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NASMAAK
“Of het toeval is, weet ik niet. Maar kort na het artikel in BaMi
werd ik gebeld door het Brabants Dagblad met de vraag of ik mee
wilde werken aan een reportage. Zou zomaar kunnen dat ze jullie
volgen…”

Margo van den Berg, mantelzorgmakelaar
“Ik heb echt veel leuke reacties gekregen, allemaal positief.
‘We weten nu eindelijk wie je bent’, zeiden veel mensen.
Iemand zei: ik ben ook benaderd, maar ik durfde niet. Die had
wel spijt denk ik.”

Z alando-man Reinier van den Berg

“Als voorbereiding op de foto van het gilde wilden Claartje en ik even
rondkijken bij Huys De Wamberg, maar we strandden voor een gesloten hek.
Kwam er ineens een kerel met een kruiwagen vol mest voorbij. Hij stelde
zichzelf voor als Jan Paashuis en vertelde dat hij degene met de sleutel
kende. We liepen met hem mee naar zijn pas verbouwde huis. Ik wilde daar
altijd al eens binnenblieken, omdat het er zo sprookjesachtig uit ziet. Na één
telefoontje was het geregeld. Zoiets kan toch alleen in ons dorp?”

Edith Verhoeven
“Ik vond het fantastisch
om te doen, de serie over
paardenmeisjes. Kinderen
interviewen is geweldig, ze zijn
zo open en oprecht. Maar getver,
wat zijn die paarden eng. Ze
waren mooi, dat wel. Maar we
hadden nu dan ook te maken met
opgepoetste exemplaren. Ik ga er
voor geen goud op zitten.”

“We spraken af met dokter Lips
en dokter Van Alebeek, voor
een picknick op de Wamberg.
Doodzonde dat de boer ernaast
net op dat moment zijn kuil met
veevoer opengooide. De zure lucht
bedierf bijna de broodjes, maar
gelukkig niet het gesprek.”

Laura van der Burgt

Anneke Vogels – van Eijk
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NASMAAK EN VOORPROEVEN
Reacties van lezers en makers op oude en verse BaMi
NIEUWS OVER BAMI
Dion van Helvoirt bouwde onze nieuwe website
VIJFTIG TINTEN GRIJS
Annie van Liempd – van Kreij (79) en Jan Lansman (80) blijven lekker latten
LEKKER DAN!
Anja van Schijndel en Barbara van de Meulen weten wel raad met truffelolie
‘VOOR GENIETEN HOEF JE NIET GELEERD TE HEBBEN’
Jeroen Charpentier vertelt over zijn liefde voor de natuur
BEELDIG
De mooiste foto’s over ‘nieuw’, aan elkaar gedicht door dorpsgenoten
IMPORT & EXPORT
Kristina Kaas kwam hier voor de liefde en Claude Loeffen vertrok naar
Barcelona
PAARDENMEISJES
Jonge meisjes en de liefde voor hun paard
VIERHONDERD JAAR BROEDERSCHAP
Tromgeroffel en bazuingeschal: het Sint Joris Gilde viert feest
WERELDREIS
Rob van de Braak (34) trekt van racecircuit naar racecircuit
BINNENBLIEKEN
‘Voor de gevorderde doe-het-zelver’ stond er in de advertentie

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
Harrie van Grinsven zong voor de koning en koningin
JONGE MENSEN, GROTE DROMEN
Tijn Bosters en Vincent Bomers over retestrakke metal
DAG, DOKTER
Jan-Maarten Lips draagt zijn stethoscoop over aan Joris van Alebeek
CLUBKE
Gas d’r op met Tourclub Scootmobiel
GESPOT
Momentopname aan de Hasseltsedijk

* op de cover Noëlle de Graaf en Saﬃer foto door Esmée Franken

67

Advertorial

PASSIE VOOR KATERTJES, HAAGSE SPIE, MASSAGES EN PUISTJES
De dochters van Mark en Suzanne van Erp bakken de lekkerste worstenbroodjes. Ze knijpen
uiterst professioneel puistjes uit en zijn opvallend klantvriendelijk aan de telefoon. Wat wil je
ook, als je moeder een schoonheidssalon heeft en je vader een bakkerij.
Tekst Laura van der Burgt Foto Nanneke Hoevenaars

In huize Van Erp krijg je ’s morgens om

tweelingbroer Richard in de zaak gestapt.

manier. Mijn werk is bijna ambachtelijk,

zeven uur rustig een oliebol voor-

Daardoor heb ik meer tijd om nieuwe

net als dat van Mark. Ontspanning is een

geschoteld. Of een gehaktbal, of een nieuw

dingen te bedenken. Daar geniet ik nog

belangrijk onderdeel van de behandeling.

soort pompoenbrood. “Als Mark die nacht

elke dag van.”

Ik vind het een compliment als mensen

iets nieuws heeft gemaakt, dan móet

door mijn massage in slaap vallen.”

dat diezelfde morgen worden geproefd”,

SLAPEN

grinnikt Suzanne. Katertjes, Balletjes van

Oudste dochter Lisa werkt elke week

PROEFPAKKET

Oranje, Paashaantjes, Haagse Spie… Mark

mee in de Tilburgse bakkerij, ook Fleur

Klanten van Suzanne hoeven het dorp niet

heeft al heel wat unieke creaties op zijn

springt regelmatig bij. “Ze zijn fantastisch

uit voor een schoonheidsbehandeling.

naam staan. “Haagse Spie wordt gemaakt

met klanten, zowel in de winkel als aan

Maar hoe zit dat met dorpsgenoten die

van restanten van gebak, die ik invries en

de telefoon”, vindt Mark. Suzanne merkt

het lekkers van Mark en Richard willen

vermeng. Het is een recept van vroeger,

dat ook in haar salon. “Lisa wil ook

uitproberen? “Van dinsdag tot en met

maar tegenwoordig maakt bijna niemand

schoonheidsspecialiste worden. Dat vind

zaterdag bezorgen we ook in Berlicum.

het meer”, vertelt Mark. “Zelfs tv-kok

ik zo leuk. Ik heb het vak geleerd van mijn

Bestel gerust een proefpakket via mail of

Rudolph van Veen kwam er speciaal voor

moeder en nu leert zij het van mij. Ik werk

app. Dat vinden we hartstikke leuk.”

naar de winkel. Afgelopen februari is mijn

alleen op de huid, op de ouderwetse
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Tuincafé
De Witte Zwaan

COLOFON
U bent welkom om te
komen genieten van
onze nieuwe serre!

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.

Beste mevrouw Hendrix,
‘Aan al die fantastische mensen die mij vandaag blij
maakten met BaMi’, schreef u ons vorig jaar, nadat het
allereerste nummer bij u op de mat was gevallen. U
stuurde ons een handgeschreven brief, op bloemetjespapier. ‘Ik krijg het gevoel dat er weer warmte in het
dorp zit, wat een feest dit blad.’ Niet om sentimenteel
te doen, maar ik moest er bijna van huilen.

Lunch High Tea Diner Feesten
Tuinterras Serre Live muziek
Wandelarrangement

www.dewittezwaan.com
Tel. 073-5032412

BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen
REDACTIE
Laura van der Burgt (hoofdredactie), Bart Coolen, Nanneke van Drunen,
Anneke van Eijk, Erwin Frunt, Esmée Franken, 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
4.450
ADVERTENTIES
Wil je adverteren in BaMi? Neem dan contact op met 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, bezorging@bami-magazine.nl.
LOSSE VERKOOP
Losse nummers kosten € 2,50 en zijn te koop bij Mieke Wijgergangs,
Mercuriusplein 55, Berlicum
ABONNEMENTEN
Woon je niet in Berlicum of Middelrode, maar wil je BaMi toch thuis
ontvangen? Mail naar abonnementen@bami-magazine.nl.
CORRESPONDENTIEADRES
BaMi Magazine
Braakven 79a
5258 AH Berlicum

Om eerlijk te zijn maakte ik BaMi in het begin vooral
voor mezelf. Ik schrijf gewoon heel graag. Ik word blij
van mooie foto’s en een goed vormgegeven blad.
Dankzij u geniet ik nu van iets veel groters: de warmte
in ons dorp. Want u heeft gelijk, wat een geweldige
mensen wonen hier. Mensen die in BaMi staan,
worden bedolven onder de hartelijke reacties.
Boodschappen doen kost ze twee keer zo lang, als
het nummer net uit is. Er is geen doorkomen aan. Zelf
maak ik het ook mee. Als ik met de hond wandel,
roepen ze vanaf de fiets en zelfs uit het slaapkamerraam: ‘Hij was weer leuk hoor!’. Ook op Facebook
complimenteren ze ons, elk nummer opnieuw. U heeft
geen idee hoe fijn dat is. Nooit geweten dat de mensen
in ons dorp zo spontaan en hartelijk zijn.
Laat ze zich op het
landelijke nieuws maar
lekker zorgen maken
over schandalen,
terrorisme en andere
ellende. Wij in BaMi
weten beter. Hier
schijnt de zon.

Laura van der Burgt
Hoofdredactie
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RGS Reclame.nl
Het is helemaal van deze tijd
Textiel

“Online winkelen”
Ook wij als RGS Reclame willen graag
aan de wensen van de klant voldoen.

Flexdruk

Spandoeken

PlaatPrint

Belettering

Op onze webshop kunt u zelf uw
productkeuze maken en afrekenen.
Dit geeft een makkelijke weg met korte
doorlooptijden en goede resultaten.

BEDANKT, DION!
Het stond ruim al een jaar op www.bami-magazine.nl: binnenkort online. Met dank aan
dorpsgenoot Dion van Helvoirt (18) hebben we die belofte nu eindelijk ingelost. Hij bouwde een
geweldige nieuwe website voor BaMi, waarvoor Anouk en Nikki het ontwerp maakten. Gratis en
voor niks.

RGS Reclame.nl
Hoofdstraat 116
5473 AT Heeswijk-Dinther
E: Info@rgsreclame.nl
I: www.rgsreclame.nl

De reden dat Dion vrijwillig voor BaMi aan het bouwen ging: “Ik
vind het onwijs tof om iets te kunnen bijdragen aan projecten die
een eigen karakter hebben, misschien zelfs een beetje eigenwijs
zijn. BaMi is hier een uitstekend voorbeeld van. Het is een nieuw
blad, dat de dingen op een eigen manier aanpakt”, vindt hij.
“Afwijken van de bekende weg brengt misschien meer risico
met zich mee, maar dat zie ik juist als een uitdaging. Op mijn
slaapkamerdeur hangt de volgende spreuk: a ship in harbor is
safe, but that’s not what ships are built for.” Zo, zeggen wij op onze
beurt. Denk daar maar eens over na.
De nieuwe website is sinds begin juni online. Naast informatie over het blad de redactie
vind je er meer informatie over abonnementen en advertentiemogelijkheden. Ook kun je
BaMi hier gemakkelijk online lezen en downloaden.

WWW.BAMI-MAGAZINE.NL

JONG TALENT?

Meld je aan voor de BaMi Academie

Wil jij journalist/tekstschrijver
worden? Of fotograaf,
beeldbewerker, of graﬁsch
ontwerper? Wij van BaMi vinden
het leuk om jong talent een
kans te geven.

voor een uitgebreide fotosessie. Misschien

WE STAAN OVERAL VOOR OPEN

wil je meer leren over het bewerken

Ben jij van plan het vak in te gaan, of een

van foto’s, of heb je juist interesse in de

opleiding te gaan volgen in journalistiek,

vormgeving van het blad. Het resultaat kun

fotografie of grafisch ontwerp? Stuur een

je toevoegen aan je portfolio; altijd goed

mail naar redactie@bami-magazine.nl en

om scholen, werkgevers, of toekomstige

vertel wat je wilt leren. We staan overal

We koppelen je dan (in principe eenmalig)

klanten te overtuigen van je talent. Ook wij

voor open. Je hoort altijd van ons.

aan een redactielid, met wie je samen

zijn gebaat bij jouw inzet: we horen graag

een opdracht voor het volgende nummer

welke frisse ideeën je hebt voor betere

aanpakt. Zo kun je op pad gaan voor een

BaMi. Zo inspireren we elkaar.

interview met een van je dorpgenoten, of
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Annie van Liempd – van Kreij (79) en Jan Lansman
(80) kennen elkaar al sinds ze kind waren. Ze
woonden hemelsbreed nog geen honderd meter van
elkaar. Hoewel ze tegenwoordig een relatie hebben,
wonen ze nog steeds ieder in hun eigen huis. “Die
vrijheid houdt ons bij elkaar.”
Tekst Brenda Gil-Toresano en Marenna van Reijsen Foto’s Bart Coolen

Annie en Jan hebben elkaar altijd gekend.

de oorlog alles zowat stil blijven staan. Na

“Als ik vroeger aardappels ging halen bij de

de Tweede Wereldoorlog ging het ineens

boeren, zag ik al dat blonde krullenbolleke.

heel hard.”

Ik zal een jaar of negen zijn geweest.
Ergens begin jaren ’60 fietste ik eens met

50 tinten grijs

‘VRIJHEID.
DAT HOUDT ONS

BIJ ELKAAR’

12 bami

Annie naar Den Bosch, ik vond haar toen al
interessant”, vertelt Jan lachend. “We zaten
in die tijd ook op dezelfde dansschool.
Ze weigerde, toen ik haar ten dans vroeg.
Ze had al een ander.” Annie vult aan: “Ja,
klopt. Dat was Gijs van Liempd. Met hem
ben ik getrouwd en heb ik drie kinderen
gekregen. Het zesde kleinkind is op komst!
Gijs is 24 jaar geleden overleden. Tijdens

‘We zaten op een
bankje en zagen
twee zwanen de
liefde aan elkaar
uiten. Toen
kregen we zelf
ook de kriebels’

mijn huwelijk hadden Jan en ik geen

‘DE HEEM’
Jan is nooit getrouwd. “Ik werkte altijd. Als
aﬂeiding ging ik vaak naar het café. Na
mijn pensioen ben ik vrijwilligerswerk bij
Heemkundekring de Plaets gaan doen.
Annie was toen al actief bij ‘de Heem’.”
Een dagje uit bracht hen samen, vertelt
Annie: “Ik zou met mijn zus naar Lelystad
gaan, maar ze kon op het laatste moment
niet mee. Toen stelde Jan voor om mee
te gaan, met zijn splinternieuwe wagen.

en hard werken. Ergens was het ook wel

We wandelden in het park, picknickten

gemakkelijk, want je had niks te zeggen.

en bezochten een museum.” Jan vult heel

ONDERDANIG

Het was normaal dat je je onderdanig

enthousiast aan: “Ik weet nog heel goed

Annie woonde in haar jeugd op een

opstelde.” Jan valt Annie bij: “Het leven is

wanneer het begon. We zaten op een

boerderij. Er was er altijd werk. Haar

nu op een andere manier gemakkelijk.

bankje uit te rusten en zagen twee zwanen

opa en oma woonden ook in huis en die

Mensen delen hun leven nu zelf in, maar

de liefde aan elkaar uiten. Ja, toen kregen

hadden verzorging nodig. “Vroeger was

de verwachtingen zijn wel hoger dan

wij zelf ook de kriebels.” Jan en Annie

het leven behelpen. We moesten veel

vroeger.” Annie: “Als je terugkijkt, dan is tot

waren toen 64 en 63 jaar.

contact. Dat verwaterde gewoon.”
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‘Vroeger moesten we hard
werken. Ergens was dat ook
wel gemakkelijk. Je had niks te
zeggen, het was normaal dat je
je onderdanig opstelde’

liefde bloeide vanuit een gelijkwaardige
basis op. Jan: “Door vrijheid te houden,
val je niet in een gat als je weer alleen
komt te staan. Wij blijven zoveel mogelijk
alles zelf doen. Het was ook gunstig voor
het contact met Annie’s kinderen en
kleinkinderen. Ze zagen dat ik geen invloed
had op hun toekomst.” Op verjaardagen
van de kinderen en kleinkinderen gaat Jan
wel altijd mee. “Ik voel me echt opa. Het

BOERENBRUILOFT

oudste kleinkind was twee, toen ik met

In het begin vertelden ze niemand dat ze samen iets hadden. “Wel haalde ik Annie zondags

Annie een relatie kreeg. De rest weet niet

op, om naar de kerk te gaan. We hoorden geregeld van anderen dat ze dachten dat we

beter dan dat ik bij oma hoor.”

verliefd waren, omdat we altijd arm in arm liepen. We waren ook wel verliefd, maar dat we

WONEN ZOALS WONEN BEDOELD IS. DAT IS WONEN IN HET HART VAN BERLICUM!
A
MAANDL

arm in arm liepen kwam omdat Annie last had van een evenwichtsstoornis. Afijn. Door die

In het weekend slaapt Jan altijd bij Annie.

verliefde uitstraling werden we gevraagd om voor de Boerenbruiloft met carnaval in de

“Op maandag ontbijten we samen en

onecht te trouwen”, vertelt Jan met een stralende lach. Annie weet het nog goed: “Ik vond

dan ga ik naar huis, waar ik mijn eigen

het heel spannend om mijn moeder toestemming te vragen. Ik dacht dat ze bang zou zijn

administratiekantoor heb. Elke avond om

voor ‘praat’ in het dorp. Weet je wat ze zei, toen we het haar vroegen? ‘Mag ik ook mee?’

half zeven drinken we samen koﬃe. Op

Haha! Het werd een prachtige dag. Echt getrouwd zijn we dan niet, maar we dragen wel een

woensdag eet ik bij Annie en op vrijdag

vriendschapsring.”

haal ik een visje op de markt. Zo prullen we

ST

VANAF
0,CA. € 55

wat aan samen.” Annie: “Ja, alles gaat wat

DE VERKOOP IS GESTART!
VOORINSCHRIJVING IS GESLOTEN
REGEL DE HYPOTHEEK VOOR 1 JULI !!!

ALTIJD BLIJVEN LATTEN

trager op deze leeftijd dus we passen ons

Annie was na de dood van haar man negen jaar alleen. Toen Jan in haar leven kwam, was

tempo een beetje aan. We hebben er iets

snel duidelijk dat ze dezelfde kijk op hun liefdesrelatie hadden: ze wilden blijven latten. Hun

moois van gemaakt samen.”

Per 1 juli a.s. worden de hypotheekregels
aangescherpt. Vanaf dat moment kunnen
woningkopers minder lenen. Als jij in Het Hart van
Berlicum wilt gaan wonen, kun je samen met de
HypotheekSpecialisten van VORM Finance bepalen of
je nieuwe VORMHuis haalbaar én betaalbaar is.

INTERESSE?

25 APPARTEMENTEN TYPE OPAAL
Prijzen vanaf € 165.000,– v.o.n. incl. eigen parkeerplaats

KIJK OP WWW.HETHARTVANBERLICUM.NL
VOOR MEER INFORMATIE OVER HET PROJECT

Stuur dan zo snel mogelijk het inschrijfformulier in
en profiteer nog van de huidige hypotheekregels!

Voor meer informatie
bel Staete Makelaars
op 0416 - 344944

Het Hart van
Berlicum is
een project van

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER
bami 15
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‘WE ZIJN ER DAG EN NACHT, WANT ROUWEN
GEBEURT NIET TUSSEN NEGEN EN VIJF’
Uitvaartondernemer, is dat geen akelig beroep? Het tegendeel is waar, vertelt
Marjan Danen - van de Groenendaal van Levatio. “Het is een voorrecht om
mensen bij te mogen staan tijdens de donkerste dagen van het leven. Met
goede begeleiding kom je sterker uit het rouwproces.” Afgelopen jaar betrok
Levatio een pand aan de Hoogstraat in Berlicum.
Tekst Marlie van Zoggel Foto Edith Verhoeven

Op het visitekaartje van Marjan staat dat

is grotendeels ontstaan door persoonlijke

het rouwproces te betrekken. “Daarin

ze dag en nacht persoonlijk bereikbaar

ervaringen. “Op jonge leeftijd je beide

gaan we ver. Vanochtend hebben mijn

is. Dat zegt eigenlijk alles over Levatio.

ouders verliezen is niet gemakkelijk, maar

collega Chantal en ik honderden vlinders

“Rouwen gebeurt niet tussen negen en

ik merkte ook hoeveel verschil een goede

zitten knippen op kantoor. Toch doe je dat,

vijf. Als mensen vragen hebben, wil ik er

uitvaartondernemer kan maken. De

omdat je zelf weet wat voor verschil zo’n

voor ze zijn.” Bovenop deze unieke service

handvaten die ik kreeg aangereikt van de

klein gebaar kan maken.”

biedt Levatio ook hulp ná de uitvaart. Van

uitvaartonderneemster, toen mijn vader

de financiën tot het overschrijven van een

overleed, hielpen me het verlies een plaats

VERTROOSTING

auto. “Het zijn zaken waar je helemaal

te geven.” Hoe anders was het toen ze

Levatio betekent ‘vertroosting’ of

niet mee bezig wilt zijn in een moeilijke

haar moeder verloor: “Ik moest op school

‘verlichting’ in het Latijn. En dat is precies

periode. Ik vind het belangrijk om een

achter het bord gaan staan, totdat mijn

wat ze bij Levatio willen bereiken: Troost

complete service te bieden. Dat is ook

tranen gedroogd waren. De lerares had

en verlichting bieden, door complete

de reden dat we met een zeer klein team

geen idee wat ze met mijn verdriet aan

begeleiding tijdens het rouwproces.

werken. Mensen zien altijd dezelfde twee

moest”.

gezichten. Daardoor bouw je snel een
bijzondere band op.”

VLINDERS KNIPPEN
De dood is een veel groter taboe onder

OUDERS VERLOREN

volwassenen dan onder kinderen. Marjan

De passie die Marjan voelt voor haar werk,

probeert kinderen altijd nadrukkelijk bij

Levatio Uitvaartzorg
Marjan Danen – van Groenendaal
Hoogstraat 108, Berlicum
06-10134352/ 06-83530740

Lekker dan!
Veel mensen hebben
een flesje truffelolie in
de kast staan, maar
wat moet je er eigenlijk
mee? Levensgenieters
Anja van Schijndel en
Barbara van de Meulen
weten er wel raad mee.
Tekst Anneke Vogels – van Eijk
Foto’s Edith Verhoeven

“De kunst van lekker eten is om met weinig ingrediënten iets heel lekkers te maken.
Daarom houden wij zo van de Italiaanse keuken”, vertelt Anja. “Doe gekookte pasta
in een schaal en sprenkel er olijfolie en truffelolie overheen. Serveer met rucola,
Parmezaanse kaas en wat verse peper en zout. Simpel, maar heerlijk.”
Anja en Barbara verloren jaren geleden hun hart aan Italië. “Kijkend naar een
olijfboomgaard in Toscane, besloten we te gaan handelen in Italiaanse producten.
We wilden samen in een Fiat 500 op pad gaan, maar helaas… We pasten er niet in”,
vertelt Barbara lachend. De dames richtten in 2010 hun bedrijfje ‘Il Piacere dell’ Olio’
op, wat ‘het genieten van olie’ betekent. “Wist je dat je net zo veel oliën als wijnen
hebt? De smaak van de olie wordt beïnvloed door de grondsoort, het klimaat, ligging
van de olijfgaard en de productiemethode. Je ontwikkelt daar ook je smaak in.
Onze eigen olie vinden wij de lekkerste. En wij niet alleen: de olijfolie heeft een prijs
gewonnen voor de beste olijfolie in de categorie Fris & Fruitig.”

Hamrolletjes gevuld met
Italiaanse roomkaas en
truffelolie
Ingrediënten:

• Truffelolie naar smaak

• Italiaanse roomkaas

• Bieslooksprietjes

• 100 g Italiaanse bergham

• Zout & peper naar smaak

• 15 g walnoten, in stukjes

Bereidingswijze:
• Hak de walnoten in fijne stukjes en snipper de bieslook
fijn. Meng de roomkaas met de bieslook en de walnoten
en voeg peper en zout toe. Voeg de truffelolie toe. Let
op: truffelolie is sterk van smaak, dus er hoeft maar heel
weinig in.
• Leg de plakken ham uit en smeer het roomkaasmengsel
hier dun op. De hamplakjes voorzichtig oprollen en
dichtbinden met een sprietje bieslook. Goed koud 		
bewaren, heerlijk bij de borrel!
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‘VOOR

GENIETEN

HOEF JE NIET GELEERD
TE HEBBEN, DAT KAN

IEDER MENS’
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SPAAR NU VOOR

STAATSLOTEN
& WASBEURTEN

BRANDSTOFKORTINGEN
TOT

12 CENT!

Het duurt even, voordat we samen in de jeep van Jeroen Charpentier (52)
kunnen stappen. De wagen loopt op gerecyclede frituurolie en moet eerst
een halfuur opwarmen. Eenmaal warm gedraaid volgt een geurig ritje door
de natuur, dat voelt als een les geschiedenis, aardrijkskunde en biologie in
één. “Zie je de veegplek op die stam?”, vraagt Jeroen in de buurt van Kasteel
Heeswijk, wijzend naar een gladgewreven boom. “Daar heeft een ree met een
gewei in de rui tegenaan gewreven.” Een zomers gesprek over natuur, rust en
vrijheid.
Tekst en Foto’s Bart Coolen

Shell station & Carwash

Jos van Boxtel
Haffertsestraat 21, Middelrode, 073-5033921

Jeroen Charpentier is een buitenmens. Altijd geweest. Geboren in de bergen
van Zwitserland en op zijn achtste verhuisd naar Berlicum. Terwijl de jeep buiten
opwarmt, vertelt hij in zijn huis aan de Kerkwijk over de liefde voor alles wat groeit
en bloeit. “Die liefde nam ik uit de bergen mee naar Nederland. Als kind was ik
altijd buiten en dat is nog steeds zo. Het is een kunst om te zien hoe mooi het
Nederlandse landschap is. Voor genieten hoef je niet geleerd te hebben, dat kan
ieder mens. Het vraag alleen van je, dat je je bewust bent van je omgeving. Je moet
mooie dingen wíllen zien. Daarvoor heb je een bepaalde rust nodig.”
RUST
Denk echter niet dat Jeroen de hele dag in de relax-modus staat. “Integendeel. Ik
kan heel hard werken, maar zonder dat ik gehaast ben. Ik reed ooit naar een werk
en somde voor mijn collega op, wat we moesten doen. Hij werd er al bij voorbaat
moe van. Zelf heb ik daar geen last van. Ik werk naar vermogen en ben niet snel
op te jagen. ‘Juist als je het druk hebt, moet je even gaan zitten’, zegt een Chinees
gezegde. Rust moet je niet alleen zoeken tijdens je vakantie. Tevreden zijn is ook
een vorm van rust.” Jeroen doet de dingen daarom graag in één keer goed: “Als je
ergens niet tevreden over bent, geeft het geen rust. Je moet erachter staan; dat
heeft te maken met overtuiging en bezieling. Ik vind rust in het scheppen van mooie
of nieuwe dingen.” Met de komst van de auto is volgens Jeroen voor veel mensen
de haast begonnen. “Mensen hebben geen geduld meer. Wachten duurt altijd lang,
maar wachten kan heerlijk zijn, als je die tijd gebruikt om andere dingen te zien. Of
om eens even helemaal nergens aan te denken. Zalig!”

‘Om mooie dingen
te zien, heb je
een bepaalde rust
nodig’
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TELEFOONS
Een hele dag achter de computer zitten is niks voor Jeroen; dan
is hij naar eigen zeggen niet te genieten. Voor zijn kinderen is dat
anders, die groeien op met allerlei technisch vernuft. “Het goed
gebruiken van al die techniek vind ik de grootste uitdaging van
deze tijd. Onze kinderen weten dat ze bij het studeren, eten en
naar bed gaan geen telefoon gebruiken. Dat is een basisregel
hier in huis. Zo’n vorm van rust heb je nodig om te genieten. Ik
vind het belangrijk dat kinderen ook buiten spelen en niet de
hele dag achter de computer zitten. Daarom maak ik zo graag
speelnatuur voor kinderen, op scholen en andere terreinen.”
ZON OP DE BODEM
Inmiddels is de jeep-op-afgewerkte-frituurolie opgewarmd. We
stappen in voor een ritje door het buitengebied. Achter de jeep
hangt een geurige walm van friet en pannenkoeken. In de bossen
bij Heeswijk is de vijftiger zichtbaar in zijn element. “Hier liggen
allemaal rabatten”, wijst hij. “Dat zijn langwerpige ophogingen
in het bos, met aan weerskanten greppels. Vroeger hoogden de
mensen natte gebieden op met grond uit die greppels. Daarop
plantten ze bomen.” In de wintermaanden werkt Jeroen om
de week met een groepje vrijwilligers in het bos, om de elzen
net boven de grond af te zagen. “Zo krijgt de zon meer ruimte
om op de bodem te schijnen en krijgen nieuwe planten een
kans. Dit jaar hebben we de gele lis en de grote watereppe al
waargenomen. Het is heerlijk om met vrijwilligers te werken. Hier
komen natuur, cultuur en mens samen.”
Het idee voor het beheer van het Aa-dal kreeg Jeroen jaren
geleden. “Ik zag dat de bossen in de omgeving van de Aa niet
of nauwelijks werden onderhouden, vooral rondom Kasteel
Heeswijk”, vertelt hij. “Ik belde met Brabants Landschap en
uiteindelijk zijn we met een stel vrienden op zaterdag begonnen
in een elzen hakhoutperceel van het kasteel. Dat was gezellig én
nuttig. Het bracht ons op het idee om meer te doen. We wilden
meer mensen betrekken bij hun omgeving; ze verbinden met het
oude boerenleven. Zo ontstond in 2013 het plan voor de stichting
Landschapsbeheer Aa-dal.”

bami 25

DENKEN IN KRINGLOPEN
Jeroen Charpentier ging naar de Middelbare Tuinbouwschool. Maar omdat destijds in de tuinbouw geen droog brood was te verdienen,
werkte hij tien jaar als rietdekker. “In die tijd heb ik veel oude boerderijen gezien, vol sfeer en verhalen. Dat vond ik prachtig. De nostalgie van
het boeren spreekt mij aan. Ik heb een geromantiseerd beeld van vroeger. Maar na tien jaar in de rietdekkerij was ik toe aan meer uitdaging.
Ik werkte eerst twee jaar op een jongerencentrum in Gilze-Rijen en ben toen milieukunde gaan studeren in Tilburg. Daarnaast ging ik twintig
uur per week bij een hovenier in Rosmalen aan de slag. Ik genoot van de studie. Het eerste jaar had ik spierpijn in mijn hoofd van al het
lezen en beredeneren. Ik ontmoette leuke mensen en verdiepte me in interessante materie. Ik leerde te denken kringlopen. Het betekent
dat dingen in evenwicht moeten zijn. Dat kun je overal op toepassen, zowel op de natuur als op mensen. Een burn out is een verstoring
van het evenwicht, net als het breken van een tak. Zowel een burn out als een takbreuk kan leiden tot iets nieuws, zoals vallende bladeren
voeding worden voor andere planten.”

WILGENROOSJES
In het derde jaar van zijn opleiding startte Jeroen als freelancer op een groot
landgoed met een kruidentuin in Bennekom. “We deden daar aan ecologisch
bosbeheer”, vertelt hij. “Het landgoed stond vol met Amerikaanse eiken. We hebben
een groot deel van die eiken omgezaagd, om de inlandse soorten meer kans te
geven. Dat hielden we tien jaar vol. Het was erg mooi om te zien dat de heide en de
wilgenroosjes terugkwamen. Ook de reeën keerden terug. Het is prachtig om zo’n
proces op gang te zien komen.”
Werken in een groot bos geeft Jeroen een gevoel van ruimte en vrijheid. “Dat gevoel
wil ik doorgeven aan de mensen met wie ik samenwerk. Ieder mens moet - binnen
een bepaalde bandbreedte – de dingen op zijn eigen manier kunnen doen. Ook als
dat niet jouw manier is. Je kunt veel van andere mensen leren, zelfs als ze onmogelijk
zijn! Zolang je kunt leren, blijft het interessant. Als die vrije vorm van samenwerking

‘Een burn out is
een verstoring

van het natuurlijke
evenwicht, net als
het breken van een
tak. Beide kunnen

het begin zijn
van iets nieuws’

slaagt, krijg je alles gedaan. Daar zie ik ook een kringloop in: als je plezier hebt in
samenwerken, kun je gemakkelijk twaalf uur op een dag doorgaan.”
SCHOFFELEN
Na zijn studie begon Jeroen voor zichzelf. Hij vormt en beheert nu speelnatuur,
tuinen en landgoederen. “In het begin werd ik nog weleens gebeld met de
vraag: ‘Wat kost een gazon bij jou?’ ‘Ik zou het niet weten’, zei ik dan. Ik ben geen
hovenier. Ik heb niet eens een schoffel! De natuur streeft altijd naar volledige
bodembedekking. Waarom zou je het hele jaar schoffelen en bladeren harken,
om vervolgens in het voorjaar compost toe te voegen? Ik sta voor een natuurlijke
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manier van tuinieren, waarbij mensen plezier
krijgen in het meebewegen met hun tuin. Het
is de kunst om te denken in biotopen, waarbij

automatisering
dat verandert de zaak

Cloud Oplossingen
Systeembeheer
Werkplekbeheer

omgevingsomstandigheden als zon, licht, water
en bodem hun werk kunnen doen. Zo werk ik
mezelf eigenlijk de tuin uit.”
STOKEN
Na een bezoek aan de Pierekoal en het Aadal met zijn bollende akkers en wuivende
knotwilgen keren we huiswaarts. In zijn met veel
hout verbouwde huis aan de Kerkwijk praten
we verder. In zes jaar tijd verbouwde Jeroen het
hele huis samen met zijn vrouw Christel en een

Milrooijseweg 12a
5258KH Berlicum

www.vdb.info
073 503 4830

bouwmaatje. “We hebben veel houtverbindingen
gebruikt. Hout is mooi, warm en sfeervol”.
Midden in de woonkamer ligt een bijl op een
blok hout. “We hebben drie kachels in huis en
verstoken zo’n veertien kuub hout per jaar. We
proberen zo min mogelijk gas te verbruiken.
Onze dochters van veertien en zestien weten
ook hoe ze een vuurtje moeten maken. We
leven milieubewust, gooien zo min mogelijk weg
en eten weinig vlees. Zo dragen wij ons steentje
bij aan een duurzame wereld.”

‘De natuur regelt
zichzelf. Waarom

zou je het hele jaar
schoffelen en bladeren
harken, om in het
voorjaar weer compost

toe te voegen?’
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Beeldig
Een nieuw begin
Een hoofd zonder zorgen
Gedachten in vrijheid
Geen angsten voor morgen

Mezelf leren kennen
Eindelijk weten wie ik ben
Want al lijkt het soms anders
Ik zie een spiegelbeeld dat ik niet ken

Begin van een strijd
Met angsten en demonen
Vechten voor een vrijheid
Die ik mezelf zo lang heb ontnomen

Een weg, nog zo lang
Maar de eerste stappen zijn gezet
Nog geen weet van waar hij heen gaat
Maar niets wat mij nu nog belet

Een lange weg
Waarin zoveel valt te leren
Met vallen en opstaan
Om mezelf te accepteren

Mijn stappen, steeds zekerder
Waarin ik langzaam mezelf terug win
En wordt mijn weg steeds duidelijker
De weg naar een nieuw begin

Kim

Nie u w
Het is een nieuwe dag
blij dat ik leven mag
Sta op en omarm
NIEUWE DAG
Twee benen op de grond
rechte rug
Krabbel op
vecht terug
NIEUWE DAG
Vizier doelgericht
op mijn visie
Met als kompas
moed intuïtie
NIEUWE DAG
Vooruit
als enige optie
Alles wat past

Winnares:
Ymke Broeren (14 jaar)

absorptie - adoptie
NIEUWE DAG
Mensen maken fouten
fouten maken mensen
Pieken dalen
ik ken ze
NIEUWE DAG
In dit leven
is niks zeker
maar ik voel toch:
Dat is beter
Nu slechts volgen
mijn kracht - mijn lach
en dat gaat me zeker lukken
want het is een NIEUWE DAG

Voor het volgende nummer zoeken we foto’s van:

BAMI IN HET
BUITENLAND
Dus neem deze BaMi mee op vakantie!

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?

v
RikAtiC

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

‘IK GENIET ALS MENSEN MET EEN TEVREDEN
GEZICHT VERTREKKEN’
Je ziet pas echt hoe ruim eeterij & feesterij
De Driezeeg is als je er binnenstapt. Achter de
historische voorgevel gaat een zee van mogelijkheden schuil. Martine van Doorn is er als een vis in
het water. Een warm welkom: “Koﬃe?”
Tekst Edwin Timmers Foto’s Claartje ten Have

PAPLEPEL
Martine kreeg het horeca-bestaan met de paplepel ingegoten. Sterker, ze woont al bijna haar hele leven in De Driezeeg, die eerst van
haar ouders was. Vanaf haar twintigste draait ze mee. Zestien jaar
geleden nam ze samen met Marc de zaak over. Een logische stap.
BITES EN BURGERS
Ook hun kinderen vinden inspiratie in De Driezeeg. De oudste is kok

“Weet je waar ik trots op ben? Dat mensen een stukje omrijden voor

in opleiding en erg ambitieus: hij loopt stage bij de beste en hipste

onze saté”, zegt Martine. “Dat vind ik nou mooi. Van iets vertrouwds

tent van de Korte Putstraat in Den Bosch. De kinderen kwamen met

iets bijzonders maken.” Precies die sfeer ademt De Driezeeg uit.

het idee om de vertrouwde hamburger in een trendy jasje te steken.

Stap het café binnen en je hebt meteen zin om te buurten. En als

“Zou je niet verwachten hè? Maar geloof me, het is een succesnum-

je de grote zaal achterin betreedt, kriebelen je benen. Hier wil je

mer. Hij heeft een prominente plaats op onze nieuwe kaart. Het

dansen, zingen en feesten met familie en vrienden. “We hebben de

wordt lastig kiezen tussen al die heerlijke burgers, van skinny tot XL,

feestzaal in 2013 helemaal gepimpt en een stuk groter gemaakt. En

broodjes carpaccio, de satévariaties en nog een heleboel lekkers

dat terwijl ons werd geadviseerd alles juist kleiner te maken. Marc

meer. Ik zie de mensen genieten in ons eetcafé of op ons mooie

dacht dat uitbreiden beter was. Hij kreeg gelijk: de nieuwe zaal is

terras. En ik geniet met ze mee, als ze met een tevreden gezicht

een succes. Mensen komen hier graag feesten.”

onze zaak verlaten.”
Driezeeg 21

T: 073-5031437

info@dedriezeeg.nl

5258 LD Middelrode

M: 06-54985717

www.dedriezeeg.nl
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IMPORT
‘ALS JE VERLIEFD BENT, IS ALLES
GEMAKKELIJKER’

& EXPORT

De Deense Kristina Kaas - Thuis (43) ontmoette haar grote liefde Boudewijn Thuis
(52) tijdens een wintersportvakantie. Twee maanden later verhuisde ze naar
Nederland. “Dat was spannend, ja. Maar als je verliefd bent, is alles gemakkelijker.”
Tekst Brenda Gil-Toresano Foto Claartje ten Have

‘IN BERLICUM MÓET IK EEN GROOT
SUPERTJE SPECIAAL’
Claude Loeﬀen (34) runt vanuit Barcelona een succesvol eigen bedrijf in het
werven en uitzenden van technisch personeel. Het bevalt hem goed, maar
de friet is nergens zo lekker als hier.
Tekst Bart Coolen Foto Claude Loeﬀen

Kristina ontmoette haar schoonfamilie

KERST

ZON

Claude Loeffen vertrok tien jaar geleden uit

SUPERTJE SPECIAAL

EVEN SNEL

meteen op haar eerste dag in Nederland.

In de eerste jaren had Kristina het

Kristina vindt dat mensen in Nederland

Berlicum. “Ik heb een jaar door Australië

Barcelona is een fantastische stad, vindt

Hoewel Spanje een Europees land is, is de

“Het was op een rommelmarkt. Er speelde

voornamelijk moeilijk met Kerst. “Mijn

lekker makkelijk met elkaar omgaan.

gereisd en woonde daarna 4½ jaar in

Claude. “Ik woon samen met mijn Spaanse

cultuur toch duidelijk anders. “Even snel

een hoempapaband en het was een grote

familie zat dan lekker bij elkaar en ik was er

“De mensen die ik ken, zijn echte

Londen. In 2010 waagde ik de stap naar

vriendin Laida. We hebben een mooi

iets regelen is hier bijvoorbeeld niet altijd

chaos. Ik wist niet wat ik meemaakte. Haha!

niet bij. Ook als er iemand ziek was, had ik

levensgenieters. Zo heerlijk bourgondisch.

Barcelona”, vertelt hij via Skype. “Ik run hier

appartement in het centrum van de stad.

even gemakkelijk. Dat was zeker het geval,

Ik was verliefd geworden op Boudewijn

het moeilijk. Nu ben ik eraan gewend. De

Van hen heb ik geleerd dat je er meteen van

nu een eigen bedrijf: Nederlia. We zoeken

Soms mis ik mijn vrienden en familie, maar

toen ik de Spaanse taal nog niet zo goed

en had vrij snel besloten de grote stap te

afstand is goed te overbruggen, heimwee

moet profiteren als de zon schijnt. Ik laat

over de hele wereld technische talenten, die

gelukkig komen ze regelmatig over.” Claude

sprak. Wat dat betreft is in Nederland alles

wagen. We woonden eerst twee jaar in

heb ik nooit gehad. Onze eerste buren in

er de dagelijkse klusjes in huis gerust even

we plaatsen bij bedrijven in heel Europa. In

bezoekt Nederland ook nog vaak. “Dan ga

goed en snel geregeld. Maar verder… Aan

Den Bosch. Daarna besloten we samen in

Berlicum, Piet en Diny de Groot, hebben

voor liggen. De was loopt echt niet weg.

het afgelopen jaar is ons bedrijf verdubbeld

ik altijd even langs bij Giel’s Friture voor een

twintig graden in december ben ik heel snel

Berlicum een huis te kopen. We kregen vier

daar een grote rol in gespeeld. Zij hebben

Voor je het weet, regent het weer.”

naar een team van zeven personen. En we

groot supertje speciaal!”

gewend geraakt!”

kinderen. De jongste is nu twaalf, de oudste

me erg geholpen bij mijn integratie.”

groeien nog steeds.”

twintig.”
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Jonge meisjes en de liefde voor hun paard, er hangt iets magisch omheen.
Dat ze stinken na een dag op de manege, doet er niet toe.
Tekst Anneke Vogels – van Eijk Foto’s Esmée Franken

‘WAT DOE IK
EIGENLIJK OP SCHOOL?’
Noëlle de Graaf (11) en Saﬃer
“Als ik in de klas zit, denk ik soms: wat doe ik hier? Ik wil veel liever bij Saﬃer zijn. Twee
of drie dagen per week ga ik naar ’m toe. Ik heb echt een band met Saf. Ik vertel hem van
alles. En als we elkaar een weekje niet zien, dan missen we elkaar. Saﬃer hinnikt dan en
zoekt mij, en ik mis hem dan ook echt.
Ik vind echt alles leuk aan Saﬃer. Zelfs zijn poep opruimen vind ik grappig om te doen.
En hij is natuurlijk ook supermooi. Al lijkt hij met zijn vlekken wel op een koe. De koeien
in de wei komen wel eens een kijkje nemen. Dan gaan ze met zijn allen op een rijtje staan
en dan kijken ze zo van: ‘Hé, wat doet die koe daar?’ Hij is ook echt een grappenmaker. Hij
heeft me een keer van zich afgeworpen in de modder. Toen kwam hij even naar me kijken,
deed zijn oortjes naar voren en rende toen hinnikend weg. Hij lachte me gewoon uit.
Het liefst ga ik buiten keihard met hem racen en springen. Dan gaat hij zo hard, dat
de tranen over mijn wangen lopen. Hij is erg sterk, dus het is soms moeilijk om hem in
bedwang te houden, maar toch vind ik dat gaaf. Ik wou dat Saﬃer mijn eigen pony was.”
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‘IK RUIK DIE
PAARDENLUCHT
NIET EENS’
Daphne van den Akker (9) en Milkshake
“Mijn grootste droom is een eigen pony. Ik vind het superleuk om
op de manege te rijden, maar nog liever heb ik zelf een pony, waar
ik wedstrijden mee kan rijden. Ik kijk ﬁlmpjes op YouTube, waarin
ze uitleggen hoe je je ouders kunt overhalen om een pony voor je te
kopen. Dat moet je stapje voor stapje aanpakken. Smeken helpt en
zeggen dat je voor je verjaardag maar één ding wilt: een pony. Dus dat
doe ik ook. Hopelijk werkt het.
Ik vind pony’s en paarden zo leuk. Kijk, op een konijn kun je niet rijden.
Met pony’s kun je lessen volgen, leuke dingen doen, zwemmen en je
kunt ze verzorgen. Ik vind Milkshake de leukste pony bij Het Paardrijk,
omdat hij eigenwijs is. Hij is heel erg lief, maar als hij zijn dag niet
heeft, dan merk je dat meteen. Dat maakt het juist leuk. Een pony die
altijd maar doet wat je vraagt, vind ik saai. Als ik thuiskom ruik ik die
paardenlucht niet eens, maar mijn mama wel. Die zegt dan: ‘Doe die
kleren maar snel in de was, want ze stinken’. Als ik niet kan slapen,
denk ik aan pony’s en paarden en dan val ik heel ﬁjn in slaap.”
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‘HIJ WEET PRECIES
HOE IK ME VOEL’
Janneke Blokx (11) en Tokiyo
“Als ik bij Tokiyo in de stal kom, dan kijkt hij me eerst aan, zodat hij weet hoe
ik me voel. Als ik niet zo blij ben, gaat hij gek doen om me op te vrolijken:
kopstootjes geven en rare bewegingen maken. Ik word er altijd blij van. We
hebben samen namelijk echt een band. En die heeft hij niet met iedereen.
Sommige meisjes kunnen hem niet aan de praat krijgen, maar naar mij
luistert hij altijd. Ik heb ook ooit op een ander paard gereden. Die bokte me er
keihard af, dus toen wist ik: dit zit niet goed. Tokiyo zou zoiets nooit doen. Hij
is echt mijn lievelingspaard.
Paarden begrijpen je. Ze weten of je boos, blij of bang bent. En het helpt mij
echt. Ik heb ooit een cursus gedaan om voor jezelf op te komen, maar de
paarden helpen mij veel beter. Ik voel me sterker door ze. Het contact met
paarden maakt mijn leven leuker. Ik kan mijn gevoel bij Tokyio kwijt en hij
maakt me gelukkig. Iedere zaterdag ga ik naar manege Het Paardrijk. Na de
les blijven we hier de hele middag. Er is altijd wat te doen: helpen met stallen
aanvegen of paarden schoonmaken. Het leukste vond ik het discorijden
tijdens ponykamp: op zijn allerhardst galopperen op muziek.
Even helemaal los.”
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‘IK WIL NAAR
DE OLYMPISCHE
SPELEN’
Luca Tielemans (16) en Ivanhoe
“Toen ik zes jaar was, begon ik pony’s te verzorgen. Ik was toen al
helemaal verliefd. Mijn eigen pony Ivanhoe heb ik nu meer dan drie jaar.
Zijn naam vind ik helemaal niet mooi, dus ik noem hem gewoon Ivan. Om

‘IK DROOM HEEL
VAAK OVER HEM’
Merel van Dongen (8) en Maxi

de week doen we mee aan wedstrijden. Ik wil heel goed worden en aan

“Ik heb een echte paardenslaapkamer. Overal zie je paardenspulletjes. Er

Indoor Brabant of de Olympische Spelen meedoen.

hangen foto’s van mijn pony en mama heeft zelfs paarden geschilderd op
de muur. Ook hangen alle strikken die ik gewonnen heb, in mijn kamer. En

Mijn vader gaat altijd mee naar wedstrijden. En ook al hadden mijn
ouders in het begin niet zo veel met pony’s, nu geeft mijn vader goede

ik heb een dekbed, een klok en een hele leuke paardenknuﬀel. Voor mijn
verjaardag kreeg ik een abonnement op de Penny. Al sinds mijn derde houd

tips om beter te presteren. Maar soms luister ik niet. Hij zei ooit: ‘Gewoon

ik gewoon heel erg van paarden. Behalve van het poetsen. Het schoonmaken

rustig aan doen’. En ik dacht: nee, ik ga gewoon keisnel. En met resultaat.

van alle spullen vind ik niet zo leuk.

Want we hadden de snelste tijd, dus weer een beker erbij. Soms moet je
namelijk risico’s nemen. Mijn voorbeeld Michael van Vleuten doet dat ook:
altijd grenzen opzoeken.

Maxi is mijn pony. Of ja, eigenlijk is hij niet echt van mij. Maar ik rijd er heel
veel op en verzorg hem. Ik noem Maxi vaak ‘Maximale Snelheid’, omdat hij
supersnel is. Het allerleukst vind ik het om samen keihard te crossen en

Ivan is echt supergoed in springen. Zelfs vanuit stilstand kan hij verrassend
hoog komen. Ik vind springen ook het leukst, want dan heb je de meeste

het spelletje schipper-mag-ik-overvaren in de les. Heel soms ga je te hard
op de rem en dan val je er af. Onze regel is dat je dan moet trakteren op

actie. Om mijn zenuwen onder controle te houden, heb ik een aantal

chocoladebollen. Maar ik stap er zó weer op hoor. Maxi is echt zo superlief.

trucjes: rustig ademen en getallen in je hoofd nemen zodat je je op iets

Ik droom heel vaak over hem. Dat we dan samen beroemd worden en veel

anders focust. Maar eigenlijk ben ik niet meer zenuwachtig, want ik doe zo

prijzen winnen. Het liefst wil ik net zo goed worden als Anky van Grunsven.

vaak mee aan wedstrijden.”
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Dat lijkt me geweldig.”
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Jos van Boxtel Groep
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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
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BROEDERSCHAP

Wandelaars hielden uit respect halt en passerende auto’s namen gas terug. Het Sint
Joris Gilde rukte uit voor een fotosessie met BaMi. Met tromgeroﬀel, bazuingeschal
en een prachtig uitgedoste standaardruiter voorop, toog de stoet naar Huys
de Wamberg, waar voormalig beschermheer jonker Van Rijckevoorsel woonde.
Indrukwekkend is het woord.

Tekst Edwin Timmers Foto Claartje ten Have en Edith Verhoeven
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Welke andere club kan zeggen dat hij vierhonderd jaar bestaat? Vier ééuwen, het is me wat.

vindt Tiny. Peter beaamt dat: “Tijdens de

Daarom nodigden we de hele bups uit voor een fotosessie in een historische setting: op

overlijdensmis van mijn vader, die werd

de Wamberg. Een waar spektakel. Druk buurtend en zonder morren volgde de groep de

begraven met gilde-eer, besloot ik lid te

aanwijzingen van de fotografen op. Gezelligheid, discipline en respect voor elkaar en hun

worden.”

rijke traditie gingen hand in hand.
GROEP ACHT
“Het gilde ontstond uit het schuttersgilde, een stel gewapende mannen die hier have en

Peter geeft toe dat het tegenwoordig best

goed beschermden,” onderwijst hoofdman Tiny Pijnenburg een paar dagen later aan zijn

lastig is om jonge leden te werven. Toch

keukentafel, samen met Ad van Lith en Peter van Helvoort. “De oudste vermelding van

valt hem het enthousiasme van jongeren

de Berlicumse schutterij stamt uit 1615. Vierhonderd jaar geleden dus.” Ze laten het niet

op, tijdens het jaarlijkse bezoek aan groep

ongemerkt voorbij gaan. De voorbereidingen voor een groots gildespektakel op 4 en 5 juli

acht. “We doen dat niet om zieltjes te

zijn in volle gang.

winnen. We vertellen over de plaatselijke
geschiedenis en laten zien wat we doen.”
De leerlingen komen dan ook langs op het

‘Binnenkort mogen ook vrouwen lid
worden. Het was geen onwil, tradities
veranderen kost gewoon tijd’

clubhuis. “Het is echt een leuke dag. Ze
maken dan kennis met al onze disciplines,
waaronder vendelen, trommelen en
bazuinblazen. Er zitten echte talenten
tussen hoor. Sinds kort hebben we
trouwens ook een lasergeweer.”

HET VROUWENDING
Een enkeling vindt het gilde te behoudend. Zo zouden vrouwen geen lid mogen worden.
“Binnenkort wel,” zegt deken-schrijver Ad van Lith. “Het is namelijk geen onwil. Tradities
veranderen kost gewoon tijd.” Dat de vrouwenkwestie voor de club minder heikel is dan
voor de buitenwacht, bewijst Klaartje Wedemeijer, die zeer enthousiast de functie van
beschermvrouwe vervult.
Tegelijk is de traditie hun sterkste troef. Het ceremonieel, zoals het vendelzwaaien en de
marsen, raakt bij veel mensen een gevoelige snaar. “Vroeger was dit uiterlijk vertoon voor
jongeren reden om lid te worden”, vertelt Ad. “Mijn ome Nol was hoofdman. Dat maakte

‘Mijn vader
werd begraven
met gilde-eer.
Toen besloot ik
lid te worden’

indruk. Daarom werd ik in 1967 jeugdtamboer.” Tiny werd ook lid in 1967, tegelijk met een
stuk of tien jeugdvrienden.
VENDELGROET
In 2005 legde Tiny als afgevaardigde vendelier van het Sint Joris Gilde en namens honderd
Brabantse gildes de eed van trouw af aan de koningin, ter gelegenheid van haar 25-jarig
jubileum. “Dat was ontzettend uniek,” vertelt Tiny met gepaste trots. De vendelgroet leent
zich echter ook voor minder vrolijke gebeurtenissen. “Een overledene wordt door het gilde
bij wijze van eerbetoon uitgevendeld. Mensen worden er stil van. Echt indrukwekkend,”
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Wereldreis

Hi Rob, waar ben jij op dit moment?

ROB VD BRAAK (34)

We zijn in Spanje op trainingskamp.
Trainingskamp van wie?
Van de motorcoureur, voor wie ik werk als monteur. Hij racet voor het enige
Nederlandse team dat in de Moto3-klasse meedoet aan het wereldkampioenschap
motorwegrace: de MotoGP.
Welke landen bezoek je dit jaar nog meer?
Er staan achttien wedstrijden op de planning, waarvan zeven buiten Europa.

THUIS:
als hij er is, woont hij
op Braakven, op de plek
waar De Guld vroeger
stond

We gaan onder meer naar Amerika, Argentinië, Australië, Japan, Maleisië en Qatar.
Wat staat nog op je verlanglijst qua landen?
Afrika en Brazilië!

UIT:
is monteur bij RW
Racing GP

Naar welk land ga je liever niet meer terug?
Japan. Het is een star land met heel veel regels, waar niemand vanaf durft te wijken.
Je bezoekt veel landen, maar zie je er ook iets van?
Nee, niet echt. Het beperkt zich vaak tot de weg van het vliegveld naar het circuit en weer terug. Ik heb eigenlijk nooit last van
een jetlag, dus ik probeer wel eens wat sightseeing mee te pikken op de dag voor de race.
Verschilt het werken in het buitenland van dat in Nederland?
Het maakt niet uit of we in Assen zijn of in Kuala Lumpur. Wij zijn een soort circus dat de wereld overtrekt, de boel opbouwt en
aan het werk gaat.

‘WE TREKKEN ALS EEN
CIRCUS DE WERELD OVER’

Rob van de Braak (34) verblijft voor zijn werk zo’n 150 dagen per jaar in
het buitenland. Als monteur trekt hij van racecircuit naar racecircuit.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Rob van de Braak
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Wat is het meest bizarre dat je ooit meemaakte?
In Qatar ligt een lange rechte weg richting de woestijn. Een collega bestuurde de huurauto en lette niet op, waardoor hij een
rotonde miste. Auto stuk. Dat had heel wat voeten in de aarde. Hij werd zelfs meegenomen naar het politiebureau.
En het mooiste?
In Australië zitten we op een plek waar geen hotels zijn. We verblijven bij een gastgezin. Die mensen slapen in een caravan in de
tuin, zodat wij in hun huis kunnen wonen. We komen er al jaren en zijn ‘familie’ geworden. We vieren op een zaterdagavond in
oktober altijd samen Kerst. Compleet met het goede servies op tafel, kerstmutsen, partypoppers en een BBQ.
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Binnenblieken

VOOR DE GEVORDERDE

DOE-HET-ZELVER
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“Weet je zeker dat ons huis interessant genoeg is?”, vroeg Jacky Das (44).
“Het is nog lang niet af!” Samen met haar man Emile Das (46) en hun
kinderen Milan (11) en Laura (9) woont Jacky sinds 2005 in De Roode
Sok. Hun huis is een baken in de wijde omtrek: natuurlijk willen we daar
binnenblieken.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Nanneke Hoevenaars
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“Emile en ik woonden in Amersfoort en wilden terug naar onze roots”, vertelt Jacky. “Zijn

HARD RIJDEN

ouders wonen in Schijndel en mijn vader woont in Den Bosch. We gingen op zoek naar een

Toen ze het huis bezochten, snapten ze

huis op een rustige plek, met veel ruimte. Als je een beperkt budget hebt, kom je al snel uit

direct waarom. “Er was een keukentje,

bij een opknapper. We hadden een aantal huizen bezocht toen we de advertentie voor dit

een gang met een wc’tje, een oude

huis zagen. ‘Voor de gevorderde doe-het-zelver’ stond er.”

badkamer, een schuur en een stal met
een gierput waar het grondwater naar
boven kwam. Boven waren vier piepkleine
slaapkamertjes en een grote hooizolder,
waar je door het dak naar buiten keek.
Het was allemaal erg eenvoudig, maar
dat baarde ons niet eens zo’n zorgen. We
hadden meer onze twijfels bij de weg.”
Ze bezochten het huis op verschillende
tijdstippen en merkten dat er best hard
wordt gereden, maar gelukkig niet heel
veel. “Zoiets ontdek je alleen als je een plek
een paar keer bezoekt”, zegt Jacky.

Boven waren
vier piepkleine
slaapkamertjes en
een hooizolder
waar je door het dak
naar buiten keek
AFZIEN
Op 1 februari 2005 kregen Jacky en Emile
de sleutel van het Engelse echtpaar dat
het huis tijdelijk bewoonde. “De vrouw zei:
‘Veel plezier. Ik ga lekker naar een huis
met centrale verwarming!’. Toen vroeg ik
me wel even af waar we aan begonnen. Ik
had niet gedacht dat we zouden moeten
afzien. Vroeger was het normaal om bij
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-10 met de ijskristallen op het raam te slapen, maar ik was zwanger van mijn tweede kind.

WEINIG ORIGINELE DETAILS

Ik wilde gewoon verwarming.” Alleen op de benedenverdieping stonden een houtkachel en

“Hoe erbarmelijk de staat van het huis ook

een gaskachel. Pas na vijf jaar had het gezin op de bovenverdieping verwarming. “We zijn de

was, we hebben geen moment getwijfeld

winters ingepakt in dekens en met kruiken in bed doorgekomen. Daar denk ik nu nog wel

om het te kopen”, herinnert Jacky zich.

eens aan terug, als ik lekker warm mijn bed inkruip.”

“We zagen de potentie en vielen als een
blok voor de plek, de ruimte, de weidsheid

DE VERBOUWING

en de sfeer. Voor de zekerheid lieten we

Oude foto’s laten zien dat de gevel van het pand vroeger steenkleurig was. Hele generaties

nog wel een bouwtechnisch onderzoek

weten niet beter dan dat de gevel wit is. Met de bouwtekening in de hand vertelt Jacky

uitvoeren. Daar kwam niets uit, gelukkig.

verder: “We zijn begonnen met het achterhuis, dat bestond uit een schuur en een kleine

Dit huis dateert uit 1915. Het is al vaker

stal. Daar hoefden we niets te slopen. We konden er meteen gaan bouwen. In het huis

onder handen genomen, onder meer

zaten lelijke, grote ramen met rolluiken ervoor. Die ramen hebben we vervangen door

omdat er een paar keer brand is geweest.
Het is geen monument, daardoor zijn er
waarschijnlijk originele details verloren
gegaan. In het achterhuis zaten nog oude
balken. Die hebben we behouden, evenals

‘Mensen gooiden oude foto’s
van ons huis in de brievenbus.
Ontzettend leuk’

de binten in de dakconstructie. Ook het
hamrookkanaal herinnert aan vervlogen
tijden.”
MEERJARENPLAN

kleine ruitjes. Op het pand zat vroeger een geveltje. Dat hebben we terug gebracht.” De

“Toen we hier kwamen wonen, wisten we

grootste wijziging die de familie Das aanbracht, waren de zes dakkapellen aan de zijkanten

al dat de verbouwing een meerjarenplan

van het huis. Daarna konden de ouderslaapkamer en de badkamer gemaakt worden. De

zou worden. Een paar maanden nadat

slaapkamers van de kinderen zijn sinds kort af. De keuken, Jacky’s favoriete plek in huis, is

we hier ingetrokken waren, beviel ik van

het volgende project dat op stapel staat.

onze dochter. Het dak lag toen nog half
open. We besloten het huis even te laten
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voor wat het was. Het was te veel. Toen we er een jaar woonden, zijn we echt gestart. We
hebben nooit in de puinzooi gezeten. Het is een groot huis. We konden steeds in een deel
van het huis wonen, terwijl we een ander stuk verbouwden.”
Ze zijn nu tien jaar bezig en zitten op ongeveer 75%. Emile doet alles zelf. “Hij is een enorme

‘De makelaar
vertelde ons dat
hier vroeger een
buurtkroegje zat.
Het verhaal gaat
dat er een rode
sok buiten werd
gehangen als
er jenever was
gestookt’

doorzetter”, vindt Jacky. “Drie jaar geleden overleed zijn vader, met wie hij deze verbouwing
is begonnen. Het was een moeilijk moment voor hem. Ze deden alles samen. Nu ziet hij het
als stimulans om het af te maken. Zijn vader heeft zoveel tijd en liefde in dit huis gestoken.
Dat mag niet verloren gaan. Een aannemer bellen om het werk af te maken? Dat is zijn eer
te na. Alleen voor echt specialistisch werk, zoals metselen en stucadoren doet Emile beroep
op een vakman. Die helpt hij dan mee, door cement te maken of stenen te sjouwen. Hij
beleeft plezier aan het opknappen van dit huis.”
DE ROODE SOK
“De makelaar vertelde ons dat in dit pand vroeger een buurtkroegje zat. Het verhaal gaat
dat er een rode sok buiten werd gehangen als er jenever in het achterhuis was gestookt.
Dat iedereen ons huis kent, merkten we pas toen we hier eenmaal woonden. We belden
een schoorsteenveger en ik had netjes ons adres opgegeven. Toen hij binnenkwam
zei hij: ‘Ik kon het niet vinden. Had maar gezegd dat het De Roode Sok was’. Het is een
begrip hier in de omgeving. Mensen zijn enorm betrokken bij dit huis. Zo vonden we in
het begin allerlei dingen in onze brievenbus, zoals foto’s en een oude gemeentegids met
een afbeelding van ons huis erop. Dat vonden we ontzettend leuk. Toen we hier kwamen
wonen, waren de letters op de gevel niet goed leesbaar. We vonden het belangrijk dat dit
hersteld werd. Ze zijn nu ingelegd met geglazuurde stenen in plaats van verf. Zo kunnen
komende generaties ook nog ‘linksaf bij De Roode Sok’.”
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Gruts

ZINGEN VOOR

DE KONING
Harrie van Grinsven (27) komt misschien wel uit de muzikaalste familie van
Berlicum. Maar optreden voor de koning en koningin, dat maakt zelfs een gelouterd
muzikant als Harrie nerveus. “Sta je daar in je ongestreken pantalon,
te hopen dat je de tekst hebt onthouden.”
Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Harrie van Grinsven
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Het was de dirigent van harmonie TOG,
die hem vroeg of hij zin had om voor de
Koninklijke Familie op te treden tijdens
Koningsdag. Adema dirigeerde het
Dordrechts Philharmonisch orkest en
vroeg Harrie de zang op zich te nemen.
Een hele eer, ook als je verder niets met
het koningshuis hebt. “Ik ben met het
Koningshuis opgegroeid, dus optreden
voor blauw bloed bracht zelfs in mij de
nationalist naar boven.”
HERINNERINGEN AAN HOLLAND
Het nummer dat Harrie ter gehore
bracht, ‘Herinnering aan Holland’, is
oorspronkelijk een gedicht van Hendrik
Marsman. “Niet iets uit mijn gebruikelijke
repertoire. Toch was mijn voorbereiding
niet veel anders dan voor andere

ervoor een fantastisch optreden hadden

optredens. Hoewel… Ik heb het nummer

met mijn band Say Keys.” Uiteindelijk

wel grondig bestudeerd, want als ik
zenuwachtig ben vergeet ik vaak de
tekst. Dat kun je natuurlijk niet gebruiken
als je optreden op de nationale televisie
te zien is.”

‘Als ik
zenuwachtig ben,
vergeet ik vaak de
tekst. Dat kun je
niet gebruiken als
je op televisie bent’

arriveerde Harrie anderhalf uur te
laat, maar wel precies op tijd voor de
soundcheck. “Daarna moesten we
wachten tot het koningspaar arriveerde.
Ik vond Koning Willem-Alexander er
eigenlijk wel cool uitzien. Hij leek wat
afgevallen. Ik had hem leuker gevonden
als hij op een paard zat, met een zwaard

“Oké, ik had voorafgaand aan het
optreden ook nagedacht over mijn

gevolgd, dus ik heb mijn prijs maar

in zijn hand, of op zijn minst met een

outfit”, geeft Harrie toe. “Ik wilde oranje

meteen verdubbeld”, grapt hij.

beetje wax in zijn haar. Maar goed, het
leken me hele leuke mensen.”

sneakers kopen, maar die bleken
nergens te vinden. Uiteindelijk stond

VERSLAPEN

ik daar dus gewoon op oude schoenen

Het hele optreden was nog bijna in het

KAARTJE

en in een ongestreken pantalon. Ik ben

water gevallen, want Harrie was iets te

Harrie had helaas niet de kans om het

pas verhuisd en we hebben nog geen

lang in bed blijven liggen. “Ja weet je,

koningspaar persoonlijk te spreken.

strijkijzer. De reacties op het optreden

we moesten er al om half 9 ’s ochtends

“Anders had ik ze direct mijn kaartje

waren desondanks positief. Veel mensen

zijn, dat vond ik een beetje overdreven.

gegeven. Als ze nog ooit een band nodig

hebben het optreden via de televisie

Zeker als je bedenkt dat we de avond

hebben, mogen ze mij altijd bellen!”
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Jonge mensen, grote dromen

Een avond lang over slechts één onderwerp praten. Heerlijk,
als het onderwerp muziek is. Tijn Bosters (18) droomt van
een plek op het podium, liefst als zanger en bassist in een
retestrakke metalband. Vincent Bomers (53) wil met zijn
vijfendertig jaar podiumervaring nog van geen wijken weten.
Tekst Edwin Timmers Foto’s Edith Verhoeven

‘HET HOEFT

NIET MOEILIJK
TE ZIJN, OM
MOOI TE ZIJN’

Om ervoor te zorgen dat de basgitaren elkaar tijdens de fotosessie niet als degens

Vincent: “Toch gebruik ik ze ook wel eens.

kruisen, moet Tijn links zitten en Vincent rechts. Tijn speelt als rechtshandige

Bij lastige stukjes.”

namelijk op een linkshandige bas en Vincent precies andersom. Tijn doet het op vijf
snaren, Vincent vindt vier genoeg.

Het gesprek komt op complexe partijen.
Tijn huivert een beetje bij de ongekende

Vincent: “Voordat ik de bas oppakte, speelde ik een jaar als drummer in een

snelheid van veel metal.

jazzband. Een workshop bij de muziekschool in de oude landbouwschool, naast

Vincent relativeert: “Als je beter wordt,

de voormalige brandweerkazerne in de Hoogstraat. Jazz ja. Heel mooi om te doen,

ga je vanzelf meer doen, je spel moeilijker

veel van geleerd. Heb jij ook les?”

maken. Maar het hoeft niet per se moeilijk

Tijn: “Nee, ik heb geen les gehad. Ik luister veel en haal tabs van internet.”

te zijn om mooi te zijn.”

Vincent knikt. Tabs: een notenschrift voor gitaren. Internet staat er vol mee. “Er zit

Tijn: “Nee, dat klopt!”

wel wat vrijheid in tabs hè?”
Tijn: “Ja, het klopt niet altijd. Vaak zijn ze slecht.”
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GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

TEGELWERK

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.

Werststeeg 16, Berlicum

t: 073 503 3432

m: 06 5386 1550

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

‘Ik hou van Cattle Decapitation: vier vegetariërs, die de
hypocrisie van de consumerende mens bezingen’
Hierna buitelen bandnamen over elkaar - namedropping heet

Vincent, die zijn zoon op het muziekspoor zette. Sowieso merkt

dat, erg leuk voor liefhebbers. Tijn kent opvallend veel bands en

Vincent dat veel musicerende jongeren muzikale ouders hebben.

muzikanten.

“Jouw vader is toch ook bassist? En jouw moeder zingt toch in La
Ligna?”

Tijn: “Cattle Decapitation is een van mijn favorieten. Dat zijn vier
Amerikaanse vegetariërs, die de hypocrisie van de consumerende

Tijn: “Ons mam zingt nog steeds ja. Ons pap speelt bas, maar

mens bezingen.”

drumt toch vooral. Hij is ook geluidstechnicus.”

Tijn kent ook bands die Vincent noemt als inspiratiebronnen uit
zijn jeugd. Hetzelfde geldt voor Vic, de zoon van Vincent, die er

Tijn gaat volgend schooljaar de opleiding audiovisuele productie

halverwege het gesprek bij komt zitten. YouTube is een bron van

in Tilburg doen. Heeft-ie veel zin in. Maar als hij moet kiezen? “Het

inspiratie voor de jeugd, blijkt al snel.

liefst wil ik bassen of zingen. Maar met deze opleiding zit ik alvast

“De jeugd is verwend. Wij moesten platen zelf kopen,” lacht

dichtbij het vuur.”
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DAG,

DOKTER LIPS

Op 24 juni hangt huisarts Jan-Maarten Lips (65) zijn stethoscoop aan de
wilgen. Joris van Alebeek (30) neemt zijn patiënten over. Tijdens een picknick
op de Wamberg praten ze over de naderende wisseling van de wacht, het vak
en de mensen. “Ze reageren verdacht positief op ‘die nieuwe’. Mooi is dat”,
moppert Jan-Maarten, terwijl hij met zijn brillenpootje in de koﬃe roert.

Tekst Laura van der Burgt Foto’s Claartje ten Have

Pakweg 2.700 dorpsgenoten wisselen per 1 juli van huisarts. Tenminste, als ze het zien

achter de medische problemen. Dat

zitten met dokter Van Alebeek. “Mensen mogen hun huisarts zelf kiezen. Als het niet

moet ook, want anders hadden we net zo

klikt, kunnen ze gewoon veranderen van arts”, benadrukt Joris. Een groot deel van de

goed boekhouder kunnen worden.”

patiënten kent hem echter al, want vanaf mei 2014 nam hij geleidelijk aan steeds meer
praktijkdagen van Jan-Maarten over. “Eigenlijk gaat bijna elk gesprek er wel over. Wat

BOOS

me opvalt, is dat veel mensen verbaasd zijn dat Jan-Maarten al 65 is. ‘Hij ziet er nog

Toch zullen patiënten ook verschillen

zo jong uit’, zeggen ze dan.” De pensionado glimlacht als hij het hoort. “Ik vind anders

merken tussen Jan-Maarten en Joris. “De

dat ze verdacht positief zijn over jou, Joris. ‘Die nieuwe is een goeie’, dat hoor ik bijna

huisarts van nu wordt anders opgeleid

elke dag. Ik denk dat ze me snel zijn vergeten. En zo hoort het ook.” Jan-Maarten was

dan de huisarts van 25 jaar geleden.

zijdelings betrokken bij de zoektocht naar zijn opvolger. “Ik herken in Joris hetzelfde

Belangrijk verschil is de communicatie

enthousiasme voor het vak. We zijn allebei gezinsmensen, we hebben oog voor de mens

met patiënten. Daar is steeds meer
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aandacht voor”, vertelt Joris. Jan-Maarten juicht die ontwikkeling van harte toe. “Veel

is zelfs een vakterm voor: het niet-

laat doorzie wat er echt aan de hand is, kan dat

medici - vooral specialisten in het ziekenhuis - vinden het moeilijk om kritiek te

pluisgevoel”, legt Jan-Maarten uit. “Zo

ernstige gevolgen hebben voor mensen en hun

ontvangen. Als hun patiënten niet tevreden zijn, is de reactie heel vaak: ‘aan mij ligt

kreeg ik eens een man op mijn spreekuur

gezin. Dit heeft dan ook veel impact op mij als

het niet’. In de loop der jaren heb ik geleerd dat je veel kunt oplossen door gewoon

met allerlei vage klachten. Pijntje hier,

persoon”, zegt Joris.

menselijk te reageren. Je inleven, begrijpen waarom iemand boos is, fouten erkennen.

pijntje daar. ‘Hoe is het op je werk?’,

Dan reageren mensen vaak verrassend vriendelijk. Soms denk ik zelfs wel eens: hierover

vroeg ik hem. Na een paar gesprekken

MAN KWIJT

zou ik zelf langer boos zijn gebleven.”

bleek dat die man een te hoge functie

Het meest rare consult dat Jan-Maarten ooit

had, zijn klachten kwamen puur van

aflegde, dateert van jaren terug. “Ik werd gebeld

KATHETER

de stress. ‘Ga eens met je baas praten’,

door een patiënte met een dementerende man.

Boos wordt Jan-Maarten tegenwoordig niet vaak meer. Misschien hoort dat bij een

was mijn advies. Hij veranderde van

‘M’ne mins is weg!’, riep ze in paniek door de

naderend afscheid. “Ach, sommige dagen zijn leuker dan andere. Maar me ergeren doe

functie en zijn klachten verdwenen.”

telefoon. Ik heb direct mijn tas gepakt en ben

ik zelden nog.” Na een korte stilte: “Nou ja, wel aan de zorgverzekeraars. Hun rol wordt

Ook Joris heeft ervaren dat achter de

erheen gereden om ‘dieje mins’ te zoeken. We

irritant groot. Soms voelt het alsof ze bovenop mijn bureau zitten, tussen mijn patiënten

ogenschijnlijke klachten soms een heel

vonden hem in de caravan, vlakbij het huis. Hij lag

en mij in. Ik erger me rot, als een man van 88 met spoed een katheter nodig heeft en

ander probleem schuilgaat. “Ik sprak

onder het bed te slapen, achter de schuifdeurtjes.

de apotheek onder onze praktijk die niet mag leveren, omdat de verzekeraar daar geen

Misschien dacht hij dat hij in een bedstee lag.

prijsafspraken over heeft gemaakt. Dat is toch bezopen! Wij maken slechts 3% van de

Zoiets vergeet je niet. En dan die keer dat een

totale kosten in de gezondheidszorg en we lossen 90% van de hulpvragen op. Geef ons

man tegenover me aanschoof, en beweerde dat

wat vertrouwen en ga lekker bezuinigen in het ziekenhuis, denk ik dan. Daar is veel

hij na Christus de belangrijkste man op aarde was.

meer geld te halen.”
NIET-PLUISGEVOEL
Het mooiste aan hun vak vinden beide artsen het ambacht. “Als huisarts moet je het
doen met een gesprek van tien minuten, een kort lichamelijk onderzoek en soms wat
kleine, aanvullende onderzoekjes. Het echte verschil maak je vaak met je intuïtie. Daar

‘‘M’ne mins is
weg!’, riep ze in
paniek door de
telefoon. Ik ben
er direct heen
gereden om mee te
zoeken’

‘Dat lijkt me een heerlijk gevoel’, zei ik. De man
knikte zelfvoldaan en vertrok weer. Meer had hij
kennelijk niet nodig.”
STADSGIDS
Jan-Maarten blikt duidelijk met plezier terug op
zijn carrière als huisarts. “Ik zeg je eerlijk dat ik
de diensten niet zal missen - het is mooi geweest
- maar het contact met de mensen des te meer.
Toch verwacht ik dat jullie mij snel vergeten, want
Joris is een uitstekende opvolger. Ik ga lekker veel
fietsen, tennissen en golfen. En ik word stadsgids

laatst een vrouw die met een smoesje

in Den Bosch. Ik kijk uit naar deze nieuwe

op het spreekuur kwam. Na wat

levensfase.” Joris kijkt op zijn beurt ook uit naar

geaarzel bekende ze dat ze een dier had

de toekomst. “Ik heb zin om iets op te bouwen in

aangereden en daar erg mee zat. Ik was

Berlicum. Ik ben opgegroeid in Den Dungen en

blij dat ik haar signalen had opgepikt.

woon met mijn gezin in Rosmalen. Ik voel me thuis

Goed luisteren is heel belangrijk om te

in het dorp.”

achterhalen wat er echt speelt. Soms ga
je daar als huisarts ook weleens de mist
mee in, het blijft mensenwerk. Als ik te
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AFSCHEID
Op 1 juli neemt dokter
Lips afscheid van zijn
patiënten, vanaf 16 uur
in den Durpsherd.
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Clubke

EEN GEZELLIGE MOOIWEERBRIGADE
Stel. Je woont al je hele leven in Berlicum. Maar je hebt het nieuwe Maximakanaal
nog niet gezien, omdat je het niet leuk vindt om er in je eentje met je scootmobiel
op uit te trekken. Dan ga je toch gewoon mee met Tourclub Scootmobiel. Gas d’r op!
Tekst Marlie van Zoggel Foto Bart Coolen

Van mei t/m september verzamelt de brigade elke woensdagmiddag voor een tocht

wordt direct weggewuifd. ‘Nee hoor,

door de omgeving. “We nemen elke keer een andere route, want er is zo veel te zien. We

iedereen met een rolstoel of scootmobiel

rijden zo’n twintig kilometer”, vertelt Hans van de Ven. Hij fietst samen met zijn vrouw

is welkom”, benadrukt Kees. “Of met

Rian mee als vrijwilliger. “Het is een flink stuk, maar we lassen halverwege altijd een

een fiets!”, vult zijn vrouw direct aan.

pauze in. Even bijkletsen met koﬃe en wat lekkers van de Jumbo. De supermarkt is al

Want vrijwilligers heb je ten slotte nooit

jaren onze sponsor.”

genoeg.

KLETSEN

Wil je mee op pad?
Neem dan contact op met Pia
Verbakel van de Stichting Welzijn
Ouderen: (073) 503 34 48.

Als Tourclub Scootmobiel erop uit trekt, rijden er evenveel fietsers als scootmobiels
mee. “Zo heeft iedereen iemand om mee te kletsen”, vertelt Kees Dikkeboom. Hij en zijn
vrouw zijn sinds het begin betrokken als vrijwilliger. “Waarom? Omdat de mensen het
fan-tas-tisch vinden. Ze zijn zo dankbaar!” De vraag of de club er alleen is voor ouderen,
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Gespot

De Hasseltsedijk,
dinsdagmorgen 9:15 uur

Texaco van Zoggel
Hoogstraat 48 • Berlicum • 073 5033224
info@texacovanzoggel.eu

Tekst Marenna van Reijsen Foto Edith Verhoeven

Hier komen ze voor, elke ochtend. Bart

hun gedrag, zoekt naar de regels binnen de groep. Bart is de alfa, de baas. Als hij

van Heynsbergen (68) laat de honden uit

op zijn fluitje blaast, staan de honden direct naast hem. Volgens Bart (vader en oud-

zijn auto. Angelique (47) en Annie van

wiskundeleraar, ook van onze fotograaf) is honden trainen en kinderen opvoeden

Zoggel (82) zitten rustig op het bankje. Ze

hetzelfde. Laat het kind het kind zijn, laat de hond de hond zijn. Sommige mensen willen

noemen zichzelf een beetje vriendinnen.

‘bazen’ over hun hond, maar hij laat ze vrij. Hij laat ze jagen en gaat dan een beetje
schaven. Heel voorzichtig, anders wordt het zo’n saaie sok die plichtmatig mee loopt.

Annie, de zus van Bart, moet elke dag

Een van zijn honden is nu klaar, hij is vijf jaar. Bart gaf Angelique goede tips voor de

een stukje lopen. Haar rug. Ze woont op

opvoeding van haar hond.

het Raadhuisplein en loopt heen en weer
naar het bankje op de Hasseltsedijk.

Bart vindt het fijn op de dijk. De rust, de natuur die over je heen komt, dat doet wel

Angelique komt er hond Guusje uitlaten.

iets met mensen. Ze vertellen soms veel aan elkaar. Annie heeft het over Bart en zijn

Ook Bart komt hier elke dag, weer of

vriendinnen op de dijk. Bart glimlacht er maar om. Hondenmensen zijn aardig, dat

geen weer. De honden laat hij los. De

zijn ze met elkaar eens. Zeggen vriendelijk gedag, maken een praatje. En als ze elkaar

sloot links, de Aa rechts, ze kunnen geen

zonder hond tegenkomen in het dorp? Dan weten ze alleen de naam van de hond nog.

kant op. Hij laat ze flink rauzen, want dan
heb je er geen hond meer aan.
Sinds Bart met de vut is, heeft hij een
roedel van vijf honden. Hij bestudeert

Laat het kind het kind zijn, laat de
hond de hond zijn.
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Balkum en Mirroi van harte welkom...

Deze zomer in de Kersouwe.
Caro Emerald. Huub Stapel. Wende Snijders &
Het Gelders Orkest. Mister and Missisipi. Koning
Schilder en Kathinka Polderman. Tilt & Friends.
Maaike Ouboter & PollyAnna. Snorro. Filmavond
DeLuxe. Klokkenluider van de Notre Dame.
Maarten Soeters ntr. Matzer Theaterproducties.
The Common Linnets. Tribute to Queen. T.C.
Koekepeer. Muziektheater Kom van het Dak af.
Racoon. Rockin’ Wood. Mark van de Veerdonk.
Dance Event.

theater. muziek.
cabaret. en meer...
www.twitter.com/kersouwe
www.facebook.com/kersouwe

www.kersouwe.nl

Kaarten zijn te koop op www.kersouwe.nl,
bij VVV Heeswijk-Dinther en UitPunt Veghel.

In de bossen van Heeswijk ligt al 70 jaar een uniek openluchttheater.
Gerund door vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en artiesten.
Een natuurlijke omgeving waar muziek, cabaret en theater nog puur
beleefd en gebracht worden. Ervaar en geniet!
Kersouwe Bami 215x265.indd 1
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Zorgen doe je
samen,
Vanzorgsprekend bij Vivent!

Thuiszorg, dagactiviteiten,
zorgappartementen en
kleinschalig wonen

