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JONGE TOPSPORTERS
Mateloos ambitieus en nog leuk ook

ARMOE 
OM DE HOEK 
‘We zijn al tien jaar geen dagje  
uit geweest’

WOUT PULLES 
‘IN ONTHOUDING LEVEN 

WERKT NIET, DAT BLIJKT WEL’



Werststeeg 16, Berlicum    t: 073 503 3432    m: 06 5386 1550

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

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

GESPECIALISEERD IN ONTWERP 
EN EXCLUSIEF TEGELWERK

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

www.kersouwe.nl     www.twitter.com/kersouwe
www.facebook.com/kersouwe

Bløf. Midzomerfestival met o.a. Pater Moeskroen, 
De Wëreldbänd en Rapalje. Emilio Guzman.  
Jeugdtheatergroep De Kersouwe met Ronja de 
Roversdochter. André Manuel. Theatergroep Frits. 
Def Americans. Toneelvereniging Mariahout. The Kik. 
Theatergroep Hilaria. Singer-songwriters friday met 
Michael Prins, Robin Borneman, Tim Akkerman en 
Dotan. Arno Huibers. Theatergroep de Kersouwe met 
Cyrano de Bergerac. Cowboy Billie Boem. Blaudzun. 
Yuri Honing & Eric Vloeimans. De Dijk. Leon van der 
Zanden & Tim Fransen. Dance event. Kerstspektakel.

Programma Natuurtheater Kersouwe 2014

In de bossen van Heeswijk ligt een bijzonder theater. Gedragen door vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en artiesten. 
Waar bekend en onbekend tot grote hoogte stijgen. Zon en maan een toevoeging zijn. Waar een optreden meer dan 
een show is. Muziek, cabaret en theater puur beleefd en gebracht worden.Niet te vatten in woorden. 
Je moet het ervaren. Genieten. 

buiten.gewoon.dank.
Boonman Bedden Schijndel, C. van Lieshout en Zn BV Heeswijk-Dinther, Café De Zwaan Heeswijk-Dinther, Foto expert 's-Hertogenbosch, Garagebedrijf van Esch Heeswijk-Dinther, Gebr. Dijkhoff Heeswijk-Dinther, Aannemersbedrijf en containerverhuur, 
GEDO Elektro BV Veghel, Gemeente Bernheze, Graanpletterij de Halm Heeswijk-Dinther, Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., Hedi Meubelen Heeswijk-Dinther, Heerkens Interieurs Heeswijk-Dinther, Heesakkers Beton BV Heeswijk-Dinther, ItsCover 
Fotografi e & Visuele Communicatie Heeswijk-Dinther, Kasteel Heeswijk Horeca, Liftservice 2000 Heeswijk-Dinther, Nieuwenhuizen-Daandels Aannemingsbedrijf Uden, Pittens Assurantiën-Hypotheken Heeswijk-Dinther, Projectplace Nederland BV 
Amsterdam, Provincie Noord Brabant, Rabobank Bernheze Maasland, Reclamestudio Jos Dortmans Heeswijk-Dinther, Schildersbedrijf Frank Dortmans Heeswijk-Dinther, Search BV Heeswijk-Dinther, S.I.S. Schoonmaak BV Nistelrode, Toyota Jos van Boxtel 
Middelrode, Van den Berg maatkeuken| maatinterieur Heeswijk-Dinther, Van Emmerik - van der Weide B.V. Veghel, Van Tilburg Mode en Sport Nistelrode, Verwegen-Van de Gevel-Suijdendorp Veghel, Wedemeijer & Dielissen Notarissen Berlicum en 
Heeswijk-Dinther Wim van Dijk Auto's Heeswijk-Dinther.

theater. muziek.
cabaret. en meer...
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SUPER
STOM

ADVERTEREN? 
Ben je lekker gemaakt door BaMi?  

Dan wil je er natuurlijk ook in  
adverteren! Vinden we fijn,  
dus neem snel contact op.

 

meer informatie:

www.bami-magazine.nl
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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 te lezen op www.bami-magazine.nl. 
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(06) 27 06 22 74 
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www.bami-magazine.nl

      www.facebook.nl/bamimagazine.nl

NASMAAK
COMPLIMENTEN EN  
COMMENTAAR OP DE      
EERSTE BAMI
Ik krijg het gevoel dat er weer warmte in het dorp zit, wat een 
feest dit blad. En terwijl ik zorgelijk zoek naar het prijskaartje, lees 
ik: het is gratis! - mevrouw Hendrix 
Ik wist niet dat we zo’n bijzondere mensen in ons dorp hadden. 
Leuk dat Arno erin staat, hij maakt altijd mijn fiets - Diny de Visser 
Bij mij belandt zo’n blad meteen bij het oud papier – Joris de Graaf
Had net een portie BaMi bij de lunch. Voor mij als export leuk om 
te lezen over oud-dorpsgenoten – Marcel van Drunen 
De neij ùitgaaf noemt z’n èige ut ‘pittigste magazine van Balkum 
en Mirroi’. Dè klopt, want ut is ok de innigste – Klaas van Bette in 
de Brug
Ik kreeg bij Den Durpsherd de allerlaatste BaMi mee. Er was één 
foto uitgeknipt, die staat ingelijst achter de bar - Mariëlle van 
Schijndel
Trots op Balkum en Mirroi... De bekende BaMi’s betekenen meer 
voor mij dan BN’ers - Annemiek van den Bosch
Mijn dochter vond het stuk over drugs goed, want niet belerend. 
Onze zoon (16) vindt lezen doorgaans uitermate vermoeiend, 
maar de BaMi leest ie wel – vader wiens pubers anoniem willen 
blijven
Het eerste blad dat ik helemaal heb gelezen - Jos Heerkens
Wow, een eigen LINDA. voor Berlicum - Lianne Bosch
Hello, amakuru yanyu? - Aimé Baltimore
Geweldige cover, wat een mooi jong, die Adriën - Margie 
Dieterman
Bami brengt de plaatselijke herkenbaarheid terug, uit de tijd van 
voor de herindeling. Van a tot z gelezen - Hans van Zoggel
Wat wonen er veel markante mensen in ons dorp! Berlicum is het 
bungalowpark van Coudewater – op straat gehoord 

       642 likes
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HANS VAN BREUGEL STROOPT MET 
TWINTIG VRIJWILLIGERS DE MOUWEN OP:  

‘BAMI BEZORGEN?    
DAT KUNNEN WE MAKKELIJK ZELF!’
Een klein smetje op de lancering was het wel: veel mensen 
lieten weten dat ze onze eerste BaMi niet hadden ontvangen. 
‘Nou, dan regel ik die bezorging toch voortaan?’, zei Hans van 
Breugel, toen hij er met Ronald Geurts over sprak. En zie: met 
ruim dertig inwoners brengt hij vanaf nu elk kwartaal BaMi 
rond. Voor niks. Wij van BaMi worden helemaal warm van 
zoveel enthousiasme.

“Je bent lekker buiten, ontmoet nog eens iemand en je doet iets voor je dorp. En wees nou 

eerlijk: het is toch een geweldig blad!” Voor Hans van Breugel is het zo klaar als een klontje: 

BaMi bezorgen is leuk én belangrijk. Toen BaMi-oprichter Ronald Geurts hem vroeg of hij 

de verspreiding misschien wilde coördineren, zei hij direct toe. “Ik houd van het contact met 

mensen. Even bellen, iets vragen en het dan voor elkaar krijgen”, verklaart hij.

AANPAKKEN

Dat Hans van aanpakken weet, blijkt wel uit zijn werk als barkeeper op de tennisclub, 

medewerker bij de tussenschoolse opvang op de Theresiaschool, en begeleider van de 

wandelgroep voor rolstoelgebonden mensen uit Berlerode. En nu is hij dus ook coördinator 

BaMi-verspreiding. “Voor die titel krijg ik vast een lintje” grapt hij.

OPROEP

Ruim dertig dorpsgenoten hebben al toegezegd BaMi te bezorgen in hun wijk. “Ik heb veel 

mensen gewoon aangesproken, maar er zijn ook mensen die mij hebben benaderd”, vertelt 

Hans. “BaMi wordt vier keer per jaar bezorgd op ongeveer 3.800 adressen. Als één bezorger 

100 tot 150 BaMi’s bezorgt, kost dat maximaal twee uur per keer”, schat hij in. Hij doet 

meteen een oproep: “We kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Jong en oud zijn welkom.”

WIL JE OOK BAMI BEZORGEN? SPREEK HANS DAN AAN, 
OF MAIL HEM: BEZORGING@BAMI-MAGAZINE.NL.

THUIS DEZE BAMI NIET 
ONTVANGEN? MAIL DAN 

JE ADRES NAAR HANS, 
DAN KOMT HET VAST 

GOED. HEB JE EEN NEE/
NEE STICKER? DAN MOGEN 
WE BAMI ECHT NIET IN DE 
BUS DOEN. IN DAT GEVAL 
KUN JE BAMI AFHALEN BIJ 
DEN DURPSHERD EN DE 

MOERKOAL.

Tekst Marenna van Reijsen  Foto Claartje ten Have
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‘Schaatsen met de jongens op de 
Wamberg, dat vergeet ik nooit’

Tekst Laura van der Burgt Foto Nanneke Hoevenaars

50 tinten grijs

Het huwelijk? Daar heeft Jetje Carpay naar eigen 
zeggen weinig aan gemist. ‘Elke avond zorgen dat het 
eten op tijd klaarstaat? Dat is niks voor mij. Als ik wil, 
stap ik vanavond op de trein naar Amsterdam.’

“Ik speelde altijd met de jongens op de Hoogstraat, toen ik jong was. Voetballen, of 

verstoppertje spelen in de mist, dat deden we het liefst. Mijn zus Riet was anders, zij sprak 

liever af met meisjes en speelde graag met mijn negerpop. Een prachtige pop was dat 

trouwens. De Duitsers hebben hem in de oorlog meegenomen. 

Ik was een vrijgevochten meisje. Ik heb heel wat in de clinch gelegen met de nonnen op de 

Theresiaschool, toen nog een meisjesschool. Ze lieten me onderbroeken maken met de 

hand en sokken breien met vier naalden. Daar had ik zo’n hekel aan. Mijn breiwerkje heb ik 

op weg naar huis in een sloot gegooid. Iemand moet het hebben gezien, want de volgende 

dag legde de non een doorweekt, vies hoopje op mijn lessenaar. Voor straf moest ik aan 

de hele school én het klooster laten zien wat ik had gedaan. Het kon me niks schelen. “Jij 

zult niet ver komen”, beten de nonnen me geregeld toe. Ze hielden zelfs de uitslag van mijn 

toets achter, omdat ze het me niet gunden om verder te leren. Maar ik was slim genoeg. 

KLEIN

Op mijn elfde ging ik naar het Lyceum in Den Bosch. Omdat ik zo klein was, moest ik 

een tussenfiets met blokken op de trappers. Verschrikkelijk! ‘Jetje, zet jij je fiets maar 

achteraan in de rij, naast die van de jongens. Jij bent zo klein, naar jou kijken ze toch niet’, 

zei de directrice. Nou, dat was niet zo hoor. Op school werden jongens en meisjes strikt 

gescheiden, maar in onze vrije tijd wisten we elkaar echt wel te vinden.

KUSSEN OP DE WAMBERG

Mijn eerste kus kreeg ik op het ijs van de 

Wamberg, ik geloof dat ik veertien was. 

Ik had echte kunstschaatsen van mijn 

moeder gekregen, met prachtige witte 

laarzen. Zelfs toen het al dooide, ging ik 

nog schaatsen. Dan kwam ik met kletsnatte 

kleren thuis. Eén winter was er een jongen 

uit Rosmalen, met wie ik hele middagen 

over het ijs zwierde. Tijdens een van onze 

rondjes kuste hij me. Dat moment vergeet 

ik nooit. Maar ja, het ijs smolt en hij kwam 

niet meer. Een naam of nummer had ik 

niet. In de zomer kwam ik hem nog één 

keer tegen, op de kermis in Rosmalen. We 

hebben lang staan praten. Zo lang, dat ik 

de weken erna niet weg mocht van mijn 

moeder. Ik heb nooit meer iets van hem 

gehoord, maar weet wel dat hij niet meer 

leeft. Zijn naam? Die zeg ik niet. Ik vind dat 

je discreet moet zijn over zulke dingen.
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Later heb ik weleens verkering gehad, maar het liep steeds op niets uit. Op mijn twintigste 

ging ik met mijn toenmalige vriendje naar een grappige film in de stad. Ik had zó genoten en 

kletste honderduit toen we de bioscoop uitliepen. Toen ik merkte dat hij totaal niet snapte 

waar ik zo vrolijk over was, heb ik het uitgemaakt. Humor is belangrijk, vind ik. Als je niet 

kunt lachen samen, houdt het op.

ONECHT GETROUWD

Frans van Pinksteren leerde ik kennen via mijn vriendin Maria. Hij had een Opel Record 

en nam ons vaak op zondag mee uit dansen. Gemert, Uden, Volkel, Schijndel, Veghel; we 

kwamen overal. Ik danste graag en veel, ook met Frans. De polka, de foxtrot, walsen... We 

werden dikke vrienden. Dat is altijd zo gebleven, Frans komt nog elke dinsdag eten. In 2009 

zijn we onecht getrouwd, met carnaval. Het was een fantastische boerenbruiloft, waar ik 

echt van heb genoten. Maar een echt huwelijk heb ik nooit gemist. Ik voel me nooit alleen 

en geniet van de vrijheid die ik heb. 

‘OP DE KERMIS KWAM IK HEM NOG 
ÉÉN KEER TEGEN. WE HEBBEN LANG 
STAAN PRATEN. ZO LANG, DAT IK DE 
WEKEN ERNA NIET WEG MOCHT VAN 
MIJN MOEDER’  

Ik heb altijd voor mezelf kunnen zorgen. 

Na de Kweekschool werd ik juf op een 

basisschool in Vinkel. Wie had dat gedacht, 

na die slechte ervaringen met de nonnen. 

Omdat ik de hele dag tussen de kinderen 

zat, had ik zelf niet zo’n kinderwens. Die 

meisjesdroom van trouwen en een gezin 

stichten, heb ik nooit echt gehad. Geen 

relatie hebben heeft ook zijn voordelen. 

Ik hoef voor niemand om zes uur het 

eten klaar te hebben. En ik zit ook niet 

opgescheept met een saaie man, die 

de deur niet uitkomt. Als ik wil, stap ik 

vanavond op de trein naar Amsterdam. 

Zoiets doe ik graag.

CORRY

Mijn goede vriendin Corry is net als ik. We 

hebben elkaar leren kennen in 1984, in 

het verzorgingstehuis waar onze moeders 

woonden. Ze is veel bij mij en werkt graag 

in mijn tuin. Ik vind het fijn om iemand om 

me heen te hebben, maar daar hoef ik niet 

verliefd of getrouwd voor te zijn. Ik ben 

heel tevreden zo.”

Waarmee kan ik u helpen?
U voelt zich veel beter wanneer u gezond én lekker eet. 

Ik kan uw voeding beoordelen en uw lichaamssamen-
stelling (lichaamsvetpercentage, spiermassa en visceraal vet)

 meten. Samen gaan we werken aan een gezondere jij! 

Hulp bij medische indicatie
Diabetes mellitus • Decubitus • Overgewicht

Gewichtsverlies • Kanker • Ondervoeding • Hart- 
en vaatziekten • Hoge bloeddruk • Infectieziekten
Operaties • Kauw- en slikproblemen • Voedsel-

overgevoeligheid • Longziekten • Voedingsproblemen
 bij zwangerschap en kinderen • Verstandelijke 

beperkingen • Maag-, darm- en leverziekten.

Contact
Afspraak maken? Voorlichting of workshop aanvragen? 

Heeft u vragen over bijvoorbeeld een behandeling? 

 

Bel me tussen 9.00 en 17.00 uur op 06 1903 7203
of mail naar info@stephanievandenberg.nl.

XX @Stephanie_vdB /SvdBdietist

www.stephanievandenberg.nl

Dieetadvisering 
vergoed vanuit de 
basisverzekering
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Voor BaMi bereiden Viviënne Buckens en Desi van 
den Boogaard een zomerse salade met groenten die 
rechtstreeks uit hun eigen volkstuin aan de Westakkers 
komen. Zelfs de in het recept gebruikte honing komt van 
een imker op het volkstuinencomplex.  

Gewapend met een kruiwagen, schoffel en gieter struinen Desi en Viviënne regelmatig richting hun volkstuin aan de 

Westakkers. Ze verbouwen er van alles; van tuinbonen en knoflook tot frambozen en peterselie. “Eigenlijk zijn we ermee 

begonnen vanwege de kinderen”, legt Desi uit. “Die wilden graag een volkstuin.” Het idee om back to basic te gaan en 

hun eigen groenten te verbouwen, sprak hen meteen aan. “In de supermarkt kun je alles het hele jaar door krijgen. Een 

volkstuin dwingt je terug te keren naar de basis. Je ziet in welk seizoen groenten groeien.”

Bieten-geit
enkaas sa

lade

Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Claartje ten Have

Lekker dan!

BORD VOL, HOOFD LEEG

Daarnaast proef je volgens Viviënne echt het verschil: “Wat wij 

oogsten, ligt een paar uur later op ons bord. Verser kan niet. 

Maar het leukste aan onze volkstuin zijn de sociale contacten. 

Groene vingers heb je niet nodig, want er zijn altijd mensen die 

je tips willen geven en stekjes uitwisselen.” Per week werken 

de dames ongeveer een half uur in de volkstuin. “De rest van 

de tijd brengen we vooral kletsend door”, lacht Desi. “Het is 

een fijne tegenhanger voor ons drukke leven. Als we hier aan 

het werk zijn, kunnen we ons hoofd leegmaken.” Zijn er dan 

geen nadelen? Viviënne, resoluut: “ Nee, eigenlijk niet. Die ene 

verdwaalde worm in mijn groenten neem ik graag voor lief.” 

Bieten-geitenkaas salade

Voor 4 personen

Ingrediënten salade:

- 250 gram gemengde salade

- 500 gram rode bieten 

- 150 gram zachte geitenkaas 

- 1 zoetzure appel

- 1 avocado

- 50 gram ongezouten walnoten 

- 50 gram pijnboompitten

Ingrediënten dressing:

- 1 eetlepel Balsamico azijn

- 4 eetlepels olijfolie

- 2 theelepels Honing 

Bereiding:

Kook de bieten veertig minuten en laat deze afkoelen. Verwijder de schil 

van de bieten en snijd ze in blokjes. Snijd de avocado en appel in stukjes. 

Doe de gemengde salade in een kom en voeg de bietjes, avocado en 

geitenkaas toe. Strooi de appelstukjes, pijnboompitten en de walnoten 

erover. Maak de dressing en serveer deze over de salade.

V.l.n.r. Fleur,
Vivienne, Emma, 
Desi en Imke

:



Het gezicht van onze kerk over de mogelijke sloop, het 
seksueel misbruik en de leegloop: ‘Dat de kerk aan invloed 
heeft verloren, is grotendeels haar eigen schuld.’
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Wout Pulles (92)

Tekst en foto’s: Bart Coolen

Even snel een boodschap halen is er voor de 92-jarige 
Wout Pulles niet bij. Nog steeds niet. Als de Berlicumse 
pastoor van zijn appartement aan de Kerkwijk naar 
het plein loopt, komt hij zoveel bekenden tegen dat 
hij al snel een uur onderweg is. Bijna twintig jaar na 
zijn pensionering is Wout voor veel dorpsgenoten nog 
steeds het gezicht van de kerk. Een kerk, die zélf juist 
zwaar aan populariteit heeft ingeboet. Eigen schuld, 
vindt hij: ‘Ik vind het heel erg, maar de kerk heeft 
dat grotendeels aan zichzelf te danken, door veel te 
veel regeltjes te stellen. Mensen zijn belangrijker dan 
regeltjes. Wat dat betreft is de nieuwe paus een man 
naar mijn hart.’

HOE GAAT HET MET U?

“Ik mag niet mopperen, ik heb hooguit wat 

last van PHPD: pijntje hier, pijntje daar, 

haha! Ik slik maar één klein pilletje voor 

mijn cholesterol. Vorig jaar is mijn rijbewijs 

voor vijf jaar verlengd. Mijn rijbewijs 

betekent vrijheid voor me. Zolang ik kan 

autorijden en mijn gezondheid het toelaat, 

blijf ik doorgaan.” 

WAAR HEBT U DAT RIJBEWIJS NOG 

VOOR NODIG?

“Elk weekend verzorg ik nog drie of vier 

missen, in verpleeg- en verzorgingshuizen 

in Oss en Heesch. Naast het voorgaan in 

de eucharistieviering bid ik samen met 

de mensen van de gesloten afdeling. In 

Berlicum en Middelrode ben ik alleen op 

invalbasis actief, elke week doe ik nog wel 

een uitvaart. Maar het moeten er geen 

drie in de week worden, dat trek ik niet 

meer. De drukste dagen zijn met Kerst en 

Pasen. Met Pasen had ik twee missen vlak 

na elkaar, ik moest racen om op tijd te 

komen.”

NOG GEEN PLANNEN OM ERMEE TE 

STOPPEN DUS?

“Nee, ik ben priester geworden voor de 

mensen. Als ze me nodig hebben, dan 

ben ik er. Het contact is mijn drijfveer om 

door te gaan. Ik had in de Adbij in Heeswijk 

kunnen gaan wonen, maar daar hebben ze 

geen werk voor me. Ik vind het fijn om iets 

te betekenen, ook als het trieste dingen 

zijn zoals iemand bedienen of voorgaan in 

een uitvaart. Naast de mooie dingen hoort 

ook de dood bij het leven.” 



U BEGON ALS PRIESTER IN EEN TIJD 

DAT DE KERK NOG VEEL INVLOED HAD. 

DIE INVLOED IS STERK AFGEBROKKELD. 

WAT VINDT U DAARVAN?

Dat vind ik heel erg, maar de kerk heeft dat 

grotendeels aan zichzelf te danken, door 

veel te veel regeltjes te stellen. Vroeger 

vertelden we tijdens de zondagsdienst 

dat de meisjes om negen uur thuis 

moesten zijn van de kermis, dat is nu echt 

ondenkbaar. En maar goed ook. Geloof 

kun je niet opleggen. Te strenge priesters 

vind ik verschrikkelijk. Zij zorgen voor 

afbraak van de kerk. De kerk moet zorgen 

voor vernieuwing, niet vasthouden aan de 

regels. Wat dat betreft is de nieuwe paus 

een man naar mijn hart.”

OOK HET MISBRUIK BINNEN DE KERK 

HEEFT GEZORGD VOOR LEGE KERKEN.

“Ja, dat is een zwarte bladzijde in de 

geschiedenis van de kerk. Ik volg dat 

nieuws met afgrijzen. Zo jaag je de mensen 

de kerk uit. Ik heb in mijn omgeving 

gelukkig nooit iets gemerkt van misbruik, 

ook niet tijdens mijn opleiding. Het zou 

goed zijn als het celibaat wordt afgeschaft. 

Als pastoors hadden mogen trouwen, zou 

er veel minder misbruik zijn geweest. In 

onthouding leven werkt niet, dat blijkt wel.”

RIEK JANSEN WAS RUIM DERTIG JAAR 

UW HUISHOUDSTER. WAT BETEKENDE 

ZIJ VOOR U?
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‘ALLEEN OUD 
WORDEN IS HET 

OFFER DAT JE 
BRENGT. IN DE 

JAREN ZESTIG HEB 
IK VEEL GETOBD 

OVER UITTREDEN, 
MAAR IK KOOS ER 

BEWUST VOOR 
OM PRIESTER TE 

BLIJVEN. TOCH IS 
HET LEVEN SOMS 

BEST EENZAAM’
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“Ik leerde haar kennen toen ik in 1964 

pastoor van een parochie in Tilburg werd. 

Riek ging daarna in 1972 met me mee naar 

Waspik en later naar Berlicum. Na mijn 

pensionering in 1996 had ik mijn oude dag 

kunnen doorbrengen in de adbij, maar 

ik wilde haar niet in de steek laten. Riek 

was tot haar overlijden in 2003 mijn steun 

en toeverlaat. Zij had een goede kijk op 

mensen en gaf me vaak advies. We gingen 

zelfs samen op vakantie, maar waren nooit 

intiem. Riek was wat afstandelijk en kon 

moeilijk contact leggen. Maar ik kon wel 

mijn verhaal bij haar kwijt.”

HAD U NIET LIEVER EEN GEZIN GEHAD?

“Nee, al mis ik dat soms wel. Zeker nu 

ik ouder word, denk ik daarover na. Het 

feit dat je alleen oud wordt, is het offer 

dat je brengt als priester. In de jaren 

zestig waren er veel priesters die om die 

reden uittraden. Ik heb daar toen veel 

over getobd, maar uiteindelijk koos ik er 

bewust voor om priester te blijven. Als 

tiener ben ik weleens verliefd geweest op 

een meisje, daarna nooit meer. Ik heb een 

keuze gemaakt voor de kerk en daar hou 

ik aan vast. Toch is het leven soms best 

eenzaam. Ik zit nog in twee kaartclubjes 

en ga regelmatig bij mensen eten, maar je 

leeft toch alleen. Ik had verwacht dat de 

mensen na mijn pensionering wel langs 

zouden blijven komen, maar dat is niet 

zo. Dat doet wel eens pijn. Gelukkig heb 

ik veel neefjes en nichtjes die zich om me 

bekommeren.”

HOE BRENGT U UW VRIJE TIJD DOOR?

“Ik sta iedere morgen om zeven uur op 

en doe ’s middags een dutje. Ik houd het 

nieuws bij via de krant en tv en lees mijn 

mail. Ook lees ik graag historische boeken. 

Mijn favoriete tv-programma is Lingo. 

Ik roep vaak al het antwoord voordat 

de deelnemers het zien. Verder eet ik 

regelmatig bij andere mensen. Het liefst 

zuurkool of stamppot.”

WAT VINDT U VAN DE SLUITING VAN 

DE KERK IN BERLICUM?

“Het ergste vind ik dat het voor tweespalt 

zorgt in de parochie. De kerk is veel te 

vlug op slot gedaan, het kerkbestuur heeft 

teveel de oren naar het bisdom laten 

hangen. Het gaat me aan het hart dat de 

kerk verdwijnt. Als de gemeente hier een 

nieuw centrum gaat bouwen, hoop ik dat 

zij ook zorgt voor een nieuwe kerk.”

IS DAAR NOG WEL BEHOEFTE AAN 

DAN? ER KOMEN NAUWELIJKS NOG 

MENSEN. 

“Ondanks alles zie ik de toekomst van 

de kerk positief in. Over vijftig jaar zal er 

nog steeds een kerk zijn, want mensen 

hebben de behoefte om samen te komen 

en ervaringen te delen. Priesters moeten 

dan wel meegroeien met de tijd, door 

flexibel met de regels om te gaan. Geef 

koren de ruimte om hun eigen keuzes te 

maken in muziek en tekst. Het draait om 

de gemeenschap, niet om de pastoor. Een 

pastoor moet tussen de mensen staan, 

niet erboven. Hij moet meeleven met 

vreugde en verdriet.” 

MEEGROEIEN MET DE TIJD… HOE 

DENKT U DAN OVER ZAKEN ALS HET 

HOMOHUWELIJK EN ABORTUS?

“Als twee mannen of twee vrouwen verliefd 

op elkaar zijn en willen samenwonen, heb 

ik daar geen problemen mee. Ik zou zelfs 

mijn zegen in de kerk geven over een 

verbintenis tussen mensen van hetzelfde 

geslacht. Maar het huwelijk gaat me een 

stap te ver. Dat vind ik voorbehouden 

aan man en vrouw. Abortus vind ik een 

moeilijke kwestie. Daar worstel ik nog mee. 

Wanneer begint het leven? Het zou goed 

zijn als de kerk meegroeit met de tijd, 

door bijvoorbeeld niet langer het gebruik 

van voorbehoedsmiddelen tegen te gaan. 

Gebruik van condooms in Afrika kan zoveel 

ellende voorkomen. Nu worden baby’s op 

de wereld gezet om honger te lijden.”

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER

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

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

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

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

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

KIJK OP WWW.HETHARTVANBERLICUM.NL VOOR MEER INFORMATIE

Voor meer informatie bel 
je met Staete Makelaars op

0416 - 344 944

Het Hart van 
Berlicum is 
een project van

‘ALS PASTOORS HADDEN MOGEN TROUWEN, ZOU ER VEEL MINDER MISBRUIK 
ZIJN GEWEEST. IN ONTHOUDING LEVEN WERKT NIET. DAT BLIJKT WEL’



hen ervan het meisje toch te helpen. Hij 

was zijn tijd vooruit. Ik sta op dezelfde 

manier in het leven. Ik ben meegegroeid 

met de maatschappij, door er de goede 

dingen uit te halen. Ik hoop dat de mensen 

me later herinneren als iemand die 

middenin het leven stond.”
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WAAR KOMT DIE PASSIE TOCH 

VANDAAN?

“Mijn ouders runden een boerenbedrijf 

met wat koeien, schapen, varkens en 

kippen in Hedikhuizen, vlakbij Heusden. 

We waren een arm, maar warm gezin. 

Met kerst verkochten we een koe om 

de hypotheek voor het volgende jaar te 

betalen. Mijn moeder was een vrome 

vrouw. Ze ging iedere dag naar de kerk, 

wat er ook gebeurde. Van haar heb ik 

mijn rotsvaste geloof. Mijn vader stond 

middenin het dorpsleven en was voorzitter 

van de NCB. Ik was zijn oudste zoon, hij 

wilde dat ik de boerderij overnam. Ik ging 

naar de landbouwschool in Udenhout, 

maar diep in mijn hart wist ik op mijn 

zevende al dat ik priester wilde worden. 

Ik vond de kerk fantastisch en hielp de 

pastoor waar ik kon. Op mijn zestiende 

ging ik op de boerderij aan het werk, maar 

de kerk bleef trekken. Het verlangen om 

priester te worden kan ik niet verklaren, 

maar het was een sterk gevoel. Ik durfde 

er met niemand over te praten. Na een 

paar jaar stortte ik mijn hart uit bij de 

dorpspastoor, ik wilde zó graag priester 

worden. De dorpspastoor heeft mijn vader 

bij ons aan de keukentafel overtuigd. Dat 

was een enorme opluchting. De eerste 

maanden van de priesteropleiding was ik 

alleen maar blij.” 

VAN WIE HEBT U HET MEEST GELEERD?

“Mijn ouders leerden me rekening te 

houden met anderen, pastoor Hoek leerde 

me hoe je met mensen moet omgaan. Via 

hem heb ik het echte leven leren kennen. 

Ik herinner me nog dat er in Berlicum 

een ongetrouwd meisje van achttien 

zwanger raakte. Haar familie vond dat 

verschrikkelijk. Pastoor Hoek overtuigde 

‘DE KERK IS VEEL TE 
VLUG OP SLOT GEDAAN, 
HET KERKBESTUUR 
HEEFT TEVEEL DE OREN 
NAAR HET BISDOM 
LATEN HANGEN. MAAR 
HET ERGSTE VIND IK 
DAT HET DE PAROCHIE 
VERDEELT’
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Beeldig

Verstoppen. Plassen in de 
bosjes. Kliederen met zand en 
water. Vies worden – daar kan 
geen computerspel tegenop. 
Beeldig toch?
 
Voor het volgende nummer 
zoeken we foto’s rond het 

THEMA FEEST. 
Mail jouw beelden naar 
redactie@bami-magazine.nl.  

De mooiste foto wint een 
afdruk op canvas (100 x 75 cm). 
Cadeautje van de HEMA,  
leuk hè?

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

Claartje
 ten Hav

e

Claartje ten Have

Danielle van Gaal

Elise van
 Beurden

Danielle van Gaal

Marion.de Laat

Kim van Cauter

Monique van Lith

Elise van Beurden

Miriam van Doorn

Wendy Philips

Wendy Phili
ps

Millan Capriles
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Geen marmer aan de muren van de volledig verbouwde Regiobank 
van Stams & Partners aan het Mercuriusplein 83 in Berlicum. Strak 
schilderwerk en een fris interieur geven de ruimte een open en 
vertrouwd karakter. “De verbouwing is helemaal gedaan door vaklui 
uit het dorp, door mensen die ik ken,” zegt een trotse Tom Stams. 

‘NOEM ONS MAAR DE BAMI-BANK’

Tekst Edwin Timmers Foto’s Edith Verhoeven

ADVERTORIAL STAMS & PARTNERS

 

AUTOBEDRIJF P. VAN EMPEL 
De Nieuwe ploeg 8  |  5258 EX  BERLICUM  |  073 503 17 86 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APK,  ONDERHO UD & REPARATI E  
 

A L L E  M E R K E N  
 

OOK BEDRIJFAUTO’S & CAMPERS  
 

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

NIEUWE & GEBRUIKTE AUTO’S  
 

OND ERDELEN VERKOOP, BANDEN &  ACCESSOIRES  
 

SCHADE TAXATIE & REPARATIE  

 

WWW.AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL 

“Met onze Regiobank willen wij dé bank 

van Berlicum zijn. Noem ons maar de 

BaMi-bank,” lacht de nuchtere Tom Stams. 

“Mensen voelen dat de grote banken aan 

het wegtrekken zijn. Wij gaan niet weg. 

Wij blijven gewoon. Steeds meer mensen 

weten ons te vinden.” Directeur Tom 

Stams werkt al zestien jaar in de zaak die 

hij in 2012 van zijn vader overnam. In de 

beginperiode drukte zijn vader hem op het 

hart nooit rommel te verkopen. Zou hij dat 

toch doen, dan was het einde oefening. 

Een wijze les, beaamt Tom. 

EEN GROOT GOED

“Wij werken op basis van vertrouwen, een 

groot goed in een dorp. Je moet elkaar 

in de ogen kunnen blijven kijken, want je 

komt elkaar zowat iedere dag tegen. Er 

staat veel op het spel, want mijn naam 

staat hier in grote letters op de gevel. Wij 

gaan voor continuïteit, de lange termijn. Ik 

wil namelijk niet weg uit Berlicum, de plek 

waar ik geboren en getogen ben.” 

De portemonnee van de klant moet 

centraal staan in het advies, luidt 

een andere belangrijke les van zijn 

vader. “Het geld van klanten is geen 

speelgoed. Zij eisen terecht dat een bank 

verantwoordelijk met hun centen omgaat. 

Als je streeft naar een duurzame relatie 

met je klant, moet je hem ook durven te 

adviseren een bepaald financieel product 

níet te kopen. Zo kweek je vertrouwen.” 

GEEN TIERLANTIJNTJES

Tom Stams noemt de Regiobank een 

basic bank: solide en zonder tierlantijntjes. 

“Alle bankzaken, zowel zakelijk als privé, 

lopen via de Regiobank. Verder geven wij 

onafhankelijk advies over alles wat met 

geld te maken heeft, zoals hypotheken, 

verzekeringen en belastingzaken. 

Onafhankelijk en verantwoord. Dat 

willen we zelf en bovendien kunnen we 

niet anders, omdat we als onafhankelijk 

adviserend bedrijf onder ontzettend streng 

toezicht staan.“ Tom Stams wijst naar de 

mooie rode letters op de muur. Wij zijn 

uw bank, staat er. “Beter kan ik het niet 

zeggen,” concludeert hij.

Stams & Partners
Mercuriusplein 83
5258 AW BERLICUM

t  073-5034095
f  073-5032894
e info@stams-partners.nl www.stams-partners.nl
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“Ik kwam in 1973 naar Nederland. Na een 

aantal jaren keerde ik terug naar China, 

maar daar hoorde ik niet meer thuis. 

Toen ben ik voorgoed naar hier gekomen. 

Via Ede, Wageningen, Zoutelande en 

Drachten kwam ik in Berlicum terecht. 

Mijn broer en ik wilden een Chinees 

restaurant openen, een vak dat ons met 

de paplepel is ingegoten. We hadden twee 

restaurants op het oog, een in Uden en 

een in Berlicum. Ik heb nooit spijt gehad 

van onze keuze. Toen mijn broer na een 

“Op mijn dertigste begon ik een kroeg in 

Den Bosch en later ook een restaurant. 

Het was hard werken en de zaken liepen 

goed. Maar eigenlijk was het geen leven. 

Met mijn moeder ging ik in 2002 naar 

Normandië, daar voelde ik weer rust in 

mijn lijf komen. Drie dagen voelden als 

weken ontspanning. Toen kwam die vraag: 

waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik besloot 

het roer om te gooien. Na carnaval in 2003 

verkocht ik mijn kroeg De Tijd en vertrok ik 

naar Frankrijk.

jaar stopte, ging ik verder met mijn vrouw 

Xiao Ping Zhang. We hebben klanten die 

vanuit Den Bosch, Limburg, Leiden en zelfs 

Duitsland op en neer rijden om bij ons te 

komen eten. De echte specialiteiten staan 

niet op de kaart, maar als je me de vrijheid 

geeft, maak ik graag iets bijzonders klaar. 

De hardloper blijft babi pangang. 

ROCKET SCIENCE

Zeventien jaar geleden maakte ik voor het 

eerst sushi, daar moesten klanten echt 

De compagnon die mee zou gaan, haakte 

af. Dat maakte de beslissing moeilijker, 

maar ik besloot toch te gaan. 

HOND

Ik haalde een hond uit het asiel, dat 

werd mijn beste vriend. Dit gingen wij 

samen doen. Het is puur toeval dat ik 

in Normandië terechtkwam. In 2008 

ontmoette ik er mijn vrouw Ingrid, ons 

dochtertje Lieke is nu drie.

Bijna iedereen kent Shao Fei Hu van het luikje van Chinees Restaurant 
Paradijs. Deze topkok is geboren in China en inmiddels een volledig 
geïntegreerde inwoner van Balkum. Inclusief Brabants accent.

Elf jaar geleden liet Coen Gosselink Berlicum achter zich, om in Frankrijk 
een chambre d’hôtes te starten. Op zoek naar rust vond hij een paradijsje 
op aarde, dat de naam Qui Vivra Verra kreeg: ‘de tijd zal het leren’.

Tekst Anneke Vogels-van Eijk Foto Bart Coolen en Coen Gosselink

IMPORT EXPORT&
‘ZE ZEIDEN: ‘HÉ HU… HOU DIE RIJSTBAL 
MAAR!’ NU LUST IEDEREEN SUSHI’

‘WAT WIJ HEBBEN, VIND JE IN 
NEDERLAND NIET MEER’

aan wennen. Ze zeiden: ‘Hé Hu, wat is dat… 

sushi? Een rijstbal? Laat maar zitten.’ Nu is 

sushi niet meer weg te denken.

Mijn zoon (21) en dochter (23) zijn echte 

Berlicumse kinderen, ze zaten op de 

Theresiaschool. Mijn zoon studeert lucht- 

en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. 

Echte rocket science. Onze kinderen 

komen in het weekend vaak naar huis. 

Het mooiste van Brabant vinden wij de 

gezelligheid. We zitten hier goed.’ 

www.paradijsberlicum.nl 

Omdat mijn moeder ernstig ziek werd, 

kwam ik vorig jaar vaak in Berlicum. 

Ze is helaas in januari overleden. De 

belangrijkste reden om terug te komen, 

is er nu niet meer. Naast mijn moeder zal 

ik ook Berlicum missen. Maar wat wij hier 

hebben, is onbetaalbaar. De natuur, de 

rust en de volledige vrijheid, dat vind je in 

Nederland niet meer. We hebben hier zo’n 

mooi plekkie.”

www.quivivraverra.com 
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Deze jonge sporttalenten deinzen niet terug 
voor de zware weg naar de top. Mateloos 
gemotiveerd zijn ze. En nog leuk ook.

NOAH 
GABRIËL (8)
Won het nationale Ouatt-toernooi en speelt in juni de 
internationale editie

‘Toen ik die mensen in Ahoy zag, dacht ik: jeetje…’

“Mijn opa heeft een tennisschool in Rusland, papa en mama hebben 

er een in Nederland. Je kunt dus wel zeggen dat tennis bij ons in de 

familie zit. Voor mijn tweede verjaardag kreeg ik een taart met een 

speelgoedracket erop. Ik zocht er een pingpongballetje bij en nam het 

setje overal mee naartoe. Muren, deuren, tafels… Ik sloeg tegen alles 

wat plat was.

 

Op mijn derde mocht ik met opa voor het eerst de baan op. Ik vond het 

meteen leuk. Pas twee jaar later mocht ik op les. Ik train nu twaalf uur per 

week en ik heb altijd zin. De leukste oefening vind ik als papa aan het net 

staat en ik moet retourneren. Dan ren ik me rot. Aan touwtjespringen heb ik 

een hekel, maar volgens mama is dat belangrijk is voor mijn dynamiek.

 

De finale van het Ouatt-toernooi in februari was mijn spannendste wedstrijd 

tot nu toe. Die was in Ahoy, tijdens het ABN AMRO toernooi. Toen ik al die 

mensen zag, dacht ik: jeetje mineetje… Ik was best zenuwachtig, maar toch 

wilde ik graag de baan op. Ik heb een ritueel om mezelf rustig te maken. 

Dan doe ik mijn sokken goed en strik ik mijn veters wat strakker. Dat helpt 

altijd. Omdat ik won, mag ik in juni meedoen met de internationale editie 

in Frankrijk. Dat vind ik zó leuk, ik praat er elke dag over. Ik hoop dat ik ooit 

Wimbledon win.”

Tekst Edwin Timmers, Laura van der Burgt Foto’s Edith Verhoeven
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BRYAN VOS (15)
Speelt ijshockey bij de Red Eagles in Den Bosch en bij Jong Oranje

‘Op mijn zevende stond ik al om zes uur op’

“Eigenlijk wou ik bij een vechtsport. Tien jaar geleden zag ik 

op tv Amerika ijshockeyen tijdens de Olympische Spelen. 

‘Dat wil ik ook’, zei ik toen, want dan mag je ook vechten. 

Een paar weken later werd ik lid van de Red Eagles in Den 

Bosch. Toen ging het snel. Op mijn zevende stond ik al om 

zes uur op om te gaan trainen. Met 75 goals was ik 

topscoorder van ons team.

Er zijn wel regels in het ijshockey, maar het kan 

hard gaan. Je mag je lichaam gebruiken om de 

tegenstander met de puck te stoppen. Dat heet 

een check. Eerst was ik te voorzichtig, te schuw. 

Nu ik daar overheen ben, mag ik soms met 

het eerste mee trainen. Dit jaar speel ik ook 

in Jong Oranje. Afgelopen maart speelde ik 

met Oranje het Chris Verwijst Toernooi. Mijn 

mooiste ijshockeyervaring tot nu, samen met 

de landskampioenfinale in 2012.

Ik heb elke dag zin om te ijshockeyen. Ik train 

zeven of acht keer per week en geef ook les 

aan een jonger team. De trainer zegt dat ik af en 

toe m’n rust moet pakken. Twee jaar geleden ging 

het slecht op school. De mensen van de club waarschuwden 

me, zeiden dat ik realistisch moest blijven. Je moet er niet op 

rekenen dat je gaat doorbreken. Ik doe dit jaar eindexamen en 

heb me aangemeld voor de opleiding meubelmaker. Toch wil ik 

rond mijn twintigste in de eredivisie staan. Ik wil prof worden, het 

liefst in Amerika.”

KEVIN  
VERHALLEN (14)
Speelt basketbal bij eredivisieclub SPM Shoeters

‘Dan zal ik wel talent hebben, dacht ik toen’

“Op mijn zevende deed ik mee met een basketbal clinic op school.  

Ik vond het leuk en ging bij Springfield, de club van Berlicum. Daar 

speelde ik in twee teams, en in het rayonteam van de Nederlandse 

basketbalbond. Na een wedstrijd vroeg een speler van de 

tegenstanders aan mijn teamgenoten wie zij de beste vonden. 

Allemaal noemden ze mijn naam. ‘Dan zal ik wel talent hebben’, 

dacht ik toen. Ik had daar nog nooit echt bij stilgestaan. 

Vorig jaar werd ik geselecteerd door SPM Shoeters uit Den 

Bosch, waar ik nu mijn eerste seizoen speel. Ik moest ervoor 

van school veranderen, dat was lastig. Maar het bevalt 

me goed op het Rodenborch. Dat is een LOOTschool, 

speciaal voor jonge sporters. Nu kan ik mijn vijf 

trainingen en twee krachttrainingen per week prima 

combineren met school. 

Ik meet 1,87 en heb schoenmaat 45. Lengte is 

handig, maar niet zaligmakend. Basketbal is een 

harde, fysieke sport met veel ellebogenwerk. Ik 

heb dit seizoen veel geleerd, ook mentaal. Mijn 

specialiteit is scoren vanaf de driepuntslijn. Toen 

mijn vader jarig was, vroeg hij me een driepunter 

voor hem te scoren. Ik maakte er vier. Reizen 

voor de wedstrijden is soms best saai, 

maar we hebben een gezellig team. 

Ook buitenlandse toernooien zijn 

superleuk. Ik wil heel graag in 

het topteam van SPM Shoeters 

komen. Maar het liefst wil ik naar 

Amerika, meedoen in de NBA.”
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KELSEY VAN 
EWIJK (15)
Keept bij de C2 van OJC Rosmalen (eerste klasse) en zat op de 
voetbalacademie 

‘Zonder mijn opa en ouders kon ik dit niet doen’ 

“Ik ben met voetbal opgegroeid, mijn vader was altijd keeperstrainer. Bij BMC 

begon ik tussen de jongens in de F5, als spits. Daarna werd ik keeper bij de 

meisjes. Dat was wel gezellig, maar niet echt van een hoog niveau. Ik leerde 

er niets. En ik wil telkens bijleren. Op mijn achtste won ik de Frans Hoek 

Keepersdag in Rosmalen. Geweldig was dat. 

Bij SteDoCo, een voetbalacademie voor meisjes in Hoornaar, werd 

ik voor het eerst gezien door de KNVB. Ze selecteerden me voor 

het team van district Zuid en werken samen met het Rodenborch 

in Rosmalen, waar ik het vwo doe. Ik train vijf keer per week; drie 

keer ‘s avonds en twee keer ’s morgens. Ik ben heel blij dat mijn 

opa en mijn ouders er zoveel tijd in steken en alles voor me doen. 

Zonder hen was dit niet gelukt. 

Dit seizoen keep ik voor het eerst bij de C2 van OJC Rosmalen, een 

jongensteam dat in de eerste klasse speelt. Net zo gezellig als bij 

de meisjes zal het niet worden, maar ik zie dit team als een goede 

stap in mijn ontwikkeling. Ik ben de enige keeper, dus ik hoef niet 

op de bank. Het lijkt me verschrikkelijk om, zoals sommige profs, 

met een dik salaris altijd op de bank te zitten. Ik vind het trouwens 

niet eerlijk dat vrouwen in de top zoveel minder verdienen dan 

mannen. Ik wil zo hoog mogelijk komen, maar houd er rekening 

mee dat het niet lukt. Hoe dan ook, ik blijf altijd voetballen.” 

LISSI VAN 
SCHIJNDEL (8)
Is Nederlands en Europees kampioen fietscross

‘Ik ging drie keer over de kop, maar stond telkens op’

“Toen ik drie was, ging ik net als mijn broer en neefjes fietscrossen bij The 

Whoopers. Ik kreeg dispensatie om het Brabants Kampioenschap te rijden, 

want ik was eigenlijk te jong. Ik werd nog kampioen ook. In 2012 werd ik 

derde op het WK in Birmingham. De eerste twee hadden clicks, van die 

dingen waarmee ze hun schoenen aan de trappers vastklikken. Als ik 

die ook had gehad, was ik vast tweede geworden. Vorig jaar werd ik wel 

Nederlands en Europees kampioen. Toen mocht je geen clicks aan.

We fietsen heel hard. In Tegelen ging ik drie keer over de kop, 

maar ik stond telkens op en fietste verder. De startbult 

bij de Whoopers is zes meter hoog, ergens anders 

was-ie zelfs acht meter. Sommigen durfden er 

niet vanaf. Ik wel. Als de baan droog is, 

worden alleen mijn schoenen vies. 

Maar als het regent dan spat 

de modder omhoog en zit ik 

helemaal onder. Dat vind ik 

niet zo leuk. Maar ja.

Ik train op maandag en 

woensdag en rijd wedstrijden in 

het weekend. Om in de finale te komen, moet je goed 

rijden in de manches. Toch spaar ik mezelf dan een 

beetje, zodat ik alles kan geven in de finale. Dit jaar is 

het WK in Rotterdam en het EK is in Denemarken. Dat 

is wel ver, ik moet dan lang in de auto zitten. Daar heb 

ik niet zoveel trek in. Maar in fietsen heb ik wel altijd 

zin. En ik wil ook altijd winnen.”



39bami

‘MIJN KINDEREN 
WILLEN OOK 
GRAAG EEN 
STEP, MAAR DAT 
KAN IK ECHT 
NIET BETALEN’

ARMOEDE? Dat kennen we in niet in ons dorp. Hier vind je geen verloederde 
flatgebouwen, daklozen op straat, of kinderen in oude kleding. In Berlicum worden we hooguit bij 
de uitgang van de Jumbo aangesproken door een vreemdeling, die ons vraagt of we een krantje 
willen kopen. En zelfs dat vertrouwen we dan niet helemaal. Want bij ons zijn de mensen niet 
arm. Hier hebben ze geen schulden. En de crisis is rot, maar écht gebukt gaan we er niet onder. 
Toch wonen er ook bij ons mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien. Een moeder vertelt: 
‘Soms zie ik mensen achteloos een stuk zalm in hun boodschappenwagentje gooien. Dan denk ik: 
weet je wel wat dat kost? Zoiets kan ik me echt niet veroorloven.’

Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Claartje ten Have & Edith verhoeven

Hoewel je het misschien niet zou 

denken, wonen er ook in Berlicum en 

Middelrode mensen die alleen kunnen 

rondkomen met hulp van de gemeente 

en de voedselbank. “Het kan iedereen 

gebeuren”, weet  Ellen Pauel, voorzitter 

van de voedselbank in Den Bosch. “Je 

verliest je baan, je kunt je rekeningen 

niet meer betalen en hup, daar ga je. Het 

lijntje tussen succes en problemen is heel 

dun.” Hoewel de economie zich langzaam 

herstelt, is daar bij de voedselbank nog 

niets van te merken. “In korte tijd is het 

aantal aanvragen voor een voedselpakket 

meer dan verdubbeld. Inmiddels verzorgt 

de voedselbank gratis boodschappen voor 

ongeveer 600 huishoudens, verspreid 

over vier gemeentes. Elke week komen er 

twintig huishoudens uit Sint-Michielsgestel 

naar de voedselbank”, vertelt Ellen. Hoewel 

dat niet te vergelijken is met de aantallen 

uit de grote steden, is het een illusie om te 

denken dat er in ons dorp geen mensen in 

armoede leven. 
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RONDKOMEN VAN 340 EURO

Je komt in aanmerking voor een 

voedselpakket van de voedselbank als je 

met je gezin (twee kinderen) maandelijks 

minder dan € 340,- vrij te besteden hebt. 

Dat is € 85,- per week. Daar kun je volgens 

het Nibud net van eten, laat staan dat je 

nog een dagje weg kunt met de kinderen. 

Met zo’n inkomen helpen zelfs de zegeltjes 

van de Jumbo niet. Een alleenstaande 

moeder uit Berlicum, die niet met haar 

naam in BaMi wil om haar twee kinderen te 

beschermen, moet al tien jaar hard werken 

om elke maand rond te komen. Hoewel ze 

inmiddels aan de situatie is gewend, blijft 

het lastig om te zien hoe sommige mensen 

geld over de balk smijten:  “Soms zie ik 

mensen een stuk zalm uit de koeling halen 

bij de Jumbo en dan denk ik: ‘Weet je wel 

wat dat kost?!’ Dat soort uitgaven kan ik me 

echt niet permitteren.” 

ELKE WEEK GAAN ER 
TWINTIG HUISHOUDENS UIT 
SINT-MICHIELSGESTEL NAAR 

DE VOEDSELBANK VOOR 
GRATIS BOODSCHAPPEN 

Ze is dan ook dolblij met de financiële 

en emotionele steun die ze krijgt van 

Optimisd. Dankzij de intergemeentelijke 

sociale dienst van Sint-Michielsgestel 

konden haar kinderen lid worden van een 

sportclub en staat er ook bij hen ‘gewoon’ 

een computer thuis. “Wij helpen mensen 

in de schuldsanering, maar hebben ook 

speciale regelingen voor mensen met een 

laag inkomen. Als je inkomsten terugvallen, 

bijvoorbeeld omdat je werkloos of ziek 

wordt, kunnen wij helpen bij het aanvragen 

van een uitkering”, vertelt Peter van der 

Kamp van Optimisd. “Daarnaast kunnen we 

helpen met de betalingen van incidentele 

kosten zoals contactlenzen, sportkleding 

en schoolreisjes. Zulke uitgaven zijn echt 

niet voor iedereen vanzelfsprekend.”

STEP KOPEN

De kinderen van de Berlicumse moeder 

komen niks tekort, maar ze weten wel dat 

mama het niet altijd makkelijk heeft. “Aan 

de ene kant is dat positief, want ze leren 

heel bewust met geld omgaan”, vindt ze. 

“Aan de andere kant zou ik graag meer 

geld willen hebben voor leuke uitstapjes, of 

een vakantie. Want dat is er de afgelopen 

tien jaar niet van gekomen. Soms is de 

verleiding groot om een rekening te laten 

liggen, zodat ik voor de kinderen een step 

kan kopen. Maar daar los je niks mee op.” 

Een laag inkomen betekent dat je keuzes 

moet maken. Elke dag opnieuw. Ook moet 

je vooruit kunnen denken, zodat je niet 

voor onverwachte kosten komt te staan. 

“Als ik weet dat ik de belastingdienst in mei 

€ 60,- moet terugbetalen, probeer ik daar 

de maanden ervoor al rekening mee te 

houden.” 

DE SCHAAMTE VOORBIJ

Voor mensen die zich in een vergelijkbare 

situatie bevinden, heeft ze één tip: 

“Schaam je niet om hulp te vragen, maar 

onderneem zo snel mogelijk actie”. Dat 

is lastig, erkent ze, zeker in een dorp 

waar iedereen elkaar kent. “Maar ik ben 

echt niet de enige. Ik kan merken dat 

rondkomen voor steeds meer gezinnen 

een lastige opgave is. Kijk maar naar de 

winkels aan het Mercuriusplein, daar is 

het lang niet meer zo druk als vroeger.” 

Ook Ellen Pauel van de voedselbank 

benadrukt dat het – ondanks de schaamte 

– belangrijk is om snel in actie te komen. 

“Mensen lopen vaak al lange tijd met 

geldzorgen rond, terwijl de problemen dan 

alleen maar groter worden.” 

‘AAN DE ENE KANT IS 
HET POSITIEF, WANT 

MIJN KINDEREN LEREN 
HEEL BEWUST MET GELD 

OMGAAN. AAN DE ANDERE 
KANT ZOU IK GRAAG MEER 

GELD WILLEN HEBBEN 
VOOR LEUKE UITSTAPJES, 

WANT DAT IS ER DE 
AFGELOPEN TIEN JAAR NIET 

VAN GEKOMEN’ 

WAT KUN JE DOEN?

Hulp vragen? Het is makkelijk gezegd. In 

onze cultuur vinden we praten over ons 

geld sowieso al lastig, laat stáán praten 

over geldproblemen. Om het gesprek 

op gang te helpen, stelde Optimisd een 

speciaal hulppakket samen. In deze toolkit 

vind je informatie over het herkennen van 

armoede en het vinden van oplossingen. 

“Ken jij mensen waar je van vermoedt 

dat ze geldzorgen hebben? Wil je graag 

iets voor ze betekenen, maar je weet niet 

hoe? Deze toolkit kan uitkomst bieden. 

Een alerte omgeving is de beste manier 

om armoede terug te dringen”, benadrukt 

Peter van der Kamp van Optimisd. “Maar 

wees voorzichtig, het is en blijft voor veel 

mensen een gevoelig onderwerp.”  

DE PAROCHIE ZAMELDE 

BOODSCHAPPEN IN

Er zijn genoeg dingen die je kunt doen 

om je minderbedeelde dorpsgenoten 

te helpen. Waarom zou je alleen geld 

storten voor landelijke acties, als je 

om de hoek misschien wel meer kunt 

betekenen? Zo verzamelde de Sint 

Norbertus parochie afgelopen december 

op het Mercuriusplein boodschappen 

voor de voedselbank. Het doel om twintig 

pakketten te vullen, werd dubbel en dwars 

gehaald. Maar liefst 170 huishoudens 

konden worden verrast dankzij de gulle 

giften van het winkelend publiek. Hopelijk 

lukt het ook dit jaar om wederom zo’n 

fantastisch resultaat neer te zetten!

KIM MAAKT KERSTSTUKJES

Kim Jacobs plaatste onlangs een berichtje 

op de Facebook-pagina ‘Ik-geef-vraag-leen’ 

van Berlicum, Den Dungen en Gestel. Ze 

wil komende winter graag kerststukjes 

aanbieden aan de voedselbank. Of 

er misschien mensen waren die wat 

kerstversiering konden missen? Nou, dat 

heeft ze geweten! Bedolven onder de 

enthousiaste reacties gaat deze Crea Bea 

de komende tijd aan de slag om ervoor te 

zorgen dat er dit jaar op zoveel mogelijk 

tafels een kerststukje pronkt.

 

KIM MAAKT KERSTSTUKJES, DE PAROCHIE ZAMELT BOODSCHAPPEN 
IN. TON RICHTTE DE POPULAIRE FACEBOOK-PAGINA IK GEEF VRAAG 

LEEN OP. JE KUNT ZOVEEL DOEN OM ANDEREN VOORUIT TE HELPEN. 
ORGANISEER EEN RUILBEURS VOOR SPORTKLEDING. NODIG IEMAND 
UIT OM MEE TE ETEN. HEB JIJ EEN IDEE EN ZOEK JE MEDESTANDERS? 
DEEL HET DAN OP DE FACEBOOK-PAGINA VAN BAMI. WE DENKEN 

GRAAG MET JE MEE.

WAT DOE JIJ?

Wil je ook iets doen?  Daar houden we 

van bij BaMi! Deel je ideeën met elkaar 

op onze Facebook-pagina! Goed om te 

weten: de voedselbank is altijd op zoek 

naar donateurs, sponsors en vrijwilligers. 

Inzamelingsacties worden zeer op prijs 

gesteld, maar deze moeten wel altijd in 

overleg worden opgezet.  

 

Voor meer informatie:  

www.voedselbankdenbosch.nl  

of (06) 33 01 39 98. Wil je de Optimisd 

helpen de armoede te bestrijden? Neem 

dan contact op via (0413) 75 03 90, hier 

kun je ook de toolkit armoede of een 

adviesgesprek aanvragen.

 

WAAROM ZOU JE GELD 
DONEREN AAN EEN 

LANDELIJK INITIATIEF, ALS 
JE OM DE HOEK MISSCHIEN 

WEL MEER KUNT 
BETEKENEN?
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Tekst Nanneke van Drunen  Foto’s Bram Vissers

Wereldreis

Bram, ben je nog wakker?

Herkenbaar! Hoe lang zijn jullie al op reis?

Op tijd terug voor oudjaar met familie en vrienden. Wat mis je tijdens het reizen? 

Boerenkool met worst 

Tja, dat kennen ze in het buitenland niet. Waarom wilde je eigenlijk op wereldreis?

Yep! Reizen is leuk, maar contact met het thuisfront is lastig       Niet eens  
vanwege een gebrek aan stroom of wifi, maar vooral door het tijdverschil.

Ik wil weten hoe het er in de rest van de wereld aan toegaat. Dat gevoel ontstond 
toen ik op mijn 17e met Pim Wientjes uit Middelrode mijn eerste interrail-reis door 
Europa maakte.

Het religieuze Holi Festival in Nepal. Iedereen bekogelt elkaar op straat met kleur-
poeder en water, en roept ‘Happy Holi’. 

In India ontmoetten we een Schotse die in 2007 in Thailand een ongeluk kreeg, 
waardoor ze spastisch werd. Sinds 2010 gaat ze ieder jaar weer in haar eentje op 
reis. Respect!! 

Bram Vissers - offline

Tijdens mijn reizen maak ik vaak bijzondere dingen mee.     Wat is het mooiste dat jij 
tot nu toe meemaakte?

En het meest bijzondere? 

Op 22 januari 2014 dropten mijn ouders me op Schiphol. Inmiddels hebben we 
India en Nepal bezocht. Myanmar, Thailand, Maleisië, Indonesië, Peru,  
Colombia, Bolivia en Brazilië staan nog op de planning. Op 30 december  
vliegen we terug naar huis. 

08.08

08.11

08.17

08.19

08.25

08.27

08.32

08.32

08.13

08.19

08.22

08.26

08.27

Bram Vissers vierde zijn 28e verjaardag op een kameel in de woestijn van India
• 
THUIS: speelt bass drum bij de Koppersnellers
• 
UIT: met vriendin Janske op wereldreis

tatopani, Nepal.

BaMi appt met Bram Vissers in Nepal, waar ze alleen op   
vastgestelde tijden stroom hebben. Als het goed is.

Bram
Vissers



Dat makelaars Julia Mansveld en Dick Spekking niet alleen samenwerken, maar ook 
samenwónen, weet iedereen. “Zo gaat dat nou eenmaal in een dorp”, lacht Julia. “Dat 
maakt ons werk juist zo mooi. Ik zou geen kantoor in de stad willen.”

Gezinsuitbreiding, scheiden, overlijden, 

een promotie of erfenis… Als makelaar 

deel je een hoop met je klanten. “Wij staan 

mensen bij op mooie momenten, maar ook 

in periodes van verdriet. We vinden het 

belangrijk dat klanten hun verhaal bij ons 

kwijt kunnen, ze kunnen erop rekenen dat 

alles binnenskamers blijft, benadrukt Dick. 

“We werken samen ruim veertig jaar in de 

makelaardij, we ontmoeten hele families. 

We bouwen echt een band met mensen 

op.”

NOOIT RUZIE OVER DE AFWAS

Dat Dick en Julia een stel zijn, heeft volgens 

hen geen invloed op hun werk. “Als je 

ons op kantoor hoort praten, zou je niet 

denken dat we een relatie hebben. We 

kunnen ontzettend zakelijk tegen elkaar 

zijn”, vertelt Julia. “Ruzie maken we eigenlijk 

nooit, dus we nemen geen gedoe mee 

naar kantoor. In het weekend praten we 

niet veel over werk, al zijn er wel altijd 

mensen die vragen wat hun huis waard is.” 

Julia en Dick merken dat klanten de 

combinatie van een mannelijke en een 

vrouwelijke makelaar waarderen. “We 

proberen altijd samen naar opnames 

te gaan, maar klanten bepalen zelf met 

wie ze zaken willen doen. Vaak is er wel 

een voorkeur”, zegt Dick. “De nuchtere, 

zakelijke klanten trekken eerder naar mij. 

Als er een emotionele lading op een koop 

zit, kiezen ze vaker voor Julia.” Omdat 

ze maar met zijn tweeën zijn, krijgen 

klanten altijd een van beiden aan de lijn: 

“Dat vinden we belangrijk, we houden de 

drempel zo laag mogelijk.”

NUCHTER BLIJVEN

Hoewel talloze makelaarskantoren de crisis 

niet of nauwelijks overleefden, staat de 

zaak van Dick en Julia nog steeds als een 

huis. Hoe dat komt? “We hebben ons nooit 

laten meeslepen in de goede tijd”, verklaart 

Julia. “Maar het belangrijkste is dat we ons 

werk gewoon graag doen. We moeten 

tegenwoordig meer doen om een huis 

te verkopen, maar dat gaat ons goed af. 

Tevreden klanten, daar doen we het voor.” 

‘DE VERKOOP-
CIJFERS, MAAR 
ZEKER OOK DE 
MENSEN 
MAKEN ONS 
WERK LEUK’

Tekst Laura van der Burgt Foto’s Edith Verhoeven

Hoogstraat 135
5258 BC Berlicum Nb

Tel: 073-5036000
Fax: 073-5036011

info@mansveldspekking.nl 
www.mansveldspekking.nl

Advertorial Mansveld + Spekking
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PASTORIJ HUIJSINGE

DRIE EEUWEN 
PASTOORS EN PREDIKANTEN
Tekst Anneke Vogels- van Eijk  Foto’s Claartje ten Have

Binnenblieken

47bami

Achter een hoge, groene haag aan 
de Bleijendaalseweg ligt het domein 
van Hans Pernet en Mariëlle van 
de Ven: Pastorij Huijsinge. Een 
buitengewoon bijzondere plek, 
waar vanaf 1600 ruim drie eeuwen 
pastoors en predikanten woonden. 
Omdat het huis niet goed zichtbaar 
is vanaf de weg, vond BaMi het tijd 
om eens aan te bellen. 

Als makelaar verkocht Hans Pernet de pastorij twee keer. Toen het 

huis voor de derde keer op de markt kwam, greep hij zijn kans. 

“Gelukkig kwam het niet bij mij in de verkoop, daar was ik enorm 

blij mee”, vertelt hij. “Het gaf me de kans om het te kopen zonder in 

een moeilijke positie te komen. Binnen twee uur was het bekeken. 

Inmiddels wonen we er twintig jaar.”

FLES VERSTOPT

Hans en zijn vrouw onderhouden hun huis en de indrukwekkende 

tuin met volle overgave. “Een huis als dit heb je te leen. Het is een 

gemeentelijk monument en dat moet je zo goed mogelijk doorgeven 

aan je opvolger”, vindt Hans. “We hebben een paar ruimten wat 

verbouwd en ze hun originele functie teruggeven”, vervolgt Marianne. 

“Toen we de parketvloer vervingen, hebben we onderin het zand een 

fles verstopt, vol krantenknipsels met de hoogtepunten van die dag. 

Als de volgende bewoner de vloer ooit vervangt, dan vindt hij een 

leuke verrassing. Wij houden van dat soort kleine dingen.” 

HUIS VOOR LEVENSGENIETERS

Ondanks de grootte van het huis ogen alle ruimtes erg huiselijk. De 

serre, keuken, de opkamer, huiskamer en de biljartkamer op zolder 

zijn allemaal gericht op comfort, samenzijn en ontspanning. Dit is 

duidelijk een thuis voor mensen die alles uit het leven halen. Dat 

blijkt wel als Hans zijn bezigheden opsomt: “Ik werk niet meer als 

makelaar, maar taxeer als gecertificeerd NVM-lid nog wel. Daarnaast 

46 bami
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‘TOEN WE DE VLOEREN 
VERVINGEN, VERSTOPTEN 

WE ONDERIN HET ZAND 
EEN FLES, VOL  

KRANTEN-KNIPSELS MET 
DE HOOGTEPUNTEN VAN 

DIE DAG’

ben ik pianist in verschillende bands, houd ik van old timers, biljarten en 

tuinieren. Oh ja, en ik vind het leuk om stoelen te stofferen.” 

Dat laatste is duidelijk te zien aan de gezellige, geruite stoelen overal in 

huis. 

LIEVELINGSPLEK

De keuken is de haard van het huis. “Mariëlle is de kok, we zitten hier heel 

vaak. Maar ook de serre is fijn. Het is de lievelingsplek van Mariëlle, vooral 

in de zomer. Je zit er als het ware in de tuin en het is knus. De bouwers van 

het huis baseerden de indeling op het licht en de zon. De serre kwam aan 

de zonkant en de keuken aan de ‘koude’ kant”, legt Hans uit. “In de winter 

kun je ook prettig zitten in de opkamer. Van daaruit heb je een mooi 

uitzicht op de Wamberg. Open haard aan, pijpje erbij. Heerlijk.”
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Hans en Mariëlle wonen heerlijk in hun 

pastorij. “We vinden het fijn om in Berlicum 

te wonen. Er is onderling vertrouwen en 

dat is mooi”, vindt Mariëlle. “We hebben 

altijd in het dorp de kost verdiend, 

daarom grijpen we iedere kans aan om 

iets aan Berlicum terug te geven. Als iets 

verkrijgbaar is in ons dorp, dan kopen we 

het hier. Dat vinden we echt belangrijk. 

Bovendien voelt de kleinschaligheid lekker 

vertrouwd.” 

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

Texaco van Zoggel

DOMINEES EN PASTOORS

Waar nu Hans, Mariëlle en hun gasten 

verblijven, woonden vroeger pastoors en 

dominees met hun familie. “In 1600 is dit 

huis gebouwd als pastorie van de huidige 

protestante kerk. Dat gebeurde destijds 

onder toezicht van de abdij”, vertelt 

Hans. “Na de 80-jarige oorlog namen de 

dominees hun intrek in de pastorij. In de 

zestiger jaren woonde hier de laatste; zijn 

vrouw, mevrouw Brouwer, is nog eens op 

bezoek geweest.”

 ‘ALS IETS 
VERKRIJGBAAR 

IS IN ONS DORP, 
DAN KOPEN WE 
HET HIER. DAT 

VINDEN WE ECHT 
BELANGRIJK’



B&B

Vorig jaar mei stelden Hans en Mariëlle letterlijk en 

figuurlijk hun huis open; ze zijn een Bed & Breakfast 

gestart. Mariëlle vertelt enthousiast over het succes van 

de B&B: “Sinds de start hebben we ieder weekend gasten, 

ook in de winter. Vanuit het hele land komen mensen 

naar Berlicum. 

Onze gasten combineren hun verblijf vaak met een 

bezoek aan Den Bosch. Maar er zijn ook mensen die een 

feestje hebben bij vrienden en hier overnachten.”

HUWELIJKSAANZOEK IN DE HUISKAMER

De gasten van de B&B verblijven in een ruime slaapkamer 

en hebben een eigen badkamer in de sfeer van het huis. 

“Ik wilde al jaren een B&B”, vertelt Mariëlle. “We hebben 

graag mensen om ons heen. Het is iedere keer weer een 

verrassing wie er binnenstapt. Zo was er een man die zijn 

vriendin ten huwelijk wilde vragen in ons huis. Wij hebben 

toen de opkamer extra romantisch gemaakt met kaarsjes. 

Tien minuten na het aanzoek zaten we samen aan de 

champagne. Ze hebben ’s avonds ook heel sfeervol bij ons 

gedineerd. Hoe leuk is dat?” 
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‘TOEN DIT HUIS 
WERD GEBOUWD, 
BASEERDE MEN DE 
INDELING OP HET 
LICHT. DE SERRE 
KWAM AAN DE 
ZONKANT EN DE 
KEUKEN AAN DE 
‘KOUDE’ KANT’

‘EEN GAST WILDE ZIJN 
VRIENDIN TEN HUWELIJK 
VRAGEN IN ONS HUIS. 
TIEN MINUTEN LATER 
ZATEN WE SAMEN AAN DE 
CHAMPAGNE’

Facebook: B&B Pastorij Huijsinge
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Gruts

ALTIJD SPELEN
Vloerverwarming, daar is tegenwoordig niks 
geks meer aan. Maar verwarmde sportvelden of 
snelwegen…? Vanuit de Torenstraat in Berlicum zorgt 
René Smits van Heating Solutions International (HSI) 
ervoor dat er nergens ter wereld nog een wedstrijd 
hoeft te worden afgelast.

“Eredivisieclubs in bijvoorbeeld Rusland en Noorwegen voetballen op door ons 

verwarmde velden. We wachten nu op de definitieve opdracht voor de verwarming van 

enkele voetbalvelden voor het WK 2018 in Rusland”, vertelt René. “De ontwikkelingen 

rondom de Krim maken de ondertekening extra spannend.” 

KEUKENTAFEL

De vijf vaste medewerkers van Heating Solutions werken meestal thuis en spreken 

elkaar wekelijks aan de keukentafel van René. Een mooi kantoorpand hoeven ze niet, 

dat geld steken ze liever in hun product. “Ons verwarmingssysteem gebruikt geen gas, 

maar elektriciteit, die bij voorkeur wordt opgewekt uit zon, wind en water”, vertelt hij. 

COLLECTIEVE ENERGIE

Voor René staat vast dat we ook ons woonhuis in de toekomst elektrisch gaan 

verwarmen. Hij nam het initiatief om in onze gemeente collectieve duurzame energie 

op te wekken. “In Sint-Michielsgestel bouwen we dit jaar een waterkrachtcentrale en in 

Den Dungen zijn ze gestart met een plan voor een groot zonnepanelendak. We denken 

nog na over wat er in Berlicum moet komen. Misschien wel een waterstofgasmotor, 

dan kan die gelijk de sportvelden verwarmen.”

Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Nanneke Hoevenaars
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“Als ik nu eens een mooi stukje kant op die scheur zet?”, oppert 
Christien van de Wijgert enthousiast als ik haar vertel over mijn 
gescheurde broek. Kordaat pakt ze mijn rechterbeen en legt er een 
fraaie kantversiering op. “Zo gaat dat er uitzien, je broek wordt veel 
leuker!” Christien is vrijwilligster bij het Repair Café en met haar 
kunstenaressenoog ziet ze dingen die mij nog even ontgaan. Ik kijk 
om me heen, mijn been op de tafel valt niemand op. Twee dames 
herstellen vlijtig kleding en de gebogen hoofden aan de overkant 
knutselen aan een koffiezetapparaat, schemerlamp, waterkoker, 
fiets en een koekoeksklok. Het is druk deze vrijdagochtend in het 
vierde Repair Café in de Moerkoal. 

REPAIR CAFÉ IN DE MOERKOAL

VOOR KOEKOEKSKLOKKEN 
EN KANT OP JE BROEK

Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Edith Verhoeven

Jos Basten is penningmeester bij dorpshuis 

de Moerkoal en samen met collega-

bestuurslid Theo Verhagen betrokken bij 

het Repair Café. “Dit sluit perfect aan bij 

onze doelstelling: mensen met elkaar in 

contact brengen”, legt Jos uit. Theo laat 

een lijst met 23 reparatieaanvragen zien, 

die voor deze ochtend op het programma 

staan. “Waarom zou je kapotte spullen 

weggooien als je ze kunt repareren? En het 

is nog gezellig ook”, vertelt Theo gedreven. 

Meer tijd voor uitleg heeft hij niet, de 

binnengebrachte bandrecorder vraagt zijn 

aandacht.

“Als iets het niet doet, haal ik het meteen 

uit elkaar. Je ziet dan vanzelf wat er aan de 

hand is”, vertelt vrijwilliger Hans Loomans. 

Hij kwam als bezoeker naar het vorige 

Repair Café met zijn kettingzaag. “Ik had 

hem helemaal ontleed, maar kreeg hem 

niet meer aan de praat”, geeft hij toe. 

“Ik ben toen goed geholpen en besloot 

meteen ook vrijwilliger te worden.”
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“WIJ KOMEN UIT DEN 
DUNGEN”, VERTELT 

EEN BEZOEKSTER. “DE 
KOEKOEKSKLOK VAN 
ONZE DOCHTER DOET 

HET ALLANG NIET MEER, 
MAAR WAAR VIND JE NOG 

EEN KLOKKENMAKER?” 
VRIJWILLIGER MART 
SCHEL IS EIGENLIJK 

AUTOMONTEUR, MAAR 
ZIET METEEN WAT HET 

PROBLEEM IS: “HET 
KETTINKJE ZIT ERNAAST”.
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Op tafel staat een iPad. Niet voor reparatie, maar als naslagwerk voor de 

techneuten. Repareren van kapotte tablets en mobieltjes is nog lastig, ze 

zijn niet gemakkelijk te openen.

Na een tijdje tikt de koekoeksklok, draait de bandrecorder en ligt de 

meegebrachte buitenband weer op de fiets. De fooienpot die bij de deur 

staat, wordt gelukkig niet vergeten. “De opbrengst wisselt. Het is zeker niet 

ons doel om geld te verdienen, we hopen op een kleine vergoeding voor 

materialen en koffie. Ook willen er graag een gezellige activiteit voor de 

vrijwilligers van organiseren”, legt Jos uit.

Een bezoekster loopt vrolijk naar buiten. “Mijn Senseo is weer gemaakt! Ik 

vind het zo lief van die mensen dat ze dit belangeloos doen. Echt knap dat 

ze er zoveel vanaf weten.” 

KOM KLUSSEN
HET REPAIR CAFÉ IS IN 2009 
BEDACHT, DE LANDELIJKE 
STICHTING ONDERSTEUNT 

REPAIR CAFÉS IN HEEL 
NEDERLAND. 

IN MIDDELRODE IS HET 
REPAIR CAFÉ ELKE EERSTE 
VRIJDAGOCHTEND VAN DE 

MAAND. TUSSEN 9.30 UUR EN 
12.00 WORDT ER GEKLUST.  

Tip: kom op tijd!

STERKTE
MET

SPORTEN

Gevers Optiek 

Scoor jij eigenlijk wel optimaal in jouw tak van sport? Talent en een goede 
conditie alleen zijn niet voldoende. Visuele vaardigheden spelen een 

winnende rol. Scherp zien, diepte en contrast zien, oog—hand coördinatie 
en reactiesnelheid zijn o.a. belangrijke aspecten.

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

SPORTMETING een volledige analyse gericht op jouw sport. 

VISUELE SPORTTRAINING die leidt tot betere sportprestaties.

SPORTBRILLEN een gerichte oplossing voor ieder type sport.

WEDSTRIJDLENZEN comfort tijdens de wedstrijd.

Gevers Optiek • Mercuriusplein 23 • 5258 AX BERLICUM 
T 073-503 3617• gevers@gevers.nl • www.sportopticien.nl
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ROBERT VAN DER 
SANGEN 

D’N BALTUS
 
Ze moesten bij het hele voetbalteam navragen hoe 
hij echt heette, voordat d’n Baltus van de scheids 
het veld op mocht.
“Een van mijn voorvaderen heette Baltazar van der Sangen. 

Hij werkte aan het begin van de negentiende eeuw aan het 

uitgraven van de Zuid-Willemsvaart. De zoon van Baltazar 

noemden ze ‘d’n dieje van d’n Baltus’. Zo is de naam in de 

familie terechtgekomen. De naam ‘d’n Baltus’ wordt in onze 

familie al tien generaties gebruikt. Alle zonen worden d’n 

Baltus genoemd, maar wel met hun echte naam en die 

van hun vader en opa erbij. Zo ben ik Robert van Jan van 

Bertus d’n Baltus. 

Er zijn een hoop mensen die mijn echte naam niet eens 

weten. Ooit kwam ik bij een wedstrijd van BMC tijdens 

de tweede helft het veld in. De aanvoerder riep naar de 

scheidsrechter: ‘D’n Baltus komt erin!’ Maar ja, die naam 

stond niet op de spelerslijst. Ze moesten het hele team erbij 

halen, voordat ze mijn echte naam tegen de scheids konden 

vertellen. Ik speel nu in het zevende van BMC, zeg maar het 

veteranenteam. Daar noemen ze me nu Ballie, eigenlijk 

een bijnaam van een bijnaam. 

Ik vind het wel mooi zo’n bijnaam, ik vind het niet 

erg dat sommige mensen me altijd zo noemen. Mijn 

vrouw Aafke noemt me wel gewoon Robert. Ze is 

nu zwanger en op 11 juni uitgerekend. 

Als het een jongetje is, zal hij ook d’n 

Baltus heten. Daar zou ik best trots op zijn.”

Alias

Tekst en foto’s: Bart Coolen

Wij zijn de bank bij u in de buurt. 
Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Voor al uw geldzaken.
Alle bankproducten
in huis

Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven

Altijd een aantrekkelijke 
spaarrente

Compleet betaalpakket: 
Wereldpas, Internet
Bankieren, iDEAL

RegioBank is onderdeel 
van SNS REAAL en valt 
onder het deposito-
garantiestelsel
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JORDENS
ACHTERNA

Profvoetballer wil hij worden. En 
jeugdprins, maar die kans is helaas 
verkeken. Tijdens de jeugdprinsenstrijd van 
afgelopen jaar werd Dries Smulders (10) 
adjudant, tweede dus. Dankzij jurylid en 
Willem II-aanvoerder Jordens Peters kreeg 
hij toch een hoofdprijs: een rondleiding 
als VIP-gast door het stadion. Op het 
voetbalveld van BMC praten de E1-speler en 
de profvoetballer na. ‘Dat bubbelbad in de 
kleedkamer is echt vet man!’
Tekst Laura van der Burgt Foto’s Nanneke Hoevenaars

Kleine mensen, grote dromen

Dries: “Heb jij ook buikpijn voor een spannende 

wedstrijd?”

Jordens: “Nee, eigenlijk nooit. Maar ik ben wel 

stiller en maak minder grapjes.”

“Bij mij stopt het gelukkig als ik op het gras sta. Hoe 

oud was jij toen je werd gescout?”

“Elf. We gingen met zijn vijven uit de E1 van BMC 

naar Den Bosch, dat was best bijzonder.”

“Wanneer kreeg je voor het eerst geld voor een 

wedstrijd?”

“Toen was ik zeventien. Ik had nog geen contract, 

maar kreeg wel een premie als we wonnen.”

“Hoeveel was dat?”

“Een paar honderd euro, in een envelop.”

“Wow! Mocht je dat zelf houden?”

“Mijn ouders hoefden er niks van, maar de 

Belastingdienst wel... Er ging er heel wat vanaf.”
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“Wat stom. Heb je een auto van de club?”

“Ja, een Volkswagen Polo. Je mag er wel even inzitten.”

“Cool! Ik vond dat bubbelbad in de kleedkamer ook 

supervet. Gaan jullie daar elke dag in?”

“Alleen als we zwaar getraind hebben. Dan moeten we 

eerst in een soort kliko met ijswater zitten en daarna gaan 

we in het bubbelbad. Zo herstellen je spieren sneller.”

“Heb jij last van paparazzi die je achterna zitten?”

“Nee, gelukkig niet! Ik word wel herkend op straat, 

vooral in Den Bosch, Tilburg, Berlicum en Den Dungen. 

Daarbuiten wordt het snel minder.”

“Bij welke club zou je ooit nog willen spelen?”

“Ajax zou super zijn, maar misschien past PSV beter bij mij. 

Lekker Brabants.”

“Is dat echt je allerliefste wens? Wil je niet naar het 

buitenland?”

“Oh, ik zou heel graag bij Barcelona willen spelen. Maar 

dat zit er niet in, denk ik.” 

“Welke gel gebruik je? Jouw haren zitten altijd zo recht.”

“Vind je? Volgens mij zitten ze nooit hetzelfde.”

“Kun je mij dat trucje leren dat je net deed? Dat je de bal 

meeneemt en opeens van richting verandert?”

“Natuurlijk. Kijk maar.”

“Oh, en nog bedankt voor de aanvoerdersband. Ik vind jou 

echt een leuke jongen, Jordens.”

“Nou, dankjewel! Ik jou ook.”

Ben of ken jij een kind met een bijzondere wens, 
die iemand uit het dorp kan helpen vervullen? 
Mail ons dan op redactie@bami-magazine.nl
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SUPERSTOM
DAT ER EEN NIEUWE SKATERAMP IS BIJ HET KABELBAANTJE  

DAT ER VANAF HET NIEUWE BERLERODE GEEN TROTTOIR DOORLOOPT TOT AAN HET 

MERCURIUSPLEIN EÉN SPORTPARK MET ALLE CLUBS BIJ ELKAAR DE STANK VAN KOEIENMEST IN 

HET VOORJAAR DAT WE ONDANKS HET STIJGENDE AANTAL INWONERS NOG STEEDS HEEL ‘DORPS’ 
ZIJN DAT ER GEEN WINKEL MEER TE VINDEN IS IN MIDDELRODE DE LOEMPIAMAN 

OP HET PLEIN (ZELFS AL IS HIJ ER ALLEEN ’OCHTENDS)  DAT IEDEREEN HET WEET ALS JE 

RELATIEPROBLEMEN HEBT OF EEN BLUNDER BEGAAT  DE PRACHTIG VERBOUWDE 

DURPSHERD DAT DE SPORTHAL ALTIJD OVERVOL ZIT 

ALLE LEUKE REACTIES OP BAMI  DE VEEL TE DRUKKE HOOGSTRAAT. IK WIL EEN 

RONDWEG! ZOMERPOP  DAT ER GEEN PLEK IS WAAR JE IN HET WEEKEND NAARTOE KUNT 

ALS JE NOG GEEN ACHTTIEN BENT  DAT WE DE BESTE DRUMSCHOOL VAN  
NEDERLAND HEBBEN DAT BMC NOG STEEDS GEEN KUNSTGRAS HEEFT  

HET SOFTIJS BIJ HET VOSJE IN DE ZOMER DAT DE MOOIE, OUDE BOMEN VOOR 

HET BEERTJESHUIS OMGEZAAGD ZIJN. STRAKS STAAN ALLE GROTE BOMEN ALLEEN NOG 

IN BOSSEN OF TUINEN DAT TOPBUS BV GRATIS EEN FANTASTISCHE DAGTRIP VERZORGT VOOR 

ADORA, DE CLUB VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING  DAT JE BIJ DE 
CHINEES NIET KUNT PINNEN DAT JE IN ELK GEVAL NOG WEL IN HET DORP KUNT PINNEN 

HET GEBREK AAN KNAPPE MANNEN VERSE ASPERGES EN APPELS KOPEN BIJ 

DE BOER  DAT ER MAAR ÉÉN BUS DOOR BERLICUM KOMT EN DAT DIE ALTIJD BOMVOL 

ZIT DAT WE BEST VEEL KROEGEN HEBBEN, MAAR DAT ER NOG GEEN ZIT AAN 

HET MERCURIUSPLEIN  DAT JE BIJ DE KAMELENMELKERIJ JE ETEN GESERVEERD KRIJGT OP EEN 

VLIEGEND TAPIJT DAT HET LIJKT ALSOF ALLEEN ONZE MANNEN EEN BIJNAAM HEBBEN  

DAT JOS HEERKENS DE WEDSTRIJD OM HET LEKKERSTE BRABANTSE 

WORSTENBROODJE HEEFT GEWONNEN DE VELE  DREMPELS
DAT ER EEN BALKUMSE QUIZ KOMT

Meer licht en ruimte 
in uw woning?

• Dakkapellen in alle soorten en maten
• Standaard onderhoudsvrije dakkapellen

• Grote dakkapellen
• Dakkapellen op maat

• Renovatie van dakkapellen
• Volgens PREFAB werkwijze

Huisbergenweg 1
5249 JR Rosmalen  (073) 503 37 94

www.vangrinsvendakkapellen.nl
15 jaar garantie • Binnen een halve dag geplaatst • Ruim 16 jaar ervaring

KIJK
middag

elke zaterdag




