijn en migraine;
• stress en stressgerelateerde klachten;
• hormonale disbalansen?

Wil je heel graag:
• Letterlijk en figuurlijk anders en beter in je vel komen?
• Meer rust in je hoofd, balans en energie? 

Verbeter je gezondheid en vitaliteit van binnenuit en 
ervaar wat deze unieke en effectieve behandeling voor 
jou kan doen.

Wie weet tot binnenkort bij mij in de praktijk.

Een behandeling boeken, of meer informatie?
Meta Bloks | 06 22 710 740 | info@metavita.nl

TRANSFORMATIONAL

CUPPING
Hi! Mijn naam is Meta, een 

enthousiaste 47-jarige Vi-

taliteitscoach, getrouwd en 

bonusmoeder van twee pu-

bermeiden. Ik word oprecht 

blij als ik drukbezette vrouwen 

op een nuchtere manier kan 

inspireren en inzichten mag 

geven hoe ze de regie weer 

terugpakken over hun fysieke, 

mentale en emotionele vitali-

teit.

Het mooiste om te zien is dat 

mijn klanten weer helderheid 

krijgen en gemotiveerd stappen gaan zetten. Ze krijgen al snel meer 

rust in hun hoofd, voelen zich vitaler en komen hormonaal weer in ba-

lans. 

Chronische stress, schommelen in energieniveau en allerlei gezond-

heidsklachten zijn lang een rode draad geweest en zorgde voor een 

burn-out begin 2012. Pas toen ik inzag waarom ik deed zoals ik deed 

en leerde hoe goed voor mezelf zorgen er voor mij uitzag, kwam de 

balans en energie terug en verdwenen de klachten. Door coaching, het 

volgen van diverse opleidingen op het gebied van hormonen, voeding, 

stress en mindset, heb ik de sleutels gekregen die bij mij voor verande-

ring hebben gezorgd en waar ik sinds mei 2015 succesvol mensen mee 

begeleid naar een bewust, gezond en energiek leven.

Ik geloof erin dat we zelf veel meer in de hand hebben dan we denken 

als het gaat om onze algehele vitaliteit. Transformational Cupping©️ 

is een waardevolle aanvulling op wat ik al jaren doe. Je ruimt letterlijk 

oude ballast op, voelt je energieker en komt dichter bij jezelf. Vrouwen 

nog meer van binnen naar buiten laten stralen. Daar word ik ontzettend 

blij van.

Ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem gerust een kijkje 

op www.metavita.nl of plan een vrijblijvende telefonische afspraak voor 

meer informatie.

Wie weet tot binnenkort!

Energieke groet, Meta
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BEREIKBAARHEID 
                 DIENSTEN

Dokter: 
(alleen spoedgevallen): Centr. 
Huisartsenpost, tel. 088-8765151, 
Elkerliek Ziekenhuis, dagelijks 
17:00-08:00 uur, 
weekend/feestdagen.

Apotheek: 
(alleen spoedgevallen): 
Dienstapotheek Peelland, 
Tel. 0492-595 983
Elkerliek Ziekenhuis, 
dagelijks 18:00-08:30 uur, 
weekend/feestdagen.

Politie: 
Politie afdeling Helmond 
Centrum, bezoekadres: 
Kasteel-Traverse 101, Helmond. 
Tel. 0900-8844 | www.politie.nl

Wijkagenten: 
Monique Aelmans 
monique.aelmans-frissen@
politie.nl

Rianne van Veghel 
rianne.van.veghel@politie.nl
Tel. 0900-8844

Slachtofferhulp: 
Na telefonische afspraak 
Tel. 0900-0101

Wijkzorg de Zorgboog: 
Heeft u hulp nodig bij uw persoon-
lijke verzorging en/of 
verpleging? In kleine wijkteams 
biedt de Zorgboog hulp en 
ondersteuning, afgestemd op uw 
zorgvraag. Ook voor uitleen van 
hulpmiddelen en verpleegartikelen 
kunt u bij de Zorgboog terecht. Tel. 
0900-8998636 (€0,01 per minuut) 
of www.zorgboog.nl

Verloskundigen: 
Linda Backx, Lenneke van 
Oorschot-Daamen, Fleur de Wolf 
en Inge van Melis-van Hout. Tel. 
verloskundige hulp 0492-532800. 
Tel. afspraken 0492-599143. 
www.verloskundigenhelmond.nl

LEV Groep 
(sociaal team west): Voor alle 
vragen op maatschappelijk  terrein. 
Tel. 06-48576624.  E-mail: sociaal-
teamwest@levgroep.nl 
Dagelijkse inloop op ma t/m vr van 

09:00-17:00 uur in Wijkhuis West-
wijzer, Cortenbachstraat 70, 5707 
TJ, Helmond. Hulplijn peelregio, 
085-0200011, www.hulplijnpeel, 
regio@levgroep.nl

Savant Zorg:
Informatie / vragen over onze zorg 
en diensten, tel. 0492-572000, iede-
re werkdag van 08:00-17:00 uur. Ook 
acute zorg 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Nieuwe aanmeldingen tel. 
088-7891600 www.savant-zorg.nl 
of email: info@savant-zorg.nl

Buurtzorg: 
24-uurs verpleging en verzorging. 
Tel 06-10895393, email:
helmondwest@
buurtzorgnederland.com

ZuidZorg: 
Diverse soorten thuiszorg, ook in 
Mierlo-Hout. Wij zijn er voor 
iedereen. 24 uur per dag en 
7 dagen per week bereikbaar via tel. 
040-2308408, www.zuidzorg.nl, 
e-mail: info@zuidzorg.nl, 
twitter:@zuidzorghelmond, 
www.facebook.com/
zuidzorghelmond

Wijkraad: 
Postadres: Harz 11, 5706 PA, 
Helmond. Website: 
www.wijkraadmierlohout.nl, 
Twitter @WRMierloHout, 
e-mail: secretariaat@
wijkraadmierlohout.nl. 
Melding gevaarlijke/te verbeteren 
verkeerssituaties via:

verkeer@wijkraadmierlohout.nl

Tandartsen kring Helmond
Alleen spoedgevallen
06-22303555 

Vereniging: 
Huurderse Belangen Vereniging 
Compaen, Scharstraat 2, 5706 EE 
Helmond. 06-16920669, 
e-mail: info@hbvcompean.nl, 
website: www.hbvcompaen.nl. 
Spreekuur op afspraak.

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

Oud papier: 
Elke zaterdag van 09:00-
13:00 uur, Koeveldsestraat 16 
(buitenterrein Kluppelhal). 
info@kluppels.nl

Mierlo-Hout in Actie: 
www.mierlohoutinactie.nl
secretariaat@mierlohoutinactie.nl

Wijkhuis de Geseldonk: 
www.degeseldonk.nl
secretariaat@degeseldonk.nl
Tel. 0492-537495.

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 6 oktober  2021.

De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
Winnaar editie juli 2021: J. van Bree
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GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680
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VERKOCHT

Karpaten 45 

Mierloseweg 101 Mierloseweg 203 

DIRECT VERKOCHT

Van Someren-Downerlaan 24Snoekstraat 2

DIRECT VERKOCHT

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*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*

Maak kennis met 
onze woningmakelaars

DIRECT VERKOCHT

DIRECT VERKOCHT


