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Nasmaak

Het tweede jaar BaMi zit erop. En nog steeds wordt BaMi met evenveel plezier gemaakt en gelezen, zelfs buiten onze dorpen.
Onze enthousiaste redactie gaat tot het uiterste om elk jaargetijde weer iets speciaals te maken: een onafhankelijk, inhoudelijk
en aantrekkelijk magazine voor jong en oud. We verhalen maken die boeien en waarover wordt nagepraat. Zowel in de
supermarkt als op social media. We merken dat BaMi mensen verbindt. Bedankt daarvoor, redactie!
Wij vinden het grandioos dat een grote groep vrijwilligers BaMi in hun vrije tijd huis aan huis bezorgt. En ook niet onbelangrijk
zijn onze adverteerders. Zonder hen was er geen BaMi. BaMi-lezers, ook jullie bedankt voor al jullie positieve en kritische
reacties. Daar kunnen we mee verder. Dank allemaal!
MAAK ER SFEERVOLLE EN RELAXTE KERSTDAGEN VAN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2016.

Het BaMi -bestuur: Ronald Geurts, Erwin Frunt en Marc Nelissen

Voorproeven

“Als jullie van VT Wonen waren geweest, dan hadden we vriendelijk
bedankt. Maar dat BaMi bij ons wil binnenblieken, vinden we een
hele eer. Daar zeggen we geen nee tegen.”
Lotte Janssen-Westerveld (zie pagina 51)

“Bij de verdeling van de onderwerpen liet ik alles vallen om over
deze vier vrouwen te kunnen schrijven. De verschillende vormen
van bewegingskunst die zij beoefenen, hebben een gemeenschappelijk effect: innerlijke rust en gezondheid. Ik vond het prachtig
om met deze mooie mensen te praten over hun passie voor yoga,
pilates, Qigong en Do-In.”
Brenda Gil-Toresano (zie pagina 39)

“Het viel mij niet mee, aarden in mijn natte laarzen op Engelenstede. Vol bewondering keek ik naar onze modellen, die zich op
hun blote voeten volledig aan ons overgaven en nergens over
klaagden. Terwijl ik thuis in een warm bad lag bij te komen, wist ik:
ik heb nog een lange weg te gaan.”
Nanneke Hoevenaars
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COLOFON
BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners van
Balkum en Mirroi. Het wordt vier keer per jaar huis aan huis
verspreid en is ook te lezen op www.bami-magazine.nl. Niets
uit dit blad mag worden overgenomen zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de makers. Aan deze uitgave kun je
geen rechten ontlenen.
BESTUUR
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.

Terug naar
het Zuiden
Wat heerlijk om weer eens een ouderwets
schrijfmomentje te beleven! De ambitie voor een
opleiding journalistiek heeft ooit nog eens door mijn
hoofd gespookt, maar uiteindelijk was de drang om te
fotograferen toch sterker. En alhoewel schrijven me
nog steeds iedere keer veel plezier oplevert, heb ik
van mijn keuze nooit spijt gehad.
Als freelancer én liefhebber van reizen en ontdekken
heb ik het voorrecht om mijn werkplek dagelijks
te verleggen. Ik bezoek de mooiste plekken in

ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Nikki van Esch, BigBird Media

Nederland. Dat
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dag uit voor de

DRUKWERK
Graphic in Mind

verrassingen.

Ralph van den Berg

zorgt dag in,
meest bijzondere
De ﬁles wegen

OPLAGE
4.500

niet op tegen de

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

die deze dagen

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

altijd weer af mag dalen naar ons ﬁjne, rustige zuiden.

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

plek van BaMi en mijn lieve BaMi-collega’s. Stuk voor

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

positieve energie
met zich meebrengen. Maar het áller-, allerﬁjnst vind
ik dat ik na zo’n lange, chaotische dag in het noorden

De plek van gemoedelijkheid en gezelligheid, de
stuk lieve, talentvolle mensen met een waanzinnige
passie voor hun vak en ons dorp. Hoe ver mijn
fotograﬁeopdrachten me ook mogen brengen – dit
blad is de meest warme werkplek van allemaal!

Esmee- Franken
Fotograaf
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Bewoners Schuurkerkpad worden bezorgers

Dorpsgenoot en Cello-begeleidster Joyce van den Broek komt voortaan met een bolderkar vol
BaMi naar haar werk, als er weer een nieuw nummer verspreid kan worden. De bewoners van het
appartementencomplex aan het Schuurkerkpad brengen de BaMi rond in hun wijk.
Tekst Laura van der Burgt Foto Edith Verhoeven

Soms komen de dingen mooi samen. Net toen ik besloot te stoppen als
bezorger, mailde Joyce me om te zeggen dat de bewoners van Cello het
leuk zouden vinden om BaMi te bezorgen. “Sinds de invoering van de
Wmo zoeken we naar nieuwe manieren om onze bewoners te helpen
integreren in het dorp”, verklaart ze. “Niet meer met zijn allen in een
busje naar een werkplaats ver weg, maar aan de slag in de eigen
omgeving – dat is het idee. Zo werken er al bewoners bij BuitenGewoon,
Berlerode, Dun Durpsherd en de Theresiaschool. De bezorging van
BaMi is een leuke aanvulling op de activiteiten.” De bewoners en
begeleiders helpen om beurten met de bezorging. Marjolein Bramer
hielp mee met het nummer 7. “Ik lees de BaMi altijd, maar jij sloeg
onze brievenbussen aan de zijkant steeds over, Laura. Dat probleem
is nu voorbij. Vanaf nu hebben wij als eerste BaMi”, lacht ze. Goed
bekeken, Marjolein!

Pareltjes op bezoek

Janne en Senne zitten in groep zeven van de
Parel en geven hun eigen schoolkrant uit. Of
ze eens bij ons bezoek mochten komen, om
inspiratie op te doen voor hun eigen krant,
mailden ze. Natuurlijk mocht dat.
Tekst Erwin Frunt Foto Anouk van Cauter

Janne kwam op het idee, vertelt ze. “Ik vroeg meteen aan mijn beste
vriendin Senne of ze wilde helpen. We hebben al één nummer

‘Verhalen over
kinderen vinden wij
het leukst”

uitgegeven en het tweede is bijna klaar.” De krant staat vol met
interviews, nieuwtjes en verslagen van alles wat er rondom school
en in de rest van de wereld gebeurt. Terwijl wij BaMi maken met
een grote redactie, doen deze dames alles samen. Erg knap! De
vraag of ze later mee zouden willen werken aan BaMi wordt dan
ook beantwoord met twee blije gezichten: graag! Wij van BaMi zijn
blij met zoveel talent. Onze toekomst is verzekerd.
bami I 11

Advertorial

‘WIJ GENIETEN VAN HET
enthousiasme VAN DE KOPERS!’
Texaco van Zoggel
Hoogstraat 48 • Berlicum • 073 5033224
info@texacovanzoggel.eu

In mei van dit jaar ging de
eerste paal de grond in en
inmiddels nadert de oplevering
van de 18 eengezinswoningen
in de tweede fase van het
Hart van Berlicum. De kopers
kunnen niet wachten.
Tekst en foto Vorm

Voor de kopers van de woningen aan

FACEBOOKEN

Sinds de zomervakantie is de verkoop

de Kerkwijk en Schoolstraat breekt een

Femke van de Meeberg,

in volle gang. Ruim de helft van de

leuke en spannende tijd aan. Zij krijgen

projectontwikkelaar bij VORM, geniet

woningen is verkocht! Er zijn nog maar

namelijk binnenkort de sleutel van hun

van het enthousiasme van de kopers.

enkele woningen beschikbaar: ruime

splinternieuwe huis. “Dat is best snel, als

“Vrijwel wekelijks plaatsen wij op de

driekamerappartementen vanaf

je bedenkt dat de bouw pas een aantal

Facebook-pagina van het project foto’s

€ 164.500,- (v.o.n.) en eengezinswoningen

maanden geleden is gestart”, vertellen

van de voortgang. De reacties die wij hier

vanaf € 228.000,- (v.o.n.).

Shelley Schellekens en Anne-Wil van

op krijgen, zijn zo leuk! En ondanks dat

Loon, de gedreven makelaars van de

bouwen toch altijd wel enige overlast

Elk appartement is voorzien van

nieuwbouwwinkel van Staete Makelaars.

geeft, zijn ook de buren positief over het

een keuken met apparatuur, zoals

“De kopers krijgen nieuwe buren en gaan

resultaat.”

een vaatwasser, en een badkamer

wonen in een compleet nieuwe buurt.

met sanitair van Villeroy & Boch. De

Want ook Kindcentrum De Schatkist en

LAATSTE FASE

eengezinswoningen van het type Robijn

de daarboven gelegen appartementen

Achterover leunen is er voor de dames

hebben een woonoppervlak van 125 m2

zijn nog maar een paar jaar geleden

nog niet bij, want komend jaar staat

en een diepe achtertuin van 11 meter. De

opgeleverd.”

de bouw van de derde en laatste fase

kopers van type Robijn bepalen de gevel-

op de planning: 8 eengezinswoningen

en indelingskeuze van hun huis zelf,

type Robijn en 25 appartementen

waardoor het unieke huizen worden.

type Opaal aan de Sassenheimseweg.

Volg de bouw en de plannen op www.vorm.nl/hartvanberlicum of www.facebook.com/hartvanberlicum
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50 tinten grijs

Jos en Riek van de Veerdonk (beiden 94) kregen verkering in 1944, middenin de
Tweede Wereldoorlog. Toen de geallieerden Berlicum naderden, moesten ze op
de vlucht voor het geweld – ieder met hun eigen familie. Jos liep naar Loosbroek,
Riek kwam terecht in Vught. “Een dag na de bevrijding ging ik op zoek naar haar.
Ik liep de hele dag. Het was zo ﬁjn om haar gezond en wel terug te zien.”
Tekst Laura van der Burgt Foto Bart Coolen

Op zondag zat ze altijd een paar banken

VEERTIG VLUCHTELINGEN

voor hem in de kerk. Door haar vond Jos

Bij Riek verliep de vlucht heel anders. “Wij woonden aan ’t Woud, aan de andere kant

de verplichte Heilige Missen een stuk

van het kanaal. Toen de Geallieerden Schijndel naderden, bevolen de Duitsers ons te

plezieriger. Riek had niets in de gaten; voor

vertrekken. Ze waren bang voor verraad. Met paard en kar liepen we naar Middelrode,

haar was Jos gewoon de vriend van haar

maar daar hielden de Duitsers ons tegen. In een lange stoet trokken we verder, langs het

broer Mies. In 1943 verdronk Mies, maar

kanaal. Precies zoals je nu die vluchtelingen op het journaal ziet. Ik begrijp heel goed hoe

zijn vrienden bleven trouw langskomen op

die mensen zich voelen”, vertelt Riek. De familie besloot naar Vught te lopen, naar tante

de boerderij van de familie Van den Broek.

Marie. “We kwamen er om vier uur ’s nachts aan met veertig vluchtelingen. Ze ontving ons

Toen pas ontdekte Riek hoe leuk Jos was.

gastvrij, we mochten met zijn allen op de hooizolder slapen.”

In april 1944 kregen ze verkering. “Tot
september van dat jaar speelde de oorlog
geen grote rol in ons leven. We hadden

VERLIEFD
IN OORLOGSTIJD
14 I bami

genoeg te eten en er was geen direct
gevaar, afgezien van de V1- en V2-raketten
die soms overvlogen”, vertelt Jos. “Pas toen

‘Als huwelijkscadeau kreeg ik
twee koeien en een dragende zeug’

de Geallieerden oprukten, veranderde dat.
Ons huis aan de Beekstraat - toen heette
dat nog de Ploeg - belandde middenin de

SCHUILKELDER

vuurlinie. Toen het huis van onze buurman

Op 22 oktober 1944 barstte de hel los in Berlicum en Middelrode. De boerderij aan de

in brand vloog, durfden we niet meer in

Beekstraat brandde volledig af, maar de volgende dag was de bevrijding een feit. Jos ging

onze schuilkelder te blijven. We renden

direct op zoek naar Riek. “Ik had gehoord dat ze mogelijk in Vught was, dus daar wilde ik

naar een greppel naast de boerderij,

naartoe”, vertelt hij. Bij de Aa in Middelrode strandde Jos: de brug was kapotgeschoten. “Ik

waar we uren zaten terwijl de granaten

haalde een venster van het huis van bakker van Uden, legde het over het gat en vervolgde

over onze hoofden vlogen. De dag erna

mijn tocht.” Laat in de middag bereikte hij Vught. “Ik wist niet wat ik zag toen Jos het erf op

vluchtten we te voet naar Loosbroek.”

kwam lopen. Het was zo ﬁjn om hem weer te zien”, glimlacht Riek. Die nacht sliepen de
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geliefden beiden in dezelfde schuilkelder – maar wel ieder aan een andere
kant. “Het was al heel wat dat we onder hetzelfde dak mochten slapen, we
waren nog niet getrouwd. Het was de enige keer tot ons huwelijk dat we
’s nachts in elkaars buurt waren.”
Het duurde nog bijna zes jaar voordat Jos en Riek eindelijk konden trouwen.
“Ik wilde boer worden en dat was moeilijk in die tijd. Toen mijn ouders
verhuisden naar hun wederopbouwboerderij, mocht ik met Riek in de
noodwoning trekken. Ik kreeg wat land, twee koeien en honderdvijftig kippen
van mijn ouders, Riek kreeg twee koeien en een dragende zeug. Zo zijn we
begonnen.”
De bruiloft vierden ze op 25 april 1950. Riek droeg als een van de laatsten

‘Destijds droeg alleen
de rijke burgerij wit’

een zwarte jurk, daarna trouwde er niemand meer in het zwart. “Destijds
droeg alleen de rijke burgerij wit. Ik was blij met die jurk, ik heb hem nog. Mijn
kleindochter droeg hem nog op ons vijftigjarig huwelijksfeest, onze kleinzoon
droeg het pak van Jos”, vertelt ze. Grote huwelijkscadeaus zaten er niet in
destijds. “Ik verzamelde mijn uitzet door sigarettenbonnen te verkopen. Van
de opbrengst kocht ik huisraad. En ik ruilde spek, eieren of een zak meel
voor spullen. Da’s het voordeel van een boerenbedrijf, je hebt wat te bieden”,
zegt Riek.
OVERLEDEN KINDEREN
Riek moest wel even wennen aan de stilte, toen ze samen met Jos hun eigen
huis betrok. Maar lang duurde die stilte niet. Het echtpaar kreeg negen
kinderen, van wie er twee tegen het einde van de zwangerschap overleden;
een ander kindje overleed twee dagen na de geboorte. “Vroeger hield je er
rekening mee dat dat kon gebeuren”, vertelt Riek nuchter.
BUITEN GEWOON
Bijna tien jaar geleden besloten Jos en Riek hun boerderij te verkopen aan
De Kleine Meierij, die hem nu verhuurt aan werkboerderij Buiten Gewoon.
“Een kennis van onze dochter zag hier mogelijkheden voor een woon-/zorg
boerderij voor mensen met een beperking”, legt Jos uit. “We hebben er even
over nagedacht en vonden het toen een geweldig idee, onze jongste dochter
heeft het syndroom van Down.”
Sinds eind 2007 wonen Jos en Riek in een appartement aan de Kerkwijk.
Afgelopen april vierden ze hun briljanten huwelijk, een unicum. Bang
voor het einde zijn ze niet. “Eens komen wij ook aan de beurt. Liefde en
gezondheid kun je niet afdwingen. We hebben veel geluk gehad.”

bami I 17
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ZELFS EEN GROEN MET WIT
GESTIPPELDE KEUKEN KAN
Al meer dan 25 jaar werkt Gert van der Dussen in de keukenbranche. Hij begon ooit
als keukenmonteur en kent inmiddels alle ins en outs van het vak. Samen met zijn
vrouw Helma runt hij sinds 2010 Van der Dussen Maatkeukens in Berlicum.
Tekst Nanneke van Drunen Foto Nanneke Hoevenaars

Gerts vader zat ook in het keukenvak, de appel viel dus niet ver van de boom. “Ik voelde

nadelen van bepaalde aanrechtbladen of

me al snel beperkt door leveranciers die bepaalde dingen niet in hun assortiment hadden”,

materialen. Daar is een klant het beste mee

vertelt Gert. “De oplossing was simpel: ik zou het zelf gaan maken. In 1997 konden we een

geholpen.”

zaak overnemen, we twijfelden geen moment. Een paar jaar geleden kwam de mogelijkheid
om ons in Berlicum te vestigen. Aangezien we hier al jaren met veel plezier woonden, was

KUNSTWERK

dat een logische stap.”

Of je nu een landelijke, traditionele of
moderne keuken wilt, bij Van der Dussen

MEEDENKEN IN OPLOSSINGEN

kan het allemaal. Ook voor renovatie en

Van der Dussen Maatkeukens onderscheidt zich door kleinschaligheid en creativiteit. “Bij

levensbestendige keukens draait het bedrijf

een persoonlijke keuken hoort een persoonlijke benadering. Dat is het leukste aan ons vak:

zijn hand niet om. “Wil je een groen met

met mensen om tafel zitten en hun ideeën op papier zetten. Je ziet ze enthousiast worden,

wit gestippelde keuken? Geen probleem.

zodra ze beseffen dat wij hun droomkeuken kunnen realiseren”, vertelt Helma.

We hadden zelfs eens een kunstenares

Uitdagingen gaat het stel dan ook niet uit de weg. “Juist niet. Dan wordt het pas echt leuk”,

als klant, voor wie we de kleuren uit

grinnikt Gert. “Als het technisch mogelijk is, kunnen wij het maken. Wij leveren maatwerk.

haar kunstwerk in de panelen van de

Een paar millimeter meer of minder maakt voor ons niets uit, maar bij een fabriekskeuken

keukenkastjes verwerkten.”

heb je meteen een probleem. Wij geven bovendien eerlijk advies over de voor- en
Overbeeke 21 5258 BL Berlicum

I 073 - 503 88 61

I

info@vanderdussenmaatkeukens.nl I www.vanderdussenmaatkeukens.nl
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Lekker dan!
“Boerenkool met worst vind ik heerlijk. Het
liefst eet ik er patat bij!”, zegt de Congolese
Jeanne Mayanu (29), die sinds negen jaar in
Berlicum woont. Speciaal voor BaMi kookt
ze gerechten uit haar vaderland. De twee
makkelijkste recepten lees je hier, die van de
pondu was ons te ingewikkeld. Maar wel zalig!
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Edith Verhoeven

“Ik kook graag en voeg altijd een Afrikaanse twist toe. Mijn moeder leerde me
op mijn 10e koken, waardoor ik het al kon toen ik Congo op mijn 17e verliet.
Het lekkerst vind ik pondu, dat smaakt een beetje als boerenkool”, zegt
Jeanne.

Kabeljauw met groenten
- Bakkeljauw (gedroogde,
gezouten vis) of kabeljauw,
in stukken

- ½ gele paprika
- 1 courgette

- Zonnebloemolie

- 1 bouillonblokje kip

Jeanne loopt haar tuin vol vreemde planten in. “Hier in Nederland kost koken

- 1 ui

- 1½ eetlepel knoflookpoeder

geld. Je moet naar de supermarkt om eten te kopen. In Congo niet. Daar pluk

- ½ rode paprika

- ½ kopje water

je de bananen en mango’s van de boom en haal je groenten uit je tuin. In
de zomer leef ik van mijn groentetuin. Er staan ook Congolese groenten en
kruiden in: Ndunda, Matembele en Ngai Ngai. Een kennis nam de
zaden voor me mee uit Congo.”

Tip van Jeanne

“Ik haal veel
producten bij de
Surinaamse winkel
Shera aan de
Hinthamerstraat 144
in Den Bosch”

Bereidingswijze
Doe een flinke laag olie in een bakpan en leg daar een stuk ui in, zodat de
vis de smaak opneemt. Leg de stukken vis in de olie en frituur de vis totdat
hij bruin wordt. Let op dat je de ui uit de pan haalt voordat hij bruin wordt.
Haal de gefrituurde vis uit de pan en schep de olie uit de pan, totdat er
een dun laagje overblijft. Bak hierin de groenten. Voeg het bouillonblokje,
de knoflookpoeder en het water toe. Roerbak totdat de groenten gaar zijn.
Schep de vis op een schaal en verdeel hierover de groenten.

Gebakken banaan

Pel de bakbanaan en snijd deze in plakjes van ongeveer een centimeter. Giet
een flinke scheut zonnebloemolie in een bakpan en laat deze goed warm
worden. Frituur de plakjes tot ze een lichtbruin korstje krijgen.
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Mamma Janny

VERDIENT EEN

honderd

Hoeveel liefde kan een mens geven? Heel veel, als je Janny Heymans bezig ziet.
Misschien wel oneindig veel. Ze voedde haar drie eigen kinderen op, past bijna
dagelijks op haar zeven kleinkinderen en heeft vier pleegkinderen onder haar
hoede. Waarom? Omdat ze gewoon heel veel van kinderen houdt.
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Nanneke Hoevenaars

Afgelopen weekend nam ze voor de gezelligheid ook het zesjarig stiefzusje van een van

ALTIJD VOLLE BAK

haar pleegdochters mee op stap, een meisje dat alleen bij haar opa en oma woont. Aan

“Mama, mama, je haar is nog nat”. De

tafel zei het kleine meisje later tegen haar stiefzus: “Jouw mama verdient een honderd”. Ze

pleegdochters (13 en 15) van Janny

heeft helemaal gelijk.

Heymans (58) aaien over haar natte haren.
“Maar je ziet er mooi uit hoor, zo mag je
op de foto.” Er heerst een opgewonden
gezelligheid aan de Wilhelminastraat in
Middelrode. “Het is altijd volle bak hier”,
vertelt Janny. Haar pleegdochters vinden
het geweldig dat ze in BaMi komt. Zijzelf
twijfelde en we moeten vooral beloven
dat we de privacy van de kinderen
waarborgen. Dat doen we natuurlijk.
Als Janny vroeger op tv zielige kinderen
zag, dan riep ze al: breng ze maar naar
mij. De opvang van pleegkinderen kwam
dichtbij, toen er ruim twintig jaar geleden
twee kinderen in haar kennissenkring uit
huis werden geplaatst. Het ging niet meer
tussen de kinderen en de ouders. Janny
sprak erover met haar man Gerard
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en als het toen om één kind was gegaan,
hadden ze het in huis genomen. Iets later
hoorden ze dat een van de kinderen in een
pleeggezin was geplaatst. “We besloten dat
wij voor het andere kind wilden zorgen”,
vertelt ze. “Ik belde het tehuis waar het
meisje was geplaatst, maar we konden
haar niet zomaar meenemen. We moesten
eerst allerlei procedures doorlopen, hoe
goed onze bedoelingen ook waren.”

Een van de

pleegdochters

zei elke avond voor
het slapengaan:
‘Morgen, dan noem
ik je mama’

TONEELSTUKJES
Janny en haar man schreven zich in bij
Jeugdzorg, volgden samen tien weken
lang een cursus en lieten hun verleden
natrekken. Ze slaagden voor de test. Janny:
”Laat ze maar praten, dacht ik steeds
tijdens die cursus. Ik overwin alles. We
moesten voordrachtjes doen, toneelstukjes
spelen met andere nieuwe pleegouders.
Waar dat goed voor was, weet ik nog
steeds niet. Ze stonden uitvoerig stil bij de
negatieve dingen rondom pleegkinderen
maar ik dacht: van de 24 uur slapen ze er
toch sowieso al 12?”
KLEINE JONGEN
Na vier maanden wachten kregen ze een
meisje toegewezen, ze was net vijf jaar
geworden. Het meisje heeft ruim twaalf
jaar bij hen gewoond. Inmiddels is ze 26
jaar en woont ze op zichzelf. Daarna kwam
er weer een pleegdochter, van veertien
maanden. “Maar dat meisje was hier alleen
met die twee grote zonen van me. Mijn
oudste dochter was al uit huis”, vertelt
Janny. “Toen hebben we er een meisje bij
gekregen, ze was vier jaar. Die twee
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‘Je krijgt zo’n kind mee in een
mee weg. Het is eigenlijk aan de
meiden gaan nu als zussen met elkaar

GROOT VERDRIET

langdurige zorg. Ze krijgt een maandelijkse

om: soms zijn ze heel gezellig, soms lopen

Tot groot verdriet van het gezin overleed

vergoeding voor het onderhoud van elk

ze flink te bekvechten.” Voor Janny was

Janny’s man Gerard zes jaar geleden

kind, totdat het achttien is. “Daarna mogen

haar gezin nu compleet, maar toen werd

plotseling aan een hartinfarct. “Dat verdriet

ze op zichzelf gaan wonen. Maar ik vind

ze gebeld over een kleine jongen. “Ik kon

kregen de kinderen er ook nog eens bij,

achttien eigenlijk veel te jong voor deze

geen nee zeggen. Op woensdag belden

want voor hen was hij ook een papa. Je wilt

kinderen. Twintig zou volgens mij veel

ze en op vrijdag was hij al hier. Je kunt

ze beschermen, maar dit overkomt je”, zegt

beter zijn.” Het gezin wordt begeleid door

het je nauwelijks voorstellen. Je krijgt zo’n

Janny. “Ik dacht: ik kan wel in bed blijven

een maatschappelijk werker van Jeugdzorg,

kind mee in een autostoeltje en rijdt er

liggen, maar ik moet door. Eigenlijk helpen

die elke zes á zeven weken even langs

mee weg. Het is eigenlijk aan de goden

ze mij daarbij. Wij zijn heel hecht met

komt. “De kinderen kregen ook ieder een

overgeleverd.” Janny kijkt liefdevol naar het

elkaar. Natuurlijk is niet alles rozengeur en

voogd toegewezen van Jeugdzorg, waar ik

joch, dat ondertussen alweer zes jaar is.

maneschijn, hier is ook weleens bonje. We

veel contact mee heb.”

EEN KLEINE GREEP UIT ONS THEATERPROGRAMMA:
IRIS KROES - Irisissble? Onweerstaanbaar!
Iris Kroes is winnares van The Voice of Holland. Haar stem en
klanken van de harp zijn onweerstaanbaar. Samen met haar
muzikanten brengt ze inneme en prachhge songs.
do. 18 februari , aanvang 20.15u, entree 16,50 euro

APPELS MET PEREN - CABARETTALENT
Bent u lieeebber van theater, of weet u dat nog niet? Kunt u ook
niet kiezen omdat er zoveel is? Geen probleem! Kom gewoon naar
Appels met Peren: muziek, cabaret, variété én toneel!
za. 16 april, aanvang 20.15u, entree 19,50 euro

WINTERCIRCUS COWBOY BILLIE BOEM (kindervoorstelling)
Cowboy Billie Boem brengt een voorstelling voor het hele
gezin. Met een mooi decor en veel dans en zang komen we in
echte winterse sferen! Neem je sjaal en wollen muts mee!
zo. 21 februari, aanvang 14.30, entree 8 euro

PIM & POM - ANDERS DAN ANDERS (kindervoorstelling)
Pim & Pom gaat over twee kaaen. Pim wil niet elke dag dezelfde
sardientjes en datzelfde bolletje wol om mee te spelen. Pom is het
daar wel mee eens. Samen gaan ze op zoek naar ‘iets anders’ en
dat hoee gelukkig helemaal niet ver weg te zijn.
zo. 17 april, aanvang 14.30u, entree 6 euro

THE BEATLES REVIVAL - BACK TO ‘65
Een concert van Beatles Revival brengt de bezoekers terug naar
het Liverpool van de zessger jaren. The Beatles Revival is een
must voor elke Beatles kenner/lieeebber!
do. 3 maart, aanvang 20.15u, entree 20 euro
HUMORCOLLEGE
Ieder mens heee humor! Humor maakt het leven licht en leuk.
Maar het gaat dieper: het verzacht leed en vermindert
spannin
spanningen. Het Humorcollege is cabaret, lezing, show en
workshop ineen. Je komt erachter wat jouw humorssjl is en
hoe je humor een grotere plek in je leven geee.
do. 17 maart, aanvang 20.15u, entree 15,50 euro

RAPALJE - CELTIC FOLK NIGHT
Gekleed in middeleeu
middeleeuwse kilt speelt de band Rapalje speelt Ierse en
Schotse folkmuziek. Voorzien van ruige kilts, beenbandages, mouwloze shirts, tatoeages en een enorme hoeveelheid haar, maken de
heren al indruk voor ze hun eerste geluid voortbrengen…
do. 28 april, aanvang 20.15u, entree 17 euro
PIETER JOUKE - TOT NU TOE
In ‘Tot Nu Toe’ ploetert Jouke door het leven. Bang voor alles wat in
de toekomst ligt en opgelucht over alles wat achter hem ligt. Maar
hoe lang hou je dat vol? Domineeszoon Pieter Jouke legt het uit.
za. 30 april, aanvang 20.15u, entree 15 euro

autostoeltje en rijdt er
goden overgeleverd’

zijn een heel gewoon gezin.”
TWIJFELS

ECHTE OUDERS

Haar eigen kinderen vonden het best

ACHTTIEN

Dat de pleegkinderen onder voogdij

spannend dat Janny pleegmoeder werd,

In Nederland zijn verschillende soorten

zijn geplaatst, betekent dat ze onder

zij hadden ook gesprekken met de

opvang mogelijk voor kinderen. In een

verantwoordelijkheid van Janny worden

cursusbegeleiders. “Toen het tweede

noodsituatie valt een kind onder de

opgevoed en begeleid. Ze hebben in

pleegkind kwam, had mijn jongste zoon

crisisopvang, het gaat dan naar een

principe nog wel contact met hun echte

wel zijn twijfels. Het eerste meisje was niet

crisispleeggezin voor maximaal een

ouders. Janny: “Elke ouder is anders.

altijd even gemakkelijk geweest en legde

halfjaar. Daarna wordt gekeken of het

Van de een komt de moeder altijd op

behoorlijk veel druk op het gezin. Maar

kind terug kan naar het eigen gezin. Als

verjaardagen, gezellig bij de hele familie. Bij

toen het tweede meisje eenmaal bij ons

dat niet zo is, dan kan het kind een plaats

de ander komt de moeder naar belangrijke

woonde, zette hij het kinderstoeltje op zijn

krijgen in een pleeggezin waar het tot zijn

momenten zoals het afzwemmen.” De

ﬁets en ging met haar op pad.”

achttiende kan blijven. Janny biedt deze

meiden pakken de fotoalbums van hun
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eerste jaren erbij, met daarin foto’s van hun echte ouders. Ze zijn vertederd door hun
eigen babyfoto’s. “Ik ben altijd heel duidelijk over hun echte papa en mama. Ik vertel de
kinderen dat mama Janny voor ze zorgt, maar dat er nog een mama is, uit wiens buik ze
zijn geboren.” Ongeveer rond hun derde jaar legt Janny de kinderen uit hoe het zit, ze
weet hoe belangrijk dat is. “Kinderen voelen de behoefte zich aan iemand te hechten, al
kunnen ze dat nog niet op die manier benoemen. Alle kinderen hechten zich in hun eerste
levensjaren. Als dat proces verbroken wordt - en nog een keer, en nog een keer - dan kun je
een hechtingsstoornis ontwikkelen.”
Janny heeft een prachtig versje gemaakt dat ze in alle kinderalbums heeft geschreven:

‘Ook al hebben de
ouders nog zulke
slechte dingen
gedaan, kinderen
blijven van ze
houden. Dat is
gewoon zo’

Zou ik je moeder mogen zijn
Al heb ik je geen maanden meegedragen
Zou ik je vader mogen zijn
Al was ik niet bij jou die eerste dagen
Zou jij ons kind willen zijn
We hopen het, de tijd zal het leren
Zouden we samen kunnen zijn
We zullen het met hart en ziel proberen

OPA’S EN OMA’S
Waarom ze dit doet? “Omdat ik heel veel van kinderen houd. Ik vind kinderen heel erg leuk,
daarom pas ik ook op al mijn kleinkinderen. Het is heel dankbaar om te doen, al is het
soms gewoon een tweede baan, naast mijn werk bij de Post in de avonduren”, grinnikt ze.
“Want je krijgt niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Er komt meer bij kijken dan alleen
de opvoeding. Je krijgt er bijvoorbeeld ook de opa en oma’s bij. Ik vind het heel belangrijk
dat de kinderen hun opa en oma blijven zien, die hebben vaak veel verdriet over wat er is
gebeurd. Als het even kan, maak ik er een feestje van. We vieren ook alle verjaardagen en
met Kerstmis ligt het hier vol met cadeautjes voor alle kinderen en kleinkinderen. Ik fop ze

verlies van
Gerard kregen de
‘Het

pleegkinderen er ook
nog eens bij. Voor hen
was hij ook een
papa’

dan; in plaats van hun namen zet ik een nummer of een dier op de cadeautjes. Dan moeten
ze raden wat voor wie wat is. Ik vind dat zo leuk om te doen, zo heerlijk om die kinderen te
kunnen verwennen. Ook op vakantie zorg ik voor cadeautjes. ‘Cadeautjestijd’ roep ik dan.

NOG EEN BABY?

En dan komen ze allemaal aangerend.”

De pleegkinderen hadden het soms best moeilijk in hun eerste jaren bij Janny. Een van
de dochters zei voor het slapen gaan steeds: “Morgen, dan noem ik je mama”. Janny wist

VAKANTIES

dat het meisje veel had meegemaakt en begreep hoe moeilijk ze het moest hebben. “Ook

Als er iets is dat Janny zelf graag doet, is het op vakantie gaan. Ze pakt niet alleen zelf de

al hebben de ouders nog zulke slechte dingen gedaan; kinderen blijven van hun ouders

caravan in, ze rijdt er ook mee weg. Oostenrijk, Frankrijk, ze draait er haar hand niet voor

houden. Dat is gewoon zo. Maar hoe moeilijk het soms ook voor ze was om een nieuwe

om. Vaak gaat ze samen met vrienden. In de zomer gaat ze het liefst vijf weken weg en

start te maken, ik heb nooit gedacht: ik stop ermee. Als er écht iets is, dan zoek ik hulp,

in de winter gaat ze op skivakantie. Ze weet ook al precies wat er op haar grafsteen mag

of ik overleg met goede vrienden die ook pleegouders zijn. Aan regelmatige koffie-uurtjes

staan: “Kijk niet zo lelijk, ik had ook liever op het strand gelegen”. Het is Janny ten voeten uit.

met andere pleegouders heb ik geen behoefte. Ik ben al 22 jaar pleegouder, ik heb

Kordaat, warm en vrolijk.

ervaring genoeg. Soms zeg ik nog weleens: laat er nog maar een komen.” De pleegdochters
reageren meteen enthousiast: “Dan wel een baby, mama!”. Maar daarvoor vindt Janny zich
met haar 58 jaar echt te oud.
28 I bami
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Advertorial

‘HUN WARME BENADERING

gaf ons rust’

Chantal en Marjan

“Je belt ze liever niet natuurlijk. Maar als een dierbare overlijdt, dan kunnen zij je
enorm helpen.” Het zijn de woorden van Ad. Afgelopen herfst verloor hij zijn vrouw. Zijn
dochter stelde voor om uitvaartonderneming Levatio te bellen. “Hun warme, menselijke
benadering gaf ons veel rust.”

Elkaar ontmoeten,
Vanzorgsprekend bij Vivent!

Kom eens op
de koffie bij
Vivent Berlerode!

Tekst Marlie van Zoggel Foto Edith Verhoeven

Levatio staat mensen bij in de moeilijkste

ik vertel dat we ook balseming op de

leverde dat veelal negatieve reacties op.

dagen van het leven. De zorg over de

thuislocatie kunnen doen. Dat is ﬁjn,

“Mensen zeiden dat ik als jonge meid beter

overleden dierbare én nabestaanden ligt

want dan kan de overledene gewoon

iets moois kon gaan doen. Maar wat is er

in de handen van Marjan Danen-van de

thuis opgebaard blijven. De combinatie

nou mooier dan mensen een goed gevoel

Groenendaal en Chantal Terneusen.

van verdriet en onwetendheid kan voor

geven? Ik kan echt iets betekenen in dit

Levatio is een kleine uitvaartonderneming,

veel onrust zorgen. Je merkt dat de rust

vak.”

en dat blijft zo. Nabestaanden zien

bij nabestaanden terugkeert, als wij

steeds hetzelfde gezicht, dat maakt

binnenkomen.”

DANKBAAR
Ad benadrukt nog eens dat goede

de begeleiding veel persoonlijker. “Je
bouwt in korte tijd een band op met

KEURMERK

uitvaartzorg een groot verschil kan maken.

nabestaanden. Wij helpen ze om stap voor

Onlangs ontving Levatio het Keurmerk

Hij roemt de betrokkenheid bij Levatio.

stap een waardig en passend afscheid

Persoonlijke Uitvaart. Slechts tachtig

“Ze leefden erg met ons mee en gaven

te organiseren voor hun geliefde”, vertelt

Nederlandse uitvaartondernemingen

ons de tijd om beslissingen te nemen. Elke

Marjan.

hebben zo’n keurmerk. “Het wordt

ochtend en avond kwamen ze even langs.

toegekend op basis van beoordelingen

De inzet was méér dan honderd procent,

ER KAN VEEL

van nabestaanden. Zonder persoonlijke

echt waar. Ik ben Marjan en Chantal

Nabestaanden zijn zich vaak niet

beoordelingen verlies je het keurmerk”,

ontzettend dankbaar.”

bewust van de opties die er zijn. Marjan:

zegt Chantal. Toen ze vorig jaar besloot

“Mensen reageren vaak verbaasd als

als uitvaartondernemer te gaan werken,

Levatio uitvaartzorg | www.levatio-uitvaartzorg.nl | Hoogstraat 108 Berlicum
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Oud in nieuw

De Goede

MOORDENAAR

Tussen 1883 en 1935 liep er door Berlicum en Middelrode een tramspoor. De lijn liep
van Den Bosch via Veghel naar Helmond. Heel veilig was het spoor niet, er gebeurden
veel dodelijke ongelukken. Vandaar de bijnaam de Goede Moordenaar.
Tekst Bart Coolen, met dank aan heemkundekring de Plaets Foto’s Bart Coolen, Albert Pennings

Dagelijks kwam de tram vijf keer door het dorp. Omdat er vaak werd gestopt voor het laden en lossen
van goederen, deed je over een tocht van Den Bosch naar Helmond 3,5 uur! Ter hoogte van herberg
de Gouden Leeuw en de Driezeeg werden wisselsporen aangelegd, zodat stoomtrams elkaar konden
passeren. Vlakbij de kerk lag een zijspoor naar het pakhuis van de Boerenbond en de zuivelfabriek.
De Goede Moordenaar kreeg zijn naam niet voor niets. Kinderen speelden een gevaarlijk spelletje, door
hun oor op de rails te leggen om te horen of de tram eraan kwam. Dat ging niet altijd goed, Jan Gilles
verloor zo een arm. En in 1883 brandde een huis aan Hoogstraat af door vonken die de tram veroorzaakte.
In 1924 liep boer Jan Verhoeven ter hoogte van het Oranjeplein in Middelrode met drie koeien op het
spoor. Jan was doof en hoorde de tram niet aankomen - de tram botste op zijn koeien en ontspoorde. De
machinist raakte zwaargewond door de hete stoom en een van de koeien was op slag dood.
DOOR DE CONCURRENTIE VAN BUSDIENSTEN EN VRACHTWAGENS BEZWEEK
DE TRAMLIJN IN 1935.

OOK GEBEURD
Jan van der Donk uit Berlicum zat in militaire dienst tijdens de eerste Wereldoorlog. Tijdens de kermis
had hij verlof en Jan dacht: ik blijf nog even. Hij was lekker aan het dansen in de Gouden Leeuw, toen
burgemeester Godschalx binnenkwam met de veldwachter. Hij had een telegram bij zich, waarin stond dat
Jan per direct op de trein naar de kazerne gezet moest worden. Veldwachter Gillis reed met hem in de tram
naar Den Bosch, maar in een scherpe bocht bij de Wamberg sprong Jan er ineens uit. Hij liep terug naar de
Gouden Leeuw en danste verder. Een uur later kwam de burgemeester weer binnen, dit keer met een grote
marechaussee. Die zette hem hoogstpersoonlijk op de trein naar Roosendaal, waar Jan de nor in ging. Pas
na tien weken kreeg hij weer verlof.
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Tuincafé
De Witte Zwaan

Clubke

Kom genieten van
lunch en diner!

Wandelarrangement
Tuinterras
Serre
www.dewittezwaan.com

De
Schoffelaars
‘WAS HET OVERAL MAAR ZO VREDIG‘
Wie zijn toch die mensen die ervoor zorgen dat het Berlicumse kerkhof er altijd
zo netjes bij ligt? Op zoek naar de onderhoudsploeg stuitten we op een groepje
gezellige mannen met schoﬀels en harken.
Tekst Brenda Gil-Toresano Foto Edith Verhoeven

Gerard van den Broek (66) en

AANPOTEN

Theo Hoezen (73) vertellen graag

Onderschat hun werk echter niet: het is aanpoten op het kerkhof. “Er is behoorlijk veel

wat ze op het kerkhof doen.

onderhoud nodig, het kerkhof is groot. Ook het snoeien van de heggen is een ﬂinke klus”,

“We zijn hier elke twee weken

zegt Gerard. Theo valt hem bij: “Maar we doen het heel graag. De sfeer is goed. Als het overal

op dinsdagochtend. Jos van de

zo vredig was als hier, dan leefden we in een mooie wereld.”

Veerdonk is met zijn 94 de oudste
van het stel. En hij stopt er nog

KOEKJES

niet mee”, zegt Gerard lachend.

De mannen krijgen veel complimenten op hun werk van bezoekers. “Dat voelt goed. We

“De sociale contacten zijn voor ons

doen het voor de Balkumse mensen”, zegt Theo. “Laatst kwam er een vrouw naar ons toe

allemaal ook heel belangrijk. Als je

met koekjes om ons te bedanken. Dat zijn mooie momenten”, vindt Gerard. De schoﬀelaars

nieuws wilt horen, moet je naar het

kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken. “Ja, ook dames”, lacht Theo. “En je hoeft ook

kerkhof komen. Hier kom je alles te

niet gelovig te zijn om hier te werken. Zo. Nu is het tijd voor koﬃe en appelﬂappen in de

weten.”

parochie.”
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IMPORT

‘DE MENSEN ZIJN HIER VEEL MEER
RELAXED DAN IN JAPAN’
Nederlands is voor Chizuko Suzuki - Chi voor vrienden - nog steeds
abracadabra. Communiceren gaat gepaard met veel handen- en voetenwerk.
Maar als de 35-jarige Japanse piano begint te spelen, vervallen alle barrières.

&EXPORT

Tekst Bart Coolen Foto Esmée Franken

‘DE KRUISWEG UIT DE
KERK LIGT BIJ MIJ OP ZOLDER’

De 46-jarige Dave Seegers vertrok ruim twintig jaar geleden uit Berlicum. Hij
woont in het Duitse Elten, waar hij een eigen restaurant heeft. Voor Bratwurst
en Schnitzel kun je er niet terecht, wel voor Hollandse pannenkoeken.

Tekst Nanneke van Drunen Foto Claartje ten Have

Vijf jaar geleden kwam Chi met haar man

HARMONIE TOG

Via zijn toenmalige vriendin kon Dave aan de slag bij een Duits hotel. “Zo ontdekte ik dit

KRUISWEG

Kai vanuit de Japanse miljoenenstad

Het stelt woont sinds juni 2010 in een appartement in de Meijerijstate, boven de oude

pand, vertelt Dave, terwijl hij ons dampende pannenkoeken serveert. “Ik investeerde al mijn

Dave voelt zich bevoorrecht dat hij op

Fukuoka naar Berlicum, omdat haar

HOED-praktijk. Haar muzikaliteit – ze studeerde piano aan het Tokyo College of Music – hielp

spaargeld en opende mijn eigen pannenkoekenhuis. Sommige Duitsers waren boos dat ik

zo’n mooie plek mag wonen en werken.

echtgenoot als ingenieur aan de slag ging

Chi om haar weg te vinden in Berlicum. Ze speelde piano bij harmonie TOG, geeft les aan

in het Nederlands ‘pannekoekhuys’ op de gevel zette. Maar ik had een concept bedacht en

“Berlicum blijft me trekken, maar mijn

bij een bedrijf in Den Bosch.

enkele leerlingen en is vaste pianiste van het Berlicumse Lions Gospelkoor.

daar wilde ik trouw aan blijven. Het betekende ook dat er geen Bratwurst en Schnitzel op de

kinderen hebben er niets mee. Ik besef

kaart kwam, daar moesten sommigen aan wennen. Maar inmiddels zijn we een begrip in de

ook dat het Berlicum uit mijn jeugd niet

omgeving en waardeert iedereen het concept.”

meer bestaat. Het dorp verandert en

“Ik leerde Kai dertien jaar geleden kennen
op een feestje in Tokyo. In 2008 waren we

Inmiddels wil ze niet meer weg uit ons dorp. “Ik mis mijn hond Moco en mijn familie in Japan,

voor het eerst in Nederland, toen hebben

maar ik vind het leven in Nederland erg ﬁjn. Het muzikale klimaat is goed, de lucht is schoon

we ook een bezoek gebracht aan Berlicum.

en de mensen zijn ontspannen. In Japan moet alles snel, niemand heeft tijd voor elkaar. Hier

HERR SEEGERS

vast te houden, heb ik de kruisweg uit de

Toen dacht ik al: hier zou ik best willen

is dat heel anders. We hebben een paar Japanse vrienden in Den Bosch en ik ga regelmatig

Op de vraag of hij nog in Berlicum komt, antwoordt Dave meteen: “Te weinig. Het is maar

kerk gekocht. Ligt er toch nog een stukje

wonen.”

theedrinken bij mijn 80-jarige buurvrouw.”

negentig kilometer, maar je rijdt niet even voor een kop koffie op en neer. Dat vind ik

Balkumse geschiedenis op mijn zolder.”

dat is logisch. Om mijn herinneringen

weleens moeilijk. Hier integreren was lastig. Brabantse gemoedelijkheid kennen ze hier
helaas niet. Duisters spreken me na vijftien jaar nog steeds aan met Herr Seegers.”
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Rekken

& STREKKEN
HET IS WONDERLIJK WAT ER MET JE LIJF GEBEURT ALS JE HET
REGELMATIG REKT EN STREKT. VIER VROUWEN VERTELLEN WAT DO-IN,
QIGONG, PILATES EN YOGA MET ZE DOET. EN VOLGENS HEN HOEVEN
WE ONSZELF ECHT NIET DUBBEL TE VOUWEN OM TE VOELEN
WAT ZIJ BEDOELEN.
Tekst: Brenda Gil-Toresano
Foto’s: Esmée Franken en Nanneke Hoevenaars
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HET I S BIJNA EEN

verslaving

Marion de Laat (50) geeft pilates

De
natuur
bepaalt
H O E I K BEW E E G
Jitske Dijkstra (49) geeft les in Do-In

“Ik koos voor pilates omdat ik wist dat het goed was voor mijn lijf. Ik heb aan de dansacademie gestudeerd en altijd veel van
mijn lichaam gevergd. Toen ik pilates ontdekte, was ik meteen enthousiast. Ik oefen het liefst elke dag, zo ﬁjn vind ik het. Het is
bijna een verslaving. Om te begrijpen wat ik bedoel, moet je het eigenlijk gewoon zelf een keer proberen. Pilates is een rustige

“Do-In is een oosterse bewegingskunst, het

bewegingsvorm. Het verbetert je houding en je lichamelijke klachten nemen af. Ook stress en spanning worden merkbaar minder.

betekent letterlijk ‘de weg naar binnen’. Het is mijn grote passie, ik doe

Zelf doe ik heel gericht stretch- en krachttraining, in combinatie met mindfulness. Ik ben vijftig, maar daar merk ik nauwelijks iets

al jaren elke dag mijn oefeningen. Het is een soort yoga, waarbij je de

van. Mijn lijf is sterk en soepel, ik heb geen fysieke klachten. Je bent nooit te oud voor pilates. Ik ken een mevrouw van 82 jaar die

energiebanen in je lijf verbindt met je organen en emoties. Door te

door de lessen superkrachtig en soepel is. Daar geniet ik van. Ik ben er dankbaar voor dat ik pilates mag geven. Ik ontmoet veel

bewegen, kom je erachter hoe gespannen of ontspannen je lichaam is.

gemotiveerde mensen, ieder met hun eigen verhaal. Elk jaar ga ik naar het buitenland om met een groep andere docenten een

Je richt je aandacht vervolgens op de plekken waar je géén spanning

week lang alleen maar met pilates bezig te zijn. Een hele week oefenen en ervaringen uitwisselen, daar kijk ik ontzettend naar uit.

voelt. Door je te richten op wat sterk en goed is, verdwijnt je zwakke

Deze keer gaat de reis naar Ibiza.”

plek vanzelf naar de achtergrond. Daardoor voel je je steeds beter.
Door Do-In sta ik in contact met mijn intuïtie. Het voorkomt dat ik op
de automatische piloot ga leven. Ik luister heel goed naar mijn gevoel
en herken daardoor gemakkelijker mijn grenzen. Nu de winter in
aantocht is, pas ik mijn oefeningen aan en neem ik meer rust.
De natuur bepaalt hoe ik beweeg om mijn energieniveau te versterken.
Zo blijf ik in balans.
Laatst liet iemand een prachtige boodschap achter in mijn gastenboek:
‘Als ik onrustig ben, helpt Do-In me te stilstaan bij wat er is. Dat geeft
direct een beter gevoel.’ Zo’n reactie vind ik mooi. Als je je
kwetsbaar durft op te stellen naar anderen, ontstaat er
écht contact. Dan vormen we een eenheid. Woorden
zijn dan overbodig, want we voelen het
allebei: verbinding van hart tot hart.”
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Ivonne Claassen (47) geeft les in Qigong

H ET H EEF T ME E E N

knieoperatie bespaard�

“Qigong - spreek uit: tjie koeng - is ontstaan uit een eeuwenoude Chinese traditie. Het is een rustige manier van bewegen, waarbij
je een oefening herhaalt. Qi betekent letterlijk levensenergie. Bij elke vloeiende beweging ligt de nadruk op ademhaling en balans.
Qigong is heel goed voor je gezondheid. Het zorgt voor verlichting van lichamelijke pijn, het verhoogt je concentratie en vergroot
je weerbaarheid tegen stress en ziekten. Het zorgt voor balans in een hectisch leven. Ik heb Chinese Geneeskunde gestudeerd en
werk volgens de vijf elementen: vuur, aarde, metaal, water en hout. Al onze organen staan in verbinding met deze elementen. Mijn
oefeningen richten zich op drukpunten die in de acupunctuur ook worden gebruikt, maar hier komen geen naalden aan te pas. Het
helpt tegen een kwaal of pijn, daar ben ik zelf het levende bewijs van. Een paar jaar geleden had ik knieproblemen. Ik kon niet meer
traplopen; en zelfs niet op mijn knieën zitten om met mijn kind te spelen. In het ene ziekenhuis zeiden de artsen dat ik ermee moest
leren leven. In het andere zeiden ze dat alleen een operatie zou kunnen helpen. Voor mij was het reden om gericht met Qigong aan de
slag te gaan. Mijn knieklachten zijn verminderd, een operatie is niet meer nodig.”

J E T R AINT JEZELF OM
R

tot ust te komen�
Gerry Verkuijlen (63) is yoga-docent

“Ik doe al zowat mijn halve leven aan yoga. Twintig jaar geleden ben ik de vierjarige klassieke Hatha Yoga opleiding gaan doen.
Sindsdien deel ik mijn liefde voor yoga met iedereen die belangstelling toont. Yoga betekent in het Sanskriet verbinding; het in
balans brengen van lichaam en geest. Ik richt me vooral op lichaamshouding en ademhaling, in combinatie met meditatie. Zo
train je jezelf om steeds gemakkelijker tot rust te komen, zowel geestelijk als lichamelijk. Mijn oefeningen geven me veel energie.
Doordat je energie beter gaat stromen, worden de afvalstoﬀen in je lichaam beter afgevoerd. Maar naast alle fysieke en mentale
voordelen vind ik het vooral ﬁjn om dat weldadige gevoel met anderen te delen. Als ik lesgeef, doe ik daarom zelf altijd mee. Dan
kan ik beter invoelen en verloopt het overbrengen van ervaringen moeiteloos. Als ik mensen zie ontspannen, geeft me dat veel
voldoening. Het is opmerkelijk dat mensen meestal pas vanaf hun dertigste interesse in yoga krijgen. Maar als ze er eenmaal
aan beginnen, gaan ze bijna altijd door. Je voelt namelijk meteen meer rust. Je leert in het nu te blijven en aandacht voor jezelf te
hebben. Die rustmomenten maken je een krachtiger, energieker mens.”
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Stil genieten in Het Atelier aan de Hoogstraat

DE PRACHT VAN

PURE AANDACHT

“Ik heb geluk dat ik hier mag werken”, vindt Ine van de Ven (51). De geboren Berlicumse is

helemaal op haar plek in Het Atelier, een dagbestedingsplek van Kentalis aan de Hoogstraat.
“Wij bezorgen mensen met een verstandelijke, auditieve en/of visuele beperking een
creatieve dag. Op onze manier voeren we ﬁjne gesprekken. Mooier werk is er niet.”
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Claartje ten Have

Ine stelt ons voor aan Jan Hendrik,
kaarsenmaker bij Het Atelier. Met handgebaren
maakt Ine contact met hem, hij kan ons niet
horen. In zijn eigen tempo giet hij heet kaarsvet
uit. Elke kaars is bijzonder; het zijn niet voor
niets goedlopende artikelen in de winkel. Jan
Hendrik glimlacht trots en werkt intussen
hard door. Ine rondt het gesprek af door Jan
Hendrik te bedanken: dit doet ze door met haar
rechterhand haar hoofd aan te tikken en een
lichte buiging te maken. Een indrukwekkend
gebaar, dat Ine na elk ‘gesprekje’ zal herhalen.
EXPOSEREN
Verderop zit Muyde aandachtig te schilderen,
het liefst in haar lievelingskleuren rood, roze
en paars. Ze exposeerde al eens in het Jeroen
Bosch Ziekenhuis. Voor haar zelfportret heeft
ze uitgebreid met een spiegel naar zichzelf

Ine van de Ven
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Muyde

Jan Hendrik

gekeken. Ine overlegt met haar over het vernissen van het schilderij. Dat doet iemand
anders, die beter ziet. Muyde is namelijk slechthorend en slechtziend. “Zo helpen wij elkaar”,
vertelt Ine opgewekt. Ze bedankt Muyde voor haar tijd.
PIMPEN
Ann is een kunstschilderes die van vrije expressie houdt én van bloemen. Met enthousiaste
gebaren maakt ze ons duidelijk dat ze eerst een schets maakt op papier, zelf de kleuren
mengt en dan schildert op de ezel. Ann, doof en verstandelijk beperkt, vraagt Ine om advies.
Samen ‘pimpen’ ze haar schilderij. Ine en Ann lachen aanstekelijk, ze weten precies wat ze

Ann
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van h

aan elkaar hebben.
ELKAAR ZIEN
In alle stilte zit Ali uit Den Haag aan een tafel te kleien. Twee dagen per week rijden zijn
ouders hem op en neer naar Berlicum. Ali is doof en blind. Ine pakt zijn hand en vertelt
met vier-handen-gebaren dat we er zijn. Het is geen verrassing voor Ali. In zijn praatmap
zijn wij al aangekondigd: twee tastbare vrouwentekens van swell paper. “Als begeleiders
zijn wij de ogen en oren van Ali, maar we streven er naar dat hij zo zelfstandig mogelijk
werkt”, benadrukt Ine. Het is pauze. Ik ga je dinsdag weer zien, gebaart Ali naar Ine. Hij lacht
innemend en loopt met zijn stok langs de voelstrip op de vloer om te gaan lunchen. Zijn
taak vergeet hij niet: handdoeken aanvullen in de toiletten.
OP BESTELLING
Geroerd door het contact met Ali maken we kennis met de vrolijke Iris. Ze tekent en
glazuurt schalen en servies, vaak op bestelling voor geboortes, verjaardagen of jubilea. Ine
vertelt dat je in de winkel precies kunt aangeven wat je wilt en dat Iris het dan met veel

Iris

Ali

liefde maakt. Zonder stress, want van haastwerk houdt ze niet.
AANDACHT
Stil lopen we naar buiten. Niet horen, slecht zien, soms nog een beperking erbij - het moet
veel energie kosten om zo te leven. Contact maken, gesprekken voeren; voor de mensen
in Het Atelier is het gereduceerd tot gebaren en alternatieve communicatievormen. Toch
is het contact er in Het Atelier niet minder om. Integendeel. De aandacht voor elkaar is
warm en oprecht. Hier is het ﬁjn, er is tijd in plaats van haast. En het levert nog prachtige
kunstwerken op ook.

Het Atelier ligt aan de Hoogstraat 121f en
is open van maandag t/m donderdag
van 9.30 -15.00 uur en
op vrijdag van 9.30- 11.30 uur.
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Over

wedding
crashen
EN HET GENOT VAN EEN

Wereldreis

GOED GLAS MELK

BaMi appt met de 21-jarige Teun Wagenaars uit Berlicum, student geneeskunde. Hij
verblijft tot februari in India en omgeving. ‘Wedding crashen is hier heel normaal. Er
komen duizenden mensen op een bruiloft.’
Tekst Anneke Vogels-van Eijk Foto’s Teun Wagenaars

Waar ben je nu?

Wat vind je van de cultuur in India?

Hoe kom je daar terecht?

Ik verblijf in Bangalore in India. Hier ben ik

Ze eten alleen met rechts, want links is

We zijn gaan wedding crashen. Eerst

al meer dan een maand. Volgende week

onrein. Ze dragen binnen geen schoenen

durfden we ’t niet, maar het is daar heel

vertrek ik naar Sri Lanka om te reizen met

zonder goede reden. Er zijn heel veel

normaal. Er komen duizenden mensen

mijn zus.

regeltjes, maar vaak zijn de mensen

op een bruiloft. Er was een cameraploeg

vergeten waarom die er zijn. Het zit in hun

om foto’s te maken en te ﬁlmen. Iedereen

systeem.

mocht met het bruidspaar op de foto.

Waarom ben je daar?
Mijn vriend en een vriendin werken voor

Verder was er een enorme hoeveelheid

The Ants Foundation, een stichting die

Wat mis je?

tribal people in het noordoosten van India

Dat je ongeremd alles kunt eten, zonder

helpt met de verkoop van hun handwerk.

dat je de volgende dag naar de wc moet.

Wow, heel on-Nederlands.

En omdat ik pas in februari met mijn

En ik mis een goed glas melk. Hier moet

En dit was nog maar een middle class

coschappen begin, ben ik meegegaan.

je de melk eerst koken. Dan komen er

wedding.

heerlijk eten.

Teun Wagenaars

Thuis: studeert
geneeskunde
Uit: verblijft tot februari
in India

klonten in, die moet je er dan weer uit
Wat zijn je eerste indrukken?

scheppen. En de smaak is ook anders.

Je bent daar samen met je vriend.
Hoe open zijn ze in India over

De cultuur is fascinerend. Ik blijf me
verbazen. Qua hygiëne is het soms wat

Wat is het meest bijzondere dat je tot

homoseksualiteit?

behelpen. Mijn maag-darmstelsel wordt

nu toe hebt meegemaakt?

We doen alsof we vrienden zijn. We zeggen

hier flink op de proef gesteld. :-)

Een Indiase bruiloft.

er niks over omdat het niet geaccepteerd
is. Er zijn wel travestieten, maar die worden
genegeerd door hun familie. Mannen
lopen wel hand in hand, maar dat betekent
hier iets heel anders. Er is een moderne
groep die homoseksualiteit steunt, maar
India heeft nog een lange weg te gaan.
Wat ga je als eerste doen als je in
Nederland bent?
Mijn ouders knuffelen en een goed glas
melk drinken.
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Reis je Wijs

Binnenblieken

‘OP ZOEK NAAR

inspiratie HEB IK

OVERAL AANGEBELD’
bami I 51

Dirk Janssen liep al een tijd rond met het idee om
zijn droomhuis te bouwen, toen zijn oog viel op
een kavel aan het begin van Westakkers. Met de
hulp van een goede architect – ‘die betaalt zich
altijd uit’ – en Lotte, destijds nog zijn vriendin,
maakte Dirk zijn droom waar.
Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Edith Verhoeven

Een kunstenaar, zo beschrijft Dirk de architect die zijn huis ontwierp. Hij had
al drie andere architecten in de arm genomen, maar het lukte geen van hen
om een tekening te maken waarin al Dirks plannen samen kwamen. Totdat
hij op een middag de auto pakte en door Brabant ging rijden, op zoek naar
de mooiste huizen in de omgeving. “Dat deed ik wel vaker. Als ik dan iets
leuks zag, belde ik gewoon aan, met de vraag of ik even rond mocht kijken.”
Binnenblieken is voor Dirk dus geen onbekend begrip. “Ik kan het iedereen
aanraden. Ik ontdekte schitterende huizen in de omgeving van Den Bosch,

‘We houden van
strak, maar niet
van steriel. Dat
zijn we zelf ook niet’

ontworpen door architect Geert van den Oetelaar. Toen wist ik waar ik moest
zijn.”
RIETEN KAP
De rieten overkapping valt mensen vaak het eerst op, als ze Westakkers 33
voorbij ﬁetsen. Het geeft het unieke, eigentijdse huis een landelijke twist. Het
riet loopt door aan de zijkant van het huis. Door de ramen kun je het riet zien
als je in de keuken zit. “Dat vind ik leuk, het maakt het huis warm. We houden
van strak, maar niet van steriel, want dat zijn we zelf ook niet”, vertelt Lotte.
TUTMOEDER
Zo’n negen jaar geleden liep Lotte Dirk tegen het lijf op het circuit van
Zandvoort. Ze bleken een passie te delen voor autoracen. “Het was liefde op
het eerste gezicht. We wisten al snel dat we met elkaar verder wilden, maar ik
woonde in Zaandam en Dirk was al begonnen met de bouw van ons huis. Ons
huis ja, want we hebben de bouw samen afgemaakt.”
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VOS GROEP
Heikampweg 7
5249 JX Rosmalen

Bouw, verbouw en interieur op maat
Bouw en Onderhoud
Keukens/Badkamers

Of het geen grote stap was van Zaandam

T 073 - 503 19 57

naar Berlicum? “Tja, er zijn mensen

M 06 - 553 846 82

niets is, maar kijk hier nou eens naar

I www.johanvosbv.nl

die denken dat er buiten de Randstad
buiten. Prachtig toch?” Ze wijst op het
weiland tegenover het huis, dat door een

Machinaal Timmerwerk

najaarszonnetje wordt verlicht. Achter haar

Winkelinterieurs

staat een foto van Dirk en Lotte, genomen

Schilderwerk
Renovatie/Restauratie

op het circuit. Dirk racet nog steeds,
Lotte niet meer. “Sinds onze dochters zijn
geboren, kan ik daar de concentratie niet
meer voor opbrengen. Ik ben echt zo’n
tutmoeder geworden.”
Dirk en Lotte denken glimlachend terug
aan de periode dat ze het huis bouwden.
“We waren gewoon heel erg verliefd. Van
bouwstress hadden we totaal geen last.
Wat een saai verhaal eigenlijk he? Maar
het is echt zo, we hebben vooral veel lol
gehad”, lacht Lotte. Toch hadden ze wel
een afspraak gemaakt: als Lotte zich na
een jaar niet thuis zou voelen, zouden ze
het huis verkopen en ergens anders gaan
wonen. “Maar dat is nu acht jaar geleden,
dat zegt genoeg toch?”
DORPSLEVEN
Dat deze ‘stadsmensen’ zich op hun
gemak voelen in Berlicum, is grotendeels
te danken aan de buurt. “In een mooi huis
wonen is leuk, maar het zijn de mensen
om je heen waardoor je je er thuis voelt.
En je kunt vanaf hier in tien minuten in
de stad zijn, dat vind ik ook een groot
voordeel”, concludeert Dirk. “Nu we zelf
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oudste
leerde
fietsen in de
lange gang’
‘De

kinderen hebben, krijgen we wel steeds meer mee van het dorpsleven. Leuk vind ik dat. Al

van het huis dieper uitgegraven, zodat de

showroom. “Je mag best zien dat hier

aan en dan is het echt genieten.” Om

zullen we ons niet ineens aanmelden bij een carnavalsvereniging.”

ruimte natuurlijk wordt verlicht. Dirk heeft

kinderen wonen. Zonder hen had ik dit

het zomergevoel volgend jaar compleet

er zijn kantoor. “Zo kan ik tijdens het werk

huis allang verkocht, veel te groot. Je loopt

te maken, zijn er nog plannen voor een

mijn dochters zien buitenspelen.”

er kilometers in.” Als je in de hal staat, kun

pizzaoven en buitenkeuken, maar daarna

je helemaal tot het dak omhoog kijken.

hoeft er niets meer te gebeuren. Alle

GEEN INLOOPKAST
Ze hebben dezelfde smaak. Gelukkig maar, want Lotte was niet bij het ontwerp van het
huis betrokken. Zou ze dan helemaal niets anders hebben gedaan? “Één ding!”, roept Lotte

GEEN SHOWROOM

Aan de voorkant loopt het dak in een punt,

dromen zijn gerealiseerd. “We zouden het

meteen. “Dit moet ik iedere dag aanhoren”, reageert Dirk daarop, hij is duidelijk bekend met

“Toen ik net was geboren, vond ik het ook

daar slapen de kinderen. “Het is net een

zo weer doen hoor, een huis bouwen of

wat er komen gaat. “We hebben geen walk-in-closet”, vervolgt Lotte. “Dat geloof je toch niet,

meteen heel mooi’’, roept de 7-jarige Janna

vakantiehuisje”, zeggen ze weleens.

verbouwen. Maar voorlopig gaan we niet

zo’n huis! En dan geen inloopkast! Het is het enige puntje van kritiek, ze bestempelt het als

vanuit de keuken waar ze samen met haar

een luxeprobleem. “We worden hier nog iedere dag gelukkig wakker.”

zusje Lucy (4) allerlei bouwwerken kleit.

BUITENHAARD

“Oh ja?”, reageert haar vader, “toen we

Ondanks de overvloed aan ruimte spelen

Het huis is ruimer dan het van buiten lijkt. Een hele lange gang - ‘we hebben er onze oudste

uit het ziekenhuis kwamen wilde jij hier

de kinderen het liefst buiten. Ook Dirk

leren ﬁetsen’ - verbindt de keuken met de living aan de achterkant van het huis. Omdat de

meteen wonen?” Janna knikt resoluut.

en Lotte zijn graag in de tuin. Beiden

muren grotendeels van glas zijn, vormen de tuin en het huis één geheel. De kelder is Dirks

weg, hier wonen is fantastisch.”

noemen de loungebank als één van hun

trots. “Daar heeft hij het altijd over”, zegt Lotte. Het woord ‘kelder’ doet geen recht aan de

Hoewel Dirk en Lotte het huis hebben

favoriete plekjes. “Vooral in de zomer

volledige woonlaag die zich onder de begane grond bevindt. De tuin is aan weerskanten

ingericht met designmeubelen, is het geen

natuurlijk, dan maken we de buitenhaard
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Gruts

ANONIEM SCHITTEREN

IN DE EREDIVISIE

VAN DE POPMUZIEK

Hij zou zo een BN-er kunnen zijn, maar bekend worden is geen ambitie van
William Kersten (48). Drie jaar op rij zong hij in december dagelijks in het Top
2000 Proeﬂokaal bij Frits Spits, op de radio. En dit jaar doorkruist hij Nederland
voor de vierde keer als leadzanger van de succesvolle Top 2000 Live Theatertour.
“Mensen vermaken is mijn levenstaak.”
Tekst Edwin Timmers Foto’s Monica in ‘t Veld en William Kersten
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“Niet normaal,” zegt William trots. “Zo

BN’er? Nee!” vindt William. Hardop denkt hij verder. “Iedereen heeft een taak in het leven.

goed!” Zijn elfjarige dochter Charlie speelt

De mijne is het vermaken van mensen.”

een stukje Mozart op de piano en doet
ons versteld staan. Krap driekwart jaar na

RIJDEND REPETEREN

haar eerste les treedt ze al op. Heel zinvol

De Top 2000 Live Theatertour, waarin hij leadzanger is, is hem dan ook op het lijf

volgens William: “Door op te treden, leer

geschreven. Het avontuur begon in 2011. “Telefoon. Of ik de volgende dag kon optreden in

je met stress omgaan.” Niettemin loopt

Hengelo. Natuurlijk. Moest ik wel even twee sets van elk een uur instuderen.” Om de rust in

het hem, zoals hij zelf zegt, soms ook nog

huis te bewaren, reed hij naar industrieterrein De Brand. Daar reed hij zingend rond in zijn

dun tussen de benen. Vijfentwintig jaar

auto, tot het erin zat.

professioneel musiceren doet daar niets
aan af.

“Voordat zo’n tour begint, repeteren we één keer. Dat kan alleen als je werkt met de
eredivisie van sessiemuzikanten, met mensen van The Scene en Acda en De Munnik.” Thuis

DISCO

in Middelrode verdiept hij zich vooraf in het repertoire. “Eigenlijk ben ik een soort kameleon.

In 1993 had William een hitje met The

Ik zoek naar de essentie in de stem van een ander.” Op de laptop laat hij zijn uitvoering van

Kuni Kids. Op hun eerste single speelde

Heroes horen. Je zou zweren dat het David Bowie was.

Manu Dibango mee, de man die met
Soul Makossa het fundament voor de

JINGLES

disco legde. “Ik heb een DVD vol met

“Heel veel mensen horen mij dagelijks, zonder te weten dat ik het ben,” schertst hij. William

televisieoptredens,” vertelt hij trots. Toch

zingt namelijk alle jingles voor 100% NL en Radio 10 Gold in. De studiotechnici vielen

wou en wil hij niet bekend worden. “Ik ben

zowat van hun stoel toen ze hem voor het eerst hoorden. “Ik blijk een kloon te zijn van de

muzikant. Herkend worden is leuk, maar

bekendste Amerikaanse jinglezanger. Dat is toch lachen?”
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Jonge mensen, grote dromen

“We doen het puur voor de lol. Maar
ook een beetje voor de winst”, zegt de
9-jarige Evi van Alebeek uit Berlicum.
Samen met haar broertje Max (7) heeft
ze een winkeltje op de hoek van de
Neptunusstraat en Apollostraat: de Evi
en Max Shop. Het aanbod is breed: van
uien, noten en aardappels tot oude
dino’s en knutselwerkjes. Jack en Sjan
van Uden leren de jonge ondernemers
de ﬁjne kneepjes van het vak.
Tekst Anneke Vogels – van Eijk Foto’s Claartje ten Have

“De mensen mogen geven wat ze willen, als ze iets kopen. We
zetten een bakje neer en daar kunnen ze het geld in doen”,
legt Evi haar winkelconcept uit. “Wij vertrouwen de mensen
wel. En de winst? Die verdelen we. Ik ben aan het sparen voor
een drone.” Papa Jeroen heeft de shop voor de kinderen
getimmerd. “Hij zorgt ook voor de voorraad, lief hè?”, zegt Max.
Max weet nog niet zeker of hij later in een winkel gaat werken.
“Ik wil eigenlijk parachutist worden”, vertelt hij. Evi wil dolﬁjnen
trainen.

‘WOW,
DIE KASSA WIL IK OOK
WEL IN ONZE WINKEL’
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ALBERT VAN UDEN
Om zeker te weten dat ze later de juiste beroepskeuze maken,
mochten de jonge ondernemers een dagje meelopen in de
winkel van Jack en Sjan van Uden. Hun winkel Blokker bestaat
dit jaar 25 jaar. “Jaren geleden had mijn opa een smederij. Hij
verkocht voornamelijk emmers, maar het aanbod werd steeds
groter. Veel mensen kennen onze winkel Albert van Uden nog
wel”, vertelt Jack. “Precies 25 jaar geleden besloten we met de

Blokker-formule mee te gaan. Vooral het contact met de
klanten blijft leuk. Kennelijk zit het in de familie, want één
van onze zoons komt binnenkort ook
deze kant op.”
Evi en Max prijzen artikelen,
helpen klanten en pakken
cadeautjes in. “Wow, dit is leuk!
Vooral bij de kassa helpen is vet”,
zegt Evi enthousiast. “Die kassa
en scanner wil ik ook wel in onze
winkel.” Dan komen de vragen.
WAT IS HET GEKSTE DAT ER OOIT IS GEBEURD?
“Een jongetje wilde een stofzuiger kopen. ‘Doe mij die
maar’, zei hij. Maar dat vonden we een beetje gek, dus
we stuurden hem naar huis. Later bleek dat hij alleen
stofzuigerzakken nodig had.”
IS HIER OOIT POLITIE GEWEEST?
“Ja, als iemand iets pikt, komt de politie. We zijn weleens
zelf achter een dief aangerend. We hebben hem gepakt
en vastgehouden totdat de politie kwam.”
WAT IS HET LEUKSTE DAT JULLIE IN DE
WINKEL HEBBEN?
“Alle kerstspulletjes. Wij worden heel vrolijk van
een winkel vol glitters en ballen.”
Als Evi en Max klaar zijn met helpen, blijkt dat
ze hun eigen cadeautjes hebben ingepakt.
En ze krijgen ook een oorkonde. “Jullie waren
superﬁjne en snelle hulp!”
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Harry Wijgergangs (82) weet het nog

tussen Middelrode en Heeswijk. Harry: “Wij

als de dag van gisteren. “We woonden

woonden precies tussen de linies. Het ene

nog maar kort in onze boerderij aan de

uur kwam er een Duitse patrouille voorbij,

Dreef. We hadden een smalle, ondiepe

het andere uur een Engelse. Een dag

schuilkelder naast het huis gemaakt

voordat de gevechten begonnen, kwamen

waar we hele nachten met zeventien

de Engelsen vertellen dat we moesten

mensen om beurten sliepen. We hadden

vertrekken. Met paard en kar zijn we

ook een onderduiker in ons midden, die

gevlucht naar een oom in Heeswijk, waar

anders te werk gesteld zou worden. Op

we vier weken in de koeienstal sliepen. Net

17 september 1944 landden geallieerde

als de vluchtelingen van nu konden we niks

parachutisten bij het Kasteel van Heeswijk,

meenemen. Het begon er zo te krullen dat

op nog geen vijfhonderd meter van ons

we direct weg moesten.”

huis. Als 11-jarige jongen vond ik dat heel

De Duitsers hadden zich intussen ook

spannend.”

ingegraven, onder meer aan de Werstkant,

De

Duitsers

dwongen
Berlicummers
tot het graven
van zigzaggende

loopgraven
met een diepte
van 1 meter 40

Hooghei en Loofaert. Ze dwongen

loopgraven lieten de Duitsers ook

SLAPEN IN EEN KOEIENSTAL

Berlicummers en Bosschenaren tot het

mangaten en mitrailleurnesten aanleggen.

Na de luchtlanding maakten Engelse

graven van zigzaggende loopgraven

Na het mislukken van operatie Market

troepen een opstelling op een soort dijk

met een diepte van 1 meter 40. Naast

Garden rukten de geallieerden via Oss en
Veghel op richting Den Bosch. Van daaruit
stoomden ze op naar Antwerpen.
DROMEN
Theo Danen was anderhalf aan het
eind van de oorlog, hij kan zich die tijd
daarom niet echt herinneren. Toch

LOOPGRAVEN
aan de Loofaert, sporen van de strijd
In geen enkel Brabants dorp is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog

maakte de periode een diepe indruk op
hem. “Ons gezin is met zeven kinderen
en een zwangere moeder met paard
en kar gevlucht via Loosbroek naar
Vorstenbosch. Daar hebben we de laatste
weken van de oorlog doorgebracht. Toen
we terugkwamen, bleek onze boerderij
aan de Koesteeg tot de grond toe
afgebrand. Mijn jongste broer is geboren
in de kippenschuur, dat was het enige

zo hard gevochten als in Berlicum. Meer dan 160 boerderijen brandden tot

bouwwerk dat ongeschonden uit de oorlog

de grond toe af en slechts tien procent van de huizen kwam ongeschonden

een keer per week over onze vlucht. Het

de oorlog door. Zeventig jaar later zijn vrijwel alle sporen van die strijd
verdwenen. Loopgraven aan de Loofaert houden de geschiedenis levend.
Tekst Bart Coolen & Erwin Frunt Foto’s Bart Coolen en Heemkundekring De Plaets

was gekomen. Ik droom nog minstens
was een gevaarlijke tijd. Tegen het einde
van de oorlog werden de Duitsers steeds
agressiever en angstiger. Ze vorderden
ﬁetsen, paarden en karren. Mensen gaven
elkaar seintjes als het veilig was.” Ook het
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gezin van Harry Wijgergangs keerde eind oktober 1944 terug naar
hun boerderij. Vrijwel alle boerderijen in het buitengebied waren
zwaar beschadigd of in brand gestoken door de Engelsen. Dat
neemt Harry ze niet kwalijk. “De Engelsen waren onze bevrijders. Zij
mochten alles. Omdat de Duitsers zich verscholen bij mensen in huis,
was dit de enige manier om het gebied vrij te krijgen. Onze boerderij
had ook wel wat voltreffers gehad, maar was nog redelijk intact. Wel
was het hele huis leeggeplunderd. Er lag nog een gewonde Duitse
soldaat achter op de Dreef. ‘Zullen we hem in de Leijgraaf kieperen?’,
werd er gezegd. Dat hebben we toch maar niet gedaan.”
BOM GEVONDEN
Een onbekend aantal Berlicummers kwam om tijdens de gevechten.
Ook aan Duitse en Engelse zijde waren er veel slachtoffers. Theo
Danen: “De geallieerde troepen namen hun gesneuvelde kameraden
mee, de gesneuvelde Duitsers werden door Nederlands begraven.
Eerst gewoon langs de weg, later zijn ze elders herbegraven”. Tot
vele jaren na de oorlog werd er munitie gevonden. “In 1975 heb

Theo Danen en Harry Wijgergans

ik nog een bom gevonden bij ons in het weiland. Ik heb hem met
de tractor mee naar huis genomen en toen de politie gebeld. De
mijnopruimingsdienst heeft hem laten ontploffen.”
OVERWOEKERD
Omdat de eigenaar van de bossen aan de Hooghei,
grootgrondbezitter Ewald Margraff, na de oorlog niks met
de gronden deed, raakten de loopgraven in de loop der tijd
overwoekerd. De afgelopen twintig jaar heeft Harry Wijgergangs zich

‘Ik droom er nog elke
week over. Tegen het einde
van de oorlog werden de
Duitsers steeds agressiever
en angstiger’

na een tip van dorpsgenoot Rien van Zoggel sterk gemaakt voor het
behoud van de loopgraven. Harry: “In het begin vonden de mensen
die half ingestorte loopgraven maar rotzooi. Maar als je het verhaal
erachter vertelt, raken ze geïnteresseerd. Het is belangrijk dat het
nageslacht weet wat hier vroeger is gebeurd. Dat hier nog originele
loopgraven liggen, is redelijk uniek in Nederland.”
Met hulp van de twee Berlicumse historische verenigingen, de
Stichting Margraff, de gemeente Sint-Michielsgestel en de Stichting
Beleefbare Cultuurhistorie het Groene Woud zijn afgelopen
voorjaar op de kruising van de Werstkant en de Loofaert een
herdenkingsbord en twee betonnen bankjes geplaatst. De
loopgraven zullen ook nog worden uitgediept. Maar voordat
daarmee wordt gestart, controleert een gespecialiseerd bedrijf de
loopgraven op achtergebleven explosieven en zelfs lichamen. Zo
tastbaar kan de oorlog dus toch nog zijn.
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Advertorial
Tak tak tak. Een ingrijpende
verbouwing is gaande in
een statig herenhuis, hartje
Den Bosch. In de hal speelt
opdwarrelend zaagmeel met
het binnenvallende zonlicht.
De geur van vers gezaagd hout
komt je tegemoet. Alles ademt
hier de sfeer van ambacht.

‘Wij mogen ons met recht
PARKETTEUR NOEMEN’
Tekst Edwin Timmers Foto Claartje ten Have

Rijk gevulde houten plank met
diverse lekkernijen. Daarbij krijgt
u een brood plank met verschillende broden. Leuk voor een
groter gezelschap en voor wie
niet kan kiezen!
De plank is voor 15 tot 20
personen en gaat vanaf
€ 12,50 PP

Tip

Gezellig samen eten van diverse lekkernijen

voor de feestdagen

Shared Dining!

De vaklui van Van Gemert Parket weten dat ambachtelijk werk het

SINDS 1985

modernste gereedschap vereist. Tak tak, klinkt de pneumatische tacker.

Custom made vloeren worden helemaal naar de wens

Het herenhuis krijgt een houten visgraatvloer. Vier mannen kruipen

van de klant gemaakt. Lengte, breedte, houtsoort,

geconcentreerd over het werk in uitvoering. Het loopt gesmeerd, ze zijn

legpatroon en nabehandeling: de klant stelt zijn eigen

duidelijk op elkaar ingewerkt. De bouwradio houdt de stemming erin.

unieke vloer samen. Volgens Jeroen zijn steeds minder

“Dit heet een Tapis parket”, legt Jeroen van Gemert uit. “Gerookt eiken

mensen kundig genoeg om traditioneel werk als dit te

in dit geval, getrommeld om het een geleefde uitstraling te geven.”

maken. “Wij kunnen het omdat we het al dertig jaar

Nadat de planken in een reukloze lijm zijn gelegd, worden ze machinaal

doen. Mijn vader startte het bedrijf in 1985. Hij leerde

vastgenageld. Ritmisch ratelt de tacker met de muziek mee.

me het vak en ik nam de zaak in 1995 over. Wij mogen
ons met recht parketteur – met twee t’s – noemen.”

VISGRAATVLOER
Wie nog twijfelt over de vloer in zijn huis, doet er verstandig aan de

Onderhoud en renovatie van vloeren is nog een

showroom van Van Gemert Parket aan de Hoogstraat te bezoeken.

specialiteit. Door ervaring herkent Jeroen elke

Deskundig advies en een uitgebreid assortiment maken kiezen stukken

houtsoort, wat handig is bij renovatie. Echt elke

makkelijker. “Natuurlijk”, zegt Jeroen, “natuurlijk leveren en leggen wij elk

houtsoort? “Als wij het niet meer weten, moet het wel

soort vloer. Laminaat, pvc, voorgefabriceerd eiken, noem het maar op.

Basralocus zijn,” grapt hij. Heel even overstemmen de

Maar deze custom made visgraatvloer kan niet zomaar iedereen leggen.

andere drie parketteurs de

Vooral bij dit soort werk onderscheidt zich de ambachtsman van de doe-

radio met een schaterlach.

het-zelver.”
Woud 1, Berlicum • 073 - 5942085 • www.vanzoggelcatering.nl

Uniek, Gastvrij & Ambachtelijk

Van Gemert Parket I Hoogstraat 59 I 5258 BB Berlicum I 073-5038097 I info@parketidee.nl
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Hermelijnhage, zondagochtend 11.00 uur

Gespot

Tekst Edwin Timmers Foto Claartje ten Have

Een fris en monter gezicht, ondanks de duidelijke sporen van een goed feest. Toch
kost het Mark van Lieshout zichtbaar moeite om zijn oprit over te steken. Een
hernia plaagt hem. Hij is calculator bij een bouwbedrijf, dus daar kan het volgens
zijn vrouw Jolanda niet van komen. Het schoot erin tijdens een verhuizing.

Voor verhalen hadden we beter

dochter Daniek tijdens het buurtfeest

Gelukkig maar, want Jolanda heeft al

gisteravond langs kunnen komen, grapt

nog van het luchtkussen, ze brak een

zorgen genoeg. En ze valt er niet van

buurman Marcel Craane. Tot twaalf

arm. Gisteren was er geen luchtkussen.

af, want dan was ze mager geweest.

uur heeft hij tijd om mee op te ruimen.

Niettemin vermaakten de kinderen zich

Zo meteen wordt de tent afgebroken.

Op de foto hoeft hij niet per se, net

goed. Waar die ﬁetsjes al niet goed voor

Met een man of acht, anders krijg je

als overbuurvrouw Jessy Schouten.

zijn. Ook de volwassenen hadden het

kromme buizen. Jolanda heeft geen zin

Ze vindt dat ze er even niet uitziet.

naar hun zin. Al het bier is op, en twaalf

in een kromme tent, daar is-ie veel te

Jolanda wil best op de foto. Ze probeert

ﬂessen Hugo. Er is alleen nog cola.

duur voor. Vier jaar geleden nam een

Natalie Weigergangs te bellen, samen

Jolanda drinkt eigenlijk niet. Nou ja, heel

storm de tent mee, de lucht in. Het doek

organiseerden ze de buurtbarbecue. Er

af en toe een Baileys dan.

was op meerdere plekken gescheurd,

kwam geen man aan te pas en dat ging

Eerdere buurtbarbecues stond steevast

maar dat was zo opgelost. Jolanda’s

goed. Twee jaar geleden viel Jolanda’s

de politie op de stoep. Dit jaar niet.

schoonmoeder is coupeuse.
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WONEN ZOALS WONEN BEDOELD IS. DAT IS WONEN IN HET HART VAN BERLICUM!
NOG E
NKEL
E
A P PA
RTEM
ENTE
N
TE KO
OP!

GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

TEGELWERK

Deze prachtige appartementen zijn bijzonder
energiezuinig. Zeer goede isolatie en energiezuinige
installaties inclusief zonnepanelen maken dat het
energiegebruik veel lager zal zijn dan in bestaande
woningen.
VORM maakt het wonen in Het Hart van Berlicum nog
voordeliger door deze energiezuinigheid te belonen met een
bijzonder aantrekkelijk hypotheekaanbod. In samenwerking
met een gerenommeerde bank, die een zeer actieve
bijdrage levert aan een duurzame samenleving, kan VORM
Finance een ongekend lage hypotheekrente aanbieden.

Om in Het Hart van Berlicum te kunnen
wonen moet je minimaal € 2.570,- bruto
per maand verdienen. De maandlasten
zijn dan ongeveer € 550,-*
Naast exclusief tegelwerk en ontwerp

25 APPARTEMENTEN

van badkamers verzorgen wij tegelwerk

TYPE OPAAL

in (natuursteen) vloeren, badkamers,
toiletten en keukens.

Prijzen vanaf

Voor complete verbouwingen en
aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

Werststeeg 16, Berlicum

t: 073 503 3432

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

€ 165.000,– v.o.n.
m: 06 5386 1550

incl. eigen parkeerplaats

Het Hart van Berlicum is
een project van:

Voor meer informatie
bel Staete Makelaars op:

0416 - 344944

• woonoppervlak circa 75 m2
• ruime woonkamer
• twee slaapkamers
• prima uitgeruste keuken
met o.a. RVS schouwkap
en vaatwasser

• voorzien van sanitair en
tegelwerk en hangend
toilet Villeroy & Boch
• balkon
• onderhoudsarm
materiaalgebruik

MEER OP WWW.VORM.NL/HARTVANBERLICUM
* vraag naar de bijzondere voorwaarden en hypotheekrentes

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER

Zorg en ondersteuning
bij u thuis of bij ons thuis

Wij helpen u graag!
Voor al uw vragen over onze zorg- en dienstverlening kunt u
contact opnemen met ons cliëntservicebureau in Heeswijk,
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

www.laverhof.nl

Riny Verstraten

Esther Verhoeven Ellen Ruis

