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NASMAAK
HEEL BAMI BAKT!
‘Ik ben door heel veel mensen aangesproken op mijn
recept voor worstenbroodjes. Het leek wel of het hele
dorp aan het bakken was, vlak voor kerst was er
nergens nog gist te krijgen. Facebook stond vol met
foto’s. Hartstikke leuk, dat was precies de bedoeling.’
Jos Heerkens

‘We zijn overweldigd door de vele leuke
reacties op het verhaal van Luuk. Het
gaf me een heel trots gevoel om m’n
manneke zo in BaMi te zien staan.’
Margaret Smulders,
moeder van Luuk Pennycot

Bezoek nu onze nieuwe site! - www.josvanboxtel.nl
Jos van Boxtel Toyota
Middelrode, Haffertsestraat 21
T. 073-5032911

Jos van Boxtel Toyota
‘s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11
T. 073-6496633

Jos van Boxtel Toyota, Nissan
Oss, Longobardenweg 21
T. 0412-643355

Jos van Boxtel Nissan, Kia,
Mitsubishi, Lancia, Jeep
‘s-Hertogenbosch, Afrikalaan 16
T. 073-6425840

VOORPROEVEN
“Ik maakte een serie over mensen die je alleen van gezicht kent. Het is
bijzonder wat je allemaal te weten komt, als je even de tijd neemt voor een
echt gesprek. Zo ontdekte ik dat de man van de loempiakraam is gevlucht uit
Vietnam en op zee is gered door een Nederlands schip. En ik ken nu eindelijk
ook de Zalando-man waar heel vrouwelijk Berlicum zo enthousiast over is!”
Marenna van Reijsen

“Eikenlust – wat een prachtige, fotogenieke locatie! Niks geeft een huis zoveel
karakter als een rijke geschiedenis. Met een beetje fantasie zag je de vele
generaties zó door het huis wandelen. Voor mij als interieurarchitect was het
een unieke kans om hier te mogen binnenblieken.”
Claartje ten Have

“Tijdens het interview met Annelie bleek dat we een liefde voor reizen
delen. Haar verhaal over hoe je leert relativeren en anders naar dingen gaat
kijken, zal voor veel mensen herkenbaar zijn. Dat we tijdens de fotoshoot
blauwbekkend en met vastgezogen schoenen op Seldensate stonden, nam ik
graag op de koop toe. We gaan ver om mooie BaMi te maken.”
Nanneke van Drunen
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‘Stond ik daar,
totaal overdressed.
Iedereen droeg een
spijkerbroek’
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NASMAAK EN VOORPROEVEN
Reacties van lezers en makers op oude en verse BaMi
NU OOK ABONNEMENTEN!
Ook leuk om cadeau te geven
VIJFTIG TINTEN GRIJS
Truus Hoezen (67) en Ad van Zoggel (71) verloren beide hun partner aan MS
LEKKER DAN!
Marieke van de Veerdonk is een wandelend receptenboek
‘DE RIJKDOM DIE WIJ HEBBEN, IS HELEMAAL NIET RELEVANT’
Homeopaat Annelie Smits reist elk jaar naar Kenia om les te geven
BEELDIG
De mooiste foto’s over licht, aan elkaar gedicht door Mariëlle van Schijndel
IMPORT & EXPORT
Glicia Simões verliet Brazilië, Hanny Limbeek woont er nu
DIE KEN IK VAN GEZICHT
Je ziet ze elke week, misschien wel vaker dan je buurman.
Maar wat weet je van ze?
‘WE ZIJN GEEN TUTHANNESEN’
Mantelzorgen zwaar? Ja. Maar het kan ook gewoon heel mooi zijn!
WERELDREIS
Waar hebben Bart Hendriks en zijn vrouw Tinny eigenlijk niet gewoond?
BINNENBLIEKEN
Duizenden telefoontjes voor een levend geschiedenisboek

ADVERTEREN?
Ben je lekker gemaakt
door BaMi? Dan wil je er
natuurlijk ook in
adverteren! Vinden we
fijn, dus neem contact op.

Willy Bouwman
(06) 27 06 22 74
ine.nl
adverteren@bami-magaz

GRUTS
Ralph van den Berg is stadionspeaker bij PSV
JONGE MENSEN, GROTE DROMEN
Koen van Geenen en Frenk Langenhuijsen maken tijd voor taart
WIL IEMAND MIJN BADMUTS?
OF EEN OUD FOTOROLLETJE ?
Geven, vragen en lenen op Facebook
ALIAS
Proficiat van Iepke
PEPER
Windmolens op De Brand: verrijking of vervuiling?

* op de cover Marieke van de Veerdonk foto door Claartje ten Have
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de beste kleine HEMA in zuid- Nederland

VAN BAMI TOT BEUGELBOX
EN KATTENKUBUS

Het succes van BaMi is mede te danken aan drukwerkspecialist Graphic in Mind:
Michael Swanenberg en Karin Snoeren regelen voor ons het beste drukwerk, tegen
de beste prijs. En ze doen nog véél meer!
Tekst Marenna van Reijsen Foto Claartje ten Have

Cadeau of Inspiratie?

!

kom kijken naar onze nieuwe cadeau
afdeling en onze nieuwe woon
accessoires afdeling en laat je
inspireren. Wekelijks nieuwe artikelen.

“Veel mensen denken dat in elke drukkerij

zoals posters, roll-up banners, panelen,

pagina’s, gedrukt op ‘bijbelpapier’ voor

dezelfde drukpers staat. Maar dat is beslist

vlaggen, flyers en uitnodigingen. Zelfs het

Würth. Of neem de golfkartonnen,

niet zo! Voor allerlei soorten drukwerk

drukken van één boek is nu betaalbaar.”

stapelbare Royal Canin kattenkubus.

zijn andere machines nodig”, vertelt Karin.

En de 40.000 bedrukte, kunststof

“Graphic in Mind zoekt voor klanten naar

GEEN ‘NEE’ VERKOPEN

beugelboxen met draagtassen voor een

een gespecialiseerde producent, waar

Bij zijn laatste werkgever, alweer 25 jaar

orthodontistenvereniging”, somt hij op.

de opdracht het beste past. We kijken

geleden, verkocht Michael behalve

“Wij nemen het doel en de toepassing van

naar papierkeuze, formaat en omvang,

computerformulieren heel vaak nee.

het drukwerk als uitgangspunt, zo komen

expertise, levertijd en prijsstelling”, vult

Want enveloppen, boeken, blocnotes en

we tot de beste oplossing. We ontleden de

Michael aan.

brochures… die drukten ze niet. “Maar als

opdracht”, noemt Michael het. Graphic in

we dat nou eens bij een andere producent

Mind heeft met deze aanpak al veel geld

PRINTENPROMOTIE.NL

neerleggen?’, vroeg ik mijn baas. Hij wilde

bespaard voor haar klanten. Binnenkort

Over de toename van digitale handel

het niet. ‘Dan doe ik het zelf’, dacht ik.” Zo

ook voor u?

maakt Michael zich geen zorgen. “Ik

is Graphic in Mind ontstaan. Nee verkoopt

zie juist mogelijkheden. Websites

Michael tegenwoordig niet meer.

moeten gepromoot worden en

“We leveren van alles. Denk aan

producten verstuurd, daar komt vaak

een hardcover boek van circa 2.500

Kerkwijk 16		

+31 73 503 3000

5258 KC Berlicum

www.graphicinmind.nl

drukwerk bij kijken. Bovendien: met
internettoepassingen kun je drukwerk
persoonlijker maken. Jezelf onderscheiden
wordt steeds belangrijker.” Graphic in
Mind ziet ook de voordelen van online
drukwerk: “Daarom zijn we de website
www. printenpromotie.nl gestart. De site
is zo ingericht dat je snel een bestelling
plaatst voor het drukwerk dat jij nodig hebt.
Uiteraard voor een passende prijs”, legt
Karin uit. “Denk aan promotiemateriaal
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GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

TEGELWERK

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.

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk
in (natuursteen) vloeren, badkamers,
toiletten en keukens.
Voor complete verbouwingen en

Bestuur

Bezorging

Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen

Heb je BaMi niet ontvangen of wil je

aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

bezorger worden? Mail dan met Hans van
Breugel, bezorging@bami-magazine.nl.

Redactie
Werststeeg 16, Berlicum

t: 073 503 3432

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

m: 06 5386 1550

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

Losse verkoop

Hoevenaars, Marenna van Reijsen, Edwin Timmers, Edith Verhoeven, Marlie

Losse nummers kosten € 2,50 en

van Zoggel. Ideeën of opmerkingen zijn welkom!

zijn te koop bij Mieke Wijgergangs,

Mail ze naar redactie@bami-magazine.nl of deel ze op Facebook.

Mercuriusplein 55, Berlicum

Ontwerp en opmaak

Abonnementen

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

Woon je niet in Berlicum of Middelrode,
maar wil je BaMi toch thuis ontvangen?

Drukwerk

Mail naar

Graphic in Mind

abonnementen@bami-magazine.nl.

Oplage

Correspondentieadres

4.450

BaMi Magazine
Braakven 79a
5258 AH Berlicum

Social media
Ralph van den Berg, Annemarie Steenbergen

Advertenties
Wil je adverteren in BaMi? Neem dan contact op met Willy Bouwman,
(06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl.

www.bami-magazine.nl

www.facebook.nl/bamimagazine.nl
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NIEUW:

ABONNEMENTEN
(OOK LEUK ALS CADEAUTJE)

Om het onze lezers buiten Berlicum en Middelrode extra gemakkelijk
te maken, bieden we vanaf het volgende blad (nummer 6, zomer) ook
abonnementen aan. Voor € 30,- per jaar ontvang je vier keer verse BaMi in je
brievenbus (dit is inclusief verzendkosten binnen Nederland).
Voor de drie resterende nummers in 2015 betaal
je dus nog € 22,50.
Wil je een jaarabonnement op
BaMi cadeau doen? Ook dat kan!
We hebben mooie cadeaubonnen klaarliggen.
Mail naar abonnementen@bami-magazine.nl voor meer informatie.
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Truus Hoezen (67) en Ad van Zoggel (71) kennen elkaar, omdat
ze allebei een partner hadden die leed aan MS. Ze verloren hun
partner nog geen drie maanden na elkaar. Toch zou het nog twee
en een halfjaar duren voordat ze toenadering zochten. “Het was
een gelukkig toeval”, zegt Ad met een stralend gezicht.
Tekst Brenda Gil-Toresano Foto Nanneke Hoevenaars

Liefde op het eerste gezicht was het niet. Truus en Ad leerden elkaar in 1980 een beetje
kennen, vanwege het noodlot dat ze deelden. Beiden kwamen bij dezelfde huisarts met hun
zieke partner. “We hebben allebei jarenlang tot het einde vol overgave voor onze partner
gezorgd”, vertelt Truus. “Ad heeft zelfs een aangepast huis gebouwd, zodat zijn vrouw niet
naar een verpleeghuis hoefde. Hij wilde haar zelf verzorgen.” In die heftige tijd zagen ze
elkaar wel eens met zijn vieren, maar van romantiek was toen absoluut geen sprake. “Het
enige wat ik toen dacht was: wa zunt da da skon vrouwke da mee moet make”, herinnert Ad
zich. Truus dacht hetzelfde: “Zonne skonne vent. Wa zunt dat-ie da ook mee moet make.”

50 tinten grijs

STERFBED
Verder gingen de gevoelens voor elkaar in die periode niet. Toch dachten anderen

‘EEN

GELUKKIG

TOEVAL’

duidelijk al wél na over een mooie toekomst voor Truus en Ad. De suggestie kwam uit een
onverwachte hoek, vertelt Truus: “Op zijn sterfbed zei mijn man tegen me: ‘Je moet maar
vlug een ander nemen, want aan mij heb je weinig gehad’. Toen noemde hij Ad. Hij heeft
hem meerdere keren genoemd als potentiële nieuwe vriend voor mij.”
Na de dood van hun partners zou het nog twee en een halfjaar duren voordat er ruimte
was voor een nieuwe relatie. “Toen pas was ik klaar. Klaar met het verwerken van het verlies
van mijn man en klaar met de eenzaamheid. Ik voelde me al zo lang alleen”, vertelt Truus.

‘Op zijn sterfbed
zei mijn man:
‘Je moet maar
vlug een ander
nemen, want aan
mij heb je weinig
gehad’. Toen
noemde hij Ad’

“Ik pakte de telefoon en belde Ad.” Hun eerste afspraakje was op Kasteel Heeswijk. “Ik weet
het nog precies. Het was 17 augustus 1996. Vanaf toen zijn we een paar maanden lang elk
weekend samen gaan fietsen. En van het een kwam het ander,” vertelt ze lachend.
BRUIDSSUITE
Truus en Ad hebben nu ruim achttien jaar een relatie. Al die tijd hebben ze hun eigen huis
gehouden, al zouden ze dat nu graag anders zien. Enige tijd geleden besloot Ad zijn huis te

12 bami
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‘Vroeger hield
ons moeder
altijd een oogje
in het zeil. Dan
hield je je wel in.
Tegenwoordig is
het allemaal veel
hendiger. Ha! Ja,
dat is echt zo’
koop te zetten, om bij Truus te gaan wonen. Afgelopen december zou het gaan gebeuren,

geleid. Die ruimte moet je elkaar blijven

maar helaas ging de verkoop vooralsnog niet door. “Ik had nog speciaal mijn slaapkamer

geven, ook al vergt dat weleens wat van de

gepimpt, het is een soort bruidssuite geworden. Kom maar eens kijken”, nodigt Truus uit.

ander.”

“Het is geen verspilde moeite, hoor. We hopen dat het huis in Heeswijk binnenkort alsnog
wordt verkocht, zodat Ad bij mij in kan trekken.”

TEER PUPKE
Truus vertelt enthousiast verder. “Ik weet

VRIJER

nog heel goed dat Ad voor het eerst bij

Truus pakt er een briefje bij, ze heeft een lijstje opgesteld met dingen die ze wil vertellen.

mij thuis was. We zouden gaan fietsen.

Lachend vertelt ze dat ze nu een vrijer seksleven heeft. “Vroeger hield ons moeder altijd

Ad zette mijn fiets buiten en controleerde

een oogje in het zeil. Dan hield je je wel in. Tegenwoordig is het allemaal veel hendiger. Ha!

mijn banden. Ik vond dat echt ongelofelijk

Ja, dat is echt zo. Je hoeft met niks en niemand rekening te houden. Om onze relatie op peil

lief. Onderweg bood hij me al fietsend een

te houden, moeten we natuurlijk ook veel blijven oefenen!”, grapt Truus, verwijzend naar de

pepermuntje aan. Dat vond ik zo attent!

naam van deze rubriek. “Weet je, het stiekeme van vroeger was leuk, maar het vrijere van nu

Nu nog kan Ad volgens Truus ontzettend

zeker ook!”

lieve opmerkingen maken. “Bijvoorbeeld
als ik klaag over mijn snotneus, wanneer

FOTO’S

ik verkouden ben. Dan zegt-ie: ‘Wa bende

Truus en Ad praten gemakkelijk over hun overleden partners. “We begrijpen elkaar goed,

toch ‘n teer pupke’. Dat klinkt zó lief”, zegt

dat komt natuurlijk door wat wij hebben meegemaakt. We hebben veel respect voor elkaar,

ze warm. “Met zulke gewone, kleine dingen

de foto’s van onze overleden partners hangen nog steeds aan de muur. Zij horen er ook bij.

maakt hij mij heel blij.”

Ze waren en blijven een groot deel van ons leven.” Samen stralen ze tevredenheid uit. Ad
lijkt de rust zelve en Truus is zeer spraakzaam. “Ik ben een trubbelkont en Ad is heel rustig.
Dat moeten we accepteren van elkaar. We hebben altijd allebei ons eigen, drukke leven

bami 15

“Het mooiste aan eetcafé de Prins? Dat zijn de
uiteenlopende mensen die je hier tegenkomt. Zakenlui,
studenten, bouwvakkers, carnavalsvierders en
gezinnen – ze komen hier allemaal graag een hapje
eten of drinken”, vertelt eigenaar Stef Heijmans.

Stef is het meest trots op zijn team, dat
bestaat uit vijf koks, vijf mensen in de
bediening en vijftien oproepkrachten. “We
werken al heel lang met dezelfde mensen.
Dat, gecombineerd met ons gevarieerde
publiek, maakt het werk erg leuk. Als op
een zomerdag het terras vol zit, zijn we net

Onlangs onderging het succesvolle donkerbruine eetcafé aan de Hoogstraat een kleine
verbouwing. Er kwam een open keuken, waardoor je de koks aan het werk kunt zien. Er
kwamen tuindeuren voor meer daglicht en nieuw meubilair. “De Prins is weer helemaal bij
de tijd. Ook de menukaart is aangepast, de placemat maakte plaats voor een wekelijkse
Prinskrant met nieuwtjes uit Berlicum”, vertelt Stef. Wat blijft, is het laagdrempelige en
gastvrije concept. “We zijn voor iedereen aantrekkelijk, omdat onze prijzen lager liggen dan
die in een gemiddeld restaurant. De sfeer is lekker informeel, alsof je in een huiskamer zit.”

de Korte Putstraat van Berlicum!”
DE NOTARIS
De succesformule van de Prins kreeg een
vervolg in Schaijk. Begin 2014 begon Stef
daar restaurant De Notaris. „Bierbrouwerij
Heineken vroeg me om de zaak over
te nemen. Het was liefde op het eerste
gezicht! Een prachtig pand, dat na een

FEESTKROEG WERD EETCAFÉ

grondige verbouwing een schitterend

Horeca zit in het bloed van de 35-jarige Rosmalense ondernemer. „Na mijn VWO heb ik

restaurant werd. Wie Berlicum eens uit wil,

bewust gekozen voor de middelbare hotelschool. Persoonlijk contact met mensen vind ik

nodig ik van harte uit in Schaijk!”

belangrijk. Dat bereik je eerder in een eetcafé dan in een duur zakenhotel. Eind 2004 startte
ik in de Prins en op 1 januari 2007 nam ik de zaak helemaal over. Het viel in het begin niet
mee, om de feestkroeg om te bouwen tot eetcafé. De vaste gasten boden veel weerstand.
Maar het vasthouden aan de formule heeft gewerkt, want het is hier altijd druk.”

bami 17
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‘DE RIJKDOM
DIE WIJ HEBBEN,
IS HELEMAAL

NIET RELEVANT’
Homeopaat Annelie Smits reist elk jaar naar
Kenia om les te geven over haar vak. In Afrika
ziet ze veel ellende. Zelf is haar die ook niet
bespaard gebleven.

bami 21

Buitenritten
*
Ponykamp
*
Zorg

Na enige aarzeling wilde ze wel meewerken aan
een interview voor BaMi. De voordeur aan de
Haasekker zwaait open en het lachende gezicht
van Annelie verschijnt. Terwijl ze koffie en thee
zet, wijst ze naar vier enorme fotoalbums op
het aanrecht. “Mijn albums van Afrika, die heb
ik alvast voor jullie klaargelegd.” We gaan er
eens goed voor zitten.

Manege
&
Theetuin
Koesteeg 39
Berlicum
Bed & ontbijt

Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Edith Verhoeven

*
Vergaderen
*
Workshops

JIJ BENT DE ENIGE ERKENDE HOMEOPAAT IN ONS DORP. GEEN ALLEDAAGS
BEROEP. HOE IS DAT ZO GEKOMEN?
“Ik ben opgeleid als medisch analist en werkte een tijdje bij huisartsen. Sommigen

Tijd voor jezelf en tijd voor elkaar

waren homeopathisch huisarts. Wat zij deden, boeide mij enorm. Mijn jongste zoon
had hooikoorts en stotterde. Ik ging met hem naar een homeopaat en zag wat dat met
hem deed. Binnen twee weken was hij een ander kind! Hij bloeide op en stotterde niet
meer. In 1990 begon ik aan een deeltijdstudie homeopathie, om in 1996 mijn eigen
praktijk te starten.”
WAT SPREEKT JOU ZO AAN IN HOMEOPATHIE?
“Als homeopaat activeer ik met het juiste middel het zelfgenezend vermogen van
jouw lichaam. Je geneest jezelf dus als het ware. Als homeopaat combineer ik mijn
medische achtergrond met een stuk psychologie. Ik duik echt in iemands leven, om de
persoon te leren kennen en kijk daarnaast naar het genetische plaatje. Vaak vinden
mensen homeopathie zweverig. Dat is het absoluut niet. Het is juist een heel concreet

‘Mensen vinden
homeopathie vaak
zweverig. Dat is
het absoluut niet.
Het is juist heel
concreet’

vak. Door analytisch te denken, filter ik uit de brij aan informatie de symptomen en
signalen. Op basis daarvan beveel ik het juiste middel aan.”
JIJ HEBT JE HART VERLOREN AAN 4KENIA. WAT RAAKT JE DAAR ZO AAN?
“Het was altijd al een wens om als vrijwilliger iets met mijn vak te doen in Afrika. Naast
mijn eigen praktijk werkte ik tot een paar jaar geleden nog parttime bij de GGD. Die
baan heb ik op mijn 60e opgezegd, om jaarlijks vier tot zes weken naar Kenia te kunnen
gaan. Op een congres en via internet vergeleek ik alle medisch-/homeopathische
projecten met elkaar. De keuze viel op 4Kenia. Wat me aansprak, is dat kansarme,
jonge mensen opgeleid worden tot verpleger en homeopaat. Ik geloof in het
aanbieden van een goede opleiding, dat is de beste vorm van ontwikkelingshulp.”
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WAT DOET 4KENIA PRECIES?

twee dagen kwam ze terug naar de kliniek om me te omhelzen, zo dankbaar was ze dat het

“Op de Kenya School for Integrated

beter ging.”

Medicine krijgen studenten een driejarige
dagopleiding. Ze volgen reguliere en
homeopathische vakken. Die twee
geneeswijzen vullen elkaar prachtig aan.
Na het afronden van de opleiding vinden
studenten een baan in een ziekenhuis, of
ze starten zelf een kliniek in het dorp of
de krottenwijk waar ze vandaan komen.

STAAN ZE IN KENIA OPEN VOOR HOMEOPATHIE?
“Het is een nieuw begrip, maar ze staan er wel voor open. Ze zijn gewend aan
natuurgenezers – medicijnmannen - die met kruiden werken. Dit lijkt er een beetje op. Ze
vinden het normaal dat je op die manier kunt genezen. In het Westen hebben we lichaam
en geest losgekoppeld. De Kenianen staan dichter bij de natuur en zijn minder sceptisch
dan de Nederlanders.”

Ann doet dat ook, ze is een van mijn twee

WAT LEER JIJ VAN DE MENSEN IN AFRIKA?

Keniaanse dochters.”

“Daar zijn geeft me een goed gevoel. Ik doe iets nuttigs met mijn tijd en leven. Ik krijg er
een behandeling verwachtten. Mijn bezoek

zo ontzettend veel voor terug, bijvoorbeeld vriendschap en warmte. Ik leer er dat je met

WAT DOE JE DAN PRECIES VOOR ANN?

aan een afgelegen Masai-dorp zal ik ook

niets toch heel blij kunt zijn. De rijkdom die wij hier hebben, is helemaal niet relevant. Als

“Ik heb haar opleiding gesponsord. Ze

nooit vergeten. Er kwam een mevrouw

ik Kenianen vertel dat hier veel mensen depressief en eenzaam zijn, snappen ze dat niet.

is gaan studeren aan de universiteit.

bij me, die uren had gelopen. Ze had een

Hoe kun je ongelukkig en eenzaam zijn als je alles hebt wat je hartje begeert? In Kenia

Daarnaast werkt ze in haar eigen

oogontsteking, de pus droop eruit. De

zorgen mensen écht voor elkaar. Wordt er een kind ziek? Dan is er vaak geen geld voor de

kliniekje en geeft ze les. ’s Avonds struint

vrouw was in tranen nadat ze van mij een

behandeling. Maar er is altijd wel een bekende die een inzameling houdt, zodat het kind

ze de straten van Mombasa af om

paar homeopathische bolletjes kreeg, in

toch naar de dokter kan gaan. Kenianen hebben een positieve kijk op het leven en genieten

aidsvoorlichting te geven. Mensen zeggen

plaats van de injectie die ze vreesde. Na

van kleine dingen. Ze maken zich geen zorgen om de toekomst en blijven niet in het

weleens dat ontwikkelingswerk een
druppel op een gloeiende plaat is. Ik ben
het daar niet mee eens. Het is een olievlek.
Ann is een voorbeeld voor anderen. Zij
raken geïnspireerd door haar en kunnen
op hun beurt een rolmodel worden.”
HEEFT AFRIKA JE VERANDERD?
“Afrika doet iets met je. De mensen zijn
er puur, vrolijk, optimistisch, sociaal en
helpen elkaar. Dit project ligt in een klein
dorp, waar ik heel graag verblijf. Ik maak
daar het echte Kenia mee en kom op
plaatsen die een gemiddelde toerist nooit
zal zien. Zo behandelden we gevangen
in de Kwale Prison. De omstandigheden
waren mensonterend, gevangen zaten met
twaalven in een kaal hok. Ze waren al blij
dat we naar ze luisterden, laat staan dat ze
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‘Ontwikkelingswerk
is geen druppel
op een gloeiende
plaat. Het is een
olievlek’

verleden hangen. Ze leven in het heden. Als ik daar ben, kijk ik geen televisie en lees ik geen
krant. Ik onttrek me aan alle ellende in de wereld waaraan ik toch niets kan veranderen. Ik
leef daar gewoon in het nu. Dat geeft zoveel rust.”

‘In korte tijd mijn
man en zoon
moeten afgeven,
was heel zwaar. Ik
heb veel gehuild,
maar wilde ook
door. Van piekeren
werd ik nog
ongelukkiger’

KUN JE DAT GEVOEL VASTHOUDEN ALS JE TERUG IN NEDERLAND BENT?
“Ik ben door mijn bezoeken aan Kenia veranderd. Ik besef hoe rijk ik ben en dat materiële
dingen niet belangrijk zijn. Het gaat om de interactie tussen mensen en de verbinding die
je voelt met anderen. Het moment telt. Ik heb daar mensen ontmoet die veel meer ellende
hebben meegemaakt dan ik en die desondanks gewoon vooruit kijken. Die blij kunnen zijn
met iets kleins.”
JE DOELT OP HET OVERLIJDEN VAN JE MAN EN ZOON?
“Ja. Peter is in 1999 op zijn 53e tijdens onze vakantie in Normandië totaal onverwacht
overleden. Hij ging een stuk fietsen en is niet meer teruggekomen. Hersenbloeding. Op mijn
48e was ik ineens weduwe. Nog geen drieënhalf jaar later stierf onze jongste zoon, Thijs. Als
je een kind verliest, verlies je een stuk van jezelf. Het is anders dan een partner verliezen,
hoe moeilijk dat ook was. In relatief korte tijd twee dierbaren moeten afgeven, was heel
zwaar. Ook voor Bram, mijn oudste zoon.”
HOE HEB JIJ JE DOOR DIE MOEILIJKE PERIODE HEENGESLAGEN?
“Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Voor mij was het belangrijk dat ik erover kon praten
met vrienden en familie. Met Bram heb ik veel gepraat over het waarom – waarom moest
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dit gebeuren? Binnen twee weken ben
ik weer gaan werken en sporten. Mijn
collega’s en vrienden heb ik een brief
geschreven. Daarin gaf ik aan dat ze me
het meest konden helpen door zo normaal
mogelijk met me om te gaan. Ik wilde door,
omdat ik merkte dat ik van piekeren nog
somberder en ongelukkiger werd. Wat
niet wil zeggen dat ik vluchtte voor mijn
verdriet. Ik heb heel wat tranen gelaten,
als ik alleen in de stromende regen bij
Seldensate liep. De dalen waren in het
begin ontzettend diep en lang. Er waren
weinig lichtpuntjes, maar ze waren er.
Daar probeerde ik me op te richten. Ik
wilde oog houden voor de dingen die ik
nog wel had. Vooruit kijken en niet alleen
maar achterom. Ik heb geaccepteerd
dat mensen het moeilijk vonden om
me te benaderen. Wat mij hielp was het
aangeven van mijn grenzen. Ik liet mijn
leven niet leiden door wat anderen van me
verwachtten. Neem de regie in eigen hand.
Wil je rouwen? Doe dat dan. Wil je lachen?
Dat mag!”
WAT HEB JE VAN DIE MOEILIJKE
PERIODE GELEERD?
“Dat het leven een geschenk is. Er zijn
zware en moeilijke momenten, maar ook
genoeg prachtige, leuke dingen. Van de
moeilijke momenten leer je, je wordt een
wijzer mens. Wat mij is overkomen, heeft
me veranderd en gevormd. Ik heb geleerd
heel bewust te leven. Te genieten van al
het moois dat er op mijn pad komt. Maar
bovenal dat je niets moet uitstellen wat je
echt belangrijk vindt.”
www.4kenia.nl
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Beeldig

LICHT

Een aantal van de ingezonden foto’s zijn
gemaakt door fotoclub Shot ‘71.

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

NIEUW

Denk breed - van je nieuwe auto tot
pasgeboren lammetjes, alles mag.
Mail jouw beelden naar
redactie@bami-magazine.nl.

Een palet va
n kleuren
Als het vroe
ge ochtendli
cht
Haar weg vin
dt boven het
kanaal
Een prachtig
vergezicht
Roze, paars
, geel, oranje
Kleurt de lu
cht boven he
t land
Een niet uit
te leggen wo
nder
Het gaat bov
en het verst
and
IJskristallen
, je voelt de
kou
Van de schr
ale winterzo
n
Het witte lic
ht, net zoals
De kroonluc
hter aan ’t p
lafond
Kinderen m
et sterretjes
Verwonderin
g op het gez
icht
Wat is het m
ooi, ons dorp
Stralend in
het licht
Tekst Mariëlle

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
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s:
Winnarekkers
Rita De

van Schijnde

l

Caroline Frunt

praktijk voor massagetherapie
Massagetherapie kan je helpen bij het (leren)
ontspannen en voelen van je lijf.

Advertorial

Aanraking van de huid kan iedere keer anders worden
ervaren: de ene keer ongevoelig, een volgende keer
overgevoelig. Daarom biedt massagetherapie een
massage op maat:

Wat heb jij vandaag nodig?
Ook heel geschikt voor kinderen.
Vraag naar de kennismakingsaanbieding:
carolinefrunt@hotmail.com
Bleijendaalseweg 10, 5258SR Berlicum; tel. 06 188 18 058

“DE KRACHT VAN HET ZELF KUNNEN”
Wijkverpleegkundigen Marijke Langewouters en Nicole van Well vormen samen
met hun collega’s het Vivent Thuiszorgteam. Vanuit Gezondheidscentrum Berlicum
staan zij voor u klaar, als u vragen heeft over zorg of welzijn.
Tekst Anneke Vogels - van Eijk Foto Edith Verhoeven

“Wij zijn een luisterend oor en helpen

hebben daardoor korte lijntjes met de

kan ze nu weer alles zelf”, vertelt Nicole.

onze cliënten door praktische oplossingen

huisartsen. Daarnaast hebben we intensief

“Ook kan een ergotherapeut enorm

aan te dragen voor hun zorgvragen”, zegt

contact met andere zorgprofessionals en

helpen, bijvoorbeeld als je zelf je jas niet

Marijke. “We krijgen zeer uiteenlopende

vrijwilligersorganisaties, zoals Stichting

meer aan kunt doen. Zelfs als je het al

vragen: van ‘Hoe kan ik zelf mijn

Welzijn Ouderen”, licht Marijke toe.

jaren niet meer zelf hebt gedaan, kun je

steunkousen aantrekken?’ tot ‘Ik ben op

met training en praktische tips veel meer

zoek naar een hobby’.” Nicole vult haar

SUCCESVERHALEN

bereiken dan je denkt. Het is onze rol om

collega aan: “Ons doel is om cliënten zo

“Wij willen stimuleren dat mensen het

mensen op die manier verder te helpen.”

lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

maximale uit zichzelf halen. We vragen

Wij denken niet in beperkingen, maar in

niet meer: ‘Wat kunt u niet doen?’, maar:

mogelijkheden.”

‘Op welke manier kunt u het wél zelf
doen?’. En dat is een totaal andere mind-

Vivent Thuiszorg Berlicum
06 – 54 37 23 67
24 uur bereikbaar
Iedere woensdag van 13.00 tot 14.00 uur

CENTRAAL

set”, vertelt Nicole. Dat deze positieve

is het inloopspreekuur

De centrale uitvalsbasis van het

benadering echt verschil kan maken,

Vivent Thuiszorgteam maakt het extra

merken Marijke en Nicole regelmatig. “Een

gemakkelijk om die mogelijkheden ook

cliënte kreeg jarenlang zes dagen per

aan te boren. “Wij zijn gevestigd in het

week hulp. Maar hoe minder je doet, hoe

Gezondheidscentrum in Berlicum en

stijver je wordt. Dankzij intensieve training

Gezondheidscentrum Berlicum
Milrooijseweg 45-61
5258 KG Berlicum
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IMPORT
Glicia Simões

‘IN SPIJKERBROEK NAAR EEN BRUILOFT…?
CARAMBA, NÉÉ!’
De Braziliaanse Glicia Simões (46) woont al vijftien jaar in Nederland, maar aan
sommige dingen kan ze nog steeds niet wennen. “Vrouwen gaan hier rustig in
spijkerbroek naar een bruiloft. Dat vind ik onvoorstelbaar!”, lacht ze. Toch is ze
ook met veel dingen blij: “Je kunt hier echt rekenen op mensen.”

&

EXPORT
Hanny Limbeek

‘IN BRAZILIË HOOR JE OVERAL MUZIEK,
ZELFS BIJ DE BUSHALTE’
Na een afwezigheid van vijf jaar was Hanny Limbeek (60) deze winter weer
eens in Nederland. Hoeveel ze ook van het vrolijke buitenleven in Brazilië
houdt… Ze was toe aan een vakantie. “De ellende van de gezinnen waarmee
ik werk, hakt erin.”

Tekst : Laura van der Burgt Foto Edith Verhoeven

Glicia is sinds 2002 getrouwd met Mark

ziekenhuizen, justitie. Dit land is veilig en

DANSJURKEN

Hanny woont sinds 2006 in Brazilië met

Açúcar Alagoas in Brazilië. Zuster Odiliana

arme binnenland. “Ik werk samen met

Frunt. Ze wonen met hun kinderen

betrouwbaar”, vindt ze. Wennen moest

Ander groot verschil is de kledingstijl

haar man João. “Ik leerde hem daar ruim

Smits had Hanny gevraagd om bij haar

vier stichtingen uit Nederland. Dankzij

Pedro en Lucas in zijn ouderlijk huis aan

ze wel aan de afstandelijkheid van haar

van Nederlandse vrouwen. “Ik ben

dertig jaar geleden kennen. Een tante van

te komen werken. “In Brazilië is het nooit

hen kunnen studenten naar onze

de Doornhoek. “Een vriendin heeft ons

nieuwe dorpsgenoten. “In Brazilië raken we

weleens totaal overdressed op een

een vriendin was van de Missiezusters uit

stil. Je hoort overal muziek, zelfs bij de

parochieschool en kunnen gezinnen eten,

gekoppeld”, vertelt Glicia. “Ik was een jaar

elkaar aan bij elke ontmoeting. De mensen

bruiloft verschenen. Mark had me nog

Asten en werkte op een parochieschool.

bushalte. Er is altijd wel ergens een feestje”,

medicijnen en kleren kopen. Er is heel

gescheiden, toen Marcia ons ‘toevallig’

zijn uitbundig en vrolijk. In Nederland krijg

gewaarschuwd. Hakken, make up, jurk met

Samen met mijn vriendin ging ik er vaak

vertelt Hanny. “De mensen zijn gemakkelijk,

veel ellende: drugs, alcohol, mishandeling,

tegelijk bij haar thuis uitnodigde. Het klikte

je alleen een uitgestrekte hand”, grinnikt

mooi decolleté - ik vond dat normaal. Tot

op bezoek. Tijdens een van mijn bezoekjes

warm en open. Ik maakte snel vrienden.

corruptie. Als Westerse vrouw kan ik niet

meteen.”

ze. “Vriendschappen opbouwen is best

mijn ontzetting waren de andere vrouwen

ontmoette ik João, hij was een van de

Dat werd minder toen ze ontdekten dat ik

overal alleen over straat. Hoewel ik die

moeilijk voor een buitenstaander. Maar als

gewoon in spijkerbroek. Caramba, dat

adoptiestudenten”, glimlacht ze.

me voor de armen inzette. Zo oppervlakkig

vrijheid mis, doe ik dit werk met heel mijn

AANRAKEN

het lukt, heb je aan een Nederlander een

kan toch niet! Daarom verkoop ik nu zelf

kan het dus ook zijn.”

hart. Als een gezin voor het eerst aan tafel

Wat Glicia het meest waardeert

vriend voor het leven. In Brazilië zijn de

ontworpen feestjurken, vooral voor salsa-

WARM EN OPEN

aan Nederland, is dat alles zo goed

contacten oppervlakkiger.”

en tangoavonden. Het doet me goed als ik

Na tien jaar samenwonen aan de Veedijk

IETS BETEKENEN

Nederlandse vrouwen daarin zie stralen.”

in Berlicum vertrok het stel naar Pão de

Voor haar werk gaat Hanny naar het

is georganiseerd. “Het onderwijs,
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kan eten, dan geeft mij dat veel voldoening.”
Doneren? www.vriendenvanbrazilie.nl
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APK voor slechts
€ 19,95 all-in
APK voor slechts
sthcels roov KPA
€ 19,95 all-in
ni-lla 59,91 €
APK voor slechtsalle Voor
m
€ 19,95 all-in i.c.m. ondeerkerhn:oud
APK
GRATIS!

• Altijd binnen 3 dagen terecht
•• Altijd
Altijd €
€ 19,95
19,95 all-in
all-in

Altijd klaar terwijl u wacht !

• Altijd klaar terwijl u wacht
• Altijd € 19,95 all-in
• Altijd binnen 3 dagen terecht
• Altijd klaar terwijl u wacht

Tekst: Marenna van Reijsen Foto’s: Nanneke Hoevenaars

’S MIDDAGS VRIJ
ZIJN ZIT ER
NIET MEER IN

• Altijd klaar terwijl u wacht

• Altijd binnen 3 dagen terecht
• Altijd € 19,95 all-in
Josklaar
vanterwijl
Boxtel
Middelrode
• Altijd
u wacht
Haffertsestraat
21,
073-5032911,
www.josvanboxtel.nl
• Altijd binnen 3 dagen terecht

Je ziet ze elke week. Misschien wel vaker dan je buurman.
Maar wat weet je eigenlijk van ze? Maak kennis met
‘buitendorpsen’ die je alleen van gezicht kent.

ni-lla 59,91 € djitlA •
thceret negad 3 nennib djitlA •
thcaw u ljiwret raalk djitlA •

Naam: Reinier van den Berg
Bekend van: de pakketjes die hij bezorgt
Leeftijd: 29
Woont in: Den Bosch
“Soms zucht ik weleens, als ik op één dag 160 pakjes
moet afleveren. Maar toch lukt het me steeds weer. Als
ZZP’er bezorg ik al bijna vijf jaar de pakketjes voor Post
NL. ’s Ochtends om zes uur rijd ik met mijn bus naar
Breda om zakelijke pakketjes af te leveren. Terug in Den
Bosch laad ik in voor Berlicum. Een paar jaar geleden
ging ik op zomerse middagen nog lekker zwemmen in de
IJzeren Man. Maar er zijn er zoveel pakketjes bijgekomen,
dat ik het nu met de zonnebank moet doen.
Ik kom graag in Berlicum. Het is echt een dorp, ons kent
ons. Ik weet precies bij wie ik een pakje kan afleveren,

€ 19,95 all-in
APK voor slechts

als mensen niet thuis zijn. Voor mij is dat keihendig, hoef
ik niet terug te komen! Veel geks maak ik hier niet mee.
Behalve met carnaval, dan staat jullie dorp op zijn kop.
Vooral in Middelrode.
Ik zat op het atheneum, maar ik was zo’n lastige leerling
dat ik me eerst moest bewijzen op de havo. Dat is
jammer genoeg niet gelukt. Toch ben ik heel gelukkig
met wat ik nu doe, ik val altijd met mijn neus in de boter.
Niet dat dit werk me kwam aanwaaien hoor, ik heb wel
honderd baantjes geprobeerd. Ik maak lange dagen,
maar ik heb gelukkig weinig slaap nodig. Als ik straks een
gezinnetje heb, ga ik wel minder werken.”
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VROEGER
GING IK LANGS
DE DEUREN
Naam: Robert Smits
Bekend van: de markt in Middelrode
Leeftijd: 39
Woont in: Schijndel
“De seizoenen, die maken mijn werk mooi. Ik houd van de

KLEINE
KINDEREN
KRIJGEN ALTIJD
EEN APPELTJE
Naam: Nettie van Wamel
Bekend van: de appelboer in Middelrode
Leeftijd: 66
Woont in: Uden

kleuren, geuren en smaken die horen bij elk seizoen. Ik
zou graag steeds nieuwe salades willen maken en verse
soep laten proeven op de markt.

“Eigenlijk ben ik gepensioneerd, maar ik doe dit werk nog
zo graag. Mensen ontmoeten elkaar hier, we hebben vaak
hele persoonlijke gesprekken tussen de appels en peren.

Als 13-jarige jongen ging ik samen met mijn broer op
zaterdag langs de deuren, met groente en fruit. Dat deed
mijn vader ook, gewoon aanbellen. Al snel hadden we
vaste klanten. Vijftien jaar geleden ben ik dat voor mezelf
gaan doen.

Sommigen komen al meer dan veertig jaar bij ons fruit
kopen. Als er kleine kinderen meekomen, geniet ik echt.
Ze krijgen altijd een appeltje mee, dat heb ik van mijn
moeder overgenomen. Ik vind de mensen hier hartstikke
fijn.

’s Ochtends vroeg weg, langs de deuren, en ’s avonds
thuiskomen met een lege wagen. Superleuk was dat.

Ik was vroeg weg uit Middelrode. Ik ging eerst naar een

Maar ja… De dagen werden steeds langer, want de

internaat voor de middelbare school en daarna in Den

mensen waren steeds minder thuis. Vaak kon ik pas aan

Bosch naar het hbo. Ik werkte als docent zorgvakken in

het eind van de middag terecht. Toen het vrouwke erbij

Culemborg en later als sociaal-economisch adviseur bij

kwam, wilde ik zelf ook vaker thuis zijn. In februari is ons

ZLTO in Uden. Daar woon ik nog steeds. Bij ZLTO moest

derde kind geboren.

ik door privéomstandigheden stoppen, soms gebeuren
er dingen in je leven die je moet accepteren. Ik heb

Ik sta nu op zes markten, in Mirroi zouden er van mij best

daarna nog lang met veel plezier gewerkt als consulent

nog wat kramen bij mogen. Ik heb veel vaste klanten. Van

vrijwilligerswerk.

hen weet ik precies wie wanneer komt, bij sommigen kan
ik de klok erop gelijk zetten. Het is lekker gemoedelijk

Mijn broer Frans nam het fruitbedrijf over van mijn

hier. Wat ik nooit zal vergeten, is die keer dat de bakker

ouders. Hij zorgt voor de teelt en het economische

met kraam en al wegwaaide tijdens een storm. Dat vond
ik zo erg voor hem. Het weer is onze grootste concurrent,
met slecht weer blijven de mensen liever binnen. Zelf
heb ik het nooit koud. Ik praat mezelf gewoon aan dat ik
ertegen kan.”
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deel. Mijn moeder deed nog lang de fruitverkoop, maar
dat ging niet meer. Toen heb ik het overgenomen. Zo
komen er altijd weer nieuwe mogelijkheden op je pad. Ik
boetseer graag en volg in Arendonk een opleiding voor
kunstschilderen. Het leven is goed zo.”
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IK BEN OP
ZEE GERED
Naam: Giang Vink Thang
Bekend van: de loempiakraam
Leeftijd: 52
Woont in: Helmond
“Het was wel lekker warm op die boot, als je het
vergelijkt met Nederland. Maar de reis duurde erg
lang. Vier dagen en vijf nachten was ik onderweg.
Met vijftig mensen zaten we op een boot van dertig
meter lang en vier meter breed. Het was heel
gevaarlijk, vooral toen het begon te stormen. Als ik in
Vietnam was gebleven, had ik tegen de Rode Khmer
moeten vechten. Mijn vader betaalde geld aan een
tussenpersoon, zodat ik met de boot mee kon. Mijn
ouders waren bang dat ik de oorlog niet zou overleven,
ze gunden mij een toekomst in een ander land.
Toen de storm verergerde, werden we gelukkig
opgemerkt door de kapitein van een Nederlands
mammoetschip. Het duurde de hele dag, voor we veilig
aan boord konden. We voeren naar Rotterdam, van
daaruit ben ik naar het opvangcentrum in Harlingen
gebracht. Ik heb er mijn vrouw ontmoet, zij was ook
een Vietnamese bootvluchteling. Dat is nu 25 jaar
geleden.
We hebben twee zoons van 23 en 24 jaar en wonen
in Helmond. Van daaruit ga ik met mijn kar naar
Maasbracht, Swalmen en Berlicum. Ik kom hier al meer
dan twintig jaar. Ik vind het heel gezellig hier, maar
het is wel koud in Nederland. Ik ben een paar keer
terug geweest naar Vietnam, maar de reis is heel duur.
Gelukkig skype ik elke week met mijn moeder.”
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OM HALF
ZES OPSTAAN
WENT NOOIT
Naam: Natasja van de Meulenreek
Bekend van: groentekraam Mercuriusplein
Leeftijd: 42
Woont in: Nuland
“Op vrijdag toeteren ze vaak naar me vanaf de
rotonde, zoveel mensen ken ik hier vort. Soms loop
ik in de stad en dan zie ik een bekend gezicht. Even
later weet ik dan waarvan: uit Berlicum. Ik vind de
mensen gezellig hier; vriendelijk en altijd in voor een
praatje. En het plein is een leuke werkplek, met al die
verschillende winkels eromheen.
Ik ben alleen, ga vaak naar vriendinnen en sport veel.
Wat ik heel graag doe, is naar de kapper gaan. Het
liefst probeer ik elke keer een ander kleurtje. Ik heb
al veel kleuren gehad, maar koper is mijn favoriet. Ik
houd ook van winkelen, gezellig even de stad in gaan.
Hoe ik hier terecht kwam? Ik was bevriend met Bert en
Monique en ze zochten iemand. Dat is nu twintig jaar
geleden. Ik vind het nog steeds leuk, buiten werken
vind ik fijn. Al worden die winters wel steeds langer,
ik baal weleens van de regen en de kou. En om half
zes opstaan… Dat blijft echt vroeg in de winter. Op de
andere dagen werk ik binnen, bij Bakkerij van Doorn in
Heeswijk.
Ik heb niet geleerd. Ja, lang geleden voor
administratief werk. Ik zou best een eigen winkel
willen hebben, maar waarin weet ik niet. Als ik voor
mezelf werk, heb ik misschien nog meer ‘drive’.”
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Advertorial

ONTDEK HET

GROOTSTE

ASSORTIMENT
VAN BRABANT!
Tekst Marenna van Reijsen Foto Nanneke Hoevenaars

In het voorjaar van 2014 bezocht Elsbeth als bestuurslid
Jeugdzaken van LTV Berlicum de winkel van Yvo Dubbeld.
Hij vertelde haar dat hij een vacature had. “’Jij bent op
zoek naar mij’, reageerde ik direct. Een paar gesprekken
later had ik de baan. Een halfjaar later was ik medeeigenaar!”, vertelt Elsbeth.
PARTNER VOOR VERENIGINGEN
Tennis & Hockey Today is actief bij tennisverenigingen van
Beneden-Leeuwen tot Vught en Vlijmen. Ze verzorgen
de kleding van competitieteams, bieden een service voor
racketbespanning of openen - zoals bij LTV Berlicum - een
Tennis Today servicepunt. Als sponsor ondersteunen ze
diverse toernooien in de regio.
OOK HOCKEY
Elsbeth, opgegroeid in een actief hockeygezin, richtte zich
na haar start direct op uitbreiding van het assortiment
met hockeyproducten. De naam van de winkel
veranderde daarmee in Tennis én Hockey Today. “We

Sport is nog steeds een grote passie
van Elsbeth Ritsema, die is opgeleid als
gymnastieklerares. De gedachte aan een
eigen sportwinkel in Berlicum spookte
weleens door haar hoofd, maar het werd
nét iets anders. Sinds oktober 2014 is ze
samen met Yvo Dubbeld eigenaar van Tennis
& Hockey Today in ’s Hertogenbosch. “Wij
hebben het grootste assortiment in Brabant.
Maar groot zijn is niet het belangrijkste. Hier
slaag je altijd, daar gaat het om!”
verkopen nu ook sticks, scheenbeschermers en kleding. Daarnaast willen we
de succesvolle samenwerking die we hebben met tennisclubs, ook opzetten
met hockeyclubs.”
GOEDE SERVICE
Elsbeth doet haar werk met veel plezier. “Ik heb een compleet nieuw leven,
daar geniet ik van.” Dat merken de bezoekers ook die middag in de winkel.
Iedereen wordt enthousiast en zorgvuldig geholpen. Ze kunnen er in alle rust
kleding passen, hockeysticks uitproberen of aan de koffietafel overleggen over
de juiste bespanning voor hun racket. Teams zijn ook ‘s avonds welkom, om
gezamenlijk de nieuwe clubkleding te passen. En voor wie niet naar de winkel
kan komen, is er de webshop: www.tennistoday.nl. Of bel gewoon even met
Elsbeth. Ze komt je shirt met alle plezier thuis afleveren.
				Sint Teunislaan 68
				’s-Hertogenbosch
				(Buitenzijde Rompertpassage)
				073 820 0370
volgs ons op:
www.facebook.com/tennisdenbosch
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Jan en Mees

Mantelzorgmakelaar
Margo van den Berg

Luka en Indie

MANTELZORGEN ZWAAR? VAST.

MAAR HET KAN OOK GEWOON HEEL MOOI ZIJN!

‘We zijn geen

tuthannesen’

“Wat een lief manneke is het toch. En zo’n mooie bos krullen. Zo jammer dat
hij in een rolstoel moet zitten. Zal wel zwaar zijn voor jullie.” Als ouder van een
rolstoelend kind ontvang ik regelmatig meewarige blikken. Ik kan het de mensen
niet verwijten, ze bedoelen het goed. In hun schoenen zou ik hetzelfde reageren.
En bovendien hebben ze gelijk: onze Mees ís een mooi manneke. En voor hem
zorgen is soms inderdaad zwaar. Maar je doet het.

Tekst Edwin Timmers Foto’s Edith Verhoeven

Ik moet toegeven dat ik pas sinds enkele weken weet dat ik zelf een mantelzorger ben. Al

ZUSJESZORG

vijftien jaar. Nooit bij stilgestaan. Ik heb gewoon drie kinderen en daar zorg ik voor. Waarom

Zelden heb ik meer energie en ambitie

maakt het een verschil dat Mees meer zorg nodig heeft dan Jan en Madelief? Als ik dan

in een jongedame gezien. Indie is

toch mantelzorger moet heten, dan wil ik ook weten wat het inhoudt. Is het hetzelfde als

gediplomeerd beveiliger – omdat ze

vrijwilligerswerk? Hebben andere mantelzorgers het zwaar? Kunnen wij als samenleving de

dat wel stoer vond – en volgt nu een

onbaatzuchtige zorg voor elkaar eigenlijk nog wel aan? Ik ging op onderzoek uit.

opleiding voor maatschappelijke zorg,
omdat ze meent dat het anders kan.

HET OVERKOMT JE

Vier jaar geleden publiceerde ze een

“De mantelzorgdruk is hoog in de zuidelijke provincies. Onze regio telt veel mantelzorgers,”

dichtbundel en net als haar moeder is ze

legt de Berlicumse mantelzorgmakelaar Margo van den Berg uit. “Voor vrijwilligerswerk

een verdienstelijk schilder. Het werk in

kies je, omdat je er affiniteit mee hebt. Mantelzorg overkomt je. Een mantelzorger doet

de huiskamer getuigt daarvan. Misschien

wat de ander zelf niet kan, door een ziekte of lichamelijke of geestelijke beperking. Een

gaat ze de PABO nog doen, of een studie

voetbaltrainer doet ook belangrijk werk, maar is geen mantelzorger. Niettemin is het lijntje

rechten. En eigenlijk wil ze nog iets met

tussen beide soms dun.”

toneel. Tussendoor zorgt ze samen met
haar vader voor Luka, die zijn baan als

Margo bracht me in contact met de negentienjarige Indie van Zutphen. Indie springt al van

metaalbewerker opzegde om er fulltime

jongs af aan bij in de zorg voor haar twee jaar jongere zus Luka. Luka heeft de spierziekte

voor zijn dochter te zijn. “Ik zorg voor

SMA. Vier jaar geleden overleed hun moeder Marita. Hun voortuin ligt in Berlicum, de rest

Luka omdat het mijn zusje is,” zegt Indie.

sinds kort in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Vier open blikken nemen mij in alle rust op, als

“Zolang ik leef, weet ik niet beter dan dat

ik de keuken binnenstap. Truus Vorstenbosch, de moeder van Marita, speelt een kaartspel

je voor elkaar zorgt. Ik kwam erachter dat

met Luka. Indie wacht een tikkeltje onrustig op het moment dat Sjaak, haar vader, klaar is

ik mantelzorger ben, toen Margo mij vier

met het opsommen van gemeenschappelijke kennissen.

jaar geleden belde. De gemeente wilde iets
organiseren voor jonge mantelzorgers.”

44 bami

bami 45

LACHEN
Sjaak komt de huiskamer binnen en luistert even mee. Indie gaat verder: “Als Luka en ik iets
doen, moeten we kunnen lachen. Het moet voor ons allebei leuk zijn, anders werkt het niet.
Ik houd ervan het onmogelijke te doen.” Sjaak wijst naar de hockeyrolstoel van Luka: “Luka
wil actie, vooruit. Gas d’r op! Dat hockeyen gaat er echt op, hoor.” Luka volgt een opleiding
sociaal-maatschappelijk werk. Binnenkort gaat ze stage lopen bij Opvanghuis Berlicum.
Sjaak knikt, als ik hem vertel dat hij twee meiden met pit heeft. “We zijn geen tuthannessen,”
stelt Indie. “Pas zette ons pap de kuip van Luka’s hockeyrolstoel in mijn Peugeootje. Dat
wilde ik. We hebben toen van elf uur ’s ochtends tot half tien ’s avonds rondgereden. Bij de
Mac geweest, de KFC, in de carwash en zelfs in Duitsland.”
Twee dagen later bel ik aan bij Nelly (65) en Ad (72) van Kreij uit Middelrode. Eerder aan
de telefoon aarzelde Nelly; zoveel aandacht voor hun werk als mantelzorgers vond ze niet
nodig. Na enig aandringen ging ze overstag. “Helpen doe je met de handen op de rug,”
vindt Nelly. “Je moet mensen de tijd gunnen om het zelf te doen. Zelfstandigheid is heel
belangrijk. Zo houd je de regie over je eigen leven.”

‘Contact met anderen is het beste
medicijn. Kom uit je kringetje,
daar knap je van op!’
DADENDRANG
Ad en Nelly zijn mantelzorger voor een alleenstaande man. Als lid van de bezoekgroep van
de parochie bracht Ad de communie bij hem. Dat was het begin, van het een kwam het
ander. Samen doen ze veel voor hem. “Zo werd Ad ook tuinman,” lacht Nelly. “En als het
sneeuwt, ga ik meteen zijn oprit banen.” Ad zegt dat hij haar dadendrang weleens moet
temperen. “Mensen zijn toch het mooiste wat er is”, vat Nelly haar gedrevenheid samen.
“Contact met anderen is het beste medicijn om verder te kunnen in het leven. Kom uit je
kringetje, daar knap je van op. Een van de taken van mantelzorg is om mensen onder de
mensen te brengen.”
Is het leven van een mantelzorger zwaar? Mantelzorgers zijn geen klagers. Integendeel.
Tijdens mijn piepkleine onderzoek ervaarde ik eerder een liefdevolle lichtheid. Ik sprak
energieke mensen, die het leven oppakken en kordaat doorgaan. Je doet het of je doet het
niet. En als je het doet, dan ga je ervoor. Dan is het: gas d’r op!
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Wereldreis

‘IN CHINA MOEST IK EEN

EI MET VOLGROEID
KUIKEN ETEN’
BRAM HENDRIKS (37)
WOONDE OOIT: op de Groeskant 8, met zijn
ouders Kor en Yvonne
WOONT NU: In Gaborone, de hoofdstad
van Botswana, met zijn vrouw Tinny en
kinderen Sean en Kayla. Samen runnen ze een
cateringbedrijf, genaamd Duo Pennotti

Engeland, Thailand, Taiwan, Ierland, Egypte, Schotland, Curacao, China,
Zuid-Afrika… Waar hebben Bram Hendriks en zijn vrouw Tinny eigenlijk
niet gewoond?

Tekst Laura van der Burgt Foto’s: Bram Hendriks

Waarom al die buitenlandse avonturen? De hotellerie biedt daar meer uitdagingen. En je maakt nog eens iets mee! In China moest
ik als eregast een bevrucht ei met kuiken eten, inclusief veren. In Zuid Afrika stuitte ik op een spitting cobra in het hotel. Ik dook een
kamer in, waarna een beveiliger de kop van de slang eraf schoot. In Ierland serveerden we tot onze schok eens op een beruchte
gipsy wedding. De mannen waren dronken en vochten met elkaar, de kinderen stalen wieldoppen van auto’s en plasten in de hoek
van de balzaal. Het personeel was doodsbang, uiteindelijk gooide de politie ze het hotel uit. In Egypte verzorgden we bloedende
hotelgasten na een bomaanslag, Tinny was toen hoogzwanger. Daar zijn we snel vertrokken.
We besloten naar Botswana te emigreren, toen we allebei een goede baan kregen aangeboden. Anderhalf jaar later begonnen we
ons eigen cateringbedrijf. We noemden het Duo Pennotti, je snapt wel waarom: zij is zwart en ik ben wit! We maken vooral finger
food, kleine hapjes. Ook spit braais maken we veel: een heel beest dat op spit boven een bbq hangt. Daar serveren we dan onze
speciale Duo Pennotti rose saus bij; dat is een recept van mijn moeder en een hit hier in Botswana.
Voetbal kijken in café Frappant, met bier en vlammetjes, dat mis ik wel. En het feit dat je er niet kunt zijn bij
gezondheidsproblemen in de familie. Maar verder zijn we Nederland een beetje ontgroeid, denk ik. Al die meningen
altijd… In het buitenland zeggen ze vaak dat Nederlanders arrogant en te direct zijn, dat is ook vaak zo. Toch zijn
er hier ook dingen waar ik niet aan kan wennen. Niemand komt hier ooit op tijd! En die onaangekondigde
bezoekjes van vrienden… Ze blijven rustig zonder overleg een paar dagen hangen. Maar de rustige manier
van leven, de ruimte, de wilde dieren en de natuur maken dat ruimschoots goed.

Facebook: Duo Pennotti
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Binnenblieken

DUIZENDEN

TELEFOONTJES
VOOR EEN

LEVEND

GESCHIEDENISBOEK
Tekst Brenda Gil-Toresano Foto’s Claartje ten Have
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zo. 29 maart 20.00u - entree 10 euro
Brabantse Avond
De Brabantse Avonden staan garant
voor sfeervolle avonden met muziek
en/of cabaret van Brabantse bodem.
Deze avond zijn er optredens van
Roland Verstappen en De Kachel

do. 16 april 20.15u - entree 18 euro
Hans Dorrestijn
Hans Dorrestijn mag dan wel een
man op respectabele leeftijd zijn,
maar zijn inspiratiebron is nog lang
niet opgedroogd! Hij blijft ons
trakteren op prachtige liedjes en
mooie conferences.

zo. 30 mei 20.15u entree 15 euro
Ogham - Keltische folkmuziek
De band Ogham speelt Keltische
folkmuziek met passie en overgave
op podia in binnen- en buitenland.
Door een luchtige, humoristische
presentatie ontstaat een fijne sfeer.

vr. 10 april 20.15u - entree 16 euro
Arnout vd Bossche de relatiefluisteraar
In deze voorstelling is het publiek
beland in een soort motivatie
seminar voor koppels met ernstige
relatieproblemen... komisch en
herkenbaar....

vr. 24 april 20.00u entree 17,50 euro
Niet Schieten! - Kusje erop -tryout
Niet Schieten! is een cabaretduo dat
bestaat uit Arend Edel en Maarten
Hennis. Dit vlijmscherpe cabaretduo
brengt in Den Durpsherd een try-out
van hun gloednieuw show.

zo. 14 juni 14.30u entree 5 euro
De avonturen van Olifantje
Barbar
Symfonieorkest Eindhoven speelt
De Avonturen van Olifantje Babar.
Een eigentijdse invulling met acteurs
en muzikanten van de avonturen
van het olifantje Babar.

zo. 12 april 14.30u - entree 15 euro
Jan Vanye - pianovirtuoos
Pianist Jan Vayne heeft improvisatie
tot een ware kunst verheven. Of het
nu om klassiek repertoire gaat of
populaire hedendaagse muziek. Het
is een bijzondere belevenis om naar
zijn virtuoze pianospel te kijken,
maar bovenal te luisteren.

zo. 26 april 14.30u entree 9 euro
Kinderpopconcert met
Jelle Amersfoort
Wel eens een peuter zwaaiend
met zijn fopspeen zien headbangen of zesjarigen onbevreesd
zien stagediven? Alles mag bij het
kinderpopconcert: dansen, zingen,
springen of zwaaien!

za. 27 en zo. 28 juni
Zomerpop: Wolterkroes, 3Js & Tilt
Harmonie TOG en Den Durpsherd
organiseren het tweedaagse muziekfeest zomerpop met op za. optredens
van Wolter Kroes, de 3Js en Tilt en
zondag de harmonie zelf en diverse
bands. Zondag gratis toegang, za.
17,50 euro (tot 30 maart 15 euro)

EN OOK NOG IN DEN DURSPHERD:

21 maart: De Plattelanders - Wat een schrik
27 maart: Kriebels - De Goede Dood
29 maart: Brabantse Avond met oa Kachel Oan
17 april: Jaarconcert Gospelpopkoor Spirit
18 april: Filmconcert Harmonie TOG
26 april: Brabantse Avond met oa Kwartjesvolk
17 mei: Voorjaarsconcert Laeti Cantando

Het oude bakhuis met een diepe oven.
“Die gebruiken we nog steeds om pizza’s in te bakken.”

Bart van Schaijk (53) en Jacobine Veneman (47) waren al enige tijd op zoek
naar een huis in het buitengebied. Toen ze Eikenlust ontdekten, wisten ze
meteen: “Hier willen we wonen. Het voelde meteen goed.” Dat ze een lange
adem moesten hebben voordat ze er ook echt konden slapen, wisten ze
toen nog niet.

Inmiddels wonen Bart en Jacobine ruim elf jaar met hun kinderen Cathelijne (14)
en Roderick (11) in het prachtige buitenhuis aan de Loofaert. Ze herinneren zich de
ontdekking van hun droomplek nog goed: “We hadden overal brieven naartoe gestuurd,

‘De stront stond
een meter hoog.
Ratten sprongen
weg. Er was geen
fundering. Alleen
een geultje met
koeienvachten en
kalk’

met de mededeling dat we een huis zochten in het buitengebied. Behalve naar boerderij
Eikenlust, daar hebben we aangebeld”, vertelt Bart. “We waren meteen verkocht. Ongeveer
drieduizend telefoontjes en heel veel overleg met de familie Van Rijckevorsel later - zij
waren eigenaar - konden we het na anderhalf jaar kopen.”
CHINEES ETEN
Zowel Bart als Jacobine praten honderduit over hun liefde voor deze geweldige boerderij
met toebehoren. “We wilden ons echt goed voelen bij ons nieuwe huis. Voorafgaand aan
de koop hebben we daarom letterlijk de sfeer geproefd: we zijn Chinees eten gaan halen
en hebben buiten bij de boerderij zitten eten, om te kijken hoe het voelde. Het voelde
fantastisch. We kijken uit op een mooi natuurlandschap, we zitten dichtbij Maliskamp en
Berlicum én zijn in korte tijd op de snelweg. Dit is een perfecte plek om te wonen.”
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RATTEN
Eikenlust is zowel een rijks-, provinciaal, als gemeentelijk monument.
Dat maakte het heel lastig om goedkeuring te krijgen voor de
verbouwing. “Er waren heel veel instanties betrokken. Het leek soms
bijna gemakkelijker om de Sint Jan te verbouwen”, grinnikt Bart. Met
een goede architect lukte het uiteindelijk toch om toestemming te
krijgen. De verbouwing startte in 2003 en duurde acht maanden. Alles
moest vanaf de grond opnieuw worden opgebouwd. “De stront in de
boerderij stond echt een meter hoog. Ratten sprongen weg. Er was
geen fundering, alleen een geultje met koeienvachten en kalk, los op het
zand”, herinnert Bart zich.
Eikenlust is in 1388 gebouwd door een kanunnik van de Sint Jan.
Het was een van de eerste stenen huizen in de omgeving. In 1629
werden op last van Frederik Hendrik alle balken uit het huis gesloopt,
om vlotten te bouwen voor de belegering van Den Bosch. In 1638
werden er nieuwe balken geplaatst en die zitten er nog steeds. “Voor
de verbouwing zaten ze vol gaten, soms waren ze met zacht hout
verweven. Het leek wel een bouwpakket”, vertelt Bart. “Als het stormt,
kraakt het huis als een oud schip. Dan hoop ik maar dat de balken ons
huis kunnen dragen”, vult Jacobine lachend aan.

‘Op zondagochtend zitten we
samen voor het raam. Dan
bewonderen we de dieren die
ons komen opzoeken’

GLAZEN PUI
Bart en Jacobine hebben het huis geïsoleerd en er over de hele breedte
een verdieping in gebouwd. “Beneden hebben we een glazen pui
gezet, zodat de hele boerderij - inclusief de balken - van binnen goed
zichtbaar is. We hebben zo toch twee ruimtes: een woonkamer en een
leefkeuken”, vertelt Jacobine. In de woonkamer, wat voorheen de oude
stal was, staat een piano te glimmen. Hij past precies bij de stijl van het
huis. Vanbinnen is Eikenlust vooral modern, verweven met historische
elementen. Buiten is het andersom.
TORENTJE
Het torentje aan de voorzijde van het huis was vroeger een uitkijktoren.
Ook woonden er ooit duiven in. Die zorgden voor mest, die werd
gebruikt op het land. Anno nu fungeert de toren als een kleine studio,
die Bart hobbymatig gebruikt voor muziekopnames. Bart en Jacobine
fantaseren graag over het verleden: “Een tijdmachine zou geweldig zijn.
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Dan zouden we kunnen zien wie de deur
hier voor het eerst opende. Misschien
heeft er wel een ridder gewoond, met
een vrouw die achter het spinnenwiel zat
en kinderen die met biggetjes speelden.
Misschien is Jeroen Bosch hier rond 1388
weleens geweest. Er is best veel bekend
over de geschiedenis van deze pittoreske
plek. De historie blijft ons boeien.”
GEHEIME KAST

Via de trap van de
opkamer kom je
in de gevangenis
onder het huis.
Er is een raampje
met tralies en een
dikke, met ijzer
versterkte deur

open haard”, vertelt Bart. De herd heeft de

kwam je ook in de gevangenis onder het huis. “Die is nog helemaal onaangetast”, vertelt

oude bakhuis, met een diepe oven. “Die

uitstraling van een kapel. De dikke muren

Bart. “Er is een raampje met tralies en een dikke, met ijzer versterkte deur. Via een luikje

gebruiken we nog steeds om pizza’s in te

zijn van eeuwenoude, poreuze bakstenen.

kregen de gevangenen eten en drinken. In de Tweede Wereldoorlog waren er 35 soldaten

bakken”, zegt Bart. “Wat Jacobine heeft

In twee nisjes werden vroeger kaarsen

in het huis gelegerd. De meesten van hen hebben de oorlog niet overleefd.”

met de natuur, heb ik met de geschiedenis

gezet, die staan er nu nog. “Boven de open

van deze plek. Er zijn hier zoveel mooie en

haard zat een geheime spekkast, die via

Jacobine geniet vooral van het buitenleven op Eikenlust: “Ik vind alle seizoenen prachtig,

minder mooie dingen gebeurd. Alles wat in

een luik bereikbaar was. Daar verstopten

ik voel me één met de natuur. Het geeft me rust. De zonsopgang en -ondergang blijft elke

een mensenleven de revue passeert, heeft

ze vroeger voedsel en kostbare spullen.”

dag fascinerend. Reeën bezoeken regelmatig de perenboom in de tuin. Op zondagochtend

Eikenlust gezien. Ik voel me onderdeel van

zitten we wel eens met de kinderen voor het raam, dan bewonderen we de dieren die ons

de historie en heb het gevoel dat we een

GEVANGENIS

komen bezoeken. Het enige wat minder fijn is, is dat onze kinderen overal ver vandaan

monument hebben gered. Je voelt dat de

De opkamer was via een trap bereikbaar.

wonen. Ik functioneer dus geregeld als taxichauffeur.”

geschiedenis hier voortleeft.”

Een van de elementen die nog helemaal

Men vermoedt dat de opkamer vroeger

intact is, is de herd. De herd bestaat uit

fungeerde als wijnopslag. Later werd het

PIZZA BAKKEN

een ruime woonkamer, inclusief opkamer

een kroegje, speelhuis en een plek voor

Buiten laten Bart en Jacobine ons de Vlaamse schuur zien, die als graanopslag werd

en bedstee. “Het was tot 1990 de beste

vertier met vrouwen, voor de rijke heren

gebruikt. Het was een bouwval, die ze helemaal hebben opgeknapt. Ernaast staat het

plek om te verblijven, vanwege de enorme

uit Den Bosch. Via de trap van de opkamer
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Gruts

GOOOAAALLL!
(MAAR DAN ANDERS)
Al zolang Ralph van den Berg (26) zich kan herinneren, is hij fan van PSV. Met
hart en ziel. Toen het management van de Eindhovense voetbalclub hem
anderhalf jaar geleden polste voor de functie van stadionspeaker, aarzelde hij
dus geen moment. “Als PSV vandaag een vacature voor omroeper zou plaatsen,
hadden ze morgen tienduizend reacties.”
Tekst & Foto’s Bart Coolen
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AUTOBEDRIJF P. VAN EMPEL
De Nieuwe ploeg 8 | 5258 EX BERLICUM | 073 503 17 86

Ralph beseft dat hij een wereldbaan te pakken heeft. “Ik
heb deze functie te danken aan onze dorpsgenoot Kim
van Lokven. Zij is manager van het PSV-vrouwenteam en
zocht iemand, die tijdens wedstrijden de social media wilde
bijhouden. Ik ben altijd in de weer met social media - ook
voor BaMi trouwens - dus ik heb die kans met beide handen

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

OOK BEDRIJFAUTO’S & CAMPERS

aangepakt”, vertelt hij. “Tijdens de wedstrijden van het
vrouwenteam breng ik verslag uit op Facebook en Twitter.
Op een gegeven moment ben ik het omroepen voor de
dames erbij gaan doen. Ik heb communicatie gestudeerd en
ben absoluut niet bang om iets te zeggen voor een groep.”

GESPECIALISEERD IN CITROËN & PEUGEOT

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

SCHADE TAXATIE & REPARATIE

WWW.AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL

ERIN GEROLD
Bij een drukbezochte wedstrijd van het dameselftal stond
ook het PSV-management langs de lijn. “Een van die
managers vroeg hoe ik het zou vinden om een keer om te
roepen in het Philips Stadion. Nou, supervet natuurlijk!”,
grinnikt Ralph. “Mijn eerste wedstrijd was PSV-RODA-JC,

waar ik het welkomstwoord sprak en de rustactiviteit aankondigde.
Na afloop vroegen ze of ik het leuk zou vinden om de vaste
stadionspeaker van PSV te worden. Zo ben ik erin gerold.”
REGIEKAMER
Stadionspeaker zijn is een vrijwilligersbaan, die Ralph samen met een
collega-speaker invult. “Vanuit de regiekamer hebben we perfect zicht
op het veld. Na het welkomstwoord kondig ik de scheidsrechters en
de opstelling van de tegenstander aan. Ook roep ik de goals en wissels
van de tegenstander om. De eigen opstelling en de goals van PSV
doen we om en om.”
LANGE UITHALEN
Het mooiste van zijn werk zijn natuurlijk de PSV-doelpunten: “Dan
gaat het hele stadion uit z’n dak. Soms giert de adrenaline door je
lijf en weet je niet eens meer hoe de goal precies ging. Gelukkig zit
er een regisseur naast ons, die vertelt dan wat we moeten zeggen.”
Braziliaanse vreugdekreten met lange uithalen (denk: ‘GOOOAAALLL’)
zitten er helaas niet in. “PSV is een nuchtere club, daar past dat niet
bij. Er zijn wel een soort van richtlijnen waaraan we ons moeten
houden. Maar bij doelpunten van PSV zijn we wel uitbundiger. Dan
juichen er 35.000 uitzinnige fans mee.”
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Jonge mensen, grote dromen

HET IS ALTIJD TIJD

VOOR TAART

De oma van Koen van Geenen (11) bakt ontzettend lekkere slagroomtaarten.
Toen hij haar eens hielp in de keuken, kreeg hij de smaak van het bakken te
pakken. Hetzelfde geldt voor Frenk Langenhuijsen (16). Hij bakt sinds ruim
twee jaar na schooltijd taarten en verkoopt ze ook. Frenk nodigde Koen uit in
de kookstudio van zijn ouders, om samen een taart te maken.
Tekst: Nanneke van Drunen Foto’s Edith Verhoeven

Een beetje bedremmeld kijkt Koen om zich heen. Dat is nog eens wat anders dan de keuken
van zijn ouders. De heren stropen de mouwen op, binden een sloof voor en gaan aan de
slag.

‘Op een gegeven
moment kwamen
de taarten ons de
neus uit’

Koen: “Ik bak meestal taarten voor onszelf en verkoop er soms een. Voor wie bak jij taarten?”
Frenk lacht: “Zo begon het bij mij ook. Hoe lekker mijn ouders en broers mijn taarten ook
vonden, op een gegeven moment kwamen ze hen én mij de neus uit. Nu maak ik meestal
taarten op bestelling. Bak jij altijd slagroomtaarten?”
Ik maak ook andere taarten. En jij?
“Ik werk meestal met marsepein, daar kan ik mijn creativiteit in kwijt.”
Wat is de moeilijkste taart die jij ooit hebt gemaakt?
“Een boerderijtaart van meerdere lagen, waarin ik allerlei 3D-dieren en zelfs een tractor
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‘Na het bakken
leg ik mijn taart
op zijn kop. Zo
heb ik altijd een
rechte bovenkant’

van marsepein had verwerkt.” Frenk haalt

Is dat allemaal marsepein?

een fotoalbum tevoorschijn en laat de

“Ja. Witte fondant kun je kleuren. Daardoor

beruchte taart zien.

heb je veel meer mogelijkheden en het
is ook goedkoper.” Na het kneden en

Dat wordt nog veel oefenen voordat ik dat

uitrollen drapeert Frenk de fondant over

kan… Hoe krijg jij de bovenkant van de

een deegroller heen.

taart zo mooi recht?
“Ik gebruik een zaag om de lagen mooi

Hé, dat is handig, zoals jij de fondant over

recht te snijden. Het schuine stuk dat

de taart legt!

overblijft, gebruik ik niet. Ik bewaar het wel,

“Je kunt natuurlijk niet naar huis zonder de

want ik mag van papa niets weggooien.”

taart te proeven. Hier, neem een stuk.”

Na het bakken leg ik mijn taart op zijn kop.

Met volle mond genieten de heren van

Zo heb ik altijd een rechte bovenkant.

hun creatie. Met de rest van de taart in
een doos onder zijn arm, verlaat Koen

Frenk zet een enorme emmer op het

de kookstudio. Een ervaring en een halve

werkblad.

taart rijker.
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WIE WIL MIJN

BADMUTS?

GEVEN, VRAGEN EN LENEN OP FACEBOOK
START
BOUW

VOORJAAR
2015

OOK WONEN IN HET
HART VAN BERLICUM?
INFORMEER NAAR FASE 2!

KIJK OP WWW.HETHARTVANBERLICUM.NL OF
NEEM CONTACT OP MET DE MAKELAAR
Het Hart van Berlicum
is een project van

Van wasmanden, speelgoed en servies tot banen, badmutsen en fotorolletjes
die over de datum zijn. Alles komt voorbij in de Facebook-groep ‘Ik Geef Vraag
Leen (IGVL) Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel’. En het mooiste is
nog: overal is animo voor.
Tekst: Anneke Vogels - van Eijk Foto’s Facebook

Berlicummer Ton de Looijer is de

elkaar zo op een gemakkelijke manier

inderdaad: je kunt altijd iemand wel blij

Facebook-groep in oktober 2013 gestart.

helpen. Het valt mij op dat er altijd wel

maken. Vaasjes, onderzetters, zegeltjes,

Met bijna 3.000 leden mag je de groep

animo is voor een voorwerp.”

matrassen, pyjama’s – reacties genoeg.

een groot succes noemen. “Het was

Op een winterse zaterdag besluit ik

een bestaand initiatief, juist het lokale

BAMI GOES IGVL

eens grondig door de kasten te gaan om

karakter sprak mij aan. Mensen kunnen

Ik neem een kijkje in de groep en

meer ruimte te creëren. Dit resulteert

0416 - 344944

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER
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in een flinke stapel puzzels van Cars, Planes en andere stoere-jongens-dingen.

Vaak is het zo dat wie het eerst reageert, de gelukkige is. “Maar we geven ook aan, dat

Ook verzamel ik een grote zak vol wilde dieren en dino’s. Van plastic natuurlijk,

het sympathiek is om niet altijd aan de eerste persoon te geven. Je kunt ook loten of

want het aanbieden van levende dieren is verboden in de groep. De reacties

willekeurig weggeven. Zo maken meer mensen kans en hoef je niet 24/7 online te zijn”,

stromen binnen. Al na een paar uur is het huis een stuk leger en vinden de dieren

zegt Annemarie. Af en toe moet ze de teugels straktrekken. “Mensen vergeten weleens

en puzzels een nieuwe, blije eigenaar. Ook zes sierkussens, kinderschoenen en

hun bericht weg te halen. Dat kan voor teleurstelling zorgen. Daarom vragen we leden

sneakers vliegen de deur uit.

regelmatig om te controleren of je nog berichten hebt staan die weg mogen.”
GEZOCHT: BAMI 1

Het is hartverwarmend om
te zien hoe actief er wordt
gereageerd op vragen voor
mensen die het zwaar hebben

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel er wordt gereageerd op vragen voor mensen
die het financieel zwaar hebben. Maar in mijn geval leverde vragen niet zoveel op. Ik
vroeg om een eerste editie van BaMi Magazine, maar kreeg helaas niet één reactie. Al
snap ik dat natuurlijk wel: dit zeldzame exemplaar geef je natuurlijk niet zomaar weg.
Het enige dat ik vond, toen ik in de groep zocht met de zoekterm ‘BaMi’, waren berichten
van mensen die iets zochten ‘in BaMi’. Ofwel: in onze dorpen. Grappig om te lezen dat
we onderdeel van de dorpstaal zijn geworden. Maar zelf schoot ik er niks mee op.

ONVOORWAARDELIJK GEVEN

Conclusie: de IGVL-groep is ideaal om spulletjes weg te geven die nog in een redelijke

In de Facebook-groep gaat het om onvoorwaardelijk weggeven of uitlenen van

staat zijn. Dus als je gaat verhuizen of met een grote schoonmaak bezig bent, dan kan

spullen of diensten. Dat betekent dat je mag weggeven wat je wilt, maar je mag er

de groep je enorm helpen. Maar als de reacties niet direct komen, dan wordt je bericht

niets voor terugvragen. “Daar zijn andere website voor, zoals Marktplaats”, zegt

al snel ondergesneeuwd door nieuwe berichten. Bijna niemand scrolt oneindig naar

Annemarie Steenbergen, die vorig jaar het stokje van Ton de Looijer als beheerder

beneden en dus blijf je mooi zitten met die vaas, dat jasje, die kinderschoentjes of in

overnam. “Een goede sfeer in de groep is belangrijk: het draait om spontane en

ons geval de reiseditie van ‘Korte geschiedenis van het bedrog’ van Herman Koch. Die

leuke weggeefacties”, zegt ze. Annemarie houdt in de gaten of mensen zich aan

dwarsligger staat nog steeds eenzaam in de IGVL-Facebook groep te wachten, totdat

de regels houden: “Een kortingsbon weggeven voor je eigen bedrijf is bijvoorbeeld

iemand hem wil.

WIL JIJ IETS
GEVEN, VRAGEN
OF LENEN
AAN IEMAND
UIT DE BUURT?
Ga naar Facebook en word
lid van de ‘Ik Geef Vraag Leen
Berlicum, Den Dungen en SintMichielsgestel’ groep. De groep
is vooral bedoeld voor inwoners
van onze gemeente. Of iets
ruimer gesteld: mensen die er
leven, werken of persoonlijk
betrokken zijn, zodat de lijntjes
kort blijven.

nét niet de bedoeling. Dat is een verkapte advertentie.”

TIP

Wist je dat je kunt zoeken
in de groep?
Als je op je eigen naam zoekt,
kun je direct oude berichten
verwijderen. Of zoek op de naam
van het voorwerp dat je zoekt.
Wie weet wat je vindt…
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Alias

PROFICIAT VAN IEPKE

Roep Iepke in de kantine van BMC en iedereen wijst naar Jeroen.
Tekst: Edwin Timmers Foto: Claartje ten Have

“De vriendin van een van mijn vrienden

bracht Jasper op een idee. ‘Hé Iepke’, riep

nog steeds actief bij de club. Alweer een

dacht een jaar lang dat ik echt Iepke

hij toen als eerste.

aantal jaren coach ik de E’tjes. Behalve de

heette. Op vakantie ging het op zeker

jongste spelers noemt eigenlijk iedereen

moment over ene Jeroen. Ze vroeg

DE MOES

wie die Jeroen dan toch moest zijn. We

In mijn vriendengroep had vroeger

moesten haar echt uitleggen dat het om

iedereen een bijnaam - Stijn van de Valk

IEPKE25@

mij ging. ‘Oooh, Iepke!’ zei ze.

noemden we bijvoorbeeld de Moes. De

Verjaardagskaarten van vrienden

meeste bijnamen worden nu niet meer

zijn gericht aan Iepke. Laatst kreeg ik

Jasper van Doorn heeft mijn bijnaam

gebruikt, maar de mijne is gebleven. Bij

zelfs een trouwkaart voor Iepke. Zelf

bedacht, zijn broer Jurgen was een vriend

mijn vrienden sta ik zelfs als Iepke in de

onderteken ik wenskaarten ook met die

van me. De zeefdrukkerij van mijn oom,

telefoon. Onze vriendengroep is ontstaan

naam. Mijn e-mailadres? Nou, haha, dat

ook een Van Ieperen, heette De Iep. Dat

uit de A1 bij BMC, lang geleden. Ik ben

is: iepke25@ …”

binnen de club mij Iepke.
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Peper

W NDMOLENS OP
DE BRAND:

VERRIJKING OF VERVUILING VAN
HET LANDSCHAP?
Texaco van Zoggel
Hoogstraat 48 • Berlicum • 073 5033224
info@texacovanzoggel.eu

Drie of vier windmolens moeten het worden, aan de rand van bedrijventerrein De Brand. Met een
rotorhoogte van maximaal 171 meter. Voor de beeldvorming: het provinciehuis is nog geen 104
meter hoog. Slik. Het plan van gemeente Den Bosch stuitte op flink wat kritiek van onze gemeente,
maar is dit terecht? Moeten we massaal in opstand komen tegen de bouwplannen van onze buren?
Of passen ze juist perfect bij ons groene imago?
Tekst Marlie van Zoggel

HET ZOU TOCH ZONDE ZIJN, ALS TOERISTISCHE

ZOU JIJ KIEZEN VOOR TORENS VAN 171 METER

PARELTJES ALS DE WAMBERG, HET DAL VAN DE

HOOG IN JE ACHTERTUIN? TJA. IK VIND DIE VRAAG

AA EN DE SCHITTERENDE OMGEVING VAN DE
POELDONK VOORGOED VERPEST WORDEN DOOR
MASTEN VAN RUIM HONDERD METER HOOG?
DAN HEB IK HET NOG NIET EENS OVER HET
UITZICHT VAN DE OMWONENDEN. IK BEN EEN
GROOT VOORSTANDER VAN SCHONE ENERGIE,
MAAR HET MOET NIET TEN KOSTE GAAN VAN

GEMAKKELIJKER TE BEANTWOORDEN ALS WE MEER
WETEN OVER DE GEZONDHEIDSRISICO’S. WANT
WAAROM ZIJN DE REGELS VOOR WINDENERGIE
HIER VELE MALEN SOEPELER DAN IN OMLIGGENDE
LANDEN?
TOON SMITS WOONT AAN DE BEUSINGSEDIJK

ZON, WIND EN WATER ZIJN ALLE DRIE

KWALITEIT DIE HET LEVEN BIEDT

NODIG OM ONZE ENERGIEBEHOEFTE

BART VAN DE HULSBEEK IS RAADSLID BIJ
DE GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL (VVD)

TE VERDUURZAMEN. DE WINDMOLENS

IK BEN GEEN TEGENSTANDER. WEL VIND IK HET
JAMMER DAT ER STEEDS MEER KOSTBARE AGRARISCHE
GRONDEN WORDEN INGEZET, OM DE PROBLEMEN
VAN DE STAD DEN BOSCH OP TE VANGEN. BOVENDIEN
IS HET MAAR DE VRAAG WAT MEER ZAL OPLEVEREN:

KUNNEN EEN GOEDE OPTIE ZIJN, MITS ALLE
INWONERS WORDEN BETROKKEN BIJ DE
AFWEGING TUSSEN LUSTEN EN LASTEN VAN
WINDENERGIE.
RENE ALBERS VAN MET ELKAAR VOOR MEKAAR.

WINDMOLENS OF ZONNE-ENERGIE?
ANITA SAVELKOUS WOONT AAN DE HASSELTSEDIJK
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Voorjaar ?

Laat je auto weer
stralen!

derkantNu 30% korting & GRATIS on
eurt!
wassen bij iedere autowasb

Shell Station & Carwash Jos van Boxtel
Haffertsestraat 21, Middelrode

