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In vertrouwde handen voor de beste start!In vertrouwde handen voor de beste start!
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Alles rond je zwanger- 
schap op één plek

 Iedere dag spreekuur,  
op verschillende locaties

Professioneel advies

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.

          
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474

www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   
 facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth       instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf 

 

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa
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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.

Carnaval is achter de rug en inmiddels fluiten de vogeltjes 

alweer bij het wakker worden. De sneeuwklokjes, krokussen en 

narcissen zijn op diverse plekken te bewonderen en de dagen 

worden zichtbaar langer. Lente is in aantocht! Misschien kunt 

u dit tweede Ons Mierlo-Hout magazine van 2023 wel in de 

tuin lezen…

In deze editie

Anton praatte met Stefan Swinkels over zijn omslag van musical 

naar de zorg. De Kluppels blikken terug op een geweldig carnaval, 

Anton reikte het Bijzonder Bloemetje uit aan Paul Lambrechts en 

Wendy ging op de koffie bij Rinie Weijts. Dit en nog veel meer leest 

u in dit nieuwe magazine. Het derde nummer van 2023 van Ons 

Mierlo-Hout Magazine zal medio april verschijnen.

Veel leesplezier!

IN 
DEZE 
UITGAVE.

OP DE KOFFIE BIJ… 
RINIE WEIJTS
De meeste mensen hebben wel een passie 
of liefhebberij waar zij graag hun tijd en 
aandacht aan schenken. Als het gaat 
om heemkunde, dan is Rinie Weijts een 
wandelende encyclopedie.
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De eerste 
Minoreditie 

van musicalster 
tot ster in de zorg

Bijzonder 
Bloemetje

Op vrijdag 17 maart 2023 vindt 
in Wijkhuis De Geseldonk de 
eerste Minoreditie van het 
jaar plaats. Dat betekent dat 
middelbare scholieren in de 
leeftijd van 12 tot en met 17 jaar 
weer lekker uit hun dak kunnen 
gaan!

In de jaren 90 schitterde 
Stefan Swinkels in diverse grote 
musicals van onder andere 
Joop van den Ende zoals Joe 
de musical, Chicago, Rent en 
Saturday Night Fever. Nu werkt 
hij in de zorg en trad laatst 
nog op tijdens de Gay Quiz als 
‘Crow’, zijn travestie-act.

7.

9.

14.

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  Paul 

Lambrechts.
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Door: Anton van Lieshout

We beginnen met 5 uurkes vurraf op vrijdag 17 

februari 2023

De voorverkoop liep boven verwachting, want in 

minder dan 30 minuten waren alle toegangs-

kaarten weg. De avond was een groot succes, 

prima sfeer, volop gezelligheid, topamusement 

en vele nieuwe gezichten onder de bezoekers 

van deze avond. Jong en oud genoten van de 

D.J’s Maffja, Alex, ’t Feestteam, Arjon Oostrom 

en Jan Biggel. Tip: Wat minder bezoekers zal 

deze avond die voor de vierde keer werd georga-

niseerd ten goede komen, aldus Prins en Vorst.

Zaterdag 18 februari 2023

Traditiegetrouw wordt op de zaterdag de Prins 

thuis opgehaald. Kippenvel, zei Prins Patrick, 

toen ik naar buiten stapte. De jeugdprins Keano 

en -vorst Fynn, bestuur, raad van elf, veel leden, 

vrienden, bekenden en aanhangers stonden 

buiten. 

Een dergelijk gezellig onthaal bezorgde mij een 

brok in mijn keel. Maar ook het aansluitende 

ontbijt in onze Hoftempel De Geseldonk is zo 

bijzonder en sfeervol, alle leden zijn erbij aanwe-

zig maar ook mijn directe familie. Ik val werkelijk 

van de ene verrassing in de andere.

Optocht

Laat ik als eerste een compliment maken aan 

de commissie zaterdagoptocht, want zonder 

slag of stoot heeft de commissie het veilig-

heidsplan conform de voorschriften van de ge-

meente uitgewerkt. Dat de wagenbouwers een 

stevige opdonder van de coronaperiode hebben 

gekregen, was wel duidelijk; prijsstijgingen en te 

weinig bouwlocaties komen daar nog eens extra 

bij. Maar wanneer is een optocht goed of minder 

goed, dat is volgens mij voor iedereen verschil-

lend. Grote wagens met een vrolijke hossende 

groep jeugd noemt de één een zuipwagen en de 

ander een sfeervolle attractie. Maar op de prin-

senwagen hebben wij ons meesterlijk vermaakt. 

Ontelbare massa’s mensen, jong en oud, met 

veel enthousiasme, plezier en discipline krijgen 

op veilige afstand van de Prins snoepjes toege-

worpen. Wat een feest.

Het Lalbal op de zaterdagavond

Met de coverband Noah is deze avond in goede 

handen. Het was er gezellig druk en de sfeer was 

prima. Echt dansen is passé, maar hossen, la-

chen, gieren en brullen des te meer.

Tijden veranderen, dus ook het vieren van carna-

val. Dat de coverband Noah werd ondersteund 

door toepasselijke muziek van de D.J.,was een 

dikke plus. Maar ook het onverwachte optreden 

van de Blueband gaf een extra dimensie aan 

deze gezellige avond.

Opmerking: D.J.-muziek kan niet stuk en biedt 

net dat beetje extra, aldus Prins en Vorst.

Zondag 19 februari 2023 Carnavalsmis

De kerk was dit jaar extra mooi versierd met 

blauwe en witte ‘barlekeinen’, prachtige uitstra-

ling. De H. Mis was wat ons betreft een toppres-

tatie. Pastoor Scheepers boeit de aanwezigen 

met ludieke woordspelingen en wisselt deze af 

met serieuze en ludieke opmerkingen. Alle car-

navalsverenigingen van Mierlo-Hout en Brande-

voort waren aanwezig en werden betrokken bij 

de H. Mis. Pastoor Scheepers dwingt ieder jaar 

meer mensen af om naar de Carnavalsmis te 

komen, en natuurlijk ook naar de gebruikelijke 

zondagsmis, want de deur staat altijd open.

Foute Party avond

Wat minder druk dan op de zaterdagavond, 

maar de zondag is ook een bijzondere drukke 

dag mede door de optocht in Helmond. Maar 

de gezelligheid was er niet minder door, onze 

favoriete D.J.-muziek deed het op deze avond 

uitstekend maar ook het optreden van zanger 

Rens paste uitstekend in deze avond. Kortom, 

het was gezellig en geen wachttijd aan de bar, 

even de gelegenheid om tot rust te komen.

De Houtse 
Kluppels kijken 
terug op een 
geslaagd 
carnaval 
Na een jaar van vallen en opstaan krijgt Prins Patrick alsnog een vol carnavalsprogramma. Prins Patrick 
kon zijn prinsencontract met een jaar verlengen, omdat zijn eerste jaar door corona volledig in duigen 
was gevallen. Benieuwd waren de Prins plus aanhang wel hoe carnaval 2023 zou worden en daarom 
vragen we aan Prins Patrick en vorst Jelco (grootvorst Marcel was ten tijde van het overleg niet fit) hoe 
zij het carnavalsprogramma hebben ervaren.
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Maandag 20 februari 2023 Totaal los avond

Deze avond, die bekend staat als de meest ge-

zelligste avond, kwam wat langzaam op gang.

Coverband Broadway kon in het begin zijn mu-

zikale draai niet goed vinden, maar D.J. Dominic 

Graat wist hier wel raad mee. En natuurlijk kwam 

het groot aantal bezoekers dik aan hun trek-

ken, maar soms duurt het even. Als Prins werd 

ik door de raad van Elf op het midden van de 

avond zeer blij verrast met hun act verkleed als 

politieagenten. Ja, voor de zoveelste keer werd 

mijn keel dicht geknepen, superleuk om dit alles 

te mogen meemaken. 

Dinsdag 21 februari 2023 De Troanenavond

‘Aan alles komt een einde, behalve aan een-

zaamheid’ is een bekend gezegde. En toch is de 

dinsdagavond een bijzondere avond, de span-

ning is weg en de laatste consumptiebonnen 

worden uitgegeven. D.J. Klumpie deed het uit-

stekend en ook de Drive in Show letste 44 deed 

niet onder. Maar ook op deze laatste avond 

wisten dit keer de dames mijn bloeddruk be-

hoorlijk te verhogen. Want in het diepste geheim 

hadden deze damesgroep genaamd de ‘AVO-

CADES’ een uitzonderlijke mooie dans ingestu-

deerd. Wat heb ik daar van genoten en samen 

met mij alle bezoekers. Werkelijk TOP dames. 

Tip: deze avond over laten lopen naar bijvoor-

beeld haringhappen, frikandellen speciaal eten, 

skrewsoep eten…,aldus de Prins en Vorst.

Kindermiddagen

Laten we toch vooral deze prachtige kinder-

middagen niet vergeten, want dit zijn zeer goed 

bezochte en uiterst gezellige middagen. En met 

veel potentieel voor de nabije toekomst.

Veel kinderen genieten van deze middagen waar 

van alles georganiseerd wordt voor hen. Een 

compliment voor de commissie is hier op zijn 

plaats. Wat ontzettend leuk dat zoveel ouders 

met hun kind of kinderen de weg naar Hoftem-

pel De Geseldonk weten te vinden. 

De Klein Houtse Kluppelkes doen het uitste-

kend, ze zijn superenthousiast en staan zo trots 

als een pauw op het podium. Laten we vooral 

blij zijn dat we deze groepering hebben, en dat 

veel ouders de handen uit de mouwen willen 

steken en met een dikke traan in de ogen kijken 

naar hun kleine trots. 

Tot slot

Beste Prins Patrick en Vorst Jelco, bedankt voor 

jullie mening, tekst en uitleg. Hebben jullie nog 

adviezen?

Vooral met de tijd meegaan, tijden veranderen 

en pas je daarbij aan.

Evalueren, niets is zo belangrijk dan de carnaval 

over zijn geheel goed te evalueren, wat was goed, 

wat was minder goed, wat moet echt anders.

Blijf trouw aan bepaalde tradities, maar durf te 

veranderen, breng dat wat de markt vraagt.

Grijp direct in bij bedreigingen, bijvoorbeeld wa-

genbouwers hebben een tekort aan bouwloca-

ties, doe hier iets mee.  

Het motto 2024 is ‘KIEK ’T OIT’!

Prins en begeleiding | F Houtse Kluppels.
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binnenkort:

do 16 mrt 21:00 u  

verzot op
FRANK VANDER LINDEN 
vr 17 mrt 20:45 u  

harry sacksioni
vr 24 mrt 21:00 u  

mr. punch
THE MUSIC OF MARILLION
za 25 mrt 20:45 u  

klangstof
zo 16 apr 15:30 u  

magoria 
ROCKOPERA OVER JACK THE RIPPER   
vr 21 apr 21:00 u  

michiel borstlap
PLAYS THE MUSIC OF 
HERBIE HANCOCK
za 22 apr 21:00 u  

made in purple 
THE MUSIC OF DEEP PURPLE
zo 23 apr 15:30 u  

ravaging europe 
WARBRINGER & EVIL INVADERS 
& SCHIZOPHRENIA E.A

podium

LEILA’S BROTHERS
De Iraanse Leila zorgt voor het gezin

MON CRIME 
Franse misdaadkomedie

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

TusseN___
___ruimte
De vier kunstenaars van Tus-
senruimte - Nathalie Brans, 
Tinka Pittoors, Ton Slits en 
Leo Vroegindeweij - maken 
allen zeer verschillend werk, 
maar verrassend zijn de vele 
paralellen die zichtbaar wor-
den nu hun werk in samen-
hang wordt gepresenteerd 
onder leiding van Ton Slits 
in De Cacaofabriek Expo. 

Schilderijen, fotografie, ruim-
telijk werk, een veelheid aan 
verschillende materialen van 
zeer groot tot zo klein dat het 
onder een glazen stolp past. 
Tussenruimte is een visueel 
rijke en aantrekkelijke ten-
toonstelling.

Tussenruimte is van 6 maart 
t/m 14 mei dagelijks gratis 
te bezoeken tussen 13.00 en 
17.00u in De Cacaofabriek 
Expo in Helmond. Advies op maat GRATIS meet service Monteer service Showroom

SERVICE EN KWALITEIT 
VAN ‘A’ TOT ‘D’EELEN

Voor al uw raam- en vloerbekleding deskundig
 door ons geadviseerd, ingemeten en gemonteerd!

Wij maken van uw huis een thuis!

*ACTIE bij alle aankopen raam- en/of vloerbekleding 

GRATIS 2 sierkussens t.w.v. €29.90
(minimale besteding €500, geldig bij bestellingen gedaan in de maand maart)

WWW.DEELENSTOFFEN.NL
Houtse Parallelweg 83 - Helmond - 0492-547023 
Maaspoort 58 - Weert - 0495-533552

GEMEENTE HELMOND

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Tijdelijk 
Noodfonds Energie

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf nu 
terecht bij een speciaal landelijk noodfonds. Via www.noodfondsenergie.nl  
kun je een deel van je energierekening laten betalen door je energieleverancier. 
Doe de check en kijk of jouw huishouden in aanmerking komt voor steun. De periode 
waarover je steun kunt krijgen loopt van oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. 

Ben je inwoner van Helmond en heb je hulp nodig bij de check of bij de aanvraag? 
De medewerkers van LEV groep, Sociale Teams Helmond, BeBizzy, SaldoPlus, 
Humanitas en de Bibliotheek zijn er voor je. 
Bel met 14 0492 (optie 2) voor meer informatie.

Kijk voor de (inloop) spreekuren van de diverse organisaties die 
jou kunnen helpen op www.helmond.nl/noodfonds-energie.
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Mierlo-Hout

De politiek laagdrempelig met de Helmonders
bespreken. De buurt in om te buurten. Meepraten?
Meedenken? Vragen stellen? Je hart luchten? Het

kan allemaal bij dit buurtcafé. De avond zal ludiek 
worden afgesloten door onze lijsttrekker Louis van
de Werff, van Haw Ut Hellemonds. Tot donderdag!

De partij komt naar u toe op 30 maart met o.a. thema’s:
Groenvoorziening, Verkeersveiligheid, Giftreinen etc.

Gratis toegang voor iedereen! 19.30 inloop & 20.00 begin
Wijkhuis De Geseldonk - Cederhoutstraat 44 - 5706 XC
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Welke kleuren gebruik ik en welke stijl wil ik cre-

eren? Wat hang ik voor de ramen, stof of sys-

teem, kleurrijk of rustig, trendy of basic? Eén 

ding is zeker, raambekleding is de sfeermaker 

in huis! Deelen Stoffen & Gordijnen heeft het 

grootste aanbod, duizenden meters gordijn-

stoffen op voorraad, in ‘tig’ kleuren, heel veel 

dessins, transparante en dichte kwaliteiten. 

Wil je nieuwe gordijnen voor de kinderkamer of 

lekker uitslapen met verduisterende gordijnen? 

Overdag de zon kunnen weren met een van 

onze trendy systemen zoals een houten jaloezie, 

duo-rolgordijn, plissé, lamellen of paneelgor-

dijn? Voor ieder interieur en elk budget een uit-

gebreide keuze en razendsnel op maat gemaakt 

en geleverd. Ruim assortiment vloerbekleding in 

de showroom te Helmond! U kunt bij ons terecht 

voor PVC vloeren, vloerbedekking, trapbekleding 

en click-PVC vakkundig door ons geplaatst.  

Actie

Gratis sierkussens ter waarde van € 29,90! Bij 

alle aankopen van minimaal € 500,- aan raam- 

en/of vloerbekleding gedaan in de maand 

maart 2023 mag u gratis twee sierkussens in-

clusief binnenkussens uitzoeken!

Ook voor advies aan huis kunt u ons inschake-

len. Wij kunnen alles voor u verzorgen: advies, 

meten, maken, hangen of leggen. U hoeft alleen 

maar van het resultaat te genieten. Een offerte 

en inmeten is altijd gratis en verplicht u tot niets. 

In Helmond vindt u ons aan de Houtse Parallel-

weg 83, in Weert aan de Maaspoort 58.

www.deelenstoffen.nl

Raam- en 
vloerbekleding bij 
Deelen Stoffen 
& Gordijnen

Advies op maat GRATIS meet service Monteer service Showroom

SERVICE EN KWALITEIT 
VAN ‘A’ TOT ‘D’EELEN

Voor al uw raam- en vloerbekleding deskundig
 door ons geadviseerd, ingemeten en gemonteerd!

Wij maken van uw huis een thuis!

*ACTIE bij alle aankopen raam- en/of vloerbekleding 

GRATIS 2 sierkussens t.w.v. €29.90
(minimale besteding €500, geldig bij bestellingen gedaan in de maand maart)
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Maaspoort 58 - Weert - 0495-533552

De eerste 
Minoreditie 
van dit jaar 
komt eraan!
Op vrijdag 17 maart 2023 vindt in Wijkhuis De 

Geseldonk de eerste Minoreditie van het jaar 

plaats. Dat betekent dat middelbare scholieren 

in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar weer lek-

ker uit hun dak kunnen gaan!

De line-up is ook deze keer weer veelbelovend. 

Craniax en MC Dean zullen samen een uur lang 

flink gas geven. Ook LanterFantje is deze keer op 

het podium te vinden! Zij hebben de afgelopen 

weken meerdere keren het nieuws gehaald met 

hun nieuwste nummer ‘Ladders Zat’, wat de 

carnavalskraker van 2023 bij Omroep Brabant 

is geworden! Deze act wil je echt niet missen! 

Verder kun je genieten van optredens van onder 

andere Twin DJ’s Luuk & Stijn, DJ SEMco & MC 

Naus en Dancaholics, welke zal zorgen voor een 

spetterende afsluiter.

Daarnaast komt er deze editie een rapper optre-

den. Dit is niemand minder dan EXO, een lokaal 

talent dat hard aan de weg aan het timmeren is! 

En je kunt weer op de foto bij de photobooth. 

Tickets kosten slechts 4,- euro (exclusief service- 

en transactiekosten) en zijn verkrijgbaar via onze 

website www.minorhelmond.nl. Check hier ook 

meteen het reglement, zodat je niet voor verras-

singen komt te staan. Consumpties kosten bij 

Minor 1,- euro en de garderobe is gratis.

Ook beveiliging, verkeersregelaars, EHBO en di-

verse vrijwilligers zullen weer aanwezig zijn om 

alles in goede banen te leiden.
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HELMOND Reeds een aantal jaren organiseert de Helmondse Lichtjes 

Parade-commissie een lichtjesoptocht met prachtig verlichte wagens en 

groepen. Een grote stoet trekt dan door de Helmondse wijk Mierlo-Hout. 

Afgelopen 2 jaren is de parade niet doorgegaan om welbekende redenen. 

Blij is de organisatie dat het nu wel door kan gaan. Een stoet van plm. 30 

wagens en groepen trekt door het donkere centrum van Mierlo-Hout. Een 

Disney-achtig gevoel zal het opwekken. Zeker de kinderen en ouders gaan 

hier van genieten. Gemeente Helmond dooft de straatlantaarns, zodat het 

nog donkerder en sfeervoller wordt.

Mede door de steun van sponsoren (onder andere Wijkmanagement Hel-

mond), is besloten om dit jaar geen entree te heffen, zodat iedereen dit 

evenement gratis kan bezoeken. Voor de kinderen zijn er extra verrassingen 

en een mooie lichtstaaf om nog meer sfeer te brengen.

Graag tot ziens op 25 maart aanstaande, 19.30 uur, centrum Mierlo-Hout, 

van harte welkom.

Gratis entree, 
verrassing voor de 
kinderen, 25 maart 
aanstaande Helmondse 
Lichtjesparade
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MIERLOSEWEG 264, HELMOND | 0492 - 54 49 10
BLOEMBOETIEKNICOLE.NL

Het juiste adres voor een cadeautje 
voor uzelf, óf voor anderen!

Bloemboetiek

Nicole

Door: Anton van Lieshout

Het was in september 1976 dat Paul met zijn 

Marian van Veldhoven naar Mierlo-Hout ver-

huisde, hij had namelijk een prachtige baan 

gekregen bij de bedrijfsvereniging voor de tex-

tielindustrie, het tegenwoordige GAK. Maar de 

consequentie was wel dat hij moest verhuizen 

naar de gemeente waar het GAK haar kantoor 

gevestigd had. Als groot voetballiefhebber werd 

Paul in hetzelfde jaar nog lid van de RKSV Mier-

lo-Hout en speelde hij tot het jaar 1983 in de 

selectie (elftallen 1,2 en 3) zijn geliefde spelletje. 

Jammer genoeg maakte een stevige blessure 

een einde aan zijn voetbalcarrière.

Maar Paul was inmiddels bij het bestuur opge-

vallen als een persoon waarmee je zaken kunt 

afspreken en het dan ook gebeurt. Zo werd hij 

trainer van de B-selectie. Hij deed het trainings-

werk met volle overgave, want maar liefst 12 jaar 

stond Paul voor deze groepering en wist hij de 

heren voetballers op gepaste wijze te motiveren 

en resultaten te laten behalen.

Als geboren Veldhovenaar had Paul de blauw-

witte kleuren in zijn hart gesloten en was het zijn 

club geworden. Het was dan ook niet verwon-

derlijk dat hij in 2006 toetrad tot het bestuur als 

de nieuwe secretaris. Kwaliteit leveren en doen 

wat je belooft, was zijn instelling en dat was de 

toenmalige voorzitter Pieter Vervoort niet ont-

gaan. En zodoende nam Paul in 2011 de voor-

zittershamer over van Pieter. Een fantastische 

periode brak aan, want het eerste elftal promo-

veerde maar liefst 3 keer, hij vierde het negen-

tigjarig bestaan en als hoogtepunt mocht Paul 

het predicaat honderdjarig bestaan van de RKSV 

in ontvangst nemen. Nogmaals herhaalt hij zijn 

woorden: “Ik kijk met zoveel plezier en genoegen 

terug naar de jaren dat ik actief ben bij de RKSV.”

Maar aan alle goeds komt eens een einde, want 

wat er in 2011 gebeurde, dat gebeurt nu weer 

maar dan omgekeerd, want Paul gaat in de ko-

mende ledenvergadering de voorzittershamer 

weer teruggeven aan zijn leermeester Pieter 

Vervoort. Maar plaatsnemen achter de gerani-

ums, dat is voorlopig nog niet aan de orde, want 

Paul pakt nog enkele interessante projecten op. 

De RKSV telt momenteel namelijk ruim 1100 

leden waarvoor de verouderde accommodatie 

niet meer geschikt is en dus moet er een nieu-

we accommodatie komen, nou Paul veel succes 

gewenst.

En laat ik niet vergeten in te haken op het succes 

van het eerste elftal, momenteel staan ze 2e op 

de ranglijst en is het helemaal niet uitgesloten 

dat we komend voetbalseizoen het vaandel-

team in de 1e klas zien spelen, dat zou toch wer-

kelijk fantastisch zijn.

Beste Paul, mede namens alle blauwwitters har-

telijk dank voor je inzet, blijf vooral gezond en 

geniet nog vele jaren van jouw club, de RKSV 

Mierlo-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 Paul Lambrechts, de trotse voorzitter van 
R.K. Sportvereniging Mierlo-Hout.
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MAANDAANBIEDING
Bij een complete 

gezichtsbehandeling naar keuze 

GRATIS 
een rug-, nek- en 
schoudermassage 

t.w.v. € 32,50

Geldig t/m 14-04-2023. 

Niet geldig i.c.m. andere
acties of aanbiedingen.

Even ontspannen en genieten 
van een heerlijk verwenmoment!

Schoonheidsbehandelingen
Huidverbetering en anti-aging
Bruidsmake-up
Visagie workshops
Hand- en nagelverzorging

Tel. 06-228 122 65
Boerhaavelaan 15, Helmond
www.laviebeauty.nl  info@laviebeauty.nl

65+ LENTE
BEHANDELING

Beschikbaar In maart
& februari (Ook als Duo
behandeling mogelijk)

Verspaget Medi-beauty
Tel: 06-233 99 345

€ 49,95 
P.P.

75 min. ontspannende
gezichtsbehandeling
incl. harsen/epileren 

& massage

1. Pas op met hitte! Door bepaalde omstandigheden 

kan je haar broos en kwetsbaar worden en daardoor 

eerder afbreken of uitvallen. Door je haar vaak met 

hitte te behandelen, met bijvoorbeeld een stijltang of 

een krultang, kun je je haarconditie aantasten en kan 

je haar zwakker worden. Probeer dus je haar met zo 

min mogelijk hitte te behandelen.

2. Vitaminen voor je haar Wist je dat je haar voor-

al opgebouwd is uit een stabiele eiwitverbinding die 

zorgt voor stevigheid en elasticiteit? Je kunt daarom 

je haarconditie en haargroei verbeteren door bepaalde 

voeding te eten waar veel eiwitten in zitten. Omega-3 

en vitamine B zijn bijvoorbeeld belangrijk bij de groei 

en conditie van je haar.

3. Wekelijkse verzorging Om je breekbare haar ster-

ker en gezonder te maken, is het belangrijk verzorging 

in de vorm van haarmaskers en conditioner op te ne-

men in je beautyroutine. Breekbaar haar heeft dat na-

melijk écht nodig, vooral als je je haar graag wat langer 

wilt laten groeien. 

4. Zeg vaarwel tegen ijzer Elastiekjes met een ijzeren 

stukje kunnen ervoor zorgen dat je haar snel afbreekt. 

Jammer! Ken je de elastiekjes die lijken op een oude 

telefoonlijn? Deze invisible elastiekjes zijn veiliger 

voor je haar, glijden er niet zomaar uit en ze 

zorgen ervoor dat je haar geen gekke ‘bobbel’ 

krijgt wanneer je je haar daarna weer los om je 

gezicht hebt hangen. 

BEAUTY
COLUMN

TIPS VOOR 
BREEKBAAR 
HAAR

& HEALTH
Afvallen en 

bewegen 
doen we 

samen!

Sportschool voor vrouwen in Brandevoort 

www.inshape-afslankstudio.nl

Jouw 
advertentie 

hier?
Mail naar danielle@adcommunicatie.nl 

of bel  06-30252512

krachtvan aloë vera
Forever Aloe Vera Gel is een pure 
aloë drank met 99,7% aloë vera gel!  
De gel is 100% aseptisch 
geproduceerd en komt rechtstreeks 
van onze eigen aloë velden in Texas 
en de Dominicaanse Republiek. 
Forever Aloe Vera Gel is rijk aan 
vitamine C, is suikervrij en bevat 
geen conserveermiddelen.

Zoals de natuur het heeft bedoeld. 
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad

+ Aloë vera bevordert het natuurlijke
afweersysteem*

+ Zonder conserveermiddelen

+ Suikervrij

+ Rijk aan vitamine C

+ Glutenvrij

* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 
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FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

De fruitige aanvulling van cranberry 
en appel geeft deze aloë drank een 
milde, zoete twist. Aloë vera bevordert 
het natuurlijke afweersysteem* en 
Forever Aloe Berry Nectar bevat maar 
liefst 90,7% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van deze plant. De drank is 
rijk aan vitamine C, glutenvrij en bevat 
geen conserveermiddelen.  
Een fijne variant op de klassieker 
Forever Aloe Vera Gel! 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van 

Europese toelating. 

 734 | € 30,99      1 L

 7343 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

 7333 | € 92,97     ALOE COMBO
TRI-PACK 3 X 1 L

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® 
MINI
Geniet nu ook van Forever Aloe Berry 
Nectar onderweg! Handig verpakt in 
pakjes van 330 ml om je favoriete aloë 
drank met fruitige cranberry en appel 
smaak overal mee naar toe te nemen. 
Ook is de verpakking, net als de grote 
verpakking 100% recyclebaar.

73512 | € 123,94

12 pakjes à 330 ml
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DRANKEN

FOREVER ALOE PEACHES™

De heerlijke smaak van perzik geeft je  
een heerlijk zomers gevoel! Aloë vera 
bevordert het natuurlijke afweersysteem* 
en Forever Aloe Peaches bevat 84,3% 
pure aloë vera gel uit het binnenblad van 
deze plant. De drank is rijk aan vitamine C,  
bevat geen conserveermiddelen en  
geen gluten. Geniet dagelijks van deze 
zonnige aloë drank. 
*  Gezondheidsclaim in afwachting van 

Europese toelating. 

 777 | € 30,99      1 L

 7773 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

 7333 | € 92,97     ALOE COMBO
TRI-PACK 3 X 1 L

FOREVER ALOE PEACHES™ MINI
Waarom wachten op de zomer om te 
genieten van de heerlijke smaak van 
zongerijpte perziken als je dit op elk 
moment van de dag kunt ervaren met 
Forever Aloe Peaches™ Mini. Met de 
330 ml verpakking van Aloe Peaches 
heb je de voordelen van deze aloë 
drank altijd binnen handbereik. 

77812 | € 123,94

12 pakjes à 330 ml
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Wij de pure aloë vera gel, gemaakt uit het 
binnenste van het blad, binnen een paar 
uur na het oogsten verwerken om er zeker 
van te zijn dat elke Forever Aloe Vera Gel® 
verpakking zo vers als mogelijk is, zonder 
conserveermiddelen! 

Wist je dat?

FOREVER ALOE VERA GEL®

Aloë vera bevordert het natuurlijke 
afweersysteem*. Onze Forever Aloe Vera Gel 
komt met 99,7% pure aloë vera gel heel dicht 
in de buurt van dit natuurlijke product! Het is 
bijna alsof je op een aloë vera veld staat, het 
blad van een aloë plant opensnijdt en de gel 
direct kunt proeven. Het is niet voor niets het 
eerste product dat een certificaat ontving van 
het International Aloe Science Council (IASC) 
voor de puurheid en kwaliteit. 
* Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 

 715 | € 30,99      1 L

 7153 | € 92,97    TRI-PACK 3 X 1 L

100%
RECYCLEBAAR 

MATERIAAL

Een goede aanvulling op  
een uitgebalanceerd en 
gezond voedingspatroon.  
Ontdek de heerlijke smaken!

6 LAGEN 
BESCHERMEND 

MATERIAAL

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
Je favoriete aloë vera drank is ook handig 
verpakt voor onderweg in pakjes van 330 ml. 
Kies voor Forever Aloe Vera Gel® Mini met 
99,7% pure aloë vera gel en ervaar de 
voordelen van aloë vera waar en wanneer je 
maar wilt.

71612 | € 123,94  

12 pakjes à 330 ml
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Meer informatie? 

Lenie
Klaasen 
06-52716622

Bij Forever zijn we er enorm trots op dat wij 
de grootste teler en fabrikant van aloë vera 
producten in de wereld zijn. Elk blad wordt 
met de hand geoogst en binnen een paar 
uur verwerkt. Zo kunnen wij de beste kwa-
liteit van de aloë vera garanderen, gewoon 

zoals de natuur het bedoeld heeft. 
Van plant tot product voor jou.

Zoals de natuur het heeft bedoeld.
+ 99,7% aloë vera gel uit het binnenblad
+ Aloë vera bevordert het 
 natuurlijke afweersysteem*
+ Zonder conserveermiddelen
+ Suikervrij
+ Rijk aan vitamine C
+  Glutenvrij

LookbetterFeel better.
®
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Als ik deze column schrijf, lopen er waarschijnlijk in Mierlo-Hout de 

echte carnaval-diehards met een askruisje rond! Carnaval 2023 is 

weer passé. Het seizoen dat traditioneel begon op de elfde van de 

elfde 2022. Zo mocht Patrick I zijn prinsensteek van CV de Klup-

pels ophouden, omdat hij in de Covid-periode niet echt aan z’n 

carnavalstaken was toegekomen. Vele activiteiten volgden, zoals 

bijvoorbeeld de prinsbekendmaking, ouderenmiddag, 2 zwetsavon-

den, bezoeken recepties, daupfist, 5 uurkes vurraf, kindermiddagen, 

carnavalsmis, optochten Mierlo-Hout en Helmond, ontbijtsessie, 

boerenbruiloft etc. etc. Een druk programma wat Prins, Grootvorst, 

vorst, raad van elf, dansmarietjes, commissies en vele vrijwilligers 

weer op een prima wijze hebben afgewerkt.

Samen met CV Barrierke houden de Kluppels carnaval op ’t Hout 

gaande. Zeker tijdens deze carnavalsperiode, na 2 jaar stilstand van-

wege corona. Oh ja de optocht! Ook in de optocht  Mierlo-Hout had-

den diverse jeugdgroepen met hun ‘herriewagens’ ingeschreven. Vele 

toeschouwers ergerden zich aan deze ‘carnavalswagens’ uit diversie 

regiodorpen. Een manier van carnaval vieren die vóór corona zich ook 

al aandiende; harde muziek, veel discolampen, rook (en soms vuur), 

gevolgd door vele jeugdigen die vervolgens (veel) drank nuttigen. Een 

manier van carnaval vieren die niet te vergelijken is met eerdere op-

tochten waar praalwagens, groepen, individuelen en prinsenwagens 

een gemeengoed waren.

Maar ja, tijden veranderen schijnbaar en met name de praalwagens 

worden weinig meer gezien. De gevolgen van het ontbreken van 

bouwlocaties is hier zeker debet aan! Een traditie die zeker zal gaan 

sneuvelen. Groepen, duo’s en eenlingen blijven hartstikke leuk en 

deden de optocht dit jaar ook weer opfleuren. Ook het publiek was 

weer in groten getale aanwezig! Uitgerust met voldoende drank en 

versnaperingen. Sommigen hadden blijkbaar gerekend op een mid-

dagvullend programma, maar dat bleek overschat! Wat ontstond was 

een fantastisch stukje straatcarnaval waarbij vooral het Raboplein 

goed gevuld bleef. Iets om als organisatie op in te haken, vergelijk-

baar bijvoorbeeld met het Mizunalleplein bij hotel West End?

Goed, hoftempel de Geseldonk en feesttent de Barrier worden weer 

opgeruimd, de prinsenwagens inclusief Houtse Kluppel gestald, kle-

ding opgeruimd, straatversiering opgeslagen, vlaggen gestreken etc. 

Mogelijk nog wat haringhappen, maar dan is carnaval 2023 wel echt 

over en ‘gaan we weer door’. Want dan wacht weer onder andere de 

Helmondse Lichtjesparade op 25 maart en is de verkiezing van de 

Provinciale Staten/Waterschap van 15 maart al weer achter de rug. 

Kortom: en weer door! 

Tot ziens op ’t Hout

Berry Smits

Reageren op deze column: berryb.smits@hcnet.nl.

 

COLUMN
Berry Smits 

En weer door!

24 rozen voor iemand met een hart van goud, die werkt in Helmond, leeft 

en woont met veel plezier op het Hout. Eenieder komt daar nooit tever-

geefs aan de deur, je wordt er met open armen ontvangen en de koffie 

staat er altijd klaar vol van geur. 

Ondernemen zit in zijn bloed en het gaat zakelijk gezien met hard werken 

bijzonder goed. Deze man zorgt voor iedereen en volgens velen de beste 

taartenbakker van heel Nederland. De taarten worden gebakken met veel 

liefde, om daarmee familie en vrienden te verrassen. Onze lieve vrouw Ma-

ria staat er in de Luciakerk prachtig bij, daar zorgt hij elke week voor met 

mooie bloemen. Vastgoed is ook zijn ding en zit er iemand in zwaar weer 

dan is er altijd een oplossing te vinden, geld is niet het belangrijkste in het 

leven, elkaar helpen, en een luisterend oor dat kan hij je ook geven.

Ook de ezels in de Houtsestraat weten wie hij is, elke dag wat lekkers bren-

gen, doe het hem maar na, hij is niet mis. Ook de ouderen in Alphonsus 

krijgen er vele activiteiten en aandacht bij. Door de stichting in het Hart 

van het Hout, en ja daar draag jij ook je steentje aan bij. Dit doet een ge-

wone groep vrijwilligers er zomaar bij omdat ze wat over hebben voor een 

ander, net zoals jij. Sommige mensen krijgen spontaan en ongeziens een 

kerstpakket aan hun deur. Dat doet hij anoniem en dat hoeft volgens hem 

niemand te weten en te zien.

Dat doet John van Bussel allemaal voor de medemens. Ondanks dat het 

met zijn gezondheid niet altijd meezit, hoor je hem nooit klagen. Hij is er 

echt voor iedereen en heeft altijd een luisterend oor. Dat siert deze man, 

daar leeft hij voor. Sponsor van de Kluppels als ambassadeur en de Klup-

pelhal, In Beweging Tegen Kanker, sponsor Hart voor het Hout, Kasteel van 

Sinterklaas, voorzitter/donateur NetNec Kanker. Pffff, deze man heeft echt 

een hart van goud!

John van harte gefeliciteerd en bedankt voor alles!

CV de Kluppels: 
Rode rozen voor 
John van Bussel

F Wilfred Houtappels
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www.newphasefitness.nl
Hoofdstraat 123, 5706 AK  | Mierlo-Hout  |  Helmond  |  0492-724990

word lid 
in maart en 
krijg een
cadeau
OP VERTOON VAN 
DEZE ADVERTENTIE
1 KG. EIWITPOEDER + 
SHAKEBEKER GRATIS

“Het goedkoopste  
adres voor uw tuin”

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Openingstijden: 
ma t/m vr 9.00 - 17.30 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten

“Het goedkoopste  
adres voor uw tuin”

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Openingstijden: 
ma t/m vr 9.00 - 17.30 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten

• T.z.t. Vele soorten Perkgoed, 
 kuipplanten, hangpotten enz.
• Graszoden, 1e keus, kan ook 
 gelegd worden
• Groot assortiment heesters en 
 vaste planten, niet in assortiment, 
 kan het besteld worden
• Siergrind 25 kg vanaf € 2,50
• Mooi verschillende wandhangers per 
 seizoen nu met Violen.
• Kunstgras van goede kwaliteit
• Tevens aanleg van tuinen: 
 incl. grondwerk, bestrating, 
 regeninstallatie, beplanting enz.
• Beukenhaag Fagus sylvatica 
 40 cm t/m 250 cm
 zo lang voorradig.

“Het goedkoopste adres voor uw tuin”

openingstijden
Ma - vr  9.00 - 18.00 uur

Za 9.00 - 17.00 uur

Altijd diverse aanbiedingen:
24 Waldsteinia voor € 1,25
Per stuk

NIEUW: HORTENSIA 
FOREVER & EVER 
ZEER RIJK BLOEIEND

MAART

kijk voor het hele programma op theaterspeelhuis.nl

BINNENKORT IN HET SPEELHUIS!

11/03 BRAINPOWER

COLLEGE The Story of Hip Hop

16/03 MUG MET DE GOUDEN TAND

TONEEL Making of Soros the Musical

17/03 MARLIJN WEERDENBURG

MUZIEK Mijn buik vol liefde

18/03 OXYGEN

DANS Delusion

19/03 NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

KLASSIEK Concert in de vorm van een peer

22/03 KOMMIL FOO

CABARET Grind

24/03 CASA CAMINITA

TONEEL on tour

29/03 HOLLAND BAROQUE

KLASSIEK Tranen van Brabant

31/03 OLDENHERMANNS

CABARET FCKD!

Omdat iedereen anders is...

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

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!
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Wat spreekt je het meest aan in de wijk?
Houts geklets

Tekst en foto’s: Marc de Jong

Anita: “Het 
winkelcentrum 

waar alles te krijgen 
is! Uitvalswegen 
zijn goed en alles 

is te doen op 
fietsafstand. Weinig 
hoogbouw, genoeg 
parkeergelegenheid. 

Fijn het station 
dichtbij, wij wonen 

lekker rustig.”

Frans: “Ik ben al 100, 
maar ik ga bij mooi 

weer graag naar bui-
ten met de rolstoel. 

Ik ben zeer geïnteres-
seerd in de nieuw-

bouwontwikkelingen 
in de wijk, daar ga ik 

graag kijken.”

Joyce: “Het 
dorpsgevoel in 

Mierlo-Hout! Het 
Goor natuurlijk om 
te wandelen en het 

speelveldje voor onze 
kinderen.”

Ted: “Het 
gemoedelijke hier 

in Mierlo-Hout! 
Natuurlijk ook het 

winkelplein.”

Cocky: “De 
samenhorigheid! Het 
winkelcentrum hier is 
prettig. En de KBO-
ontmoetingsplek.”

Jolanda: “Het 
winkelcentrum hier! 

Of lekker wandelen in 
het Goor. 

Ik ga er met mooi 
weer graag op uit.”
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Stefan 
Swinkels
van musicalster 
tot ster in de zorg

Door: Anton van Stekelenborg

Wat vind ik het fijn om hem weer eens te zien, te 

spreken en om zijn aanstekelijke lach weer eens 

te horen. Stefan Swinkels. Hij ging naar school 

in Mierlo-Hout en woonde een jaartje of 10 ge-

leden nog in Brandevoort. Hij ziet er goed uit. 

Zijn ‘nieuwe leventje’ doet ‘m goed. Inmiddels 

getrouwd en omringd door zijn schapen, kippen, 

honden en zijn nieuwe ‘kindertjes’ Hamlet en 

Precious. Twee schattige varkentjes. Hij begint 

te vertellen waarom hij destijds de musicalwe-

reld vaarwel heeft gezegd. “Dat ik gestopt ben 

komt vooral omdat ik het wereldje (de musical-

wereld) niet meer leuk vond. Het is allemaal zo 

oppervlakkig en nep. Ik merkte op een gegeven 

moment dat ik het applaus niet meer nodig had. 

Ik had de bevestiging niet meer nodig dat ik ie-

mand was. Iets waar ik wel lang naar op zoek was 

geweest. Dat was destijds mijn grote drijfveer 

om op het podium te staan. Om iemand te zijn. 

Om erkenning te krijgen. Maar die behoefte viel 

weg. Dat was eigenlijk al tijdens de laatste voor-

stellingen van Chicago. Hoewel ik Chicago wel 

geweldig vond om te doen. Ik hou van de Bob 

Fosse-stijl. Dansbewegingen tot in je pink. Toch 

heb ik daarna nog in Rent gespeeld en heb nog 

even meegedaan aan Saturday Night Fever. Eer-

lijk… dat vond ik echt een vreselijke productie. 

Ik had het helemaal niet naar m’n zin. Het was 

ook zwaar. Overdag repeteerde ik voor Saturday 

Night fever en ’s avonds stond ik in Rent. Na 

twee maanden was ik helemaal op. Toen ik ook 

nog een knieblessure kreeg, dacht ik, het is mooi 

geweest. Voor mij begon toen de zoektocht. 

Vooral naar mezelf.” Als ik vraag of hij de erken-

ning heeft gekregen waar hij naar op zoek was, 

zegt hij: “Ja, maar meer vanuit mezelf. Daarom 

viel de drang om op het toneel te staan ook weg. 

Ik moest het niet buiten mezelf zoeken, maar 

in mezelf. Toen ik dat had gevonden, heeft dat 

mijn hele leven veranderd.”

Dieren, kinderen en dementerenden

“Na de musicals heb ik dieren getraind in het 

Dolfinarium waarvoor ik een interne opleiding 

kreeg. Dat was uiteindelijk ook niet echt wat ik 

zocht. Inmiddels zit ik alweer zo’n 5 jaar in de 

zorg. De beste keuze die ik heb gemaakt. Daar-

voor had ik tien jaar in de kinderopvang gewerkt. 

Iets wat ik ontzettend leuk vond om te doen. 

In de jaren 90 schitterde Stefan Swinkels in diverse grote musicals 
van onder andere Joop van den Ende zoals Joe de musical, Chicago, 
Rent en Saturday Night Fever. Nu werkt hij in de zorg en trad laatst 
nog op tijdens de Gay Quiz als ‘Crow’, zijn travestie-act. Als Stefan 
Swinkels, de musicalster, zullen we hem niet vaak meer zien. Ik ben 
benieuwd wat hem heeft doen besluiten om liever in de anonimiteit 
te leven. 

Stefan als zijn travestie-act Crow 

F Anton van Stekelenborg

Varkentjes Hamlet en Precious 

F Eigen collectie Stefan
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Ik paste destijds al regelmatig op de kinderen van mijn buurvrouw. Maar op een 

gegeven moment had ik zoiets van, ik zie mezelf niet tot aan m’n 67, achter kin-

deren aan rennen. Je zit op een gegeven moment ook zo in dat kinderwereldje, 

dat je het volwassen leven een beetje mist.

Het was voor mij destijds na de musicals, wel de overstap van een oppervlakkige 

nepwereld naar de echte wereld. Van dieren, die altijd eerlijk naar je toe zijn, via 

de kinderenopvang, die ook lekker eerlijk zijn, naar de zorg voor dementerenden. 

Ik heb daar alle rust en geduld voor. Als bijvoorbeeld ‘de gezonde mensen’ uit 

hun slof schieten of naar tegen je doen, dan doen ze dat bewust. Deze mensen 

kunnen er niets aan doen. Emotioneel is het best zwaar werk, maar ik kan het 

voor hen opbrengen.”

Gay Quiz

Afgelopen maand presenteerde Stefan de ‘Gay Quiz’ in de cacaofabriek. Een 

goed bezocht en gezellig evenement dat deel uitmaakt van de nieuwe ‘Under 

the rainbow’-evenementen. Een inspirerend programma over identiteit. Naast 

zijn presentatie zong hij diverse liedjes, waaronder Somebody to love van Queen 

en uit Chicago, één van zijn eerste musicals, bracht hij All that jazz.

Chicago was echter niet de eerste musical waarin Stefan te zien was. Drie jaar 

eerder, in 1996, stond hij in ‘Singin’ in the rain. Op de aankondigingsposter van 

de Gay Quiz staat een afbeelding van Marilyn Monroe. Tenminste, dat dacht ik. 

Het bleek tot mijn grote verbazing echter Stefan te zijn. Als ik vraag hoe hij nu in 

de Cacaofabriek terecht is gekomen voor het evenement van Under the rainbow, 

komt er net op dat moment een collega van een vriend van hem binnen. Via 

haar is Stefan bij dit evenement betrokken geraakt. Zij vertelt tevens dat Stefan 

zo’n 15 jaar geleden, musicalles heeft gegeven aan haar dochter. 

Musicallessen in Brandevoort

Stefan woonde destijds in Brandevoort. Hij gaf in die tijd musicallessen in het 

Kunstkwartier en is daarna zijn eigen musicalgroepje op gaan zetten in Brande-

voort. Dat heeft hij zo’n 6 jaar gedaan. De repetities deden ze in het Brandpunt. 

Ik ben benieuwd of hij naast musicals ook ooit in een tv-serie of film zou willen 

spelen. “Werken voor tv is vooral veel wachten”, zegt Stefan. “Het trekt me niet 

echt. Mijn ex-partner speelde in Harry Potter en als we dan naar de set gingen, 

waren we voor één scene van een paar minuten al 2 of 3 dagen bezig.” Inmiddels 

kleur ik groen van jaloezie terwijl hij er nog een schepje bovenop doet: 

“Ik heb ze destijds allemaal ontmoet en gesproken.”

Anonimiteit

Stefan woont inmiddels in Rijsbergen. “Ik heb hier de rust en de ruimte. Het is 

zo fijn, met onze dieren om me heen. Geen stress. Gewoon lekker bezig zijn. 

Ik ken ook heel de buurt waar ik nu woon. Een fijne hechte buurt. Ik heb ook 

in Amsterdam gewoond en dat wist je nog geeneens wie er boven je woonde. 

Dat is hier gelukkig anders.” Ik heb het met Stefan tot slot nog even over zijn 

interieur en dan vooral in de kersttijd. Zijn huis is dan prachtig versierd en dat 

vind ik als kerstfreak natuurlijk geweldig. “Ik doe dat helemaal zelf. Ik hou van 

veel. Een mooie volle boom. Daar komt echt heel veel in”, lacht hij. “Ik hou van 

nostalgisch. Qua interieur hebben we een beetje de jaren 20 stijl.” In het laatste 

weekend van juni mogen mensen hun tuin komen bewonderen tijdens de open 

tuindagen. “Dat komt eigenlijk vanuit België, van het Landelijke Gilde,” legt Ste-

fan me uit, “maar wij wonen zo op de grens dat we daar mogen horen. Voor mij 

hoeft het eigenlijk niet, maar mijn man vindt het wel erg leuk. Ik ben erg gesteld 

op mijn privacy. Ik ben graag op mezelf.” Dat laatste is de reden dat hij graag in 

de anonimiteit blijft. Gewoon lekker thuis, gewoon lekker zichtzelf.

Stefan als Marilyn Monroe 

F Eigen collectie Stefan
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OP DE KOFFIE BIJ…
RINIE WEIJTS

een wandelende encyclopedie

Rinie bij het raam van de oude gevangenis 

F Wendy Lodewijk

De meeste mensen hebben wel 
een passie of liefhebberij waar 
zij graag hun tijd en aandacht 
aan schenken. Als het gaat om 
heemkunde, dan is Rinie Weijts 
een wandelende encyclopedie. 
Zo wist hij in eerdere publicaties 
al het nodige te vertellen over 
het wel en wee van de vroege-
re Houtvonken, maar ook over 
Mierlo-Hout zelf én zijn huidige 
woonplaats Mierlo weet hij van 
de hoed en de rand. Ik ben dan 
ook verheugd als ik bij hem langs 
mag komen voor een babbeltje.
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Door: Wendy Lodewijk

Oude raadhuis

We ontmoeten elkaar in het oude raadhuis in 

Mierlo. Een mooie plek, waar Heemkundekring 

Myerle momenteel haar thuisbasis heeft. Al di-

rect bij binnenkomst vertelt Rinie me leuke wé-

tjes over het gebouw. “Kijk eens naar het plafond. 

Dat is verlaagd. Oorspronkelijk was deze hoger, 

kijk maar naar de gordijnen.” En inderdaad, aan 

de gordijnrails is te zien dat het plafond oor-

spronkelijk zeker een centimeter of 30 hoger 

heeft gezeten. Maar dat is niet het enige wat 

Rinie weet te vertellen over het oude raadhuis. 

“Hieronder, aan de achterkant, zat vroeger een 

gevangenis.” Ik reageer verbaasd: dan kan het 

toch nooit een grote gevangenis geweest zijn? 

“Nee, meestal ging het om 1 gevangene. Naast 

de plek waar de betreffende persoon gevangen 

zat, was ook het archief. Dat bleek achteraf geen 

goed gekozen plek. Gevangenen haalden verve-

lende dingen uit met de archiefstukken en daar-

bij was de ruimte vochtig. Niet bepaald bevor-

derlijk voor spullen die je lange tijd wil bewaren.” 

Na ons gesprek maak ik een foto van Rinie bij het 

raam van de gevangenis en hij laat me nog een 

kijkje nemen in het interieur ervan. Het ontzet-

tend lage plafond valt meteen op. Zo anders als 

daar waar wij koffie dronken. Mooi om alle verha-

len uit het verleden te mogen horen.

Het verleden bewaren voor de toekomst

Terug naar de heemkundekring. Die liefde voor 

heemkunde zit diepgeworteld bij Rinie. Geboren 

als ‘vrijheidskindje’ op ’t Goor, is de omgeving 

altijd zijn interesse blijven wekken. “Ik zat op de 

Odulfusschool. Daar heb ik vrienden gemaakt 

waar ik nog steeds mee optrek, al 67 jaar. Wij 

gaan nu nog regelmatig wandelen in het natuur-

gebied van ’t Goor. En dan praten we over van 

alles, natuurlijk ook over vroegere tijden.” Dankzij 

zijn betrokkenheid bij het voetballen als tiener, 

heeft hij veel kennissen opgedaan. Zo is Rinie’s 

kring waaruit hij informatie kan halen, ontzet-

tend groot gegroeid met de jaren. “En die nieu-

we informatie is precies wat mij zo aanspreekt”, 

vervolgt hij. “Je valt van de ene verbazing in de 

andere. Steeds ontdek je nieuwe dingen, zelfs 

over onderwerpen waarvan je dacht dat je bij-

na alles al wist. Om vervolgens orde te schep-

pen in alle verhalen en beelden, samen met alle 

anderen van de heemkundekring uiteraard, is 

een arbeidsintensief, maar dankbaar werk. Zo 

houden we alle informatie toegankelijk voor de 

toekomst.” Ze doen dit met een behoorlijke club 

mensen, maar komen nog steeds handjes te 

kort. Heb je affiniteit met de heemkunde van ’t 

Hout en omgeving? 

Aarzel dan niet en meld je aan als vrijwilliger, mail 

naar info@heemkundekringmyerle.nl.

Mierlo-Hout voelt nog steeds als thuis

Het Eindhovens kanaal heeft altijd een grote rol 

gespeeld in het leven van Rinie. “Ons moeder 

waste in dat kanaal. Dat was toen heel gewoon. 

En wij liepen er als jonge jongens langs om naar 

school te gaan. Het was letterlijk een baken in 

ons leven toen.” Nu woont Rinie al een tijdje 

in Mierlo, maar toch voelt Mierlo-Hout nog als 

thuis. “Ik kom er graag. En ook al is er in de loop 

van de tijd veel veranderd, bepaalde punten of 

gebouwen blijf je herkennen. Het voelt altijd als 

een warm bad en dat wordt nog eens versterkt 

als ik leeftijdgenoten tegenkom. Het is niet voor 

niets dat wij hier nog elke week gaan wandelen”, 

zegt hij met een glinstering in zijn ogen. Ik vraag 

hoe hij in Mierlo terecht is gekomen, al hoorde dit 

vroeger uiteraard gewoon bij dezelfde gemeen-

te. “Tijdens carnaval in Zaal Traverse zag ik een 

leuk meisje. Ik verzamelde al mijn moed om op 

haar af te stappen en een praatje te maken. We 

hebben die avond samen wat gedronken en de 

polonaise gelopen”, vertel hij lachend. “Ik vroeg 

vervolgens of ze de andere dag wilde afspreken. 

Daar reageerde ze positief op. Die andere dag 

sloeg ook daadwerkelijk de vonk over en ben ik 

met dat meisje getrouwd in 1971. Dat was ook het 

moment dat wij verhuisden, om een plekje voor 

onszelf te hebben.” Na onder andere gewerkt te 

hebben bij een schildersbedrijf ging Rinie een 

aantal jaar geleden met pensioen en is zijn inte-

resse voor de geschiedenis verder aangewakkerd. 

“Ik interesseerde me altijd al voor het verleden, 

onder andere de oorlog. Er zijn zoveel artikelen 

gevonden over precies die periode rond mijn 

geboorte. Dat vond ik boeiend. Zo is dat uitge-

groeid tot een hobby en liefde voor de heemkun-

de uit deze omgeving.”

Veel variatie

De werkzaamheden binnen de heemkundekring 

zijn alles behalve saai. Zo zijn er groepen die zich 

bezighouden met fotoherkenning: samen ont-

dekken wie en wat er te zien is op oude foto’s 

waar geen of nauwelijks achtergrondinformatie 

van is. Of bijvoorbeeld toponiemen: regelma-

tig zit er een heel verhaal achter een bepaal-

de naamgeving. Dit en nog veel meer doet de 

Heemkundekring Myerle, waar Rinie een van de 

vele gepassioneerde vrijwilligers van is. Interes-

se om aan te sluiten of meer weten? Mail naar 

info@heemkundekringmyerle.nl. 

Nieuwsgierig naar oude foto’s 

en herinneringen?

Kom dan naar de gratis foto- en herinnerings-

morgen in de Geseldonk. Rinie legt uit: “Daar 

worden foto’s getoond en besproken van oud 

Mierlo-Hout. Iedereen is welkom en de toegang 

is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. De 

bijeenkomst is iedere laatste maandag van de 

maand. We beginnen om 9.30 uur en stoppen 

om 11.30 uur. De geplande datums zijn: 24 april, 

22 mei, 26 juni, 28 augustus, 25 september, 30 

oktober, 27 november en 18 december.”

Ook op de Strabrechtse Heide vertoeft Rinie graag 

F Staatsbosbeheer

Het Eindhovens kanaal speelde een grote rol in de jeugd van Rinie 

F Tommie v.d. Heuvel
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Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

shoes&more
NIEUWE COLLECTIE

Tegen inlevering van 
deze bon 10% korting 
op de nieuwe collectie.

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

FIETSEN Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933www.henkvanrooijfietsen.nl

NIEUWE
COLLECTIE

Hoofdstraat 42, Best | 0499-329997 | Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

24/7 WEBSHOP

WWW.DEELENMENSWEAR.NL

Hoofdstraat 42, Best | 0499-329997 | Mierloseweg 329, Helmond | 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop | 040-2985253

24/7 WEBSHOP
WWW.DEELENMENSWEAR.NL

NIEUWE
COLLECTIE

Voor uw particuliere 
belastingaangifte

www.radhelmond.nl

Voor ondernemers 

R.A.D.
Administratie&Belastingadvies

Inloop is verplaatst
naar maandagochtend
De wijkraad startte met een ambitieus plan om van Mierlo-Hout een samen-

leving te maken waarin men graag voor elkaar klaarstaat en zorgt: ‘Kansrijk 

Mierlo-Hout’. Om iedereen met vragen te helpen is een ‘Inloop’ in de Ge-

seldonk. Deze was op dinsdag, maar is verplaatst naar maandagochtend van 

9.30-10.30 uur, dus direct na het ontbijt. 

Men kan dan terecht voor een gratis kopje koffie of thee, maar ook om vragen 

te stellen aan vertegenwoordigers van het kernteam, om zich aan te melden 

als vrijwilliger of om ideeën te bespreken. Ook is er eenmaal per maand een 

boa aanwezig om vragen te beantwoorden. Heb je een idee voor Mierlo-Hout, 

heb je vragen of wil je hulp bij het invullen van formulieren, kom dan naar de 

Inloop. Met Kansrijk Mierlo-Hout wil de wijkraad samen met groeperingen uit 

de wijk en met professionele organisaties het individuele welzijn van de bewo-

ners verbeteren en een wijk creëren waarin men zich thuis voelt. We gaan uit 

van vertrouwen, wegnemen van drempels, bevorderen van sociale samenhang, 

een positieve blik, ontmoeten en samenwerken.

Leer ook reanimeren 
en help levens redden! 
Leer ook reanimeren en/of houd je diploma actueel. EHBO-vereniging Mier-

lo-Hout geeft op 13 april 2023 van 19.00-22.00 uur een nieuwe cursus re-

animatie in wijkhuis De Geseldonk. De cursus is gratis voor inwoners van 

Mierlo-Hout. Aanmelden onder vermelding van naam, geboortedatum en 

e-mailadres via secretariaat@wijkraadmierlohout.nl.

Mierlo-Hout heeft een dekkend netwerk van AED’s. Overal binnen Mierlo-Hout 

vind je in een straal van 600 meter een AED waarmee je levens kunt redden. 

Maar dan moet je natuurlijk wel weten hoe je zo’n apparaat kunt bedienen. Je 

kunt je nu aanmelden voor een cursus reanimatie bij de EHBO-vereniging in 

Mierlo-Hout. Leer ook reanimeren! In Nederland krijgen jaarlijks tienduizenden 

mensen een hartstilstand en zijn er zo’n 8.000 reanimaties. Het is ontzettend 

belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. De eerste zes mi-

nuten zijn cruciaal. Als een hulpverlener dan start met reanimeren en een AED 

aansluit, is de kans op overleven het grootst. Iedereen kan leren reanimeren, 

dus wacht niet langer help mee om levens te redden.
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GRATIS PROEFPAKKET

KIVO-HELMOND.NL
Twentehof 1, Helmond

06-22922680

ADHESIE
AVONTUUR
BALZAAL
BLADERLOOS
BLANK
BREAK
CHOCOPASTA
GEHINNIK
GEMEENTEGOED
GILET
HAARD
HARDOP
IJSCOMAN
KORHOEN

KORPORAAL
KRIJTEN
KRIOELEN
KRUKJE
ONAARDIG
OPRIT
ROZET
STERKE
SUIKERVRIJ
VEHIKEL
VERDACHTE
ZEEUW
ZEILER
ZOEKER

G N H A A R D A V O N T U U R
E B E A T IJ K E N E T E Z O R
M R R O R S R A E I H L O U L
E I S E H D A V R J L I E S A
E Z L A A R O P R O K G K T A
N L E C D K O P O E W U E E Z
G E H I N N I K E C K N R R L
O T G A L D N E L E O I R K A
E B L A D E R L O O S H U E B
D B N E T IJ R K N A M O C S IJ

DOE MEE 
EN WIN!

Puzzel mee en win een overheerlijke 
Brabantse kaneelkoek van Bakkerij 
het Bakkertje. Stuur de uitkomst 
samen met je naam en adres en 
vermelding van Ons Mierlo-Hout 
Magazine naar actie@deloop.eu

De afgelopen periode hebben we gelukkig veel mensen 

kunnen helpen met het aanvragen van de energietoe-

slag. Deze regeling is half januari gestopt, waarna we be-

sloten hebben de commissie te gaan inzetten voor het 

bieden van formulierenhulp op allerlei gebied.

Denk aan:

• Inschrijven voor een woning via Wooniezie en helpen om te zorgen, 

 dat de aanvraag niet vervalt.

• Belastingaangifte.

• Het aanvragen van toeslagen, waar u recht op heeft.

• Het invullen van formulieren van het UWV voor het aanvragen 

 van diverse uitkeringen, denk aan: WW, WIA, WAO, enz.

• Noodfonds energie.

Verder willen we graag helpen, als het ordenen van de administratie een pro-

bleem is geworden. Mocht u hulp bij het invullen van een formulier nodig 

hebben, maar het wordt hierboven niet genoemd, neem dan toch contact op. 

We helpen u graag. Als u gebruik wilt maken van de Commissie Formulieren-

hulp van Kansrijk Mierlo-Hout, dan kunt u iedere dinsdagavond van 18.30 uur 

tot 19.30 uur terecht in wijkhuis De Geseldonk. Graag even aanmelden via het 

mailadres info@kansrijkmierlohout.nl, of via het telefoonnummer 06 – 51 80 

49 68. Ook kunt u het mailadres en het telefoonnummer gebruiken, als u vra-

gen heeft of als het voor u niet mogelijk is om naar de Geseldonk te komen.

Formulierenhulp van
Kansrijk Mierlo-Hout 

Informatieavonden in 
De Geseldonk
In maart worden er weer twee informatieavonden gehouden in De Geseldonk. De avonden worden ge-

organiseerd door Kansrijk Mierlo-Hout in samenwerking met KBO St.-Lucia en zijn gratis te bezoeken. 

Inschrijven is nodig, zodat we weten hoeveel gasten we mogen verwachten. Graag aanmelden via info@

kansrijkmierlohout.nl of via de website www.kansrijkmierlohout.nl en ga naar de button om in te schrijven. 

Dinsdag 21 maart om 19.30 uur is er een informatieavond over ‘Veiligheid in en om het huis’, die gehouden 

wordt in Wijkhuis de Geseldonk. Het gaat met name over inbraakbeveiliging en brandveiligheid. De avond 

wordt georganiseerd door de K.B.O. en verzorgd vanuit politie en brandweer.

Dinsdag 28 maart om 19.30 uur is er een informatieavond over het lezen van etiketten, die gehouden wordt 

in Wijkhuis de Geseldonk. De avond wordt georganiseerd vanuit Kansrijk Mierlo-Hout en verzorgd door Saskia 

Lammers.
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VERHUISPLANNEN? 
JE BENT BIJNA THUIS.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

*onze makelaar licht dit graag bij je thuis toe.

JOUW WONING OOK  

VERKOPEN?

JOUW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

MAAK KENNIS MET ONS 

WONEN TEAM. 

Als groot kantoor met een breed 

netwerk hebben wij de BESTE kopers 

voor je in het vizier! Maak kennis met 

ons Wonen team en neem contact 

met ons op voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer van onze 

aanbieding*

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

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
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