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APK, ONDERHOUD, SCHADEHERSTEL EN REPARATIE 
VOOR ALLE MERKEN VOERTUIGEN.

NASMAAK
DE EERSTE JAARGANG ZIT EROP!

VOORPROEVEN

‘Even snel een brood halen, 

dacht ik toen BaMi net uit 

was. Mooi niet dus. Ik werd 

voortdurend aangesproken’

Adri van den Boom

‘Ik kreeg tranen in mijn ogen 

van sommige verhalen.  

Ik ben ongelofelijk trots  

op de Berlicummers’

Margie Dieterman

Een jaar geleden brainstormden we voor het eerst over een magazine voor Berlicum en 

Middelrode. Moet je kijken waar we nu staan! Onze redactie, met allemaal professionals, maakt 

met ontzettend veel enthousiasme elk kwartaal een prachtig blad. Een grote groep van 55 

vrijwilligers bezorgt BaMi gratis huis aan huis. Het complete team ontving afgelopen jaar veel 

complimenten, mensen zijn ons blad gaan koesteren. Gewoon geweldig! Het bestuur dankt 

de redactie en alle vrijwilligers van BaMi ontzettend voor hun inzet. Speciale dank ook aan alle 

adverteerders, want zonder hen was BaMi er nooit gekomen. Op naar volgend jaar! 

Het bestuur van de stichting Magazine Berlicum

“Tijdens de redactievergadering in een ramvolle huiskamer zei ik heel 

stoer toe een artikel over de Polen in ons dorp te gaan maken. Op de 

fiets naar huis brak het zweet me uit. Waar vond ik Polen die me iets 

wilden vertellen? En kon ik hen wel verstaan? Dat eerste viel niet mee, 

dat tweede gelukkig wel. Het is nooit wat je verwacht. Precies dat maakt 

het werk voor BaMi zo godsakkers interessant. Net als de drie Poolse 

mannen.”

Lees het verhaal van Edwin Timmers op pagina 44 

“Ik stond ervan te kijken hoeveel veteranen er in ons dorp wonen. De vijf 

veteranen die ik sprak, hadden allemaal indrukwekkende verhalen over 

moeilijke selectieprocedures, zware trainingen in verre oorden en bijzondere 

missies in oorlogsgebieden over de hele wereld. We hadden er met gemak 

een complete BaMi mee kunnen vullen.” 

Lees het verhaal van Bart Coolen op pagina 37



4 5bami bami

ADVERTEREN?
Ben je lekker gemaakt 

door BaMi? Dan wil je er 
natuurlijk ook in 

adverteren! Vinden we 
fijn, dus neem contact op. 
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Werststeeg 16, Berlicum    t: 073 503 3432    m: 06 5386 1550

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp 
van badkamers verzorgen wij tegelwerk 
in (natuursteen) vloeren, badkamers, 
toiletten en keukens. 
Voor complete verbouwingen en 
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht. 

GESPECIALISEERD IN ONTWERP 
EN EXCLUSIEF TEGELWERK
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COLOFON
Wij wensen je heerlijke feestdagen en een pittig 2015!

BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor 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 zonder schriftelijke 

toestemming vooraf van de makers. Aan deze uitgave kun je geen rechten ontlenen.

Bestuur Stichting Magazine Berlicum
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen

Redactie
Laura van der Burgt (hoofdredactie), Bart Coolen, Nanneke van Drunen, Anneke van Eijk, Erwin Frunt, Brenda Gil-Toresano, Claartje ten 

Have, Nanneke Hoevenaars, Marenna van Reijsen, Edwin Timmers, Edith Verhoeven, Marlie van Zoggel. 

Ideeën of opmerkingen zijn welkom! Mail ze naar redactie@bami-magazine.nl  
of deel ze op Facebook.

Ontwerp en opmaak 
Anouk van Cauter (art direction), Nikki van de Wiel, BigBird Media

Social Media
Ralph van den Berg, Annemarie Steenbergen

Drukwerk
Graphic in Mind

Oplage
4450 stuks 

Advertentieverkoop
Willy Bouwman
(06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl

Bezorging
Heb je BaMi niet ontvangen of wil je bezorger worden?  
Mail dan met Hans van Breugel, 
via bezorging@bami-magazine.nl.

Losse verkoop
Losse nummers kosten € 2,50 en zijn te koop bij  
Mieke Wijgergangs, Mercuriusplein 55, Berlicum

BaMi Magazine
Braakven 79a
5258 AH Berlicum

www.bami-magazine.nl
www.facebook.nl/bamimagazine.nl
#bami-mag
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BAMI BLIJFT GRATIS VOOR DORPSGENOTEN

LOSSE NUMMERS VANAF NU 
TE KOOP VOOR € 2,50

Kerkwijk 81, 5258 KB Berlicum, 073 5031273

info@agribouwmarkt.nl, www.agribouwmarkt.nl

• Dagverse kerstbomen
• Groene den, blauwspar en Nordman
• In pot, gezaagd en met kluit

De kweker is op ons parkeerterrein
om u te helpen:
06 - 17 december  10.00 - 17.00 U. 

Verse
kwaliteitsbomen!

Vooropgesteld:  
we vinden het geweldig 
dat jullie BaMi zo 
enthousiast ontvangen! 
Toch moeten we de 
grote vraag een beetje 
beteugelen. Losse 
nummers zijn vanaf 
nu voor € 2,50 te koop 
bij kantoorboekhandel 
Mieke Wijgergangs. 
Zo houden we BaMi 
betaalbaar.

Een beetje beduusd zijn we nog wel. Het allereerste nummer van BaMi was direct zo populair, 

dat we meteen door de hele oplage heen waren. We besloten van het tweede nummer 

honderd extra exemplaren te laten drukken; ook die waren in no time op. Van nummer drie 

lieten we er daarom nóg honderd bijmaken. Je raadt het al: ook op. BaMi blijkt ook geliefd 

onder mensen die ons dorp hebben verlaten. Fantastisch natuurlijk, maar ja. Ons budget reikt 

niet tot in de hemel. We bedachten een simpele oplossing, om ook aan de vraag naar extra 

BaMi te kunnen voldoen.

GRATIS VOOR ALLE DORPSGENOTEN

Voor de duidelijkheid: iedereen in Berlicum en Middelrode blijft BaMi gewoon gratis 

ontvangen. Onze bezorgdienst werkt zeer nauwkeurig, dus dat zit wel snor. Heb je BaMi toch 

niet in de bus gehad? Mail dan naar bezorging@bami-magazine.nl, dan zorgt Hans van Breugel 

ervoor dat hij wordt nabezorgd.

LOSSE NUMMERS

Wil je meer exemplaren en/of woon je niet in het dorp? Dan kun je vanaf dit nummer terecht 

bij kantoorboekhandel Mieke Wijgergangs aan het Mercuriusplein. Voor € 2,50 per stuk kun je 

er zoveel kopen als je wilt. Ook verzending naar oudooms in het buitenland regel je daar. Er 

zijn vanaf nu dus geen extra magazines meer verkrijgbaar bij Den Durpsherd en de Moerkoal. 

We hopen dat je begrip hebt voor onze keuze.
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‘Dat stiekeme
50 tinten grijs

Tekst Brenda Gil-Toresano en Marenna van Reijsen Foto Claartje ten Have

Pieta van Uden (79) en Antoon van Helvoirt (80) hadden als 
16-jarigen weleens naar elkaar gezwaaid, daar op het Laar, als ze 
aardappels rooiden op de boerderij van hun ouders. Maar praten 
durfden ze pas op de repetitie van de toneelvereniging voor 
katholieke plattelandsjongeren.

Liefde op het eerste gezicht. Dat was het. “In de begintijd was de liefde nog alleen van ons. 

Niemand wist ervan. Dat stiekeme was het leukst”, zegt Pieta, als ze terugkijkt op al die jaren 

samen. Op de trap van het oude parochiehuis, nu Den Durpsherd, kreeg ze haar eerste zoen 

van Antoon. Sindsdien zijn ze samen, al ongeveer 57 jaar. Daarvan zijn ze er 53 getrouwd; 

het huwelijk leverde ze drie kinderen en acht kleinkinderen op. “Het was zo leuk in dat oude 

parochiehuis”, vertelt Pieta met glinsterende ogen. “In de winterdag zaten we met z’n allen om 

de kachel. We vergaten af en toe gewoon dat we op moesten, om te spelen.”

VRIJER DOOR TONEEL

Het vele toneelspelen zorgde ervoor dat ze elkaar echt goed leerden kennen. Op het toneel 

moet je namelijk meteen je kwetsbare kant laten zien. Pieta weet zeker dat ze veel vrijer is 

geworden door het toneelspelen, minder onzeker. Antoon was nooit bang als toneelspeler. 

“Ik was vooral trots om op de planken te staan en mensen te vermaken. Weet je dat het 

gemakkelijker is om ze te laten huilen, dan ze te laten lachen?”, vertelt hij enthousiast. Na het 

toneelspelen souffleerde Antoon nog vele jaren. “Ik kende zowat alle teksten. Dan zat ik onder 

het toneel verstopt en moest ik soms iemand aan zijn rokken trekken, om hem op de juiste 

plaats te laten staan.”

LIEFDESTIPS

Open zijn is een groot pluspunt in hun relatie, wat er ook gebeurt. “We maken alles 

bespreekbaar. Al heb jij altijd alles goed gevonden wat ik deed”, zegt Antoon terwijl hij Pieta 

liefdevol aankijkt. Of ze meer tips hebben voor een gelukkig huwelijk? De antwoorden volgen 

elkaar snel op: “Geven en nemen. Elkaar een beetje vrijheid geven. Goed naar elkaar luisteren. 

En elkaar helpen waar je kunt. Zo poetst Antoon goed mee in het huis”, vindt Pieta. Ze maken 

graag samen fietstochtjes. “En dan lekker een terrasje pakken.” Ze zitten ook weleens samen 

te kaarten, het liefst duizenden. Vooral als het slecht weer is. “Hij wint wel altijd hoor”, zegt 

Pieta. ”Hij kan de kaarten beter onthouden.” 

‘In de winter 
zaten we samen 
rond de kachel 

in het oude 
parochiehuis. We 
vergaten af en toe 
gewoon dat we op 
moesten, om te 

spelen’leukst’was het
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Sinds twintig jaar is Antoon thuis. Bij zijn 

werkgever, drukkerij De Gruijter, volgden 

ze toen samen een cursus ‘met de VUT 

gaan’. “Maar eigenlijk wisten we het al: we 

blijven gewoon ieder onze eigen dingen 

doen. En dat doen we nog”, zegt Antoon. 

Hij kaart wekelijks, gaat drie keer per week 

biljarten, wandelt elke ochtend een uur 

en helpt bij de appelboer in Middelrode. 

Pieta heeft haar eigen kaartclubje. Ook 

zwemt ze wekelijks met vier goede 

vriendinnen. Daarnaast heeft ze een 

actieve vriendinnenclub en gaat ze graag 

naar de bijeenkomsten van VOV (Vrouwen 

Ontmoeten Vrouwen). “Wat ik heel bijzonder 

vind, is dat ik nog een vriendinnengroep heb 

van de lagere school. We komen jaarlijks 

een keer of vier bij elkaar, met partner.”

RIJK

Hun kinderen en kleinkinderen zijn allen 

gezond. Ze zijn hun rijkdom en grote trots. 

Dat is duidelijk te zien aan de grote foto 

van de acht kleinkinderen die prijkt in de 

keuken. Ook het toilet nodigt uit om in alle 

rust ruim 1.000 familiefoto’s te bekijken, 

die rondzappen in een digitale fotolijst. 

Het is een zoete inval in hun huis aan de 

Sassenheimseweg, waar ze sinds twee jaar 

wonen. “Klein en groot komen zondags 

vaak op bezoek. In de vakanties komen ze 

geregeld een pannenkoek eten”, vertelt 

Pieta. Ze hebben duidelijk graag mensen 

om zich heen. 

“De verhuizing van het Laar naar het dorp 

was een grote stap”, vervolgt ze. “Het gevoel 

van vroeger kwam helemaal terug. Toen had 

je arbeiders en boeren, er was een groot 

standsverschil. Zo kreeg ik vroeger op schoolreisje vlees mee op mijn boterham, maar mijn 

vriendin uit het dorp had hagelslag. We ruilden altijd, maar bij haar thuis spelen mocht ik niet. 

Zij was van het arbeidersvolk.” Toen ze konden verhuizen, nota bene naar het ouderlijk huis 

van dát vriendinnetje, moest Pieta daarom toch even slikken. “Maar nu ben ik er heel blij mee. 

We hebben het huis precies verbouwd zoals we het wilden hebben.”

WAT ER NIET IN ZIT…

Antoon en Pieta horen bij elkaar, dat is duidelijk. Maar kom op… Geen enkele relatie gaat 

altijd over rozen. Ze zullen zich ook wel ergens aan ergeren? “Jazeker!”, roept Pieta. “Ik vind 

het lastig als Antoon de ander niet laat uitpraten, omdat hij zelf weer iets wil zeggen. Hij doet 

het meestal uit enthousiasme, maar ik kan me er toch aan storen.” Antoon grinnikt. “Als mijn 

biljartvrienden dit lezen, zullen ze dat zeker bevestigen.” Hij vervolgt: “Ik kan me ergeren als 

Pieta drie dagen niks zegt, omdat ze boos op me is. Ik moet er dan echt uittrekken waarom. 

Maar als het dan uiteindelijk is gezegd, is het ook snel weer over. Tja, wat erin zit, krijg je er 

zomaar niet uit. Maar gelukkig vinden we elkaar altijd weer.”

Ze volgden een cursus Met de VUT gaan.  
‘We blijven gewoon ieder onze  

eigen dingen doen’
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Vos Groep gaat een nieuw samenwerkings-

verband aan met Unieke Cirkel Unit (UCU) 

en Het Regelloket Wonen, om er voor te 

zorgen dat mensen compleet worden 

ontzorgd als ze te maken krijgen met 

beperkingen rondom zelfstandig wonen. 

“Iedereen wil graag blijven wonen in 

een vertrouwde omgeving. Vooral als je 

om gezondheidsredenen extra hulp of 

aangepaste voorzieningen in huis nodig 

hebt”, stelt Johan Vos van Vos Groep. 

“Samen met UCU en Het Regelloket 

Wonen hebben we alle kennis in huis over 

regelgeving, financiering en natuurlijk het 

bouwen van een kwalitatieve en sfeervolle 

mantelzorgwoning.”

 

Vos Groep gaat samenwerking aan met UCU en het Regelloket Wonen 

AANGEPAST HUIS, VERTROUWD GEVOEL
Wat kun je doen, als je huidige woning om gezondheidsredenen niet meer voldoet? 
Wat zijn de mogelijkheden als je ouders hulpbehoevend worden? Het zijn vragen 
waar veel mensen vroeg of laat mee te maken krijgen. Vos Groep uit Berlicum 
werkt aan het antwoord.

MANTELZORGWONING
Vos Groep heeft al jarenlang ervaring met 

het aanpassen van woningen aan een 

veranderende zorgbehoefte. “Met deze 

nieuwe samenwerking gaan we een stapje 

verder. We spelen in op de behoeftes van 

onze klanten en richten ons nu echt op 

mantelzorgwoningen. Dat gaat uiteraard 

veel verder dan het plaatsen van een 

bouwkeet in de tuin”, benadrukt Johan. “We 

willen kwalitatieve woningunits leveren. 

Comfortabel, passend bij de omgeving en 

volledig op maat. Een woonruimte moet 

altijd een vertrouwd thuis zijn.”

 

ALLE EXPERTISE IN HUIS
Vos Groep staat volledig achter de 

mogelijkheid dat ouders bij hun kinderen 

gaan wonen. “Maar uiteraard op een manier 

die voor beide partijen wenselijk is”, stelt 

Johan. “Past een mantelzorgwoning niet bij 

jullie? Dan hebben we ook de expertise in 

huis om bestaande woningen aan te passen 

aan je wensen. Alles is mogelijk.”

Voor meer informatie ga naar  
www.ucubv.nl
T. 073 – 5036975 E. info@ucubv.nl
Beekveld 19 5258 SH Berlicum

Advertorial Vos
 Links: Jeroen Croonen van het Regelloket Wonen en Johan Vos van Vos Groep

Tekst Anneke Vogels - van Eijk Foto Nanneke Hoevenaars
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De allerlekkerste 

worstenbroodjes 

bak je zelf. Zeker 

als je Jos Heerkens 

heet. Hij won dit jaar 

de prijs voor het 

‘Lekkerste Brabantse 

Thuisworstenbroodje’.  

“Ik ben er trots op  

om als Brabander 

deze prijs te winnen.”

Lekker dan!

Tekst: Anneke Vogels - van Eijk 

Foto’s Claartje ten Have

Het lekkerste Brabantse worstenbroodje (30 stuks)

Worst:
- 500 gram half om half gehakt

- 500 gram rundergehakt

- 2 of 3 eieren

- 100 gram paneermeel

- 16 gram zout

- 2 gram peper

 - 1 gram nootmuskaat

 - 1 gram gemberpoeder

Bereiding:

Kneed het deeg en laat het twintig minuten rijzen onder een 

theedoek. Verdeel het deeg in dertig partjes en maak er bolletjes 

van. Laat de bolletjes tien minuten rijzen op kamertemperatuur. 

Na het rijzen rol je de bolletjes uit tot ovale plakjes. Leg er rolletjes 

van het worstmengsel in en vouw de uiteinden naar binnen. 

Rol de pakketjes op en bestrijk ze met geklopt ei. Laat 

ze nog 45 minuten rijzen. Dan tien minuten 

bakken in een voorverwarmde oven  

op 250 graden.

Brood: 
- 750 gram patentbloem

- 50 gram gist

- 15 gram zout

- 15 gram basterdsuiker

- 100 gram margarine/boter

- 450 gram melk

Jos maakte zijn eerste worstenbroodje tijdens een wedstrijdje met zijn broers en zwager. “Ik bleek 

de lekkerste te maken. Daarna werd het echt een hobby”, vertelt hij. Aan zijn prijs ging een lang 

keuringsproces vooraf. “Het gaat om de juiste verhouding tussen varkens- en rundvlees. Ik heb 

een matrix gemaakt en ben gaan keuren. Dat deed ik ook met de kruiden en het brood”, vertelt 

Jos. “Je moet keuzes maken, totdat je de perfecte combinatie hebt. Ik weeg alles af, tot op de  

gram nauwkeurig. Anders krijg je geen constant product.” 

KNEDEN MAAKT JE HOOFD LEEG

Tijdens de finale was Jos de enige die zijn deeg met de hand kneedde. “Het geeft een fijn  

gevoel. Kneden is ideaal om je hoofd leeg te maken en veel leuker dan televisie kijken. Wat eruit 

komt, is nog lekker ook.”

WERELDERFGOED

Aan de hand van het juryrapport blijft Jos zijn creatie verfijnen: “Ook al heb ik de beker te pakken, 

ik experimenteer nog steeds. Ik sta nu extra op scherp, want wil natuurlijk mijn titel verdedigen. 

Wist je trouwens dat ze het Brabants worstenbroodje op de Unesco Werelderfgoedlijst willen 

zetten? Geweldig initiatief!”
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‘DE MH17 
CRASHT EN ER 
IS HULP NODIG. 
NATUURLIJK 
GA JE DAN’
Luuk Pennycott vloog eind juli met de  
Koninklijke Marechaussee naar Oekraïne
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Het duurde even, voor we Luuk Pennycott in Berlicum konden ontmoeten. Als hij werkt  

- normaal gesproken is dat in Limburg, waar hij het vliegveld en de grenzen bewaakt - woont 

hij er namelijk met collega’s op een vakantiepark. Maar vanmiddag is hij thuis, bij zijn moeder 

op de Hermelijnhage. Het had Ronald Geurts behoorlijk wat overredingskracht gekost, om 

Luuk zover te krijgen dat hij wilde meewerken aan een interview. Al die aandacht is niks voor 

hem. Maar zijn verhaal is zo bijzonder dat we blij zijn dat hij zich toch heeft laten overhalen. 

Luuk reisde eind juli af naar Oekraïne, om - als de situatie het toeliet - te helpen met het 

bergen van de laatste spullen en slachtoffers van rampvlucht MH17. 196 Nederlanders 

kwamen om, toen het vliegtuig boven oorlogsgebied uit de lucht werd gehaald. Luuk was 

op dat moment op vakantie in Nepal en keek op tv naar een ceremonie op het vliegveld van 

Eindhoven. Al die kisten, al die lijkwagens. Hij hoorde de verhalen van nabestaanden, die met 

klem werd afgeraden af te reizen naar de rampplek. Te onveilig. “Misschien wordt dat mijn 

volgende reis wel”, zei hij nog tegen zijn vrienden. Hij kreeg gelijk.

WAAROM IN VREDESNAAM, LUUK? 

WAT BEZIELT JE OM AF TE REIZEN NAAR 

OORLOGSGEBIED?

“Ik ben geen jongen voor de schoolbanken 

of kantoor. Ik wil iets doen, iets beleven. Me 

nuttig maken. Van een goede vriend hoorde 

ik vroeger al mooie verhalen over het 

leger. Overleven in de bossen, hinderlagen 

aanleggen, ontsnappen zonder op te 

vallen, vuurgevechten nabootsen. Het leek 

me geweldig. Ik ging bij de marechaussee 

en volgde een extra opleiding voor de 

bijstandseenheid. Dat is geen fulltime baan, 

we handhaven de openbare orde, als de 

Tekst Laura van der Burgt Foto’s Edith Verhoeven, Luuk Pennycott, Margaret Smulders 

Zonder enige aarzeling meldde wachtmeester Luuk Pennycott (24) zich aan, toen hij 
hoorde dat er mankracht nodig was bij het gecrashte vliegtuig MH17 in Oekraïne. Als 
lid van de bijstandseenheid van de Koninklijke Marechaussee vloog hij eind juli naar 
Charkov, om - als de separatisten het toelieten - te helpen met het bergen van de 
laatste spullen en slachtoffers. Op de crash site kwam hij uiteindelijk niet, maar dat 
maakte de ervaring niet minder spannend. Moeder Margaret Smulders zat elf dagen 
aan de buis gekluisterd.
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‘In de koelwagen lagen gevonden 
spullen en lichamelijke resten.  

De weg zat vol kuilen, in de huizen 
zaten mortiergaten’

inzet van de Mobiele Eenheid niet meer voldoende is. Bijvoorbeeld bij een conflict of ramp 

als in Oekraïne. Op zo’n reis komt alles samen: wat je doet is spannend én waardevol. Het 

voelt goed om iets te kunnen bijdragen aan een zaak die voor heel Nederland belangrijk is.”

BEN JE VERPLICHT OM ZO’N TAAK OP JE TE NEMEN, OF WORD JE GEVRAAGD?

“In dit geval was het vrijwillig, maar normaal gesproken hanteren ze bij de Koninklijke 

Marechaussee per district een uitzendlijst, waarop staat wanneer je aan de beurt bent om 

uitgezonden te worden.”

WIST JE METEEN DAT JE WILDE GAAN?

“Zeker! Ik was aan het werk in de meldkamer, toen ik werd gebeld met de vraag of ik mee 

wilde. ‘Natuurlijk’, zei ik direct. Ik zag het als een avontuur, aan de risico’s dacht ik niet. Als 

je dat doet, maak je nooit iets mee. Ik moest voor zeven dagen schone spullen pakken en 

zodra de goedkeuring uit Den Haag kwam, zou ik een notice to move krijgen. Dan moest ik 

binnen vier uur op de kazerne van Nieuw-

Milligen zijn, bij Apeldoorn. Onderweg naar 

huis belde ik mijn moeder. Die was minder 

enthousiast.” 

DAT KAN IK ME VOORSTELLEN. DIT 

IS EEN NACHTMERRIE VOOR ELKE 

MOEDER. 

Margaret heeft al die tijd in stilte naar haar 

zoon zitten luisteren. Nu veert ze op. 

“Luuk is helemaal in zijn element in zijn werk 

en daar ben ik blij om. Maar toch vond ik 

het vreselijk dat hij zich had aangemeld. We 

wisten niet eens wat zijn taak daar zou zijn 

en of hij een vuurwapen mee zou krijgen. 

Het enige dat vast stond, was dat de situatie 

daar zeer onstabiel was. Daar wil je je kind 

toch niet naartoe laten gaan? Terwijl Luuk 

hier thuis drie dagen zat vastgeplakt aan 

zijn telefoon, verlangend naar de oproep, 

hoopte ik steeds dat het werd afgeblazen. 

Maar dat gebeurde niet.”

HOE VOELDE JE JE LUUK, TOEN JE 

HOORDE DAT JULLIE ZOUDEN GAAN?

“Dat wachten was slopend. Toen ik eenmaal 

werd opgeroepen, moesten we met twee 

groepen van 27 man nog langer wachten 

in de kazerne. Toen we de go uit Den 

Haag kregen, bleek dat er maar één groep 

mee kon. Daar zat ik gelukkig bij. Terwijl 

het Bravo Team naar huis mocht, stapten 

wij met het Alpha Team in Eindhoven in 

een C17 uit Australië. Dat was een mooi 

moment. We zaten in netten, tussen pallets 

en auto’s. Binnen 2,5 uur stonden we in 

Charkov. Ter vergelijking: de terugweg met 

een Nederlandse Hercules duurde 4,5 uur.” 
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‘Dat je goed bent getraind, geeft 
wel enig vertrouwen. Maar je weet 

niet wat paniek met je doet’

EN DAN KOM JE AAN IN HET SNIKHETE CHARKOV. WIST JE TOEN WAT JE TAAK ZOU ZIJN?

“Nee, dat hoorden we de volgende dag. De situatie was zo onvoorspelbaar, dat er de hele dag 

werd vergaderd over de mogelijkheden. We werden opgesplitst in vijf groepen, die om de beurt 

naar Soledar zouden rijden. Dat was de laatste standplaats voor de crash site, die nog in handen 

van het Oekraïnse leger was. Het vliegtuig zelf lag in gebied van de separatisten.”

BEN JE UITEINDELIJK OP DE CRASH SITE AAN HET WERK GEWEEST?

“Nee, dat is er niet van gekomen. We zouden de taken rouleren over de vijf groepen, want 

het werk op de crash site is natuurlijk best heftig. Maar wij kwamen niet aan de beurt. Dat 

vond ik wel jammer, want ik ging erheen om te helpen. Mijn team had de taak om het konvooi 

veilig van Charkov naar Soledar te begeleiden. Een rit van zes uur, door een gebied waar flink 

was gevochten. De weg zat vol kuilen, in de huizen zaten mortiergaten. In de verte hoorden 

we constant schoten. Ons konvooi werd begeleid door de Oekraïense politie, met wie we 

communiceerden via een tolk. In Soledar leverden we goederen en uitgeruste mensen af. Na 

een uurtje reden we terug met de collega’s die waren afgelost en een koelwagen met gevonden 

spullen en lichamelijke resten.” 

BEN JE WELEENS BANG GEWEEST?

“Doodsangst heb ik niet gevoeld. Maar er zijn wel spannende momenten geweest. De kapitein 

die in Soledar gelegerd was, schudde ons bij elk bezoek dankbaar de hand. Hij was elke keer 

opnieuw blij ons te zien. Naarmate de tijd verstreek, kon je merken dat de spanning toenam. 

Iedereen werd schichtiger. Dat je goed bent getraind, geeft wel enig vertrouwen. Maar je weet 

niet wat paniek met je doet. Je moet maar hopen dat je kalm genoeg blijft om je drills uit te 

voeren. Drills zijn vaste handelingen waarop je hebt getraind, bijvoorbeeld om te ontsnappen of 

jezelf te verdedigen.”
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VOND JE HET NIET AKELIG DAT JULLIE GEEN WAPENS MOCHTEN DRAGEN?

“Daar heb ik me niet druk om gemaakt, dat was een gegeven. Achteraf denk ik dat het 

goed is geweest. Zo maakten we duidelijk dat we er niet waren om ons te bemoeien met 

hun conflict. We waren onpartijdig en vormden geen bedreiging.”

INTUSSEN ZAT JE MOEDER THUIS AAN DE BUIS GEKLUISTERD. WANNEER SPRAK JE 

HAAR WEER?

“Bij aankomst in Oekraïne moesten we onze telefoons inleveren, ook contact via social 

media was niet toegestaan. Toen ik haar na vijf dagen eindelijk kon bellen, nam ze niet 

op! Ze was aan het werk en zat in gesprek met een klant.”

Margaret: “Toen ik uit het gesprek kwam, zag ik dat ik een anonieme oproep had gemist. 

Er was geen voicemail ingesproken. Ik dacht: ‘Het zal toch niet?’ Gelukkig belde hij 

opnieuw. Ik was zo blij om zijn stem te horen. ‘Oh, wat fijn. Wat fijn’, was het enige dat ik 

kon uitbrengen.”

KON LUUK IETS VERTELLEN OVER WAT HIJ MEEMAAKTE?

Margaret: “Nee, dat mocht niet. Via de pers hoorde ik meer dan van hemzelf. Op een 

avond belde mijn moeder, Riek. Ze dacht dat ze Luuk op EenVandaag had gezien. Ik 

heb direct de hele uitzending teruggekeken en inderdaad: hij was een paar seconden in 

beeld. Het was het enige beeld dat ik van hem had in die dagen. Er kwamen ook zaken in 

het nieuws waar ik me zorgen om maakte, bijvoorbeeld dat ze in tenten op de crash site 

zouden slapen. Het enige wat Luuk daarop kon zeggen, was: ‘Je moet niet alles geloven 

wat ze op tv vertellen, mam’. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.”

HOE LANG BEN JE UITEINDELIJK WEG GEWEEST, LUUK?

“Na elf dagen hoorden we dat we terug zouden vliegen, we konden er echt niets meer 

doen. Dat was ook zoiets: ik belde mijn moeder op vrijdagavond met het nieuws dat ik 

thuis zou komen. Dat wist ze al. ‘Je landt morgen om half 7’ zei ze. Nog voordat wij het 

zelf wisten, was ons vertrek in Nederland al in het nieuws geweest.”

HOE WAS DE THUISKOMST?

“Op Eindhoven Airport werden we opgewacht door een collega in uniform. Mijn moeder 

en opa en oma – Martien en Riek Smulders – zwaaiden naar me vanaf het dakterras. 

Vooral opa was heel blij dat ik terug was. We zijn dik met elkaar, hij had zich zorgen 

gemaakt. Voordat we naar huis gingen, las de man die ons opving een sms voor van een 

nabestaande. Daar bleek veel verdriet uit, maar ook dankbaarheid voor ons werk. Daar 

doe je het voor.” 

Op een avond  
belde oma Riek 
naar dochter  

Margaret.  
Ze had Luuk 
op televisie 

gezien
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Beeldig

FAMILIE
Thuis tussen mensen waar je niet 
voor hebt gekozen. Voel je je een 
hele pief? Een familielid prikt er 
wel doorheen. Zit je aan de grond? 
Je familie staat klaar om je weer 
op te rapen. Er zit niks anders op 
dan jezelf te zijn. Familie. Was alles 
maar zo makkelijk.
 

Voor het volgende nummer zoeken 
we foto’s rond het thema 

LICHT 
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?

Bekijk alle inzendingen  
op Facebook.
www.facebook.com/bamimagazine

 
winnares
Kim                                         

  Jacobs
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Hoogstraat 48 • Berlicum • 073 5033224
info@texacovanzoggel.eu

Texaco van Zoggel

Lieke en Willy begonnen vijftien jaar geleden met de verkoop en restauratie van brocante. 

Inmiddels is hun assortiment flink uitgebreid, ze verkopen nu ook nieuwe spullen met een 

stoere, landelijke uitstraling. “De combinatie van oud en nieuw maakt een interieur echt van 

jezelf”, vertelt Lieke. “Sinds we de oude schuur achter het woonhuis gebruiken als winkel, 

kunnen we klanten laten zien dat de combinatie van oud en nieuw werkt!” 

SCHATKAMER
Het eerste wat opvalt in de winkel is de sfeer. “Mensen voelen zich hier snel thuis” zegt Lieke. 

“Een klant schreef eens: ‘deze schatkamer houd je het liefst voor jezelf, om die ene speciale 

vondst op te duiken’. Dat vonden wij een mooi compliment!” Of het nu gaat om dat ene unieke 

item, of om een nieuwe industriële lamp, Lieke wil dat haar klanten de juiste keuze maken: 

“We geven spullen ook mee naar huis, zodat je er op je gemak over kunt beslissen.  

EEN MOOIE MIX VAN
OUD EN NIEUW
Of ze nu oud of nieuw zijn; de spullen die Lieke van 
Gaal samen met haar moeder Willy in De Panhoeve 
verkoopt, vertellen allemaal een verhaal. “Er zit  
leven in”, vindt Lieke. “Je vindt hier een oude klepbank 
die is opgeknapt, en brocante dienbladen die al vele 
drankjes hebben geserveerd. Maar ook voor een  
nieuwe, hippe broodplank kun je bij ons terecht.”

Advertorial De Panhoeve

Of dat echt dorps is? Geen idee. Het is in elk 

geval wel typisch De Panhoeve!”

OUTLET
Omdat Lieke en Willy blijven speuren naar 

oude spullen en die toevoegen aan de 

nieuwste collecties van Otentic Design, HK 

Living en Stoere Broer, blijft het leuk om 

De Panhoeve te bezoeken. “Er is altijd wel 

iets nieuws voor in je eigen huis of voor een 

ander. In onze outletstore van HK Living 

vind je geweldige cadeautjes. De oude 

collectie vind je hier soms zelfs voor minder 

dan de helft van de prijs”, besluit Lieke. 

“Dus bezoek ons, kijk lekker rond en roep 

maar als we je kunnen helpen. Je bent altijd 

welkom op donderdag, vrijdag en zaterdag.”

Werststeeg 25       info@depanhoeve.nl
5258 TA Berlicum       www.depanhoeve.nl
073-5032552

Tekst Edwin Timmers Foto Edith Verhoeven
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“Ik leerde Jan kennen op vakantie in 

Indonesië. Ik vond hem meteen leuk, ik 

dacht eigenlijk dat hij JumJum heette. Ik 

schreef mijn Australische adres voor hem 

op een servetje en liet het achter in zijn 

hotel. Hij schreef en kwam naar Australië. 

Binnen drie weken waren we helemaal 

verliefd.

VERSE OGEN

Na acht maanden samen in Sydney kwam 

ik ‘in tussen banen’; hét moment om eens 

naar die wiet rokende hippies in Nederland 

te gaan kijken. Ik landde in een Berlicumse 

boerenfamilie. Twee dagen na mijn 

aankomst overleed Jans vader, we besloten 

om voorlopig te blijven. Dat eerste jaar 

was heel zwaar. Ik was happy in Sydney, 

hier moest ik helemaal opnieuw beginnen. 

Voor een man is dat gemakkelijker, die 

gaat gewoon ergens aan de bar zitten 

en heeft meteen aanspraak. Vrouwen 

maken het elkaar veel lastiger. Toch heb ik 

altijd geprobeerd alles met verse ogen te 

De helft van de tijd in Nederland wonen en de andere helft in Australië: dat was 
hun droom. Bijna twintig jaar later woont de Australische Helen Golding (46) 
met haar man Jan de Mol en drie kinderen heel gelukkig in een mooi oud pand 
aan de Hoogstraat. 

Tekst Marenna van Reijsen  Foto Nanneke Hoevenaars

IMPORT&‘VROUWEN MAKEN HET ELKAAR VEEL 
LASTIGER DAN MANNEN’

bekijken, te genieten van wat ik meemaakte. 

Het idee dat we altijd terug konden, gaf rust.

GRIJZE DAGEN 

We kregen kinderen en ik pakte mijn beroep 

als controller weer op. Ik heb bewust 

mijn eigen leven opgebouwd, ik wilde 

niet afhankelijk zijn van Jan. Ik kreeg leuke 

vriendinnen en nieuwe hobby’s. Alleen de 

koude grijze dagen wennen niet. Ik check 

nog elke dag het weer in Sydney.”

“Ik groeide op aan de Koolhof, als jongste 

van vijf. Toen ik ging studeren, kreeg ik de 

kans om een jaar stage te lopen in Ierland. 

Dat avontuur smaakte naar meer, ik besloot 

om nog een tijdje naar Australië en Azië te 

gaan. Er gingen veertien maanden voorbij, 

voor ik terugkeerde. In die tijd had ik alleen 

contact met het thuisfront via de post. 

Later ben ik gesetteld in Amsterdam. Ik 

ging als Cliniclown werken, dat doe ik nog 

steeds. Regelmatig vroeg ik verlof aan, om 

projecten op te zetten in het buitenland. 

We gaven theaterworkshops en trainden 

de lokale bevolking om via theater iets voor 

elkaar te betekenen. Afgelopen jaar bezocht 

ik een project in Oezbekistaan, dat (na al die 

jaren) nog steeds loopt, heel gaaf. 

MOEDER ZIJN

Ik dacht lang dat moeder worden er niet 

meer van zou komen. Maar op mijn 43e 

In een oud busje naar Afrika rijden. Overal waar je komt, optreden. Om 
vervolgens het busje te verkopen en van dat geld je ticket terug te boeken. 
Het klinkt als een spannend boek, maar Riska Wijgergangs (47) deed het 
echt. “Met spel en theater iets betekenen, dat was altijd mijn doel.”

EXPORT
‘IK GEBRUIK THEATER OM MENSEN BIJ 
ELKAAR TE BRENGEN’

bleek ik in blijde verwachting van Noek 

(4). Later volgde Nola (2). Mede doordat 

reizen nu lastiger is, startte ik mijn bedrijf 

BlikBijzonder. Met muziek en spel proberen 

we de dagen van eenzame mensen in 

Amsterdam meer betekenis te geven. Het 

doel is eigenlijk nog steeds hetzelfde, alleen 

ligt het wat dichter bij huis.”

Tekst Marlie van Zoggel Foto Nanneke Hoevenaars



Hoe tegenstrijdig het ook is: soms moet je vechten voor 
vrede. In onze cultuur geeft niemand daar graag zijn leven 
voor, maar deze dorpsgenoten namen toch het risico.
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Tekst en foto’s: Bart Coolen

Naam:  Geert 
Geboren:  28 juli 1979
Missies:  Kosovo (2000), Bosnië (2001 en 2002), Afghanistan (2009)
Rang:  wachtmeester-1 bij het 42e Brigade Verkennings Eskadron

“Een baan van 9 tot 5 is niks voor mij. Ik ben graag buiten 

en wil de wereld zien. In 1998 begon ik bij het 17e Pantser 

Infanterie Bataljon in Oirschot. Op mijn twintigste ging ik op 

uitzending naar Kosovo. Onze eenheid moest een Servisch 

dorp beschermen tegen Kosovaren, er was veel haat tussen de 

bevolkingsgroepen. Twee jaar later ging ik als onderdeel van 

de Inlichtingendienst naar Bosnië. De oorlog was over, dus dat 

was een relatief gemakkelijke missie. 

Vijf jaar geleden ging ik als verkenner van de Battlegroup 

naar Afghanistan. We waren gelegerd in Kamp Holland in de 

provincie Uruzgan en gingen als eerste de poort uit. Ik woonde 

net zes weken samen met José, dat was toen best moeilijk. 

Tijdens een raketaanval sneuvelde een collega en raakte een 

vriendin gewond. Vaak sliepen we buiten de poort, op een 

veldbed in de woestijn. Bij de stad Chora liepen we in een 

hinderlaag. Op zo’n moment giert de adrenaline door je lijf, 

maar juist dan moet je proberen de rust te bewaren en te 

vertrouwen op je skills en drills.”

Op zijn verzoek wordt Geerts achternaam niet genoemd.
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Naam:  Emile Nijskens  
Geboren:  5 augustus 1926

Missie:  Nederlands-Indië (1947-1950)
Rang:  korporaal bij de Palmboom Divisie 

“In november 1946 werd ik opgeroepen door 

het Ministerie van Oorlog. We hadden net de 

bevrijdingsfeesten achter de rug, mijn hoofd stond 

helemaal niet naar oorlog. Met de trein vertrok 

ik naar de Kromhoutkazerne in Utrecht, waar ik 

binnen de kortste keren een aanvaring had met een 

meerdere. In Soesterberg werd ik opgeleid tot fourier 

en magazijnbeheerder. Op 8 mei 1947 vaarde ik met 

3.000 troepen op de M.S. Johan van Oldenbarnevelt van 

Amsterdam naar Java. Aan boord sloeg de verveling snel 

toe. Ik leerde er roken als een ketter.

Een maand later meerden we aan in de haven van 

Tandjiong Priok, Jakarta. Ik moest het leger voorzien 

van kleding en munitie, ik reisde veel om contacten 

met de troepen te onderhouden. Binnen onze eenheid 

was ik het sociaal medium. Ik loste problemen op voor 

manschappen die spullen kwijt waren. De Indonesiërs 

leerde ik kennen als een hartelijk volk. Ik maakte lange 

dagen, tijd voor heimwee was er niet. Omdat ik eigenwijs 

was en een grote mond had, schopte ik het nooit verder 

dan soldaat eerste klas. Drieënhalf jaar later kwam ik 

thuis, als een ander mens. Nog eigenwijzer, maar met een  

bredere kijk op het leven.”

Naam:  Jeffrey van de Vorst
Geboren:  26 juni 1972
Missies:  Cambodja (1992-1993), Irak (2003), Afghanistan (2010)
Rang:  sergeant-majoor bij het Korps Mariniers 

 

“Als ik dan toch in dienst moet, dan maar meteen goed. 

Dat dacht ik, toen ik in 1991 als een van de laatste 

dienstplichtigen opkwam. Ik meldde me aan bij het 

Korps Mariniers en werd dagenlang fysiek en psychisch 

flink getest. Meer dan 95% viel af, maar ik haalde het. 

Daarna volgde een zware training. We leerden aanvallen 

vanuit het water, het uitvoeren van verkenningen en 

verschillende aanvalstactieken.

In de afgelopen 23 jaar vloog ik de hele wereld over. 

In Schotland volgde ik een bergtraining, in Noorwegen 

een koudweertraining en in Brunei een jungle-training. 

Je leert overleven door samen te werken. Alleen kun 

je niks. Verder is het een kwestie van niet klagen, 

maar dragen. In 1992 ging ik voor zes maanden naar 

Cambodja. Dat was mijn mooiste uitzending, omdat we 

onafhankelijk konden werken. Het was een kick om na 

jaren van training echt in actie te komen. 

In 2003 ging ik naar Irak, waar we het gebied tussen 

Bagdad en Basra moesten stabiliseren. Het was 

onrustig en er was een constante dreiging van 

aanslagen. Een paar jaar later ondersteunde ik met mijn 

eenheid in Afghanistan troepen die in de problemen 

kwamen. Twee collega’s sneuvelden daarbij, dat was 

heftig. Gemiddeld ben ik 32 weken per jaar van huis. Je 

mist dingen, maar ik wil niet anders. Ons motto is: qua 

patet orbis, ‘zo wijd de wereld strekt’.”
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Naam:  Martien Swanenberg
Geboren:  24 mei 1953
Missies:  Libanon (1983), Bosnië (1996-1997 en 2008-2009) 
Rang:  kapitein bij de Landmacht

Naam:  Jasper Flier
Geboren:  13 juni 1978

Missies:  Irak (2005) en Afghanistan (2006 - 2010)
Rang:   kapitein-vlieger bij het 301 Squadron (Redskins) 

“Als 7-jarige wist ik het al: ik wilde saxofoon leren 

spelen en piloot worden. Beide zijn gelukt. Vijftien 

jaar geleden deed ik mee aan de selectie om vlieger te 

worden. Niet veel mensen verwachtten dat ik erdoor 

zou komen. Je moet extreem snel kunnen beslissen 

en reageren. Van elke tweehonderd kandidaten 

haalt er maar één de selectie. Het gevoel was 

onbeschrijfelijk, toen ik erdoor kwam. 

In Woensdrecht leerde ik vliegen in een lesvliegtuig. 

Daarna volgde ik in Amerika een opleiding op de 

Apache gevechtshelikopter. Ook leerde ik hoe ik bij 

een crash uit handen van de vijand moest blijven. In 

december 2004 rondde ik mijn opleiding af en een 

maand later vloog ik in Irak. Een jaar daarna ging 

ik naar Afghanistan, waar ik in totaal zes keer ben 

geweest. 

Als vlieger zit je altijd bovenop de actie. Je levert 

vuursteun aan de grondtroepen. In Uruzgan maakte 

het Nederlandse leger op dat moment het verschil. 

Ik heb best heftige dingen meegemaakt. Zo hing ik 

boven het konvooi, waar de zoon van generaal van 

Uhm sneuvelde. Toen werd het heel stil op de radio. 

Het ene moment voel je je machteloos, het andere 

moment euforisch. Dat is de realiteit.”

“Op mijn 21e werd ik beroepsmilitair, dat was toen een baan 

voor het leven. Mijn eerste uitzending was naar Libanon, 

waar een burgeroorlog aan de gang was. Ik werd toegevoegd 

aan het 44e pantserinfanteriebataljon uit Zuid-Laren en was 

eindverantwoordelijk voor alle verbindingen in Zuid-Libanon, 

inclusief de verbindingen met Nederland. We kwamen overal en 

ik was helemaal in mijn element. 

Op een gegeven moment hoorde ik via de radio dat er een 

verdachte Mercedes onze kant op kwam. We zetten een road 

block op, maar werden toch overmeesterd door de inzittenden 

van de Mercedes. Ze gijzelden ons. Kapitein Peter van Uhm, 

de latere generaal, heeft ons vrij gekregen. Hij werd beschoten 

toen hij naar ons toekwam, maar liep gewoon door. Ik was 

zwaar onder de indruk. We hebben engeltjes op onze schouders 

gehad. 

Eenmaal terug in Nederland heb ik jaren technisch onderhoud 

gedaan, ik had geweldige collega’s. In 1996 en net voor mijn 

pensioen, in 2009, ging ik naar Bosnië. Tijdens mijn eerste 

Bosnië-missie lag het land in puin. Het was mooi om de tweede 

keer te zien, hoe het land was opgekrabbeld na de oorlog. De 

Nederlanders hebben daar voor een groot deel het verschil 

gemaakt.”
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De beslissing was niet moeilijk voor Lindie van der Heijden en Harm van Uden. Ze kenden 

de plek al jaren en werden op slag verliefd op de mooie architectuur en de ruimte in de 

nieuwbouwhuizen. Ze namen direct een optie. “Ik woon al mijn hele leven in Middelrode”, 

vertelt Harm. “Lindie komt uit Berlicum, ik heb haar leren kennen via de hofkapel van de 

Blaouwun Beer.” 

BERLICUM LEEFT
“We wilden allebei graag in Berlicum blijven wonen”, zegt Lindie. Midden in het centrum 

wonen vinden wij erg prettig.” Lindie en Harm houden vooral van de gezelligheid. “Berlicum 

is een écht Brabants dorp, omgeven door natuur, met winkels en sportvoorzieningen om de 

hoek. Onze nieuwe buren kennen we nog niet. We zijn erg benieuwd en verheugen ons op de 

kennismakingsavond.”

ECHT ÓNS HUIS
In Het Hart van Berlicum kunnen kopers naar eigen inzicht veranderingen in hun woning 

aanbrengen. Van die optie maakten Lindie en Harm graag gebruik. “Dat is het fijne van een 

nieuw huis, we kunnen het naar onze eigen smaak inrichten. We kozen voor een andere 

indeling van de gevel. Zo wordt het echt óns huis”, zegt Harm.

Lindie en Harm kochten een woning in Het Hart van Berlicum

‘WE HEBBEN ZIN OM HIER TE GAAN
SAMENWONEN’
In de zomer van 2014 tekenden Lindie en Harm als eerste kopers voor de hoek- 
woning type Robijn, in het nieuwbouwplan Het Hart van Berlicum. In het gebied 
aan de Schoolstraat/Kerkwijk bouwt projectontwikkelaar Vorm 24 woningen en 25 
appartementen. De verkoop verloopt voorspoedig, maar er is nog een aantal  
woningen beschikbaar.

Advertorial Vorm

TUINONTWERP AL KLAAR
Nog voordat het koopcontract was 

ondertekend, had Harm het tuinontwerp 

voor hun nieuwe woning al klaar. “Dat is 

ook niet zo gek. Harm heeft een eigen 

tuiniersbedrijf, Beleef Groen”, lacht Lindie. 

“Hij is de hele dag bezig met ontwerp, 

aanleg en onderhoud. Tuinieren is zijn 

passie. Straks kan hij eindelijk eens voor 

zichzelf de handen uit de mouwen steken.”

www.hethartvanberlicum.nl

Tekst Vorm Foto Claartje ten Have
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Ze rijden rond in auto’s en busjes met PL op de kentekenplaat. In de supermarkt 
horen we ze licht schurende zj-klanken voortbrengen, in onnavolgbaar 
stuiterende zinnen. Maar slechts een enkeling heeft ooit een van de pakweg 
150 Polen in ons midden echt gesproken. Hoog tijd dus voor een kennismaking. 
Marcin Kukla (33), Roman ‘Travolta’ Szwarc (36) en Damian Pyszka (31) willen best 
meewerken, onder één voorwaarde: het moet een positief verhaal worden. 
Dat bleek geen enkel probleem.

Nog voordat ik goed en wel aan tafel zit, 

vraagt een breed glimlachende Marcin  

- met stip de spraakzaamste van de drie -  

wat ik wil: bier of water. Hij heeft zich 

kennelijk vooraf laten informeren over mij. 

Anders gezegd: hij weet dat ik een pintje 

zelden afsla. Water is voor hondjes, ziet hij 

me denken. Na enige gespeelde twijfel zeg 

ik wel een biertje te lusten. Marcin staat op 

en werpt een veelbetekenende blik naar de 

andere twee. 

Ze leren me proosten in het Pools. Als ik zeg 

dat ‘na zdrowie’ Russisch klinkt, reageren 

ze verontwaardigd. Het gesprek komt 

op Poetin, die ze vergelijken met Hitler. 

“Poetler”, roept Damian en schatert van 

het lachen. Politiek is niet hun ding. “Politici 

harken”, vindt Marcin. “En harken doe je niet 

van je af, maar naar je toe.” 

ZEVEN JAAR IN DE BOUW

De drie mannen werken bij bouwbedrijf 

Steenbergen en wonen met Gosia (de 

vrouw van Damian) en nog een ander stel 

(Danka en Jacek) aan de Milrooijseweg. 

Roman houdt zich tijdens het gesprek 

wat op de achtergrond. Drie jaar geleden, 

daags nadat hij trouwde, kwam hij naar 

Nederland. Hij verstaat elk woord, maar 

waagt zich nog niet aan het bonkige 

Nederlands. Damian woont en werkt al 

Tekst Edwin Timmers Foto Edith Verhoeven 

zeven jaar in Berlicum. Net als Marcin 

spreekt hij vrijwel vloeiend Nederlands. 

Marcin arriveerde acht jaar geleden in 

Nederweert, werkte er bij een varkensboer 

en ging drie maanden naar school om 

Nederlands te leren. Ook hij werkt al zeven 

jaar hier. Dorota, zijn vrouw, woont sinds 

de geboorte van hun kind vier jaar geleden 

weer in Polen. Marcin bouwde er een huis 

van het geld dat ze hier verdienden.

Het verhaal over hun vertrek uit Polen is 

geen tranentrekker, ze praten erover alsof 

het logisch is. “Als je iets wilt, dan kan dat 

in Polen niet,” zegt Marcin. “Of er is geen 

ONZE POOLSE DORPSGENOTEN OVER  
VOOROORDELEN EN MIRROI LIVE

Regelmatig 
fietsen woorden 

als hendig, 
pissen en vatten 

voorbij. Ook 
‘knoepert’ weten 
ze op waarde te 

schatten:  
de mannen zijn 

liefhebbers van de 
New Kids

werk, of het loon is te laag. Je kunt wel 

een hypotheek nemen. Maar van de paar 

honderd euro die je misschien overhoudt, 

kun je die amper betalen.” Damian knikt 

instemmend: “Met vier zaterdagen werken 

verdienen we hier net zoveel als in een hele 

maand in een Poolse fabriek.” Bovendien 

is het leven in Polen duur. Zo is benzine er 

slechts dertig cent goedkoper dan hier. Dat 

ze Duitsland voorbij reden om in Nederland 

te gaan werken, vinden ze zelf niet vreemd. 

Marcin grapt wat over de oorlog en kapt 

het onderwerp af met de opmerking dat 

hij geen Duits spreekt. “Behalve dan: ein 

Schnitzel bitte.” Als ik hem erop wijs dat hij, 

afgaand op zijn voortreffelijke Nederlands, 

ook Duits gemakkelijk had kunnen leren, 

wuift hij dat grollend weg: “Ik ken alle talen. 

Behalve betalen.” 

PISSEN

Nederlands is best moeilijk, vindt Damian: 

“Eigenlijk net zo moeilijk als onze taal voor 

jullie”. Toch deden ze allemaal hun best om 

de taal onder de knie te krijgen. “Ik wil met 

andere mensen kunnen praten, hun taal 

spreken om problemen op te lossen”, vertelt 

Marcin. De invloed van hun Brabantse 

collega’s is duidelijk hoorbaar. Regelmatig 

komen woorden als hendig, pissen en 

vatten voorbij. “Slò dieje paol in de grond!”, 

roept Marcin, tot grote hilariteit van de 

ROMAN, MARCIN EN DAMIAN
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anderen. Ook het woord ‘knoepert’ weten 

ze op waarde te schatten: de mannen 

zijn grote liefhebbers van de New Kids. 

“Maaskantje, jonguh!” 

In het verleden bleek het ook weleens een 

voordeel om alleen maar Pools te spreken. 

Nog maar net in Nederland ging Marcin met 

twee andere Polen stappen in Helmond. 

“We liepen op straat en moesten alle drie 

pissen. En als ik moet pissen, dan moet 

ik pissen. Dus wij naast elkaar tegen een 

muur. Opeens spreken twee politiemannen 

mij aan. Ik begreep niet wat ze vroegen, 

maar ik begreep wel dat ik niet mocht doen, 

wat ik deed. ‘Spreek je Duits?’, vroegen ze. 

Nee, knikte ik. ‘Engels? Turks?’ Nee. ‘Pools’, 

zei ik. O, zeiden ze, laat dan maar.”

VOOROORDELEN

Vooroordelen over Polen vinden de mannen 

niet interessant. “Allemaal praatjes in de 

media,” meent Damian. “Je kunt niet alle 

Polen in een zak steken.” Hij vertelt over 

de keer dat hij samen met een voorman 

van Steenbergen bij een klant kwam. De 

klant wou niet dat er een Pool bij hem 

kwam werken. “De voorman zei dat hij 

dan ook ging. We pakten onze spullen 

en vertrokken.” Sowieso kun je een Pool 

niet aan de buitenkant herkennen. “Met 

mijn collega Theo ging ik ooit een bouw 

uitzetten”, vertelt Marcin. “Hij vertelde een 

man op de bouwplaats dat er vijf Polen bij 

Steenbergen werken. De man zei, terwijl hij 

mij aanwees: ‘En een Turk’. Ja hallo, ik een 

Turk?!” Even later legt hij stellig het meest 

gehoorde vooroordeel naast zich neer. “Er 

zijn wel eens mensen die zeggen dat wij 

hun werk afvatten. Nie mauwe kut, denk ik 

dan. We staan elke dag om half vijf op en 

zijn rond half acht ’s avonds thuis, ook op 

zaterdag. Doen zij dat ook?” 

SCHEEUWVENIG-GEN

Niemand dwingt de mannen lange 

werkdagen te maken, ze willen het zelf. 

“Als je niet veel werkt, ga je hier zitten,“ 

zegt Marcin terwijl hij naar zijn hoofd 

wijst. “Als we gewoon van half zeven tot 

vier werken, wat moeten we dan na vier 

uur doen? Slapen?” Lange dagen als 

bezigheidstherapie, misschien tegen de 

heimwee. Hun vrije tijd vullen de mannen 

met vissen, tafeltennissen, dagtripjes en 

praten. Fietsen? “We hebben allemaal 

een fiets,” antwoordt Damian. “En ze zijn 

allemaal gekocht.” Hij vertelt over de 

Vooroordelen 
over Polen vinden 
de mannen niet 
interessant:  
‘Je kunt niet alle 
Polen in een zak 
steken’

dagtripjes die hij maakte. Zo bezocht hij 

Rotterdam met de watertram. “Maar weet 

je, in zeven jaar ben ik nog nooit naar 

Amsterdam geweest. Wel naar Schewe … 

Scheefe … moeilijk woord ... Scheeuwvenig-

gen.” Met een snufje weemoed wijst hij op 

een kaart de mooiste plaatsen in Polen aan. 

Het liefst wil hij terug naar Polen, voor zijn 

familie en het land. Zijn vrouw hoeft niet per 

se terug. Hetzelfde geldt voor Marcin: “Ik 

heb een goeie familie. Maar hier kan ik beter 

leven.” Ook Roman zoekt zijn heil niet meer 

in Polen. Niettemin gaan de mannen nog 

trouw elke zeven weken terug. 

JOHN TRAVOLTA

Het is even stil, als ik de mannen vraag wat 

hen aan Berlicum en Middelrode bindt. 

Marcin doorbreekt de stilte: “We zouden 

eens een uurtje naar Mirroi Live gaan, 

maar dat werd wat langer. Alle vrouwen 

zaten achter ons aan! We kunnen allemaal 

dansen. Niet iedereen even goed, maar we 

kunnen het. Roman is onze beste danser. 

Hij is onze John Travolta.” Ik doe een laatste 

poging: wat is het mooist aan Berlicum? 

Weer is het even stil. Damian kijkt de andere 

twee lachend aan, schuift naar het puntje 

van zijn stoel en spreekt het verlossende 

woord: “Onze firma! Steenbergen.”

MARCIN, DAMIAN EN ROMAN



Ik houd van het stadsleven. Hoe bruisender, hoe beter. Ik had nooit gedacht dat ik Berlicum nog eens zou verlaten voor  

een plek met nóg meer groen. Maar ik deed het toch. Er wonen slechts 4,5 miljoen mensen in Nieuw-Zeeland en ik ben  

er – weliswaar voor vier maanden – één van. Als medewerker van de landelijke voetbalbond probeer ik de sport meer 

naamsbekendheid te geven. Iets wat nog niet meevalt, aangezien voetbal een beetje wordt gezien als het sneue broertje van  

rugby. De meeste voetballers hier hebben dan ook een Europese achternaam, ze zijn het nageslacht van vakantiegangers die  

nooit zijn vertrokken.

 

Hoe meer ik van het land zie, hoe meer begrip ik begin te krijgen voor die keuze. Dit land is zo onbeschrijfelijk mooi, dat een 

bezoek van een paar maanden eigenlijk niet volstaat. Het is echt lastig om je ogen op de weg te houden als je in de auto zit. 

Gletsjers, stranden, watervallen en vulkanen, ze wisselen elkaar in moordend tempo af. Ik neem deze dagen sowieso liever 

plaats op de passagiersstoel, want linksom over een rotonde... Geloof me, het went niet. 

Wat wel went, is het klimaat. Dit wordt de eerste keer dat ik tijdens de feestdagen van huis ben, op zich is daar weinig feestelijks 

aan. Maar tegelijk is het ook de eerste keer dat mijn kerstmaal van de barbecue komt. En het vooruitzicht van een korte broek, 

het strand en de zon maken het gemis van vrienden en familie meteen een stuk draaglijker ;-)

Dat ik mijn kerstkilo’s er weer ‘gewoon’ in Berlicum af mag trainen, vind ik overigens helemaal niet erg. Ieder rondje dat je hier 

rent, voelt als het beklimmen van de Mont Ventoux. Nee, wat dat betreft ben ik blij als ik mijn kilo’s weer kan lozen tijdens een 

vertrouwd rondje Loofaert. Er is in ons dorp geen waterval te bekennen, maar de landelijke omgeving... Die begin ik steeds 

meer te waarderen. 

Tot ziens in Berlicum!
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WERKEN VOOR HET 
SNEUE BROERTJE 
VAN RUGBY

Tekst en foto’s: Marlie van Zoggel 

Wereldreis

MARLIE VAN ZOGGEL (23)

THUIS: woont in Amsterdam en Berlicum. Studeerde 
Arbeids- en Organisatiepsychologie, korfbalt bij 
BMC en schrijft voor BaMi Magazine
 
UIT: Doet werkervaring op bij de Nieuw-Zeelandse 
voetbalbond.

Marlie volgen? http://marlievanzoggel.wordpress.com

Onze eigen Marlie van Zoggel verruilde Berlicum en Amsterdam voor een 
tijdelijke baan bij de ‘KNVB’ van Nieuw-Zeeland. Ze blogt er lustig op los 
vanaf de andere kant van de wereld.
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AUTOBEDRIJF P. VAN EMPEL 
De Nieuwe ploeg 8  |  5258 EX  BERLICUM  |  073 503 17 86 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APK,  ONDERHO UD & REPARATI E  
 

A L L E  M E R K E N  
 

OOK BEDRIJFAUTO’S & CAMPERS  
 

G E S P E C I A L I S E E R D  I N  C I T R O Ë N  &  P E U G E O T  
 

NIEUWE & GEBRUIKTE AUTO’S  
 

ONDERDELEN VERKOOP, BANDEN &  ACCESSOIRES  
 

SCHADE TAXATIE & REPARATIE  
 

WWW.AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL 

Tekst Nanneke van Drunen  Foto’s Edith Verhoeven

Binnenblieken

HET NIEUWE BERLERODE:
EEN DORPJE IN 
            EEN DORP

ANNIE VAN LITH (83):
“DE VERHUIZING WAS BEST EEN HELE OVERGANG. JE VERHUIST TOCH NAAR JE LAATSTE HUIS.”
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Juist op het moment dat wij besluiten 
eens aan te bellen bij enkele bewoners 
van Berlerode, komt de moeder van 
staatssecretaris Martin van Rijn in het 
nieuws. ‘Zijn vader had de klok geluid 
over Martins moeder, bij wie in het 
woonzorgcentrum de urine af en toe 
over de enkels klatert’, zo omschrijft 
Youp van ’t Hek in zijn column voor 
nrc.nl. Het maakt ons bezoek des te 
relevanter. Hoe zitten onze ouderen 
erbij, in hun nieuwe appartementen? 

EEN DORP IN EEN DORP

Ruim een jaar geleden werd de nieuwbouw van Berlerode geopend. 

Maar de eerste plannen om een nieuw gebouw neer te zetten, 

gaan al meer dan tien jaar terug. Door veranderingen in de zorg 

moest ook Vivent haar plannen bijstellen, maar de nieuwbouw 

kwam er uiteindelijk wel. “In het nieuwe Berlerode staan twee 

dingen centraal: je zo thuis mogelijk voelen en elkaar ontmoeten”, 

vertelt Inge Legeland, manager zorg en behandelteams van Vivent. 

“Berlerode is een klein dorp in het dorp.”

Als in 2015 de laatste appartementen klaar zijn, telt Berlerode 

er in totaal 51. Iedereen met een Awbz-zorgindicatie, ongeacht 

de leeftijd, kan daar zelfstandig wonen.  “Het is best wennen 

voor de mensen die eerst in het verzorgingshuis woonden en 

nu ineens weer zelfstandig zijn”, vertelt Inge. In tegenstelling tot 

voorheen moeten zij nu zelf wassen, koken en schoonmaken. 

Wie dat niet kan, moet ondersteuning inkopen. Een ordinaire, 

landelijke bezuinigingsmaatregel, maar volgens Inge vallen de 

gevolgen gelukkig mee. “In het oude Berlerode hadden mensen een 

zorgzwaartepakket, we werkten toen met een soort all inclusive-

formule”, legt ze uit. “Die is teruggebracht tot een indicatie voor 

thuiszorg. Het gevolg is dat mensen nu minder eigen bijdrage 

hoeven betalen. Veel bewoners gebruiken dat geld nu voor eten 

BERT SMULDERS (83): 
“IN HET OUDE PAND HAD IK HET NAAR MIJN ZIN EN HIER OOK. IK NEEM MIJN AARD 
GEWOON MEE. IK ZIT GRAAG OP HET BALKON. IK HEB ER VEEL PLANTJES OP GEZET.”

JAN VAN DE VEN (92):
“QUA HUIS BEN IK ER BESLIST OP VOORUIT GEGAAN, 
QUA GEMOEDELIJKHEID NIET. ER IS  
’S AVONDS NIEMAND IN DE ONTMOETINGSRUIMTE. 
DE AVOND IS LANG ALS JE ALLEEN THUIS ZIT.” 

DOORTJE SCHUTJENS (80): 
“HET ENIGE DAT IK MIS, IS EEN AFDAKJE 
BOVEN MIJN BALKON. DAN KON IK ALTIJD 
BUITEN ROKEN, OOK ALS HET REGENT.”

ANNIE PAUWELS
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en drinken. De meesten zijn er niet veel op 

achteruit gegaan.” 

AANLOOP

Annie van Lith (83) woont sinds 

eind augustus in één van de grote 

appartementen. Ze heeft een woonkamer, 

zitkamer, slaapkamer, hal, badkamer en 

apart toilet. Terwijl ze rondscharrelt en 

koffie zet, vertelt ze: “De verhuizing was 

best een hele overgang. Je verhuist toch 

naar je laatste huis. Aan die gedachte 

moest ik even wennen. Nu zou ik nergens 

anders meer willen wonen. Ik heb het hier 

zo ontzettend naar mijn zin. Ik voel me hier 

veilig, ze brengen me mijn pillen en komen 

een paar keer per dag kijken of het goed 

met me gaat. Ik zou zelf kunnen koken, 

vindt hij. Maar toch… Het is wennen. “Qua 

huis ben ik er beslist op vooruit gegaan, 

qua gemoedelijkheid niet. Er is ’s avonds 

niemand in de ontmoetingsruimte. De 

avond is lang als je alleen thuis zit.”

DEMENTIE

Naast de appartementen waar mensen 

zelfstandig wonen, telt Berlerode vijf 

groepswoningen, elk voor acht mensen 

met dementie. Elke woning heeft een eigen 

voordeur, woonkamer met open keuken, 

acht slaapkamers, twee badkamers en een 

wasruimte. De bewoners draaien, samen 

met hun familie en het woonzorgteam, het 

volledige huishouden. “Voorheen plaatsten 

we mensen met dementie uit onmacht en 

onwetendheid achter gesloten deuren. En 

maar doe dat eigenlijk nooit. Vroeger had ik 

drie honden, Joris, Bas en Beertje. Hoewel ik 

hier huisdieren mag hebben, heb ik nu geen 

hond meer. Ik mis het gezelschap wel eens, 

maar ben absoluut niet eenzaam. Ik heb 

genoeg aanloop van mijn familie.” 

Sjaan Voets (90) denk er iets anders over: 

“In totaal woon ik nu tien jaar in Berlerode”, 

vertelt ze. “Deze kamer is groter en mooier, 

maar vroeger was het gezelliger. Toen zat 

de recreatiezaal vol, nu zitten er ’s ochtends 

gemiddeld maar drie mensen koffie te 

drinken. Dat vind ik jammer.” Ook Jan Van 

de Ven (92) zou graag wat meer leven in 

de brouwerij zien. Omdat hij er het langst 

woont, mocht hij als eerste een nieuw 

appartement uitkiezen. Er is veel verbeterd, 

dragen een armband met een chip erin. Op 

de chip is vastgelegd welke leefcirkels een 

bewoner zelfstandig kan opzoeken. Als het 

onverantwoord is om iemand alleen naar 

buiten te laten gaan, dan zorgt de band 

ervoor dat de deur dicht blijft. “Bewoners 

kunnen zelf rondlopen. In overleg met de 

familie en de behandelaren bespreken 

we hoeveel vrijheid een bewoner aankan. 

Dat kunnen we zelfs per uur bijstellen. We 

maken steeds de afweging tussen veiligheid 

en vrijheid. De beschilderingen op de 

deuren en de groene decoraties geven 

bewoners toch het gevoel dat ze buiten zijn. 

Het maakt ze rustiger.”

De 
beschilderingen 

en groene 
decoratie geven 
dementerende 
bewoners toch 

het gevoel dat ze 
buiten zijn

SJAAN VOETS (90):
“DEZE KAMER IS GROTER EN MOOIER,  
MAAR VROEGER WAS HET GEZELLIGER.”

RIEN EN MARIETJE SMULDERS (76 EN 77): 
“WE WONEN HIER PRIMA. RIEN WIL EEN 
BEWONERSCOMMISSIE OPRICHTEN, OM SAMEN 
VERBETERPUNTEN AAN TE PAKKEN.”

CISCA VAN DEN AKER

dat terwijl zij juist behoefte hebben aan een 

herkenbaar ritme en herkenbare ruimtes”, 

vertelt Inge. “In de woongroepen doen we 

extra ons best om ervoor te zorgen dat de 

bewoners zich zo thuis mogelijk voelen.”

VEILIG RONDDOLEN

Ruimte om te leven is belangrijk voor ieders 

levensgeluk, ook als je dementeert. Maar ja, 

het moet wel veilig zijn. In Berlerode hebben 

ze daar iets moois op gevonden. “Als wij 

de voordeur verlaten, staan we buiten. Stel 

je eens voor, dat je dat niet meer kunt”, 

legt Inge uit. “We zochten naar een manier 

om ook de leefwereld voor mensen met 

dementie te vergroten. We stelden vier 

leefcirkels in: de woning, de buurt, het 

dorp en buiten. Bewoners met dementie 

JAN VAN DE VEN
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Je hoeft niet in Berlerode te wonen om er een kop koffie te 
drinken of een activiteit te organiseren. Iedereen is welkom. 
Hetzelfde geldt voor vrijwilligers, Berlerode kan altijd nieuwe 
aanwas gebruiken. Je kunt zelf aangeven wat je wilt doen of 
organiseren. 

Loop voor meer informatie eens binnen, bel naar  
073-3160 200 of mail naar r.berlerode2@vivent.nl.

Cisca van den Aker (84) verhuisde een 

half jaar geleden naar een woning voor 

dementerende ouderen in Berlerode. 

Dochter Myriam Wagenaars is bij onze 

ontmoeting met haar moeder. “Ik woonde in 

een aanleunwoning in Vught, maar was daar 

bang”, vertelt Cisca. Dochter Myriam vult 

aan: “Het concept van de leefcirkels sprak 

ons erg aan, en het feit dat er zelf gekookt 

wordt. Mama vond haar nieuwe huis de 

eerste dagen een walhalla. Daarna kwam 

het gemis van haar vertrouwde omgeving. 

Inmiddels is ze helemaal gewend.” Haar 

moeder beaamt dat: “Het is hier fijn. De 

mensen in Berlicum zijn gemoedelijker 

dan in Vught. Ze zorgen goed voor me, 

zijn vriendelijk en koken meestal lekker. 

Soms vragen ze me hoe ze iets moeten 

klaarmaken. Dan help ik graag, want ik vond 

koken altijd leuk. Ook leg ik regelmatig een 

kaartje met medebewoners, of we halen 

herinneringen aan vroeger op.” 

We groeten Cisca en Myriam en besluiten 

even na te praten in het restaurant. Maar 

zonder koffie… Die hebben we in dit 

gastvrije dorpje meer dan genoeg gehad.

Kom langs en 
breng leven in de 
brouwerij!

Annie Pauwels (92):

‘Op mijn oude stek 

zag ik iedereen 

voorbij komen en 

kon ik zwaaien. 

Nu loop ik soms 

wel drie keer per 

dag naar het plein 

om mensen te 

ontmoeten’
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ROOD
KAPJE 
VOORBIJ

Tekst & Foto’s Bart Coolen

Gruts

Sinds afgelopen zomer is 
slagwerkdocent Coen Blokx (40) de 
nieuwe drummer van de feest- & 
folkband Pater Moeskroen. “Als ik 
met deze band speel, ben ik compleet 
gelukkig.”
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Het is zaterdagavond tegen half tien, als de donkerbruine 

kroeg in het centrum van Dongen langzaam volstroomt. Het 

podium ligt bezaaid met instrumenten, in alle soorten en 

maten. Coen Blokx, de nieuwe drummer van de band die 

vanavond speelt, heeft er zin in. “Normaal sjouw je je als 

drummer een breuk. Nu is het drumstel al opgebouwd als ik 

aankom. Dat is de luxe van het spelen in Pater Moeskroen.” 

HELAHOLATUTHOLA 

De Berlicummer, in het dagelijks leven actief bij drumschool 

Rhythm Impact, werd in september vorig jaar gebeld door 

de manager van Pater Moeskroen. “We stonden op de 

camping met het gezin, ik was totaal overdonderd door het 

telefoontje. Toch dacht ik direct: deze kans mag ik niet laten 

lopen. Het leek me een geweldige uitdaging om - naast 

lesgeven - in een band te spelen die festivals én theaters 

bezoekt. Pater Moeskroen maakt namelijk niet alleen 

‘biergooimuziek’, zoals je zou denken bij hits als Roodkapje, 

Laat maar waaien en Helaholatuthola. Het is een zeer 

muzikale band, met een breed repertoire.”

KLIKKEN

Tijdens Coens auditie keek de band niet alleen naar zijn 

muzikale niveau. Minstens even belangrijk was of hij als 

persoon in de band paste. “Er zijn heel veel drummers die 

goed kunnen spelen, maar het moet ook klikken. Je bent 

veel samen op pad”, verklaart Coen. “Het was fijn om te 

horen dat ze er al snel uit waren. Ik ben gevoelig voor sfeer. 

Als het niet goed zit, voel ik dat meteen. Het is geweldig om 

deel uit te mogen maken van dit team.”

 

VUURDOOP

Coen kreeg zijn vuurdoop tijdens het Lieverleefestival in de 

Kersouwe, waar de oude drummer afscheid nam. “Het was 

spannend om aan het publiek te worden voorgesteld en 

meteen te beginnen met een drumsolo. Gelukkig reageerde 

iedereen positief. Ik ga helemaal voor deze band, ik kan 

er al mijn creativiteit in kwijt. Als ik met ze speel, ben ik 

compleet gelukkig.” 
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Sabrina herkent de droom van Jara meteen, als ze bij haar op bezoek komt. “Ik zei ook altijd 

dat ik kapster wilde worden. En moet je nu kijken: in december vier ik het tienjarig bestaan van 

mijn eigen kapsalon in Middelrode, Just Me.”

Jara: Is het moeilijk om kapster te zijn? 

Sabrina, lachend: “Nee, eigenlijk niet. Je moet het wel in de vingers hebben. Dat leer je 

Al sinds ze kan praten, vertelt Jara van Hedel (9) 
dat ze later kapster wil worden. Ze heeft drie 
kapkoppen thuis en vindt niks leuker dan frutselen 
aan de haren van haar zusje. Als er een feestje is, 
dan vragen vriendinnen of Jara hun haar doet. 
Tijd voor het echte werk dus, in de salon van 
Sabrina Schutjens.
Tekst : Marenna van Reijsen Foto’s Nanneke Hoevenaars

Kleine mensen, grote dromen

‘Je moet goed kunnen 
kletsen, al is het 

maar over het weer’ allereerst op de kappersschool.  

En je moet goed kunnen kletsen, al is het 

maar over het weer.”

Hoe lang heb je ervoor geleerd? 

“Na de basisschool ging ik naar een 

opleiding voor uiterlijke verzorging. 

Toen ik zeventien was, ging ik naar de 

kappersopleiding. Op mijn twintigste 

begon ik hier in Middelrode mijn eigen 

kapperszaak, naast de garage van mijn 

vader.”

Wat vind je het leukst om te doen?

“Veranderen! Iemand die met blond lang 

haar binnenkomt en met korte zwarte 

krullen de deur uitgaat.” Jara moet lachen. 
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Ik weet niet of ik dat zou durven, hoor. 

Mislukt er weleens iets?

“Dat kan ik me niet herinneren. Maar als 

een klant niet tevreden is, mag hij of zij 

altijd terugkomen. Dan ga ik weer mijn best 

doen.”

Mag ik later bij jou komen werken? 

“Gezellig, gaan we samen oefenen! Kom hier 

maar eens zitten, dan beginnen we met jou. 

Wil je een wild of een netjes kapsel?”

Eh… Wat is iets wilds? Doe maar iets met 

vlechtjes. 

In een handomdraai is Jara getooid met een 

prachtige vlecht en een wilde knot. Nu is 

Sabrina aan de beurt. Jara begint het haar 

van Sabrina te vlechten. “Wat kan je dat al 

mooi”, moedigt ze Jara aan.

Dat heb ik gezien op YouTube. Wat vind jij 

het minst leuk om te doen? 

“Ik vind het jammer om het haar te 

beschadigen met gemene spullen, 

bijvoorbeeld om krullen te maken.”

‘Mag ik later 
bij jou komen 

werken?’

En als kinderen niet stil zitten?

“Dat is niet zo erg, ik beweeg wel met ze 

mee. En anders knip ik toch gewoon even in 

hun oor?”  

 

Jara lacht voorzichtig en vlecht 

geconcentreerd door. “Haren blijven 

groeien, dus kappers zijn altijd nodig. Ook 

als jij groot bent!”, zegt Sabrina.

Hoopvol, met rode wangen en nog mooier 

dan ze binnenkwam, verlaat Jara de 

kapsalon.
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14%v.a.

Toyota Auris

Jos van Boxtel Middelrode  
Middelrode, Haff ertsestraat 21, 073-5032911

www.josvanboxtel.nl

Brandstofverbruik (EC/136/2014J) varieert van 3,8 L/km (26,3 km/L) t/m 4,2 L/km (23,8 km/L), CO2 88-97 gr/km.

*Prijs incl. BTW en € 1.000,- inruilpremie, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld de Auris Trend vanaf € 18.995,-. Actieperiode loopt van 15-08-2014 t/m 31-10-2014 (mits geregistreerd voor 31-12-2014). 
Wijzigingen voorbehouden. 

De Toyota Auris is heel betrouwbaar, ruim en rijk uitgerust. Zo is hij standaard o.a. voorzien van elektrisch bedienbare ramen, centrale vergrendeling met 
afstandsbediening en LED dagrijverlichting. En dankzij z’n betrouwbaarheid kunt u er jarenlang zorgeloos mee rijden! De Auris is er nu inclusief € 1.000,- extra 
inruilpremie al vanaf € 16.495,-. De Auris is ook verkrijgbaar als wagon. Deze Auris TS Hybrid is zakelijk zeer interessant dankzij 14% bijtelling. Hierdoor heeft u al een 
Auris TS Hybrid vanaf € 125,- netto p/mnd. Kijk voor meer informatie over de Toyota Auris op toyota.nl of kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.

Standaard rijk uitgerust voor jarenlang zorgeloos rijden!

Niet wetend wie ik tegen het lijf ga lopen, rij ik met mijn fiets de oprijlaan 
op van Opvanghuis Berlicum. Verscholen tussen hoge bomen aan de 
Hooghei ligt het gebouw waar ik moet zijn. Buiten staan wat mensen bij 
elkaar, ik probeer te zien of het bewoners of medewerkers zijn. Het lukt 
me niet. Ze wijzen me vriendelijk het kantoor van Willy van den Dungen. 

BLIJ ZIJN MET
HELE KLEINE STAPJES 

Willy runt sinds 1988  met zijn vrouw 

een opvanghuis voor 41 mensen die 

psychiatrisch belast zijn, al dan niet 

gecombineerd met een verslaving. Allen 

hebben één ding gemeen: ze redden 

zich niet alleen. De bewoners van Willy’s 

opvanghuis hebben allemaal al een lange 

weg in de hulpverlening afgelegd. Maar 

hopeloos? Dat is de situatie volgens 

hem nóóit. Willy gelooft met hart en ziel 

in vooruitgang, hoe klein die ook is. “Elk 

mens kan iets bereiken. Je moet tevreden 

zijn met hele kleine stapjes. We werken 

bijvoorbeeld aan het opbouwen van een 

normaal dag- en nachtritme”, legt hij uit. 

“Als we een bewoner na twee maanden 

twee keer per week uit bed krijgen, en na 

vier maanden vier keer per week, dan is dat 

een mooie ontwikkeling. Zoiets is hier echt 

geen uitzondering.”  Of hij die kleine stapjes 

niet frustrerend vindt? “Nee hoor. Het hoort 

bij mijn werk dat ik me aanpas en afstem 

op de mogelijkheden van de bewoners. 

Te hoge verwachtingen zijn voor niemand 

leuk, dan kan het alleen maar mislukken.” 

Het belangrijkste criterium om bij Willy 

te kunnen wonen, is dat je begeleiding 

aanvaardt en te handhaven bent in een 

groep. “Geen ruzie of gedoe dus. Als je open 

staat voor begeleiding bij je persoonlijke 

verzorging, het innemen van je medicijnen 

en het opbouwen van een normaal dag- en 

nachtritme, dan ben je hier welkom.”

Willy van den Dungen 
helpt 41 bewoners 
van Opvanghuis 
Berlicum vooruit

inspiratieaanbieding 
t e g e n i n l e v e r i n g v a n d e z e 
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) 

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 

Tekst Brenda Gil-Toresano  Foto’s Nanneke Hoevenaars
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FAMILIETRADITIE
Willy is de derde generatie van de familie 

die Opvanghuis Berlicum draaiende 

houdt. Hij omschrijft de oprichtster, 

oma Mina, als een sterke, zakelijke 

vrouw. “Oma zorgde heel goed voor de 

bewoners, maar ook voor zichzelf. Ze 

zorgde ervoor dat ze zelf niets tekort 

kwam. Haar opvolgers, mijn ouders, 

waren juist enorme hulpgevers. Zij 

dachten pas op de derde of vierde plaats 

aan zichzelf”, glimlacht hij. “Ze stopten 

regelmatig eigen geld in het opvanghuis, 

om de bewoners te helpen. Ik sta er 

tussenin.” Een van Willy’s kinderen werkt 

ook in het opvanghuis. “Mijn zoon mag 

natuurlijk zelf bepalen wat hij wil met zijn 

leven. Hij moet zijn eigen keuzes maken, 

dat vind ik belangrijk. Maar er is een kans 

dat de familietraditie wordt voortgezet.”

 

LIEFDE EN ROUW
Vooruitgang is voor elk mens bereikbaar, 

dat is al drie generaties lang de insteek 

van Opvanghuis Berlicum. Toch blijft elk 

resultaat broos, dat beseft Willy maar al 

te goed. Hij herinnert zich een man en 

een vrouw die beide in het opvanghuis 

woonden en verliefd op elkaar werden. 

“Ze trouwden en gingen op zichzelf 

wonen, mijn vrouw en ik mochten zelfs 

getuige zijn op het huwelijk. Het was een 

prachtige dag. Helaas stierf de vrouw 

twee jaar later. Haar man kon het verdriet 

niet verdragen en beroofde zichzelf van 

het leven. Wat in eerste instantie heel 

mooi was, werd later erg pijnlijk. Ik kan 

zo’n ervaring best loslaten, maar vergeten 

doe ik het nooit. Geluk en verdriet liggen 

dicht bij elkaar, vooral bij onze bewoners.”

DIT ARTIKEL IS INGEKORT IN 
VERBAND MET DE PRIVACY VAN DE 
GEINTERVIEWDEN.

Kom jij helpen in de moestuin? 
Willy en zijn bewoners willen starten met een moestuin 
op eigen grond. Ze zoeken vrijwilligers, die de moestuin 

samen met de bewoners willen onderhouden.  
Het zou toch prachtig zijn, als we samen van eigen land 

kunnen oogsten?

‘Ik ben vroeger 
heel vaak 

opgenomen. Maar 
sinds ik in het 

opvanghuis woon, 
niet meer. Ik tel 

elke dag mijn 
zegeningen’
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Alias

Tekst: Marlie van Zoggel Foto’s: Claatje Ten Have

ZELFS DE 
KERSTBOOM VAN 
PINK ANNIE IS ROZE
Groen en rood zijn de kleuren van haar 
carnavalsclub, maar daarin zul je Annie van Iersel 
niet tegenkomen. “Hoe erg het ook vloekt, in mijn 
outfit zit ALTIJD roze.” 
 
“Schamen voor mijn bijnaam heb ik me nooit gedaan. Integendeel! Soms 

roepen kinderen me zelfs na, dat is toch humor! Ik krijg ook regelmatig 

roze spullen cadeau. Zo knipte een nicht ooit een gedicht uit over de 

betekenis van roze voor een vrouw. De kaart met dat gedichtje hangt nog 

boven de keukentafel, als eerbetoon aan mijn lievelingskleur.

ROZE SCHILDERWERK

Waar de liefde voor roze vandaan komt, weet ik niet. Ze is er altijd al 

geweest. Ik werd vroeger al de Pink Lady genoemd. De bijnaam Pink 

Annie ontstond pas later, toen ik mijn schilderijen ging verkopen. 

Mensen kochten een ‘echte Annie’, maar dat veranderde al 

snel in een ‘echte Pink Annie’. Want roze zit standaard op 

mijn palet. 

FAMILIE

Ik woon samen met mijn man Nol en onze zoons Koen (23) 

en Stef (21). Ze hebben er geen moeite mee hoor, al dat 

roze in huis. Maar ze stellen wel grenzen. Een roze lamp 

mag, maar een roze bankstel komt er niet in. Dit jaar heb 

ik ook weer een kerstboom staan met roze ballen. De 

enige van heel Berlicum waarschijnlijk, maar dat vind ik 

wel leuk. Of ik niet liever dochters had gehad? Nee hoor, 

al het roze in huis is écht van mij. Het is mijn aandeel in 

ons huishouden. Roze is gewoon wie ik ben.” 
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Peper
DÁÁG MERCURIUSPLEIN. 

HALLO 
KERKPLEIN!

Tekst Laura van der Burgt

EEN GEZELLIG DORPSPLEIN MET EEN TERRAS 
TEGENOVER DEN DURPSHERD IS VAN HARTE 

WELKOM! MEERDERE HORECAGELEGENHEDEN 
VERSTERKEN ELKAAR

ANJA VAN DEN BERG BEDRIJFSLEIDER DEN DURPSHERD 

OP HET KERKPLEIN IS GETROUWD EN GEROUWD, 
DAARMEE IS DE KERK ONS EMOTIONELE EIGENDOM. DE 

KERK MOET HET HART VAN ONS DORP BLIJVEN
LEO VAN BEEK, VOORZITTER STICHTING BALKUMSE TOREN

Er zijn plannen om ons kerkplein een geweldige metamorfose te geven. Met of zonder kerk, dat is 
nog niet duidelijk. Maar in elk geval met grand café in de pastorie! In december wordt duidelijk of 

het plan haalbaar is. Wij zeggen: laat dat Mercuriusplein maar lekker zitten. 
Leve het nieuwe kerkplein!

 

ALS WE DE KERKTOREN LATEN STAAN EN DE 
DEUREN VERWIJDEREN, KUN JE VOORTAAN 
ONDER DE TOREN DOOR LOPEN. DAAR ZAL DE 
HANGJEUGD BLIJ MEE ZIJN
GEHOORD OP DE INFORMATIEAVOND OP 2 OKTOBER

BERLICUM HEEFT EIGENLIJK TWEE CENTRA: HET 
MERCURIUSPLEIN EN HET KERKPLEIN. BEIDE PLEINEN 
HEBBEN EEN ANDERE FUNCTIE. DE VERBINDING 
MOET GOED ZIJN, ZODAT HET CENTRUM IN BALANS 
BLIJFT 
ARIE HOOGSTAD, STEDENBOUWKUNDIGE, ONTWIERP IN 
OPDRACHT VAN DE GEMEENTE HET NIEUWE KERKPLEIN

ALS JE HET NIEUWE KERKPLEIN ALLEEN 
EEN WOONFUNCTIE GEEFT, WORDT HET ER 
DOODSAAI. OP EEN PLEIN MOET BEWEGING ZIJN. 
ER MOETEN OOK COMMERCIËLE ACTIVITEITEN 
KOMEN
MARTIEN VAN OSCH, ONTWERPER VAN STEDELIJK EN 
LANDSCHAPPELIJK GEBIED 

IK ZOU HET ERG JAMMER VINDEN ALS DE PASTORIE 
ZIJN FUNCTIE VERLOOR EN HET SECRETARIAAT VAN 
DE KERK MOET VERHUIZEN. MAAR ALS HET NIET 
ANDERS KAN, DAN MOET HET MAAR
WOUT PULLES



-  sk i  & denim -

Ski, denim & casual voor mannen en  
vrouwen die er stijlvol uit willen zien!

A:  Kerkwijk 49, 5258 KA Berlicum
W:  www.kustomaid.com
T:  073 - 782 0155

adv-bami-v4a.indd   1 13-11-2014   11:05:21

De Jos van Boxtel Groep heeft hem.

Nieuwe of gebruikte Auto?!
Jos van Boxtel Groep

Ook voor
schadereparatie, 
lease & verhuur 

bent u bij ons van 
harte welkom!

TOYOTA  -  Middelrode, Haffertsestraat 21, 073 503 29 11 | ’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11, 073 649 66 33 | Oss, Longobardenweg 21, 0412 64 33 55 

NISSAN  -   ‘s-Hertogenbosch, Afrikalaan 16, 073 64 25 840  |  Oss, Longobardenweg 21, 0412 64 33 55 

KIA / MITSUBISHI / LANCIA / JEEP  -  ‘s-Hertogenbosch, Afrikalaan 16, 073 64 25 840  

SCHADENET  -  ’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 9a, 073 64 11 643 | Oss, Longobardenweg 21, 0412 64 33 55

www.josvanboxtel.nlDE JOS VAN BOXTEL GROEP
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