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BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor

TEGELWERK

inwoners van Balkum en Mirroi. Het wordt vier
keer per jaar huis aan huis verspreid en is ook
te lezen op www.bami-magazine.nl. Niets uit dit
blad mag worden overgenomen voor andere
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Ze proberen er altijd eentje mee te nemen, maar dat mag dus
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Opmaak

Overal waar we komen, herkennen mensen ons uit BaMi.
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‘VOOR ALTIJD IN

ONS HART’

MOEDER KRIJGT STEPJES EN DAGJE UIT CADEAU
In BaMi 02 schreven we over
armoede. Over hoe dat een
probleem lijkt van de stad, terwijl
er ook in ons dorp vele eindjes
aan elkaar worden geknoopt. Een
alleenstaande moeder deelde haar
verhaal met ons. Anoniem, om haar
kinderen te beschermen. In een
handgeschreven brief vertelde ze
ons wat het effect daarvan was. Lees
mee en voel de rijkdom.

De onverwachte, spontane, positieve reacties op mijn verhaal in BaMi
hebben mij ontroerd en verrast. Het heeft me diep geraakt dat mensen
in mijn eigen dorp meeleven met een alleenstaande moeder die echt
elke cent moet omdraaien.
Ik wil BaMi bedanken voor het fijne gesprek. Ik voelde me erkend en
gewaardeerd, dat gaf me vertrouwen in mezelf en in de toekomst.
Dankzij de gift van BaMi heb ik in de zomervakantie een uitje kunnen
maken met mijn kinderen. Dat was tien jaar geleden.
De tweede persoon die ik erg dankbaar ben, wil anoniem blijven. Hij
heeft mijn kinderen superblij gemaakt met een fiets en een step. Ze zijn
er elke dag trots mee in de weer. Echt een geweldig, lief en spontaan
gebaar. Als laatste wil ik Theo van Schijndel bedanken. Hij heeft er voor
gezorgd dat de droom van mijn kinderen en mijzelf uitkomt, hij schonk
ons een fantastische reis naar Eurodisney. Beide mannen hebben een
speciale plek in ons hart.
Nu ik dit schrijf, rollen de tranen over mijn wangen. Ik ben een nuchter
persoon, dat heb ik mezelf door omstandigheden aangeleerd. Maar
hiervan heb ik nog steeds een brok in mijn keel. Dat er mensen bestaan
die zoveel voor een ander overhebben, wist ik niet. In ons eigen
vertrouwde Berlicum nog wel! Geweldig.
Ik zou jullie allemaal het volgende willen meegeven. Al is het leven soms
moeilijk, blijf vechten. Het zal vanzelf weer beter gaan. De mensen die
mij hielpen, gaven me een gevoel van gelijkenis en verbondenheid. Ik
geniet nu nog van wat mij is overkomen en neem het mee in mijn hart.
Met tranen van geluk en een lieve lach bedank ik jullie.

Een alleenstaande

moeder
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De jongens op de foto hebben niets te maken met het verhaal

Het televisieprogramma ‘Uit de kast’ bestond in de jaren ’70 nog niet.
Hoe verging het destijds een eenvoudige jongen uit Middelrode, die
ontdekte dat hij op jongens viel? Henk Habraken (56) blikt terug.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Edith Verhoeven

“Rond mijn dertiende ontdekte ik dat ik jongens leuker vond dan meisjes. ‘Heel veel bidden,

bemande stands, maar stelde ook mijn

dan gaat het wel over’ zeiden ze toen nog. Maar het ging niet over. Ik heb jaren een

huis beschikbaar voor noodopvang

dubbelleven geleid, omdat ik niet voor mijn geaardheid durfde uit te komen. Mijn coming

aan jongens die na hun coming out het

out was een hele kluif.

huis uit waren geschopt. Inmiddels is
homoseksualiteit behoorlijk geaccepteerd,

Toen ik een jaar of zeventien was, begon ik contactadvertenties te plaatsen. Dat ging

maar dat was toen compleet anders.

allemaal stiekem. Ik wachtte op het juiste moment om het thuis te vertellen, maar dat kwam
natuurlijk nooit. Op mijn eenentwintigste viel ik door de mand. Mijn moeder vond een

50 tinten grijs

‘Ik ben nog steeds een

LINKSE
FLIKKER’

reactie op mijn contactadvertentie in mijn broekzak, toen ze de was deed. Toen ik
’s avonds thuis kwam, lag de brief op tafel. Ik wist meteen dat het hommeles was. Mijn broer
en zussen hadden het wel zien aankomen, maar mijn moeder had het er moeilijk mee. Mijn
vader was al overleden en heeft het gelukkig nooit hoeven weten. Hij had er niet mee om
kunnen gaan.
GLIMMENDE BROEKJES
Vrij snel na mijn coming out kreeg ik de kans om in Den Bosch op kamers te gaan. Ik
hunkerde naar vrijheid, in de breedste zin van het woord. In Den Bosch ging er een wereld
voor me open. Ik hoefde niet meer stiekem te doen en kon zijn wie ik was. Iedereen moest
zien dat ik een radicale, linkse flikker was. Dat ben ik nog steeds wel, maar toen sloeg ik
door. Ik droeg strakke, glimmende satijnen broeken, laarsjes en buttons. Ik protesteerde
tegen de komst van de paus. Ik schreeuwde het van de daken, maar merkte dat niemand er
wakker van lag.
NOODOPVANG
In Den Bosch werd ik actief binnen het COC, de belangenvereniging voor lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Ik wilde bij een club gelijkgestemden

‘IK DROEG
STRAKKE,
GLIMMENDE
SATIJNEN
BROEKEN EN
PROTESTEERDE
TEGEN DE
KOMST VAN
DE PAUS. IK
SCHREEUWDE
HET VAN DE
DAKEN’

horen en vond het fijn om anderen te helpen. Ik begeleidde voorlichtingsavonden,
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bami 11

‘ONS GEHEIM? DAT WE TEGENPOLEN ZIJN.
EN DAT TON EEN BREDE RUG HEEFT.
IK BEN EEN HETE DONDER’

Ons geheim? Dat we tegenpolen zijn. En
dat Ton een brede rug heeft. Ik ben een
hete donder, heb graag gelijk en kan dingen
minder gemakkelijk loslaten. Dat kan hij
als de beste. We staan weleens lijnrecht
tegenover elkaar, maar onze eerste echte

KOUDWATERVREES

ruzie moet nog komen.

In het voorjaar van 1986 organiseerde de Abdij in Heeswijk een homoweekend. Daar
ontmoette ik Ton. Hij had mij al eerder gezien tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van het

Toen we 12,5 jaar bij elkaar waren, verrasten

COC, maar ik kon me hem niet herinneren. Tijdens dat weekend in de abdij zaten Ton en ik bij

vrienden ons met een ‘trouwerij’. Dat was erg

elkaar in de groep. Onze groep sprak daarna nog een keer af in Uden en dat werd zo gezellig

bijzonder, omdat we ‘trouwden’ in een tijd

dat ik de laatste bus naar huis miste. Ton bracht me thuis met de auto en ik nodigde hem uit

dat het homohuwelijk nog niet bestond. En

voor een kopje koffie. Hij weigerde. De lul! Maar het was koudwatervrees, bleek later. Eenmaal

hoewel we geen wettelijk boterbriefje kregen,

thuis zocht hij mijn adres op en stuurde me een ansichtkaart. Die heb ik al die jaren bewaard.

zijn wij voor ons gevoel op dat moment écht
getrouwd. Een officieel huwelijk heeft voor

TROUWEN

ons geen meerwaarde, we hebben alles goed

In het begin voelde het alsof we iets moesten bewijzen. Binnen de homowereld zie je veel

geregeld. De emotie die we toen voelden,

‘vlinders’. Het komt zelden voor dat een homostel lang bij elkaar is, wij zijn een uitzondering.

kunnen we nooit meer evenaren.

AUTOBEDRIJF P. VAN EMPEL

PLUIM

De Nieuwe ploeg 8 | 5258 EX BERLICUM | 073 503 17 86

Ik ben een dorpsmens en heb eigenlijk
nooit weggewild uit Berlicum. Eerlijk gezegd
had ik wel wat weerstand verwacht toen
we terugkeerden. Maar in de dertig jaar
dat wij hier nu wonen, hebben we nooit
negatieve reacties gehad. Iedereen heeft ons
geaccepteerd. Daar ben ik heel blij mee, want
het had ook anders gekund. Kijk maar naar

AP K , O N D E R HO UD & R E P AR ATI E
ALLE MERKEN

OOK BEDRIJFAUTO’S & CAMPERS

dat homostel in Utrecht dat is weggepest.
Dat dit in ons boerendorp niet is gebeurd,
komt deels omdat wij een normaal stel zijn.
We doen op vrijdagavond gewoon op het
plein onze boodschappen en gedragen ons

GESPECIALISEERD IN CITROËN & PEUGEOT

niet opzichtig. Maar het is beslist ook een

NIEUWE & GEBRUIKTE AUTO’S

verdienste van de gemeenschap. Die mag
daarvoor best een pluim krijgen.”

OND ER DE LE N VER KOOP , B A NDE N & A CC ES SOI RE S

SCHADE TAXATIE & REPARATIE

WWW.AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL
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Lekker dan!
Van de taarten van Ingrid Aarninkhof loopt het water je in
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Tekst : Anneke Vogels- van Eijk Foto’s Nanneke Hoevenaars

Ingrid volgde haar hart, toen ze besloot haar bedrijf My Cakery te starten. “Toen mijn man
vroeg wat ik nou écht leuk vond om te doen, wist ik het: taarten bakken. Dat ben ik gaan
doen.” De meest enthousiaste reacties krijgt Ingrid op haar chocoladetaart met karamel.
“Maar elke taart blijft spannend, want je kunt hem tussendoor nooit proeven. Het is voor
mij belangrijk dat de texturen kloppen, de smaken goed zijn en dat een taart spannend is.
Ieder hapje moet een belevenis zijn. Ik test zelf ook al mijn taarten. Soms probeer ik wel
tien of vijftien verschillende recepten, totdat ik denk: dit is het!”
GEEN PAKJES OF ZAKJES
Het belangrijkste aan Ingrids taarten is volgens haar dat ze alleen met pure ingrediënten
werkt. “Niets uit pakjes of zakjes. De appeltjes haal ik bij het boertje op de hoek en alles
wordt zelf gekneed. Ook de bavaroise maak ik zelf. Het kost meer tijd, maar ik ben er trots
op. Je proeft het.”

14 bami
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Zestien was ze, toen ze op een regenachtige morgen
in 1975 met haar Vespa werd geschept door een Mini
Cooper. Regine van den Boom was onderweg naar het
Skinle College in Schijndel en wilde de autoweg langs de
Zuid-Willemsvaart oversteken, naar de ophaalbrug van
Middelrode. Stoplichten stonden er toen nog niet; die
kwamen er ironisch genoeg wel na haar ongeluk. Drie
auto’s zag Regine aankomen, maar de vierde miste ze.
Ze werd geschept. Een paar dagen leek het erop dat ze
het ongeluk niet zou overleven. Maar ze redde het, al
zou ze nooit meer kunnen lopen.

GEEN
MEDELIJDEN
A.U.B.

Respect voor Adri, omdat hij altijd bij Regine is gebleven? Daar
moeten ze in huize Van den Boom niets van weten. ‘Alsof het een
offer is. Wij hebben een heerlijk, ongecompliceerd leven samen en
voelen ons nergens door beperkt.’

Tekst Laura van der Burgt Foto’s Bart Coolen

16 bami

De achterdeur zwaait open. “Kom hier maar
door!”, roept Adri van den Boom (57). Hij
gaat voor door de garage en loopt met
snelle passen naar de serre. Geen drempels
in het huis aan de Smitse. Alle deuren
schuiven en de keuken heeft een verlaagd
aanrecht. Regine zou hier dus gemakkelijk
koffie kunnen zetten, maar ze zit te roken
aan de keukentafel.
Vertellen over 9 april 1975, de dag van haar
ongeluk, wil ze best, als dat kon. “Ik weet
er geen bal meer van. Ik lag zes weken in
coma. De zes weken voor én na het ongeluk
ben ik helemaal kwijt. Daarvoor moet je bij
Adri zijn. Maar zo’n klein rotwagentje kan je

ADRI, WAT WEET JIJ NOG VAN
DIE DAG?
“Ik weet het nog als de dag van gister.
Ik zat ook op het Skinle College en reed
die ochtend nietsvermoedend met mijn
brommer langs de plek waar Regine een
uur daarvoor het ongeluk had gehad. Er
lagen nog brokstukken op de weg, wist ik
veel. Toen ik in de Engelse les zat, zag ik
door de deur ineens de hoofden van de
rector, ons pap en mijn tante verschijnen.
Ik dacht dat er iets met ons mam was,
maar het bleek om Regine te gaan. We
zijn direct naar het ziekenhuis gereden.
Daar lag ze, aangesloten aan allerlei
toeters en bellen.”

dus best doodrijden”, grapt Regine. Geen
spoor van cynisme in haar stem. Balen
van de rolstoel waartoe ze sindsdien is

HOE WAS HET MOMENT DAT ZE WEER
BIJKWAM?

veroordeeld, doet ze allang niet meer. “Als

Regine: “Ook dat weet ik niet meer.

het dan toch iemand moest overkomen,

De eerste heldere moment die ik me

dan mij maar. Ik laat me nergens door

herinner, zijn van juli. Ik heb veel gehuild,

beperken.”

toen ik ging beseffen dat ik nooit meer

bami 17

zou lopen. Door de klap op mijn helm was

je zocht mij. ‘Adri’, was het eerst dat je zei.

Regine: “Toch hebben we het er wel over

mijn hersenstam beschadigd, zo werd mijn

Zuster Paulien kon mooi een stap opzij

gehad. Voordat we gingen samenwonen,

linkerhelft spastisch. Dat, gecombineerd

doen.”

heb ik je gevraagd of ik je dat wel kon

met de heupdysplasie die ik al had, maakte

aandoen. Ik wilde geen blok aan je been

dat ik niet meer kon lopen. Maar de

JULLIE WAREN NOG ZO JONG. WISTEN

verpleegsters sleepten me erdoor. Ze waren

JULLIE METEEN DAT JULLIE BIJ ELKAAR

geweldig, we hebben nog steeds contact.”

ZOUDEN BLIJVEN?

zijn.”

Adri: “Dat hebben veel mensen me
Adri: “Je was na een week buiten

gevraagd. Ik vond haar ongeluk geen

levensgevaar, maar het duurde zes weken

reden om weg te gaan. Je laat iemand toch

voor je weer bewust reageerde. Ik dacht

niet vallen, omdat je denkt dat het in de

steeds dat ik je zag bewegen, maar dat was

toekomst misschien moeilijk wordt? Dat

niet zo. Slopend was het. Tot die keer dat

vind ik zo’n onzin. Dat we jong waren en pas

jouw klassejuf - zuster Paulien, wat een

een jaar verkering hadden, doet er niet toe.

kreng was dat - weer eens op bezoek was.

Waar ligt dan die grens? Tot welk moment

Volgens mij dacht ze dat ze je weer tot leven

zou je iemand dan in de steek mogen

had gebeden, toen jij haar aankeek. Maar

laten?”

‘JE LAAT IEMAND TOCH
NIET VALLEN OMDAT JE
DENKT DAT HET IN DE
TOEKOMST MISSCHIEN
MOEILIJK WORDT? DAT
VIND IK ZO’N ONZIN’

bami 19

Adri: “Dat ben je nooit geweest. Ik erger

ZIJN ER DAN ECHT GEEN MOMENTEN

me aan mensen die zeggen dat ze respect

WAAROP JULLIE BALEN VAN REGINE’S

hebben voor mijn keuze om bij Regine te

HANDICAP?

blijven. Alsof dat een offer is. Ook tegen

Regine: “Eigenlijk niet. Wat ik wel vervelend

de kinderen beginnen ze er weleens over,
die vinden dat ook vervelend. Alsof de ene
ouder minder is dan de ander. Hun vader
en moeder zijn allebei even belangrijk.”
VLAK NA HET ONGELUK OVERLEED OOK
ADRI’S VADER. POEH.
Adri: “Regine kreeg haar ongeluk in april.
Mijn vader overleed onverwacht in juni,
precies tijdens mijn eindexamen havo. Dat

REGINE: ‘ALS IK MORGEN
GEOPEREERD ZOU
KUNNEN WORDEN EN
DAN WEER KON LOPEN,
ZOU IK BEDANKEN’
ADRI: ‘NOU, DAN ZOU IK
TOCH MIJN BEST DOEN
OM JE OM TE PRATEN’

vormt je wel, ja. De artsen vonden het beter

vind, is als mensen op een feestje niet echt
naar mij luisteren. Of als ze iets over mij aan
Adri vragen, terwijl ik ernaast zit. Ik praat
dan wel langzamer, maar hierboven is niks
mis hoor. Toch wind ik me daar ook niet
meer over op. Ik heb een brede rug.”
Adri: “Ik kan maar één moment bedenken
dat echt vervelend was. We gingen met
de kinderen naar de Eurocinema en het
zaalnummer was veranderd. Jij kon toen niet

dat we Regine niets vertelden, omdat ze net

Adri: “Alleen bij festivals of concerten is het

meer in de zaal komen. Hoe ze ons toen

uit coma was. Maar ze zag aan mijn nieuwe

niet leuk. In het G-vak is het minder gezellig,

behandelden, schandalig! Na een uitgebreid

jasje dat er iets was. Dat had ik gekregen

we willen wel met vrienden op het veld

stuk in de krant kregen we gratis kaartjes en

voor de begrafenis. We hebben samen heel

staan. Maar ja, dan zit jij de hele tijd tegen

een bos bloemen aangeboden. Maar we zijn

wat meegemaakt. Het heeft ons dichterbij

konten aan te kijken.”

er nooit meer teruggegaan.”

elkaar gebracht.”
WAT IS ER DAN PRECIES ZO LEUK AAN
JULLIE HUWELIJK?
Regine: “Wij zijn allebei ongecompliceerde
mensen. We zeuren niet en laten ons
nergens door belemmeren. We zijn
getrouwd, gingen op vakantie naar NieuwZeeland, voedden samen drie mooie
jongens op. We zijn positief ingesteld en
maken overal het beste van. Als we vroeger
met de kinderen naar de Efteling of Disney
World gingen, mochten we overal voor. We
kwamen overal binnen. De kinderen vonden
dat fantastisch.”
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‘DE KINDEREN MAAKTEN
ER WELEENS MISBRUIK
VAN. ALS IK ZE WILDE
STRAFFEN, GINGEN
ZE ACHTER DE BANK

badje in een verlaagd aanrechtblad. Toen

dampend kleedlokaal, vol kinderen die

we dat zagen, durfden we het aan. We

niets alleen konden. Wij hadden thuis een

kregen drie jongens: Stijn (28), Niek (25) en

schema voor het afruimen van de tafel, de

Ruud (21).”

vaatwasser en de hond. De jongens hebben
nooit gemopperd.”

HOE DEDEN JULLIE DAT MET DE
OPVOEDING? TOCH LASTIG, EEN PEUTER

REGINE, DENK JE NOG WELEENS AAN

DIE NET BEGINT TE LOPEN EN EEN

LOPEN?

MOEDER DIE DAT NIET KAN.

Regine: “Nee, nooit. Het eerste jaar na mijn

Regine: “Toen ze klein waren, ging het best.

ongeluk heb ik het heel moeilijk gehad,

Ik gaf lang borstvoeding, dat scheelde een

daarna ging het beter. Mijn baan bij de

HEBBEN JULLIE LANG NAGEDACHT OVER

hoop gehannes met flesjes. En ik had de

meelfabriek van Hein Roozen in Middelrode

KINDEREN?

tijd. Toen ze gingen lopen, werd het wel

deed me goed. Die man had een mond

Regine: “Daar hebben we wel even over

moeilijker. Natuurlijk maakten ze soms

als een schuurdeur, maar een piepklein

gedaan, ja. Ik heb lang gedacht dat we

misbruik van de situatie. Als ik ze wilde

hartje. Hij kwam zelf bij mijn ouders aan

kinderloos zouden blijven. Tot dokter

straffen, gingen ze achter de bank zitten.

de deur, om te vragen of ik bij hem wilde

Schram tegen me zei: ‘Je moet eens aan

Daar kon ik niet bij. Maar ik ontdekte hoe ik

komen werken. Elke morgen bracht mijn

kinderen beginnen. Dat kan best, je hebt

ze met mijn rolstoel in een hoek kon drijven.

vader me naar kantoor, achterop de fiets.

een sterke Boom naast je’. Toen is het

Uiteindelijk kreeg ik ze toch te pakken.”

Mijn collega’s tilden me dan naar binnen.

ZITTEN. DAAR KON IK
NIET BIJ’

balletje gaan rollen.”

Zo ontdekte ik dat er weinig is, dat ik echt
Adri: “Onze kinderen waren vroeg

niet kan. Mens, ik heb zelfs parachute

Adri: “We zijn bij een gezin in Nistelrode

zelfstandig, dat vonden we sowieso erg

gesprongen voor mijn vijftigste verjaardag.

gaan kijken, waarvan de moeder een

belangrijk. Toen ze vier waren, konden ze

Geweldig was dat. Als ik morgen geopereerd

dwarslaesie had. Daar ontdekten we dat

zichzelf al helemaal aankleden. Ik kon me

zou kunnen worden en dan weer kon lopen,

er veel praktische oplossingen waren. Een

rot ergeren als ik aan de beurt was om te

zou ik ervoor bedanken. Ik heb het goed zo.”

wiegje waar de zijkant van omlaag kan, een

rijden naar zwemles. Stond ik daar in zo’n
Adri: “Nou, dan zou ik toch mijn best doen
om je om te praten hoor. Vooral nu je ouder
wordt en je spierkracht afneemt, wordt
de zorg voor mij zwaarder. Daar maak ik
me weleens druk om: ik moet wel gezond
blijven om voor je te kunnen zorgen.”
Regine: “Nou, daar heb ik echt totaal geen
last van. Overal zijn oplossingen voor. Dan
komt er toch iemand anders helpen? Als jij
een nacht niet thuis komt, slaap ik prima. Jij
maakt je drukker dan ik.”

Ruud, Regine, Adri, Stijn en Niek
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WONEN ZOALS WONEN BEDOELD IS. DAT IS WONEN IN HET HART VAN BERLICUM!

18 EENGEZINSWONINGEN TYPE ROBIJN
Prijzen vanaf € 221.000,– v.o.n.

Advertorial Dangé kappers

6 HERENHUIZEN TYPE TOPAAS
Prijzen vanaf € 339.000,– v.o.n.

Midden in het centrum van Berlicum heb je alles binnen handbereik. Je hebt ruimte, veel groen en prima voorzieningen op loopafstand.
Een eigen parkeerplaats en een fijne tuin. Wonen wordt genieten! Weg van de hectiek. Die komt morgen wel weer. Nu ben je thuis.

WOON GOEDKOPER DOOR HET VORM RUIM LEVEN-PROGRAMMA ®
Als koper van een VORMHuis profiteer je van alle voordelen van het VORM Ruim Leven - programma® waaronder de VORM
Non-Profit Hypotheek® (een Best Buy Hypotheek waarvoor je geen advies- of bemiddelingskosten verschuldigd bent, die betaalt
VORM voor jou) en het VORM Verzekeringspakket, waarmee je jouw eigendommen veel goedkoper en efficiënter beschermt.

KIJK OP WWW.HETHARTVANBERLICUM.NL VOOR MEER INFORMATIE

Voor meer informatie bel
je met Staete Makelaars op

0416 - 344 944
Het Hart van
Berlicum is
een project van

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER
Naar de kapper gaan wordt een bijzondere ervaring, als je de nieuwe kapsalon van
Dangé Kappers aan de Hoogstraat binnenstapt. Dat is duidelijk. “Het wordt zo gaaf!”,
vertelt eigenaresse Wendy. “Dat heb ik echt aan mijn vriend Davy te danken.”
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Nanneke Hoevenaars

Wendy van de Rakt en Davy Swanenberg

heel lang iets veranderen, het van mezelf

hele tent draaiende gehouden.” Wendy is er

zijn echte Berlicumse ondernemers. Wendy

maken”, vertelt ze. “Nu heb ik de kans.” Het

duidelijk trots op.

nam ruim acht jaar geleden de kapsalon van

pand aan de Hoogstraat heeft meer uit-

André Dangé over. Davy is interieur-

straling en mogelijkheden dan het pand aan

MOOIER EN BLIJER

ontwerper bij Culimaat en verantwoordelijk

het Mercuriusplein. Wendy was net zwanger

Klanten moeten bij Dangé kappers mooier

voor de inrichting van de nieuwe kapsalon.

van Puck, toen ze de knoop doorhakte.

en blijer de deur uit gaan. “We willen dat

Ze vullen elkaar prima aan. “Ik wil alles heel

“Ik heb weleens buikpijn gehad van alle

je je beter voelt dan toen je binnenkwam”,

goed doen. Davy is gelukkig wat relaxter. Nu

beslissingen en investeringen”, lacht ze nu.

vertelt Wendy. Er komen zes plaatsen om te

ik moeder ben, moet ik meer leren los-

“Maar vernieuwen doet zó goed. Het hele

knippen, met aparte gedeeltes voor wassen

laten. En dat gaat gelukkig steeds beter.”

team is enthousiast en komt met ideeën.”

en voor kleuren. “We willen in de nieuwe

De lachende Puck op haar arm lijkt het daar

salon een rustmoment creëren. Onze
BLIJ MET DIE MEIDEN

klanten kunnen echt even bijkomen, met

Het team van Dangé kappers is een hechte

goede koffie en thee.” Het liefst zou Wendy

VERNIEUWEN IS GOED

groep van tien vrouwen. Iedereen die

er ook nog een lunchroom bij maken, het

De nieuwe kapsalon krijgt een moderne

destijds bij André Dangé werkte, is er nog.

ondernemersbloed kriebelt duidelijk. Maar

inrichting die, zoals Wendy beschrijft, niet

“Ik ben echt blij met die meiden, tijdens

voorlopig gaat alle aandacht naar de nieuwe

sjiek is maar wel allure heeft. “Ik wilde al

mijn zwangerschapsverlof hebben ze de

helemaal mee eens te zijn.

salon.
Hoogstraat 150b
073 503 32 52

info@dange.nl
www.dange.nl
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Beeldig

ALTIJD FEEST
Memorabel: één jaar worden en je
eerste taartje eten - met je handen
natuurlijk. Na dat bijzondere eerste
feestje volgen er vele. Prinsessenof piratenfeesten. Straatfeesten.
Kampioensfeesten. Bruiloften.
Zelfs als je de veertig allang bent
gepasseerd, kun je in ons dorp nog
naar een verkleedfeest. Elk jaar, aan
het kanaal.

Voor het volgende nummer
zoeken we foto’s rond het
thema familie.
Mail jouw beelden naar
redactie@bami-magazine.nl
De mooiste foto wint een afdruk op
canvas (100 x 75 cm).
Cadeautje van de Hema, leuk hè?

De winnoe! nde
fot Vlijmen

Floor Jilesen -

van

Bekijk alle inzendingen
op Facebook.
www.facebook.com/bamimagazine
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Advertorial Den Durpsherd

TOPAMUSEMENT

IN EEN RACE TEGEN DE KLOK
Een uitdagend spel waarin spanning, actie, kennis, gezelligheid en een portie geluk
om voorrang strijden… Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van de Balkumse Kwis.
De eerste editie van dit grote spektakel (georganiseerd door Den Durpsherd) is op
zondag 28 december. De inschrijving voor teams van familieleden, vrienden, collega’s
en buurtgenoten is inmiddels begonnen.
Tekst en Foto Bart Coolen

FEESTAVOND
De uitslag van de Balkumse Kwis komt niet
meteen dezelfde avond; het nakijken van
alle vragen is een te grote klus.
Wel komen de antwoorden binnen een
dag online op de website:
www.balkumsekwis.nl. De prijsuitreiking
vindt plaats tijdens een feestavond met
veel muziek en amusement op zaterdag 17
januari 2015 in Den Durpsherd.
Meer informatie vindt u op
www.balkumsekwis.nl. U kunt zich op de
website ook inschrijven.
Het grootste deel van de honderd vragen gaat over Berlicum en Middelrode. De teams werken
onder leiding van hun teamcaptain op een zelfgekozen centrale plek. Van daaruit werken ze
aan een aantal buitenvragen, waarvoor (een deel van) het team op pad gaat. Ook is er een
foto-opdracht, een opdracht op een geheime locatie en een flink aantal vragen dat thuis
wordt beantwoord. Het is een behoorlijke uitdaging om alles in één avond gesmeerd te laten
verlopen. Het kiezen van de juiste strategie is dan ook cruciaal in deze race tegen de klok, want
om 23.00 uur moeten alle vragen zijn ingeleverd!
GOED DOEL
Aan de Balkumse Kwis is een goed doel verbonden. De teams moeten bij hun aanmeldingen
aangeven voor welk goed doel ze strijden. Dat kan een landelijk doel zijn, zoals Jantje Beton,

Bezoek ook de stand van Den
Durpsherd tijdens de Braderie op
Kermiszondag. U vindt hier alle
informatie over voorstellingen en
mogelijkheden in Den Durpsherd,
inclusief de Balkumse Kwis.
Wij zien u graag!
Kerkwijk 61, Berlicum
www.durpsherd.nl

Kika of de Dierenbescherming, maar het mag ook om de eigen vereniging, club of instelling
gaan. Het winnende team ontvangt een prijs van 500 euro. Voor de nummer twee is er 350
euro en voor nummer drie 150 euro. Van die bedragen gaat 70% naar het goede doel. De
overige 30% mag het team zelf naar eigen keuze besteden.

bami 29

IMPORT

‘DE BUREN HIELPEN ME BIJ EEN
BEVALLING’

&

Hij verplaatste zijn kamelenschare van Cromvoirt naar Berlicum, verdriedubbelde
hem in zes jaar tot 85 dieren en opende onlangs een restaurant met uitzicht over
de stal. Frank Smits (31) heeft het er maar druk mee. Ter ontspanning bekijkt hij
Berlicum af en toe vanuit de lucht.

EXPORT

‘IK EET MET MIJN HANDEN EN STAP
RUSTIG MET DRIEËN OP EEN BROMMER’
Roel Wesel vertrok 2,5 jaar geleden naar Indonesië. Daar werkt hij nu als
Project Manager bij Mammoet Singapore. Hij is gespecialiseerd in het
verplaatsen van extreem zware olieplatforms, die de zee op worden gebracht.
Tekst Brenda Gil-Toresano Foto Roel Wesel

Tekst Edwin Timmers Foto Edith Verhoeven

“Ik heb een gemotoriseerde parachute,

NAAST STUDENTENFLAT

ze met mij aan moet. Maar goed, dat wisten

“Sinds ik in Indonesië woon, ben ik veel

STROOPWAFELS

VOLG JE HART

maar ik vlieg zelden. Veel te druk. Ooit

‘Ga toch kamelen houden,’ grapten ze op de

ze ook niet toen ik nog geen kamelen had.

makkelijker. Meer open, minder serieus. In

Wat ik het meeste mis aan Berlicum, zijn

We hebben het beste van twee culturen

hoop ik meer tijd te hebben om me in het

MAS, toen ik een verslag over kamelen had

Het toeristische potentieel van mijn bedrijf

Nederland was ik zeer precies. Hier woon

mijn familie en vrienden. Wat ik een klein

weten te combineren. We helpen

Berlicumse te mengen. Nu kom ik er vooral

gemaakt. Op de HAS in Den Bosch ging ik de

ontdekte ik in Cromvoirt, bij toeval. Mensen

ik in een stenen huis met Rina, mijn vrouw,

beetje mis, zijn stroopwafels. Mijn vrouw

elkaar in het dorp en we dragen samen

voor de winkels. Het contact met de buren

positieve kanten ervan inzien. Mijn eerste

vroegen me keer op keer of ze naar de

en ons zoontje Reuben van twee. We

mist vooral de kroketten. Wat ik zeker

verantwoordelijkheid voor het welzijn van

is goed. Ze hielpen me toen een kameel

drie kamelen stonden in het weitje naast de

kamelen mochten. Op zeker moment grapte

wonen op Batam, een klein eilandje vlakbij

niet mis aan Berlicum zijn de beperkte

ons dorp. Ik ben ervan overtuigd dat je zelf

bij de bevalling haar baarmoeder eruit had

studentenflat.

ik: ‘Ja, maar dat kost je vijf euro’. Ze drukten

Singapore, en voeren een huishouden van

openingstijden van de winkels. En het

verantwoordelijk bent voor je geluk. Als je

me vijf euro in de hand en liepen naar de

Jan Steen. Zo vind ik het heel normaal om

Hollandse weer, dat kan me gestolen

denkt dat je je leven moet omgooien, volg

worden.

dan gewoon je hart. Er is niks om bang voor

geperst. Om twee uur ’s nachts waren ze
nog hier om het dier te redden. De moeder

TOEVAL

kamelen. Dit zette me aan het denken.

met mijn handen te eten. Ook stap ik rustig

is helaas overleden, maar de kleine leeft

De melkquotumregeling en de mest-

Onlangs openden we een restaurant, een

met drie mensen op een brommer. Ik heb

nog.”

wetgeving gelden niet voor een

mooie aanvulling op onze kamelensafari’s.”

Rina ontmoet op een van mijn reizen. Ze is

kamelenhouderij. De overheid weet niet wat

30 bami

te zijn.”

Indonesische.
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Als tweeling ben je nooit alleen.
Maar je bent ook altijd de helft van
iets. Vijf broers en zussen vertellen
hoe ze samen zichzelf zijn.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Edith Verhoeven

ISABEL EN BAS
VAN RHIENEN (6)
Isabel is elf minuten ouder

‘We zitten gelukkig niet bij elkaar in de klas’
“Ik ben ouder, maar Bas is groter”, zegt Isabel. “We vinden knutselen, puzzelen, op de
trampoline springen en buitenspelen allebei heel leuk.” Toch is er ook iets anders: “Ik
ben net een aapje, want ik klim graag. Isabel niet”, vertelt Bas. “We vinden het leuk
om een tweeling te zijn, want we kunnen samen vechten. Onze broer Daan is al
acht jaar, die is te sterk voor ons.”
Bas en Isabel zitten allebei in groep 3 van de Theresiaschool, maar niet bij
elkaar in de klas: “Ik knuffel hem de hele tijd”, lacht Isabel. “Dat vindt hij niet fijn,
maar ik wel.” Bas schudt met zijn hoofd: “Als we pauze hebben, komt ze me soms
knuffelen. Dat vind ik irritant.”
Moeder Nanneke is blij dat de twee niet in dezelfde klas zitten. “We kregen dat
advies ook van school. Isabel nam altijd het voortouw, Bas volgde haar trouw. Hij
moest echt zijn eigen plekje leren zoeken. Dat lukt hem gemakkelijker, nu ze niet
meer de hele dag samen zijn. Toch kunnen ze moeilijk zonder elkaar. Ze houden
elkaar constant in de gaten, meer dan dat ze bij Daan doen. Voor hem is het soms
best moeilijk dat zijn zusje en broertje veel aandacht krijgen. Daarin zoeken we
continu naar balans.”
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IREEN EN HANNAH
ALBERS (13)
Ireen is negen minuten ouder

‘Op babyfoto’s zien wij het verschil ook niet’

FRÉDÉRIQUE
EN CLAIRE
DE GROOT (43)
Frédérique is tien minuten ouder

“Als tweeling ben je nooit alleen”, zegt Ireen. “Er is altijd
iemand om iets mee te doen. Toch mis ik soms wel een
oudere broer of zus. Hannah en ik weten evenveel en

‘We wisselden stiekem van klas’

kunnen weinig van elkaar leren.” Hannah vult aan: “We

Claire: “Als je tweeling bent, is het lastig om een individu te

hebben weleens ruzie, maar zijn nooit lang boos op

zijn. Wij worden regelmatig ‘de tweeling’ genoemd. Mensen

elkaar. Vroeger was ik sterker en won ik altijd.

gaan er vaak vanuit dat we hetzelfde denken en doen. Daar

Nu niet meer.”

ga je je dan bijna naar gedragen. Frédérique en ik lijken qua
uiterlijk veel op elkaar. We zijn ook allebei attent, zingen graag

Ireen: “Op de basisschool zaten we bij elkaar in de
klas. Sinds kort zit ik op Beekvliet en Hannah op het
Pierson. Het is nu een stuk lastiger om elkaar te

en spelen piano. Toch zijn er genoeg verschillen. Frédérique
draagt altijd oorbellen, ik nooit. Ik fiets graag, terwijl Frédérique
altijd de auto pakt.”

helpen met huiswerk. Later willen we allebei iets met
paarden gaan doen, maar we weten nog niet wat.
We hebben samen een pony, Spetter.”

“Op de lagere school ben ik blijven zitten”, zegt Frédérique.
“Hoewel ik tranen met tuiten huilde, was het achteraf gezien
heel goed voor mij. Als een ‘oudste’ zus maakte Claire voor

“Mensen zeggen altijd dat we onze naam op ons
voorhoofd moeten schrijven, omdat ze ons niet
uit elkaar kunnen houden. Dat is heel irritant”, zegt

mij de weg vrij. Ze maakte zelfs mijn huiswerk, ik vond dat
normaal. Toen ik bleef zitten, werd Claire door klasgenootjes
uitgedaagd om stiekem met mij van klas te wisselen. Ze

Hannah. “Als we naar onze babyfoto’s kijken, zien wij

dachten dat we dat niet zouden durven. Mooi wel dus.

het verschil ook niet. Maar ik vind dat we nu echt een

Onze klasgenootjes hadden het meteen door. Maar de

totaal ander hoofd hebben. Ireen heeft een litteken

leraren niet, totdat we het vertelden.”

op haar voorhoofd en draagt altijd een vlecht, terwijl ik
mijn haren meestal in een staart heb. Ik heb liever dat je
mijn naam fout gokt, dan dat je het niet eens probeert.”

“Het is ons regelmatig overkomen dat ze in het ziekenhuis
het verkeerde dossier erbij pakten”, vertelt Claire. “Je
moet dat soort dingen altijd checken, omdat mensen
niet altijd opletten. Dat is weleens vervelend.”
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RICHARD EN MARK
VAN ERP (46),
ALIAS DE FLIPKES
Richard is vijf minuten ouder

LENY EN MARIA
SMULDERS (66)
Leny is tien minuten ouder

‘Wij zijn gespiegeld’
Maria: “Wij sliepen als kind in één bed, hadden dezelfde vriendinnen

‘Vroeger moesten we dezelfde kleren aan’

en gingen jarenlang identiek gekleed. Als eeneiige tweeling kon

Mark: “Ik heb weinig mensen nodig, maar zonder Ries kan ik

genoemd. Op de middelbare school kwamen de verschillen

niet. Hij is mijn beste vriend. Ik moet hem elke dag spreken
of zien.” Toch hoeven ze elkaar niet eens te zien, om te

niemand ons uit elkaar houden, daarom werden we ‘de zusjes’
duidelijker naar voren. Leny neemt eerder initiatieven, terwijl ik wat
behoudender ben.”

weten hoe het gaat. “Dat voelen we aan”, zegt Richard. “Dat
we alles van elkaar weten, is soms ook een nadeel. We
kunnen niets verbergen voor elkaar.”

“Onze levens zijn redelijk parallel verlopen”, zegt Leny. “We verlieten
het dorp allebei en keerden ongeveer tegelijk weer terug. Ik trouwde
iets later dan Maria, maar kreeg eerder kinderen. Onze kinderen

“Als kind moesten wij altijd dezelfde kleding dragen”,
gruwelt Mark. “Vreselijk, al hebben we wel dezelfde
smaak. Wij kunnen apart gaan winkelen en met dezelfde

kunnen het heel goed met elkaar vinden. Wij zijn lang met z’n allen
op vakantie gegaan. De laatste jaren vullen we onze vakanties op een
andere manier in.”

trui thuiskomen.” Qua karakter zijn ‘de Flipkes’ redelijk identiek:
“We zijn goedzakken, die eerst aan een ander denken en

“Wij hebben een paar keer per week contact en voelen ons sterk

moeilijk nee kunnen zeggen”, zegt Richard. “Een verschil? Mark

verbonden. Telepathie is ons niet vreemd: wij bellen elkaar soms

is heel creatief en wil nieuwe ideeën meteen uitwerken. Dat
heb ik dan weer niet.”

tegelijk. Ook hebben we weleens dezelfde kaart naar iemand
gestuurd of hetzelfde cadeau gekocht”, zegt Maria. Leny vult
aan: “Lichamelijk zijn we gespiegeld aan elkaar. Wij slaan

“Vroeger wilde ik elektricien worden en Richard schilder”,

precies tegenovergesteld onze benen over elkaar.

vertelt Mark. “Dat veranderde in de bus naar de LTS in

Hetzelfde geldt voor het kruisen van onze armen.

Veghel. ‘Flipkes, ik word bakker’, zei Mark van der Pas, ‘dat

Ook hebben we dezelfde operatie gehad, alleen

is zo’n mooi vak.’ Richard en ik keken elkaar aan en het was

was het bij Maria haar rechterduim en bij mij de

bekeken.” Richard werd broodbakker, Mark banketbakker.
“Soms maken we samen worstenbroodjes in de bakkerij

linker”. Maria: “Je tweelingzus is je dierbaarste
vriendin”.

van Mark. We hoeven niets te zeggen, we werken samen
in perfecte harmonie. Onze grote droom is om ooit
samen een bedrijf te starten.”
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HET MERCURIUSPLEIN:

VOORGOED VERLOREN OF EINDELIJK HOOP?
‘Wát?!’, dachten wij van BaMi, toen we hoorden dat Aldi het terrein van de familie
Coppens aan het Mercuriusplein had gekocht. We wisten al dat Aldi in januari
haar huidige plek moet verlaten, om plaats te maken voor Albert Heijn. Maar ho
even… Krijgen we nu dan drié supermarkten? Laten we duidelijk zijn: we hebben
niets tegen Aldi. Maar de keten staat nou niet bepaald bekend om zijn gezellige
uitstraling. En als er íets is, waar wij dorpsgenoten het al jaren over eens zijn, is
het dat ons plein schreeuwt om meer sfeer. Verontwaardigd stapten we naar
wethouder en dorpsgenoot Ed Mathijssen. ‘Geen paniek’, zegt die. ‘We willen
allemaal een mooier plein. Dit is hét moment om samen iets goeds te realiseren.’
Tekst Laura van der Burgt en Edwin Timmers Foto Claartje ten Have

Henri Smulders wist niet wat hem

aan de weg moest komen en niet op het

overkwam, toen er afgelopen juli iemand

weilandje erachter. “Onhandig”, noemt

van Reggestede Invest uit Hengelo

Ed de voorbarigheid van de ontwikkelaar.

aanbelde, om te vertellen dat de

“Tegen een tijdelijke winkel op de plek

ontwikkelaar het terrein achter zijn woning

van de bestaande gebouwen kunnen wij

aan de Clarissenhoeve had gekocht. “Op de

als gemeente niets inbrengen, dat mag

plek waar nu een woonhuis en wat schuren

gewoon volgens het bestemmingsplan.

staan, zou een tijdelijke Aldi komen.

Maar voor veranderingen op het

Daarna wilde hij pal achter mijn huis een

weilandje is altijd een wijziging van het

permanent pand van zeven meter hoog

bestemmingsplan nodig. Dat duurt al

neerzetten. Ik dacht: zijn ze gek geworden?”

snel een jaar. Voor die tijd wilden wij
sowieso een visie voor het hele plein klaar

PAND KOMT AAN DE WEG

hebben, we zouden dan wel zien of de

Vakantieplannen werden omgegooid,

toekomstplannen van Aldi daarin pasten.

buurtgenoten staken geschokt de koppen

Geen paniek dus, wat mij betreft. Maar ik

bij elkaar. Een week na de onheilstijding

kan me goed voorstellen dat bewoners dit

zat Henri met buurtgenoot Geert Arts

heel anders beleefden.”

bij Ed Mathijssen aan tafel. Twee weken
later overlegden ze opnieuw; toen werd

EERST EEN PLAN, DAN BOUWEN

al duidelijk dat het permanente pand

Van één ding in Eds verhaal worden wij

Als het woonhuis van Coppens wordt gesloopt,
verdwijnt ook het meest ludieke bord van Berlicum
bami 39

PICKNICKEN
Wippend op het puntje van onze stoel vragen we
Ed of we mee mogen denken over het nieuwe
Woonhuis Coppens

Mercuriusplein. We hebben namelijk heel wat
ideeën. Mooie, grote bomen willen we. Misschien
wel fruitbomen van Coppens! Een fijn terras.
En een parkje, waar we kunnen picknicken
en evenementen houden. “Tuurlijk”, zegt Ed.
“Iedereen met goede ideeën is welkom, ik zal ze
doorspelen aan de stedenbouwkundige.” Dus

Impressie: Martien van Osch
Beste Tineke en Ruud Homminga, als we van jullie prachtige woning nou eens een grand café maken…?

dorpsgenoten: kom op! Overlaad Ed met uw
Bestaande situatie

dromen! Wij van BaMi zijn vast aan de slag gegaan.

direct blij: er komt een visie op het gehele plein. Een visie! Zou het dan toch nog iets worden met de troosteloze parkeerplaats die wij ons
centrum noemen? Ed weet zeker van wel. “Als er iets is dat ik belangrijk vind, is het dat we samen tot duurzame plannen voor ons dorp komen.
De gemeente wil een visie laten ontwikkelen waar omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden achter staan. Voor het gebied aan
de Kerkwijk hebben we dat ook voor elkaar gekregen. We zijn met alle grondeigenaren en omwonenden om tafel gegaan, om te zoeken naar
één oplossing voor het hele gebied van Den Durpsherd tot en met de vroegere videotheek. Er ligt nu een prachtig concept waar iedereen achter
staat. Voor het Mercuriusplein kiezen we dezelfde aanpak.”

ED LAAT EEN SFEERIMPRESSIE ZIEN VAN HET KERKPLEIN. ALS ZOIETS
TOCH EENS ZOU KUNNEN VOOR HET MERCURIUSPLEIN…!

ONS PLEIN HEEFT

LIEFDE NODIG
Túúrlijk wil dorpsgenoot Martien van Osch met ons dromen over een
nieuw Mercuriusplein. “Het is goed dat een lelijk plein met zo weinig

Ed laat ons een sfeerimpressie zien van

voor een tijdelijke winkel op de plek van

SPANNEND

geschiedenis zoveel mensen raakt,” zegt de ontwerper van stedelijk en

het kerkplein, zoals dat er in de toekomst

het woonhuis in te trekken. Liever zet de

De komende maanden worden spannend

landschappelijk gebied. “De discussie toont aan dat het plein meer is dan

uit zou kunnen zien. We worden op slag

keten er nu meteen een permanent gebouw

voor Berlicum. Misschien zoekt Aldi een

louter een plek waar je boodschappen doet.”

stil. Wat een prachtig plaatje. Afdrukken in

neer. Bouwen op het weilandje zal in het

andere tijdelijke locatie, óf misschien ziet de

BaMi mag helaas nog niet, eerst moet de
gemeenteraad geïnformeerd worden, vindt

gunstigste geval immers nog jaren duren,
geen optie dus. Omwonenden zijn nauw

doen. Ben ambitieus en toon lef; ook al heb
je geen geld. Begin met bomen. En ruim die
‘rotzooi’ op! Ik erger me aan de overdaad
aan verkeersborden en met posters
beplakte stroomverdeelkasten. Maak het
eenvoudig, logisch en rustig. Blijf knokken
voor het beeld dat je voor ogen hebt,
beoordeel elke verandering in de geest
daarvan. Het hoeft niet ineens perfect.”
ZO KAN HET OOK!
Na Martiens pleidooi scharen we ons

ontwikkelaar toch nog van de koop af (dat

Al bijna dertig jaar houdt Martien zich bezig met de inrichting van openbare ruimten, hij

rond zijn Mac voor een aantal prikkelende

kan). Toen BaMi naar de drukker moest,

deed projecten door heel Nederland. De juiste man dus, om eens lekker mee te bomen

schetsen van een mogelijk nieuw

over ons ideale Mercuriusplein.

Mercuriusplein. Wat een verschil! Na

Ed. “Dat gebeurt op 2 oktober in Den

bij de permanente plannen betrokken.

was daarover nog niets bekend. Wat het

Durpsherd, ook inwoners zijn welkom. We

Volgens Henri Smulders zijn ze daar blij

ook wordt, Ed verwacht niet dat er in januari

praten dan ook over het Mercuriusplein

mee. “Het is niet onze bedoeling botweg alle

op het terrein van Coppens een Aldi-winkel

en presenteren de uitkomsten van een

plannen van Aldi te dwarsbomen. We willen

opent. “Ik wil eerst een breed gedragen visie

onderzoek naar de winkelbehoefte in

gewoon dat er iets goeds komt, een pand

hebben, daarna kijken we of het plan van

Berlicum. Dat is belangrijke input.”

dat past op deze beeldbepalende plek. Het

Aldi daarin past. Daar gaat al gauw een jaar

Inmiddels heeft Aldi besloten de vergunning

vertrouwen daarin groeit.”

overheen.”
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lange termijn. Inrichten moet je met liefde

anderhalf uur praten en plaatjes kijken
RUIM DIE ROMMEL OP!

vraagt Martien of zijn verhaal niet te lang

“Als je door Berlicum loopt, zie je dat de openbare ruimte wordt ingericht door

was. We schudden nee; we hingen aan de

verkeerskundigen en niet door een landschapsarchitect. Geen sfeer, alles is gericht op

lippen van deze gepassioneerde vakman.

verkeersveiligheid”, stelt Martien. “Het gemeentebestuur moet dus eerst kiezen: wat wil

Wonderlijk: op weg naar huis zien we dingen

zij met het plein? Wordt het onze huiskamer? Ontwikkel dan van daaruit een visie voor de

die we eerst niet zagen.
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Wereldreis

ALLEMAAL IN

HETZELFDE SCHUITJE
Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Claire Smulders

Hoi Claire, jij zit al anderhalf jaar in het buitenland. Da’s lang. Vertel!

17.23

Hoi! Ja, klopt. Na mijn studie aan de Avans Hogeschool in Den Bosch besloot ik nog
een tweejarige master te volgen in Odense…
17.25
Odense?

17.26

Een gezellige studentenstad in het zuiden van Denemarken!
Waarom juist daar?

17.26

17.27

Vanwege de opleiding. Maar ook omdat Denemarken bekend staat om het goede
onderwijs én het feit dat IEDEREEN Engels spreekt… Toch handig ;-) Bovendien is
studeren in Denemarken gratis!
17.30
Veel studenten twijfelen erover om een tijdje naar het buitenland te gaan.
Zou jij het aanraden?

17.32

Ja, absoluut doen! Het is een ervaring om nooit te vergeten. Je krijgt te maken met
ander onderwijs, andere culturen en andere gewoontes…
17.33
En ik heb zoveel leuke mensen ontmoet, dat ik nu wereldwijd vakantieadresjes heb!
17.34

Een mooie bijkomstigheid inderdaad
zou voelen in het hoge noorden?

Kopenhagen

Claire Smulders (24) heeft
dankzij haar studie in de
hele wereld vakantieadresjes
THUIS: woont met ouders
(Gérard en Hetty) en broertje
Ivo op de Koolhof

Ben je nooit bang geweest dat je je eenzaam

UIT: studeert brand management aan de
Universiteit van Odense, Denemarken.

17.35

Tja. Ik denk dat iedereen die alleen op reis gaat, daar wel bang voor is. Maar dat is
helemaal niet nodig. Zeker niet als je vertrekt om te gaan studeren. Alle internationale
studenten zitten in hetzelfde schuitje, dus je hoeft je nooit te vervelen.
17.37
Dus je hebt je plekje daar helemaal gevonden?
Yes! Ik studeer, werk, sport en ga uit met vrienden... Eigenlijk hetzelfde als ik in
Berlicum deed.
Tot slot, de vraag waar we allemaal benieuwd naar zijn: Kom je wel terug?!
Natuurlijk! Vooralsnog ben ik vanaf februari weer trots inwoner van Balkum.
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17.37

17.38

17.40

17.41

Odense
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Advertorial Jos van Boxtel

FAMILIEBEDRIJF

MEER DAN TOYOTA

JOS VAN BOXTEL GROEP
BESTAAT ZESTIG JAAR

Op 8 november 1954 opende Jos van Boxtel senior een
kleine garage in Berlicum. Hij begon bescheiden; kocht
gebruikte auto’s in, repareerde ze en verkocht ze weer.
In 1969 verhuisde hij zijn boeltje naar de plek die we
allemaal kennen: aan de Haffertsestraat in Middelrode.
Daar startte hij met de verkoop van een toen nog vrij
onbekend automerk, Toyota. Nu, zestig jaar later,
bestaat de Jos van Boxtel Groep uit vijf autobedrijven,
een schadeherstelbedrijf en een leasemaatschappij.
Aan het hoofd staan nog altijd de Van Boxtels, de drie
broers Jos, Hans en Gerard en hun zus Elly.
Tekst Brenda Gil-Toresano Foto’s Claartje ten Have

Omdat er in de regio steeds meer vraag
was naar de diensten van Van Boxtel,
vloog de familie uit naar ’s-Hertogenbosch
en Oss. Ook kwamen er andere merken
bij. Voor een passende auto hoeven we
wat Jos betreft het dorp dus echt niet uit:
“Naast Toyota-dealer zijn we ook dealer van

Zestig jaar een succesvol familiebedrijf,

Nissan, Kia, Mitsubishi, Lancia en Jeep. We

het is een mijlpaal om trots op te zijn.

halen met plezier een auto van een ander

HANS EN GERARD GAAN SAMEN VERDER

De Jos van Boxtel Groep viert dit feest

filiaal naar Middelrode, zodat klanten in hun

Op 1 oktober worden autobedrijf Vema en autobedrijf Vabo & Kia Den Bosch

op een manier die past bij het bedrijf:

eigen dorp een proefrit kunnen maken.

samengevoegd. Beide bedrijven waren altijd al onderdeel van de Jos van Boxtel Groep en

met heel veel klantenvoordeel bij alle

Voor aankoop, onderhoud en reparatie

worden geleid door broers Hans en Gerard. “Autobedrijf Vabo verhuist naar twee deuren

locaties. Ook wordt er een jubileumboek

kunnen ze gewoon bij ons in Middelrode

verderop, naar het pand waar nu Vema is gevestigd. Daar bundelen Gerard en ik onze

uitgegeven. Vriendelijkheid en persoonlijke

terecht. Onze vakmensen zijn bekend met

krachten”, vertelt Hans. “Door de samenvoeging versterken we ons team en zijn we klaar

aandacht zijn volgens Jos van Boxtel het

alle merken en types. Ter gelegenheid van

voor de toekomst. Onze dienstverlening wordt zo nog beter.” Straks prijkt ook hier de

geheim van het succes van de hele groep.

ons zestigjarig jubileum bieden we extra

familienaam op de gevel. “Vanaf oktober dragen al onze bedrijven dezelfde naam”, vertelt

“Klanten die onze vakmensen kennen,

veel klantvoordeel, dus dit is het perfecte

Gerard. “Jos van Boxtel - de naam waar het zestig jaar geleden allemaal mee begon.”

weten wat ik bedoel. Natuurlijk leveren

moment om eens bij ons binnen te lopen!”

we betrouwbare auto’s, die voldoen aan
hoge kwaliteitseisen. Het echte verschil
maken we door niet alleen aandacht te
vragen voor onze producten en diensten;
maar vooral te luisteren naar wat onze
klánten vragen. Alleen dan kunnen we aan
hun wensen voldoen. Wie ons bezoekt,
merkt direct aan de sfeer dat we plezier
hebben in ons werk. Door soms net even
een stapje extra te zetten, overtreffen we
de verwachtingen zelfs. Dan verrassen we

Nieuwe of gebruikte Auto?!

Ook voor
schaderepara
tie,
lease & verhuu
r
bent u bij ons
van
harte welkom
!

De Jos van Boxtel Groep heeft hem.
Jos van Bo
xtel
Groep

klanten bijvoorbeeld met een gewassen
auto na een onderhoudsbeurt.”

‘WE VRAGEN ONZE KLANTEN
NIET ALLEEN OM AANDACHT
VOOR ONS AANBOD, WIJ
LUISTEREN VOORAL NAAR
WAT ZÍJ WILLEN. HET ECHTE
VERSCHIL MAKEN WE DOOR
AANDACHT TE GEVEN’

GRAND
CHEROKEE

DE JOS VAN BOXTEL GROEP

TOYOTA - Middelrode, Haffertsestraat 21, 073 503 29 11 | ’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11, 073 649 66 33 | Oss, Longobardenweg 21, 0412 64 33 55
KIA / NISSAN / MITSUBISHI / LANCIA / JEEP - ‘s-Hertogenbosch, Afrikalaan 16, 073 64 25 840 / Balkweg 10, 073 52 33 800
SCHADENET - ’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 9a, 073 64 11 643 | Oss, Longobardenweg 21, 0412 64 33 55
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www.josvanboxtel.nl

Binnenblieken

GEEN KOELKAST
NODIG

Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Nanneke Hoevenaars

Bertha Boselie ontvangt ons hartelijk in haar huisje aan Het Gewat
in Middelrode. Maar koffie maakt ze niet. De koffiebonenmaler aan
de muur blijft stil. “Koffie drinken verstoort het gesprek.” Het is de
88-jarige ten voeten uit: recht voor zijn raap. Haar huisje is voor
hedendaagse begrippen niet ruim, maar Bertha is er zichtbaar op
haar gemak. Ze woont er al haar hele leven. Veel is er in die jaren niet
veranderd. Zelfs een koelkast heeft ze niet: “Ik heb toch een kelder?”
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Veel dorpsgenoten kennen Bertha Boselie

STEILE TRAP

als het hosta-vrouwtje, vernoemd naar de

De keuken, eetkamer en twee voorkamers

hosta’s die haar broer vroeger kweekte.

in het huis verkeren nog in originele staat.

Die tijd is voorbij. De hosta’s bloeien niet

In haar keuken ontbreekt alle moderne

meer. Bertha Boselie gelukkig nog wel.

apparatuur. Ze heeft geen mengkraan en

Ze groeide op aan Het Gewat, met haar

ook een koelkast is er niet. “Let u wel op, als

ouders, vier broers en een zus. Ze heeft ze

u die steile trap naar de kelder af loopt?”,

allemaal overleefd. Op Het Gewat stonden

vragen we haar bezorgd. Verontwaardigd

vroeger slechts twee huizen, eromheen

kijkt ze om: “Dat moeten jullie toch ook!”

volop lindebomen. Tot aan de Moerkoal
was het hele land van Van Houtum. De

Haar kamers zijn gevuld met kleurrijke

weg was nog onverhard en er reed een

poppen, schalen, versiersels en

tram door Middelrode. “Maar die tram was

herinneringen. “Velen noemen dit rommel,

voor ons veel te duur”, vertelt ze. In de

maar mij staat het niet in de weg. Die

oorlog brandde het huis af, maar met een

voorkamers, ach… Je hebt ze gewoon”, zegt

vergoeding en een lening is het opnieuw

Bertha als ze ons rondleidt. Ze leeft vooral

gebouwd.

in de eetkamer, waar ook de televisie staat.

VROEGER WAS
HET GEWAT NOG
ONVERHARD
EN REED ER EEN
TRAM DOOR
MIDDELRODE.
‘MAAR DIE WAS
VOOR ONS VEEL TE
DUUR’

Texaco van Zoggel
Hoogstraat 48 • Berlicum • 073 5033224
info@texacovanzoggel.eu
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Die heeft ze dan weer wel. Is de aangeklede verhoging in de voorkamer misschien een altaar?

MALDER

“Nee hoor, dat is gewoon een schouw. De Jozef die erop staat, komt nog van mijn ouders, de

In de tuin vol berenklauwen staat een

rest is van de rommelmarkt.” Vroeger ging ze graag naar rommelmarkten. “Ook fietste ik vaak

bankje. “Je kunt hier lekker buiten zitten

naar galerie Garagerie in Maliskamp. Daar nam ik weleens een pop mee.” Ze wijst er een aan.

hoor, maar na een half uur ben je wel

“Ik vind de kleuren mooi.”

uitgekeken op die mooie luchten”, vindt
Bertha. Ze is dan ook blij met het trouwe

SCHILDERSMODEL

bezoek van ‘d’n malder’, een merel. Achter

In de keuken hangt een getekend portret van Bertha. Ze was een aantal jaren model voor

haar huis wacht hij elke dag op eten. “Daar

cursisten van Pieter Breughel in Veghel. “Een schilder uit Berlicum gaf daar les, hij kwam me

kun je mee vooruit”, zegt Bertha monter. “Je

ophalen. Ik moest heel lang stilzitten, maar er stond muziek op en na afloop hielden we een

moet wel.”

gezellig praatje. Anders dan deed ik het niet.”
OUDE RADIO
SNOEP VAN MEULENBROEK

Elke donderdagochtend neemt Bertha de

Bertha was veertig toen haar moeder overleed. De jaren ervoor verzorgde ze haar ouders,

bus naar Veghel. Toen haar broer daar in

werkte ze op de Binckhorst en stond ze in het snoepwinkeltje van Meulenbroek. “We

het ziekenhuis lag, ontdekte ze dat het er

verkochten niet alleen snoep, ook vuurwerk”, vertelt ze enthousiast. In 2004 overleed

gezellig is. Ze gaat naar de markt en ontbijt

haar laatste broer. Ze wijst naar een fraai bloemstuk in de keuken. “Dat is een stuk van

bij de Hema met koffie, een stokbroodje

zijn begrafenis. Ik steek er vaak een veer bij, of een mooie rode roos uit de tuin.” Ze kijkt

ei en een croissant. “Ik ga aan een tafel

onaangedaan.

voor vier personen zitten, er komt altijd

‘JE KUNT HIER LEKKER
BUITEN ZITTEN HOOR,
MAAR NA EEN HALF
UUR BEN JE WEL
UITGEKEKEN OP DIE
MOOIE LUCHTEN’
50 bami
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Gevers Optiek

STERKTE
MET

SPORTEN

ACHTER HAAR HUIS WACHT DE MEREL
ELKE DAG OP ETEN. ‘DAAR KUN JE MEE
VOORUIT’, ZEGT BERTHA MONTER.
‘JE MOET WEL’

hoogte van het laatste nieuws. Ze weet zelfs
wat ‘loomen’ is. Vindt ze het niet lastig dat
bijna alles nu digitaal gaat? “Helemaal niet. Ik
hoef toch niet mee te doen? Jullie zijn maar
steeds met die telefoontjes in de weer. Als ik
niet gestoord wil worden, neem ik gewoon
niet op.”

wel iemand bij me zitten.” Dan denkt ze aan het verhaal van pastoor Pulles in BaMi. “Ik las dat
Scoor jij eigenlijk wel optimaal in jouw tak van sport? Talent en een goede
conditie alleen zijn niet voldoende. Visuele vaardigheden spelen een
winnende rol. Scherp zien, diepte en contrast zien, oog—hand coördinatie
en reactiesnelheid zijn o.a. belangrijke aspecten.

Om jou te ondersteunen met je sport zijn wij erkend
SportOpticien geworden! Kom langs en laat je informeren!

SPORTMETING een volledige analyse gericht op jouw sport.
VISUELE SPORTTRAINING die leidt tot betere sportprestaties.
SPORTBRILLEN een gerichte oplossing voor ieder type sport.
WEDSTRIJDLENZEN comfort tijdens de wedstrijd.

hij het leven soms best eenzaam vindt. Hij vond het jammer dat veel mensen niet meer op

ZANDSCULPTUREN

bezoek kwamen na zijn afscheid. Nou, dat had ik hem van tevoren wel kunnen vertellen. Ik zie

Ze is nu veel meer thuis dan vroeger. Bertha

ook niet veel mensen meer.”

vindt de activiteiten die in het dorp voor
ouderen worden georganiseerd, maar

In Veghel doet Bertha ook haar boodschappen. “Er zit een goede slager en ik kan de giro’s bij

flauw. “Beetje bloemschikken. Laat ze maar

de Primera op de bus doen.” Ze kijkt er ook even in de krant, want een abonnement heeft ze

eens aan óns vragen wat we willen.” Bertha

niet meer. Ze volgt alles via radio en tv. “Die radio is een oud ding, maar ik vind het gezellig om

zou wel naar zandsculpturen willen gaan

geluid om me heen te hebben. Al is het vaak wel veel geklets.” Bertha is opvallend goed op de

kijken.

Gevers Optiek • Mercuriusplein 23 • 5258 AX BERLICUM
T 073-503 3617• gevers@gevers.nl • www.sportopticien.nl
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Gruts

‘ONS MAM ZEI: WE
MAKEN GEEN MEID
VAN JOU’
DJ Tiësto, Willem-Alexander en Maxima, Filip en
Mathilde: de lijst van vip’s waarvoor patissier Jan Bissels
(57) uit Middelrode bruidstaarten en suikerkunstwerken
maakte, is imposant. Toch loopt hij niet naast zijn
schoenen. Dat wil zeggen, schoeisel: “Vanaf de lagere
school draag ik klompen.”

Tekst Edwin Timmers Foto’s Edith Verhoeven

Terwijl de allround ambachtsman een roos en een zwaan van suiker maakt, praat hij
honderduit. “De zwaan heeft een satijnachtige glans, dat is eigen aan getrokken suiker. Ik
leerde het uit een boek dat ik kocht op vakantie in Amerika. Ik zag daar suikerwerken en
dacht: dat wil ik ook kunnen.”
CHALET ROYAL
Jan tekent, kleit, knutselt en kookt al van kinds af aan. “Op mijn verlanglijstje voor
Sinterklaas stond alleen kookgerei. Ons mam zei: ‘We maken geen meid van jou.
Je pakt maar uit de keuken wat je nodig hebt.’ Op mijn elfde maakte ik mijn eerste
worstenbroodjes. Na de lagere school ging ik naar het SKB in Eindhoven, waar ik nu af en
toe lesgeef. Daarna werkte ik onder andere bij Chalet Royal, waar ik beeldjes sneed uit
rettich, als showstukjes voor op tafel.”
“Als je je materiaal kent, kun je er iets van maken. Kijk, ik doe een beetje rood bij het groen.
Daar wordt de kleur minder hard van. Echter. Kleuren in een kleur zien, leerde ik tijdens
een cursus airbrushen in België. Daar geef ik soms ook les. Ik vind het belangrijk om
kennis door te geven. Kijk, dit schilderij ga ik op mijn nieuwe bedrijfsbus airbrushen.”
KETTINGZAAG
Op dit moment werkt Jan aan een aantal paardenhoofden voor de Fashionweek in
Amsterdam. “De hoofden maak ik niet van suiker, want ze gaan de wereld over en moeten
tegen een stootje kunnen. De opdrachtgever had mijn naam van een klant voor wie ik
ijsbeelden maakte. IJsbeelden maak ik alleen in de winter. Met een kettingzaag.”
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OP BEZOEK BIJ DE HULPBOEREN
VAN DE WERKBOERDERIJ

BUITEN GEWOON
BIJZONDER

De versgeplukte aalbessen en peultjes springen in mijn fietsmand heen en
weer, als ik vrolijk naar huis fiets. Wat wordt een mens toch blij van een
bezoek aan Werkboerderij Buiten Gewoon aan de Beekstraat.
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Claartje ten Have

Het is nog niet zo lang geleden dat we ons eigenlijk geen raad wisten met mensen met een
verstandelijke beperking. Neem mijn opa. Hij heeft zijn dochter nooit kunnen accepteren.
Had er toen maar een plek voor haar bestaan als Buiten Gewoon. Op deze werkboerderij lijkt
alles op z’n plek te vallen. Misschien komt dat omdat Stichting Buiten Gewoon een initiatief
is van ouders van gehandicapte kinderen. Ze zijn er ruim elf jaar mee bezig geweest. Sinds
2011 staat er een prachtige accommodatie, waar hun kinderen én andere cliënten wonen en
werken.
PLAYSTATION

ROY IS VANDAAG
NIEUW. HIJ MAG
POTJES VULLEN MET
TUINAARDE, MAAR
ZIT LIEVER AAN DE
RAND VAN DE VIJVER.
‘HIJ MOET NOG EVEN
WENNEN’, ZEGT
LEONTIEN

Op het terrein wonen tien cliënten, zij huren hun appartement van woningbouwvereniging De
Kleine Meierij. Begeleiders van Cello verzorgen drie keer per dag een gezamenlijke maaltijd
en organiseren het vrijetijdsaanbod. De Playstation is favoriet, maar de bewoners gaan ook
geregeld op stap. Samen boodschappen doen in het dorp, zwemmen of bijvoorbeeld een
dagje naar de Efteling. “Ik kijk graag samen voetbal, of naar Flikken Maastricht”, vertelt Thomas,
een van de bewoners. Maar ook basketbal of jeu de boules speelt hij vaak, met zijn vrienden
Bart en Bram. Thomas woont hier graag. “Stofzuigen, planten water geven, soms heb ik drukke
dagen”, vertelt hij gedreven.
BANGE GEIT
“Cello huurt de werkboerderij, de kas, de bijna drie hectare grond en het dierenverblijf van
Stichting Buiten Gewoon”, vertelt Leontien Jacobse. Ze is een van de vier medewerkers van
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TON ZAT DAGENLANG IN HET HOK
BIJ DE SCHUWE
MOEDERGEIT.
NU ZIJN MOEDER
EN DOCHTER DIKKE
VRIENDJES MET TON
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WOUTER VERTELT GRAAG OVER ZIJN WERK,
MAAR NIET NU. ‘IK MOET EERST HELPEN MET
HET AANZETTEN VAN DE AFWASMACHINE’
Cello, die de cliënten op de werkboerderij begeleiden en zichtbaar trots. “De cliënten die er
wonen, werken er als hulpboer. Ook cliënten van andere locaties komen werken bij Buiten
Gewoon.” Roy is vandaag nieuw. Hij mag potjes vullen met tuinaarde, maar zit liever aan de
rand van de vijver. “Hij moet nog even wennen”, zegt Leontien. Wouter voelt zich al helemaal
thuis. Hij heeft terrasdienst vanmiddag. Hij maakt de tafels schoon, zet de bloemen uit de
pluktuin in vaasjes en legt vrolijke kussens op de banken. Als er gasten komen, staat hij
meteen op om ze te helpen. Op maandag en dinsdag is Wouter bij de dieren. Hij mest de
stal uit, geeft de dieren water, voert ze en wandelt met de pony’s. Hij vertelt er graag over,
maar niet nu. Wouter is ergens anders nodig: “Ik moet eerst helpen met het aanzetten van de
afwasmachine”. Dieren zijn belangrijk op Buiten Gewoon. Ton zat dagenlang in het geitenhok
bij de schuwe moedergeit. Nu zijn moeder en dochter dikke vriendjes met Ton.
INSECTENHOTEL
In de werkplaats is hulpboer Hung aan het schaven en timmeren. Hij maakt prachtige
insectenhotels van afvalhout. Ze zijn niet te onderscheiden van bekende Nederlandse
ontwerpen en te koop voor een klein bedrag, evenals andere leuke cadeautjes, vers fruit,
groenten en planten. De zakken met gekloofd hout worden ook verkocht aan benzinepompen
en geregeld gaan ze met de bolderkar vol verse waar de buurt in. “Geld verdienen is van
ondergeschikt belang”, vertelt Leontien. “We willen de boerderij in stand houden en proberen
zoveel mogelijk in ons eigen onderhoud te voorzien. Echt belangrijk vinden we het contact met
het dorp. We willen hier niet op een eilandje zitten.”
STRATENMAKER GEZOCHT
Buiten Gewoon organiseert om die reden heel veel activiteiten. Zo was het paard Amerigo
van de Sint op bezoek, is er een kerstmarkt en kunnen bedrijven als teamuitje een dagdeel
meewerken. Om dat te kunnen doen, beschikt Buiten Gewoon over een groep van ongeveer
dertig vrijwilligers. Henk bouwt deze middag samen met Joost een afrastering bij de
kinderboerderij. “We zoeken nog iemand die voor bestrating van de tuinpaden kan zorgen,
zodat er ook rolstoelen overheen kunnen. Dus wie wil, is welkom”, lacht Leontien.
In het weiland staat een ooievaarsnest op een paal. Alle hulpboeren hopen dat er een
ooievaar komt wonen. Als ik een ooievaar was, dat wist ik het wel.
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Alias

VOOR ALTIJD

DE TIJGER
Tekst en foto’s: Bart Coolen Grime: : Juultje van Lanen

Veel mensen uit de Berlicumse carnavalswereld
denken dat Herman van Doorn (53) zijn bijnaam
te danken heeft aan de avond waarop hij gekleed
in een tijgerslipje een dansje deed in de Gouden
Leeuw. Maar het echte verhaal gaat verder terug.

“Ik was als dertienjarige een fanatieke basketballer bij
Springfield. Ik was een goede verdediger. Maar omdat
ik niet erg lang ben, moest ik een tandje bijzetten.
Dat deed ik door me helemaal in een tegenstander
vast te bijten. Ik liet niet meer los. Toen ik een jaar of
vijftien was, gaf iemand me de bijnaam Tijger. Hoe dat
precies ging, kan ik me niet meer herinneren, maar de
naam werd razendsnel door iedereen opgepikt. Vrijwel
iedereen in het dorp noemt me sindsdien de Tijger. Dat
vind ik helemaal niet erg, eigenlijk zelfs wel grappig.
Het is een bijnaam met een positieve betekenis. Bij
basketbal had ik zelfs ooit een Tijger Fanclub. Enkele
dames in tijgerkleding moedigden me aan. Ik kwam niet
meer aan spelen toe, haha!
Als ik in mijn stamkroeg de Gouden Leeuw kom,
draaien ze vaak het nummer Eye of the Tiger.
Schitterend, dat is mijn lijflied! Deze naam blijft me
de rest van mijn leven achtervolgen. Ik vind dat alleen
maar leuk.”
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BERLICUM

!
!

de beste
kleine hema in
zuid
Nederland

we zijn vernieuwd
!

kom kijken naar onze nieuwe
cosmetica afdeling, onze nieuwe
woon afdeling en laat u inspireren
inspiratieaanbieding
tegen inlevering van deze
advertentie krijgt u 20% korting op
uw foto op canvas (niet in combinatie met
andere acties, 1 afdruk per persoon, obv eigen bestelling via
internet)

Kleine mensen, grote dromen

‘JE MOET EEN SOORT
SCHEET LATEN’
De 12-jarige Bas van den Bosch uit Middelrode speelt
bariton. Maar ooit wil hij zo’n grote toeter om zijn
nek. Zijn jongensdroom komt uit als hij op de enorme,
koperen sousafoon van Hein van de Ven mag spelen.
Bas stelt zijn vragen aan Hein.
Tekst Anneke Vogels – van Eijk Foto’s Claartje ten Have

Hoe lang speel jij al?
“Ik speelde eerst de bariton. Op mijn 15e
ben ik gestart met de sousafoon. In havo 5
hebben we ooit onze longinhoud gemeten.
Ik bleek een grotere inhoud te hebben dan
een topsporter van ruim twee meter.”
Hoe moet dat nou… sousafoon spelen?
“Jij speelt al bariton, dus jij weet wat je met
je lippen moet doen. Je moet een soort
scheet laten. Omdat ik een hazenlip heb,
compenseer ik dat met mijn onderlip. Je
moet veel lucht inademen. Je buik helemaal
volhalen. Dan pas krijg je er geluid uit.”

BEN OF KEN JIJ EEN KIND MET EEN
BIJZONDERE WENS, DIE IEMAND UIT HET
DORP KAN HELPEN VERVULLEN?
Mail dan naar: redactie@bami-magazine.nl

Is dat niet lastig met een hazenlip?
“Ik ben een aantal weken geleden weer
geopereerd. Mijn onderkaak stond te ver
naar voren en ze hebben juist de bovenste
kaak naar voren gezet, zodat mijn gezicht

Echt met een zaag? Jeetje. Hoe vaak oefen je nu dan?

beter in balans is. Ze hebben hem los

“Door mijn operatie moet ik nu intensief trainen om mijn conditie op peil te brengen. Ik

gezaagd.”

kan nu een noot van zes tellen aanhouden. Maar ik ga net zo lang door tot ik weer op
mijn oude niveau zit.”
Hebben ze ook kleinere formaten?
“Ja, die zijn er wel. Je hebt sousafoons van kunststof. Maar toen ik er zelf eentje ging
kopen, wilde ik gewoon het beste, dus een koperen. Hij is wel zwaar, hij weegt dertien
kilo.”
Hoe kwam jij op het idee om een sousafoon te kopen?
“Wij speelden ooit met de hofkapel op Lowlands. Keivet. Daar sprak ik een
beroepsmuzikant, ik mocht op zijn instrument spelen. Toen was ik verkocht en ging ik
zelf op zoek. Mijn sousafoon komt uit Frankrijk. Hij is van 1964 en heeft ooit helemaal in
elkaar gezeten. Maar dat geeft hem juist karakter.”
Wat is jouw rol binnen de harmonie?
“De drums en ik moeten één zijn. We zijn de motor van de hele band. Als dat klopt, dan
kan de rest ook mee. Zo… en nu is het tijd dat jij zelf gaat spelen, Bas!”
Wauw, hij is bijna net zo groot als ik!
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Peper

UITGAAN?

ER IS HIER NIKS
TE BELEVEN!
Tekst Marlie van Zoggel

IK ZOU VAKER IN BERLICUM UITGAAN, ALS DE BARMANNEN

KNAP WAREN ALS IN UDEN

IK KAN HIER PRIMA

NET ZO

LENNY MAAS (25)

OP STAP, MAAR DAT GELDT NIET VOOR DE JEUGD TUSSEN DE 16 EN 18. ZIJ
VALLEN BUITEN DE BOOT!
MONIQUE VAN DER HEIJDEN (43)

IK VIND HET GEZELLIG OM HIER WAT TE DRINKEN

MET VRIENDINNEN, MAAR

ECHT UITGAAN KUN JE HIER NIET. DAT HOEFT OOK NIET. ALS JE ALTIJD IN HET DORP BLIJFT,
KOM JE STEEDS DEZELFDE MENSEN TEGEN’
MICHELLE VAN DEN BOOM (19)

DEN DURPSHERD, NACHT VAN BALKUM, ZOMERPOP, VRIENDEN VAN MIRROI LIVE, BEACH VOLLEYBAL…

ER IS GENOEG TE DOEN. MAAR OMDAT ALLES HIER OM 02:00 UUR SLUIT, TREKT DE JEUGD
NAAR DE STAD
ANJA VAN DEN BERG (55)

UITGAAN IN BERLICUM? DAT IS ALLEEN LEUK MET

CARNAVAL

STEVEN VAN DEN TILLART (15)

MIJN MOOISTE HERINNERINGEN KOMEN UIT DE JAREN ’60 EN ’70. GOUDEN
TIJDEN! VEEL CAFÉS EN OVERAL WAS HET DRUK. ONZE KERMIS WAS DE GEZELLIGSTE VAN
DE OMGEVING. DE JEUGD VAN NU IS NIET MEER ZO DORPSGEBONDEN
HARRY VAN LOKVEN (67)

IK VIND HET GEZELLIG OM IN HET DORP UIT TE GAAN, MAAR WAT MIJ BETREFT ZIJN DE
INITIATIEVEN VANUIT

DE HORECA TE BEPERKT

THOMAS GEURTS (26)

ZOALS HET IN DE ‘PRINS-TIJD’ WAS, WORDT HET NIET MEER. TOEN KWAMEN ER ZELFS BUITENDORPSEN. EEN BIERTJE DRINKEN KAN HIER PRIMA, MAAR VOOR
MOET JE NAAR DEN

IN DEN

BOSCH

RENE VAN DEN BERG (29)

DUNGEN IS MEER TE DOEN DAN HIER, MAAR AF EN TOE ZIJN DE GOUWE OF DE
FRAP OOK LEUK. ALS JE MET

GEZELLIGE MENSEN BENT,

IS HET EIGENLIJK ALTIJD FEEST
ILVY VAN DER STEEN (16)

66 bami

ÉCHT UITGAAN
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