Frits Spierings BEROEP Eigenaar Uitvaart Frits Spierings sinds 1986 GEBOREN OP 3 november 1946 te
Helmond WOONT IN Helmond OUDERS Piet Spierings en Paula van Beekvelt GETROUWD MET Adelies SpieringsSanders VADER VAN Koen, Noortje en Lieke SCHOONVADER VAN Astrid, Collin en Sietse OPA VAN Sam, Goof, Suza
en Abel OPLEIDING Autotechniek en Uitvaartopleiding HEEFT IN 1972 het taxibedrijf van zijn vader en opa
overgenomen HAD 23 taxi’s en 76 chauffeurs HEEFT SAMEN MET Ad de Ruys de vrijwillige jeugdbrandweer in
Helmond opgericht
NAAM
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DE GEBOREN ONDERNEMER
		DIE WEKELIJKS
FRITS
SPIERINGS
EEN
BOSJE
BLOEMEN
VOOR ZIJN
VROUW HAALT

Favoriete gerecht “Een salade van perziken in
gorgonzolasaus. Het is een feestelijk en smaakvol gerecht. De ingrediënten heb ik altijd standaard in huis, zodat ik, wat er ook gebeurt, mijn
gasten kan verrassen met een feestelijk maal.
Ook geschikt voor vegetariërs.”
Poetstip “Je kunt koper het beste poetsen
met een mengsel van
karne
melk en zilverzand.”
Mooi gedicht “Beloof me kind als ik hier
verdwijn, treur niet om
mij, straks bloeit weer
de jasmijn en geurt
de kamperfoelie. Erger zou het wezen als
zij verdwenen waren
en ik er nog zou zijn.
Ik kreeg ooit zomaar
een kaartje van de
postbode met dit prachtige gedicht. Het kaartje
heb ik nog steeds.”
Uitvaart Frits Spierings“Ik kom uit een ondernemend gezin. Mijn grootvader is in 1916 een
smederij begonnen en heeft zich in 1923 bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven met een
taxibedrijf en een busonderneming (EHAD). Mijn
vader heeft het taxibedrijf overgenomen en uitgebreid met een “Quick Servicestation” – dat is een
garage -, een tankstation en een fietsenstalling.

Mijn vader Piet verhuurde lijkwagens aan de
toenmalige uitvaartondernemers in Helmond,
zoals Van Dam, Aben en Waijers. In 1967 richtte
Piet Spierings samen met Van de Mosselaar uit
Mierlo begrafenisonderneming De Laatste Eer,
Helmond en omstreken op. Deze samenwerking
werd na een aantal
jaar beëindigd. In
1986 startte ik Uitvaart
Frits Spierings. In 2004
is mijn dochter Lieke
als vennoot in het
bedrijf gekomen. Ik
vind het geweldigom
met haar samen te
werken. Ze leidt niet
alleen de uitvaart in
goede banen,maar
ze is ook de spreker
tijdens een afscheidsdienst. Lieke en ik onderscheiden ons van
andere uitvaartondernemingen door dicht bij
onszelf te blijven. Wij zijn beiden recht door zee
en draaien er niet omheen. Daar help je in tijden
van verdriet niemand mee.”
24/7 afscheid nemen “Bij ons in het nieuwe
mortuariumkunnen nabestaanden 24 uur per
dag de overledene bezoeken. Het is voor nabestaanden belangrijk dat zijzelf op iedergewenst
moment van de dag afscheid kunnen nemen,
ook al is dat midden in de nacht.”
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BOSJE
BLOEMEN
VOOR MIJN VROUW
MARKT

IK KOOP ELKE WEEK EEN
OP DE
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Hoe ziet uw uitvaart eruit? “Als ik kom te
overlijden, wil ik drie dagen later begraven
worden. Ik wil dan naar de kerk gebracht worden voor de absoute (laatste zegening) en deze
plechtigheid duurt maar tien minuten. Zo gauw
men het Liber me hoort, mag iedereen de kerk
verlaten. Vervolgens ga ik alleen met intimi naar
het graf. Mijn grafsteen is een stoeptegel waarop alleen de letters G.S. staan van Godefriedus
Spierings. Meer tekst is niet nodig.”
Er is meer “Mijn dochter Lieke organiseerde vorig jaar voor de negende keer WereldLichtjesDag
in Helmond. Op deze dag worden overleden of
verloren kinderen herdacht. WereldLichtjesDag
vindt elk jaar plaats op de tweede zondag in
december.Er worden dan kaarsjes gebrand
ter nagedachtenis. Tijdens zo’n nagedachtenis

vloog er opeens een vlinder rond in het kapelletje. Midden in december! Later bij de koffie weer.
Dat zijn momenten waarop ik denk: er is meer. Je
kunt het niet verklaren, maar toch gebeurt het.”
Wat betekent verloven? “Verloven is een
wederzijdse trouwbelofte aan elkaar, oftewel:
verloven is net als een fiets krijgen met Kerst en
met Pasen mag je er pas op fietsen.”
Huwelijkstip “Ik koop elke week een bosje
bloemen op de markt voor mijn vrouw. Een
bosje bloemen voor de dingen die ik de week
ervoor verkeerd heb gedaan en voor de dingen
die ik de komende week verkeerd zal doen.”
Anti-zoentip “Ik heb een hekel aan recepties
waar ik mensen moet zoenen die ik helemaal
niet wil zoenen. Ik steek dan vaak een pijp aan
en opeens wil niemand meer met me zoenen.”

Muzikaal “Als ik een half jaar oefen, kan ik zo
op de saxofoon het nummer The Pink Panther
Theme Song van Henri Mancini spelen.”
Tuintip “Neem twee paarden in plaats van een
grasmaaier en twee schapen om het onkruid te
wieden.”
Versiertip “Leer stijldansen, Dan leidt jij en dan
volgt iedere vrouw.”
Voetbalfan? “Ik ben helemaal geen fan van
voetbal. Ik vind voetbal verschrikkelijk. Er gaat
te veel geld in om. Echt buiten alle proporties.
Voetbal is geen sport, want de sportiviteit erin
ontbreekt. Het gaat niet meer om de competitie,
het enige dat nog telt is het resultaat.”
Wat geef je mee aan je kleinkinderen “Ik
heb mijn kleinkinderen geleerd hoe ze met een
katapult moeten schieten, hoe ze een vuurtje

IK HEB MIJN

moeten stoken en dat ze papieren pijltjes ook
door een buis kunnen blazen.”
Hekel aan “Ik heb een hekel aan lelies in huis.
Lelieshoren op een graf. Ik heb een hekel aan mensen die tijdens de crematie hun jas aanhouden. De
grootste hekel heb ik aan verzekeraars die verzekerden willen latengeloven dat je een uitvaart alleen via de verzekering kunt regelen en niet door
een gespecialiseerde uitvaartonderneming.”
Levensmotto “Probeer tevreden te zijn met
wat je hebt.”
Levenswijsheid “Wij hebben al meer dan tweeduizend jaar geloofd in een God of een Allahof
een Buddha. De laatste vijftig jaar doen we net
of dat allemaal voor niets is geweest. Ik kan me
niet voorstellen dat wij er bijna tweeduizend
jaar naast hebben gezeten.”

KLEINKINDEREN
GELEERD
HOE ZE MET EEN
KATAPULT MOETEN SCHIETEN
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BIJZONDER
TAFELEN MET

FRITS

Mandoline
“Een mandoline is een
rechthoekige rasp, waarmee
flinterdunne plakjes gemaakt
kunnen worden door er een
stuk groente of fruit overheen
te bewegen. Je kunt er
dunne plakjes of reepjes mee
verkrijgen die allemaal gelijk van
vorm en grootte zijn, zodat de
kooktijd gelijk blijft. Ik heb ook
al een keer per ongeluk verse
laagjes van mijn vingertoppen
gesneden. Dus uitkijken met die
handel.”

Salade van perziken
in gorgonzolasaus
4 PERSONEN
Snijd de perzik in dunne plakjes. Knip de bieslook fijn.
Verwarm in een steelpan de room, voeg de gorgonzola toe en laat
de kaas smelten. Breng op smaak met peper en worcestersaus.
Bewaar de saus in de koelkast
4 halve perziken (blik)
tot gebruik.
6 sprietjes bieslook om te garneren
1 dl slagroom
UITSERVEREN
225 gram gorgonzola
Verwarm 4 borden voor in de
		 witte peper
oven. Verwarm op laag vuur de
		worcestersaus
saus en verdeel over de borden.
Leg de perzik dakpansgewijs in
de saus. Garneer met bieslook.

Franse kaas
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“Ik ben absoluut geen
toetjesmens. Ik eet iedere dag
Franse kaas.”

Rubyport
“Elke dag drink ik als aperitief
een glaasje Rubyport. Rubyport
vind ik fruitiger dan Tawny
port. Helaas kun je deze port
na opening maar een week
bewaren.”
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