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BAMI
GEKKE NAAM HÈ, 
VOOR EEN BLAD
Dat moet ook. Want dan hebben we je aandacht. BaMi is een  
vrolijk, pittig tijdschrift over Balkum en Mirroi. Het vertelt verhalen 
over mensen die jij kent en dingen die jou interesseren. Gewoon, 
omdat je hier woont of werkt. Die bekende gezichten zijn de kracht 
van BaMi.  
BaMi wil mensen blij maken. Ze ontroeren, inspireren en bij elkaar 
brengen. Er gebeurt zoveel moois in onze dorpen, het wordt tijd dat 
we die verhalen delen. Om daarvoor te zorgen, worden ze bijzonder 
verpakt. Kei belangrijk! Want anders kijk jij er niet eens naar om. 
Omdat zoveel adverteerders al vóór het eerste nummer enthousiast 
waren over ons idee, kunnen we BaMi vier keer per jaar gratis  
huis-aan-huis verspreiden. Goed hè? Geniet ervan.

Zin in meer BaMi? Ideeën? Like ons op Facebook!

‘HIER MOET JE 
WEL VAN HOUDEN’
Ze zaten er al een tijdje op te broeden, totdat Erwin Frunt van BigBird 
Media vorig jaar de knoop doorhakte. Een magazine voor Berlicum 
en Middelrode moest er komen! Geen lokaal sufferdje, maar een 
echt topblad: “Wat is er nou fijner dan een mooi magazine lezen over 
mensen die je kent?”, verklaart Erwin zijn initiatief. “We wilden een 
goed blad maken, met vakmensen die houden van hun dorp.” Samen 
met zijn zakelijke partner Anouk van Cauter ging Erwin op zoek naar 
lokale professionals. En wat bleek: het barst ervan! “Ik heb al vaker 
magazines voor klanten gemaakt, maar een éigen blad is natuurlijk 
wel extra gaaf”, vertelt Anouk. “Dat gevoel hebben ook de andere 
makers. Er zit zoveel liefde in BaMi. We kregen direct veel  
enthousiaste reacties, mensen komen spontaan naar ons toe met 
leuke ideeën. Hier moet je wel van houden.”

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. 
Niets uit dit blad mag worden overgenomen 
voor andere doeleinden, zonder schriftelijke 
toestemming vooraf van de makers. Aan deze 
uitgave kun je geen rechten ontlenen.
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Ideeën of opmerkingen zijn welkom! Mail ze 
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op Facebook.
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‘Ik moest haar 
    veel te      
      vroeg afgeven’

Tekst Edwin Timmers Foto Nanneke Hoevenaars

50 tinten grijs



AOW bij, ook aan al die ouw mennekes en 

nonnekes in het klooster, waar nu Berlerode 

staat. Bij de mensen die slecht ter been 

waren, moest ik zelf langs. Zuster Huberti, 

een knap, zwart zusterke van mijn leeftijd, 

liep dan altijd met me mee, terwijl ik toch 

echt wel wist waar ik moest zijn. Tja, je weet 

het niet… Ze was mooi.

In 1961 trouwde ik na vijf jaar verkering met 

Betsie Snelders uit Heeswijk. In onze  

verkeringstijd sliep ik één keer bij haar thuis. 

Beneden op de bank. Tjonge, wat heb ik 

toen een kou geleden. Als ik haar  

thuisbracht en we stonden buiten amper 

tien minuten te vrijen, dan begonnen haar  

ouwelui al te roepen. Zelfs na vijf jaar  

verkering! De mensen wilden toen gewoon  

besodemieterd worden. Dachten ze nou 

echt dat we niks…? Ik bedoel, ze woonde 

vlakbij de bossen en we ging vaak  

wandelen. Dan vonden we wel een plekske. 

We haalden ’t wel weg.

 

We waren 42 jaar getrouwd. Ik heb haar 

veel te vroeg af moeten geven, ze was nog 

maar 64. Drie jaar geleden overleed ook 

Nellie, een goede vriendin die ik van vroeger 

kende. We hebben veel gereisd samen, 

maar nooit bij elkaar geslapen. Wel heeft ze 

drie maanden bij mij gewoond toen ze erg 

ziek was. 

Ik kan goed alleen zijn hoor. Maar je kunt 

veel meer doen met z’n tweeën.”  

Waar de jeugd haar liefdesleven breed uitmeet op social media, hielden zij discreet 
hun mond. Maar onderschat ze niet, onze senioren. Geen generatie zo creatief in 
het omzeilen van de regels. Het grijze verleden krijgt kleur als voormalig postbode 
Wim van de Ven (80) over de liefde vertelt.

“Een hond hadden ze vaak wel, maar een 

bel of brievenbus hadden de meeste 

mensen nog niet. Dus moest ik als  

postbode achterom. Daar zag ik soms meer 

dan de bedoeling was. Maar wat ik daarover 

zeg, moet je maar niet opschrijven.

 

In ’53 ging ik in militaire dienst. Van een 

dienstmaat kreeg ik het adres van een  

meiske uit Uden. Ze was een tijdje m’n 

correspondentievriendin. We wisselden 

foto’s uit, op de hare stond een prachtige 

meid met een bos rooie krullen tot op d’r 

schouders. Dus fietste ik door de sneeuw 

naar Uden om met ’r te gaan dansen. In het 

echt was ze gruwelijk lelijk, maar we hebben 

toch gedanst. Toen ik haar naar huis bracht, 

wou ze niet achterop, maar op de stang.  

Ze had nog een kippenborst ook.

Na mijn diensttijd werd ik weer postbode. 

Vanaf 1957 kreeg ik er de uitbetaling van de 

‘DE MENSEN WILDEN 
TOEN GEWOON 

BESODEMIETERD 
WORDEN. DACHTEN 
ZE NOU ECHT DAT 

WE NIKS…?’
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Nu ook
bij De Prins

Hoogstraat 50/52  5258 BE Berlicum  073-5031612  www.herbergdeprins.nl

High Wine
High Tea
Walking dinner



Binnenkomen bij Ellen Steenbergen, de culinaire duizendpoot uit Berlicum, 
is meteen genieten. Appeltartin uit de oven, gezellige grote keukentafel en 
enthousiaste verhalen over lekker én verantwoord eten. Vijf jaar geleden 
bereikte Ellen als hobbykok de finale van Herrie aan de Horizon, met  
Herman den Blijker. Toen wist ze ineens wat ze wilde: “Koken en mensen 
blij maken!”

Voor BaMi maakt Ellen een origineel boerenkoolgerecht. De boerenkool, aardappelen en eieren komen 

van Adrie van Gaal op de Achterweg. De kaas is van de Kaasboerderij en de pesto is gemaakt van  
walnoten uit eigen tuin. Een lekkere en gezonde Balkumse hap!

Boerenkool met kaasburgers en walnotenpesto
Voor 2 personen

Ingrediënten:
750 gram kruimige aardappels - 250 gram boerenkool - 100 ml melk - roomboter naar smaak-  
200 gram (jong) belegen kaas (plat stuk, 1 cm dik) - 1 ei - bloem - panko (Japans broodkruim) of  
paneermeel - 25 gram platte peterselie - 1 el kappertjes - knoflook naar smaak - 100 ml olijfolie -  
75 gram walnoten - 50 gram oude kaas – peper - zout

Bereiding:
Kook de aardappelen in een pan water zodat ze net onder staan. Voeg na 5 minuten de  
boerenkool toe en kook tot de aardappels gaar zijn. Giet af, pureer, voeg melk en eventueel  
een klontje roomboter toe. Breng op smaak met peper en zout. 

Snijd de jonge kaas in stukken, haal ze door de bloem, dan door het geklutste ei en door  
de panko. Herhaal dit. Frituur op 160 graden tot ze goudbruin zijn. Let op dat ze niet kapot  
gaan dus blijf erbij!

Meng de peterselie, kappertjes, knoflook, walnoten en oude kaas in een keukenmachine,  
voeg olie toe en breng indien nodig op smaak met peper en zout.

Ellen Steenbergen

Boerenkool uit
 de tuin 

 

    van A
drie van Ga

al

Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Edith Verhoeven

LEKKER DAN



ADRIËN
RUGAMBARARA 

Van Burundi naar Balkum
Als jeugdlid van een politieke partij werd 
Adriën opeens gezien als staatsgevaarlijk

Adriën Rugambarara (Bujambara, 1975) groeide op in een welgestelde 
familie, met drie zussen en vijf broers. Hij woonde in een groot huis, 
middenin de hoofdstad van het Centraal-Afrikaanse Burundi, had  
bediendes en een privéchauffeur. Vader Rugambarara had als  
voorzitter van de Hoge Raad van Burundi een topfunctie. Een militaire 
staatsgreep maakte halverwege de jaren negentig abrupt een einde 
aan dat luxe leventje. Als jeugdlid van een politieke partij werd Adriën 
opeens gezien als staatsgevaarlijk, hij werd tot levenslang veroordeeld. 
Twee jaar zat hij in de gevangenis, waar hij werd geslagen en  
nauwelijks te eten kreeg. Tijdens een bezoek aan een ziekenhuis wist 
hij aan zijn bewakers te ontsnappen. Vanuit Kenia vluchtte hij naar 
Nederland, waar hij alleen en zonder een cent op zak in de winter van 
2000 aankwam. Sinds 2003 woont hij met zijn vrouw Doris Kamikazi en 
zoon Ricky (10) in Berlicum. Hij is jeugdtrainer bij BMC. 

Tekst & foto’s Bart Coolen

De woonkamer van de familie Rugambarara ruikt naar Hollandse pot als de breedgeschouderde 

Adriën - “zeg maar Adriaan” - de deur van zijn woning aan de Roijenborg in Berlicum openzwaait. 

Dreadlocks, een felgekleurde gebreide muts, een grijns van oor tot oor en een bulderende lach 

geven de Afrikaan direct een sympathieke uitstraling. In de kleine woonkamer met megagrote tv 

staat de zender op voetbal, natuurlijk. “In mijn vaderland speelde ik in de eredivisie. Voetbal is alles 

voor me”, zegt hij in vloeiend Nederlands met een Frans accent. Grote vlaggen van Che Guevara en 

Bob Marley maken duidelijk dat het er in huize Rugambarara relaxed aan toe gaat. Thee?
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‘EEN MENSENHANDELAAR  
REGELDE VOOR 8.000 
DOLLAR MIJN VLUCHT 

NAAR NEDERLAND’
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‘TOEN WE VOOR HET 
EERST ONS HUIS IN 

BERLICUM BEKEKEN, 
DACHTEN WE: WAUW, 
WAT MOOI! EEN BUUR-

MEISJE BRACHT EEN 
TEKENING MET DRIE 

HARTJES, DAT VOELDE 
ZO WARM’

VAN EEN AFRIKAANSE VILLA NAAR DE ROIJENBORCH… EEN FLINK CONTRAST!

“Inderdaad. In Burundi woonden we in een ontzettend grote, witte villa met een groot terras 

en een enorme tuin. Er waren meerdere zit-, eet- en badkamers en twee keukens. We hadden 

een kok, schoonmaakster, twee tuinmannen en drie bewakers in dienst.” 

MERKTE JIJ ALS KIND DAT JE OUDERS ZOVEEL AANZIEN HADDEN?

“Soms landde er een helikopter in de tuin met de minister-president van Burundi, want die 

was bevriend met mijn vader. Als kind vond ik dat eigenlijk heel gewoon, maar als ik er nu op 

terugkijk is dat toch wel bijzonder. Mijn vader was heel warm naar anderen. Arme mensen 

konden altijd bij ons terecht om mee te eten. Mijn moeder was een zachte, lieve vrouw. Ze 

stamt af van de Koninklijke Familie van Burundi.” 

HOE WAREN ZE ALS OUDERS?

“Mijn ouders hebben me geleerd om nooit boven je stand te leven, maar hard te werken en 

goed te zijn voor anderen. Mijn vader hield van zijn kinderen, maar was erg streng. Als we te 

laat thuiskwamen of ons huiswerk niet af hadden, kregen we flink straf. Hij wilde dat we hard 

werkten en goed studeerden. We werden weliswaar met een privéchauffeur naar school  

gebracht, maar vader hield ons altijd voor dat hij vroeger iedere dag achttien kilometer moest 

lopen. Als we uit school kwamen, gingen we eerst voetballen in de tuin met jongens uit de 

buurt. Stipt om zes uur moesten we huiswerk maken, tot aan het diner van acht uur.”

HOE RAAKTE JIJ IN BERLICUM VERZEILD?

“Na mijn vlucht uit de gevangenis van  

Burundi kwam ik eerst in Ruanda terecht. 

Daar ben ik bij vrienden van vrienden 

ondergedoken, zes maanden zat ik dag 

en nacht binnen. Eigenlijk zat ik wéér vast, 

het voelde als een extra straf. Gek werd ik 

ervan. Ik besloot te vluchten, via Ouganda 

kwam ik in Nairobi terecht. Ik was constant 

bang om opgepakt te worden, zeker bij 

het oversteken van de grens dacht ik dat 

iedereen naar mij op zoek was. Ik voelde me 

ellendig, kende niemand en zwierf de eerste 

tijd op straat rond. Na een tijdje kwam ik in 

contact met een mensenhandelaar die voor 

8.000 dollar de benodigde papieren kon 

regelen. Hij liet me kiezen: Frankrijk, Italië, 

België of Nederland. Ik kende Nederland 

van Van Basten, Gullit en Rijkaard. Sinds de 

overwinning op het EK in ’88 ben ik fan van 

het Nederlands Elftal. Zo’n mooi voetbal! 

Het werd dus Nederland.”



15bami

HOE KON JE DAT BETALEN?

“In Burundi was ik een goede auto- 

handelaar, ik bezat er tien auto’s. Een vriend 

verkocht er een paar op mijn verzoek. Van 

de opbrengst kon ik mijn vlucht betalen.”  

“In het asielzoekerscentrum ontmoette ik 

mijn vrouw Doris. Zij was ook uit  

Burundi gevlucht. Het was liefde op het 

eerste gezicht. Toen Doris vanuit Ter Apel 

naar Rosmalen werd overgeplaatst, wilde ik 

daar ook naartoe, want op en neer reizen 

kon ik van mijn veertig gulden zakgeld niet 

betalen. Na een tijdje gingen we samen-

wonen in een klein kamertje van het  

asielzoekerscentrum in Rosmalen. Daar 

is onze zoon Ricky geboren. Een jaar lang 

woonden we met drieën in een kamer van 

drie bij drie meter, totdat we een woning 

kregen toegewezen in Berlicum.” 

WAT WAS JE EERSTE INDRUK VAN  

NEDERLAND?

“Het was koud! Het was winter toen ik op 

Schiphol aankwam. In de eerste sneeuwbui 

ging ik keihard onderuit, ik lag een week 

plat. Verder viel me op dat iedereen hier  

fietst. In Afrika hebben we nauwelijks 

fietsen. Nederland voelde als een fijn en 

vertrouwd land. Ik werd echt geholpen, 

tegenwoordig is het asielbeleid een stuk 

strenger en minder menselijk. Toch moest 

ik ook wennen aan de Nederlandse cultuur. 

Op het station in Den Bosch zag ik eens 

twee mannen met elkaar kussen. Ik was 

totaal in shock, want in Burundi staat daar 

de doodstraf op. Nu ben ik daaraan gewend 

en vind ik het allemaal prima.”  

“Het Nederlandse eten vonden we in het 

begin niet lekker. Veel te zoet. Nu eten we 

stamppot en aardappels. Een ander groot 

verschil is dat in Burundi iedereen langs-

komt zonder afspraak. Als je toevallig rond 

etenstijd komt, eet je gewoon mee. We 

hadden ook elk weekend wel ergens een 

trouwfeest en leefden achttien uur per dag 

buiten. Agenda’s zijn er niet. In Burundi is 

de tijd van elastiek.”

HOE IS HET OM ALS AFRIKAAN IN  

BERLICUM TE WONEN?

“We voelen ons hier heel erg thuis.  

Berlicum is een mooi, rustig dorp dat goed 

bij ons past. We hebben nooit last gehad 

van discriminatie. Toen we voor het eerst 

ons huis bekeken, dachten we: ‘Wauw, wat 

mooi!’ Een buurmeisje bracht een tekening 

met drie hartjes, dat voelde zo warm.  

Probleem was wel dat ik de taal nog niet 

goed sprak. Ik stopte met mijn werk als 

orderpikker bij de Jumbo in Veghel, om 

me een jaar lang volledig te richten op het 

leren van de Nederlandse taal. Daarna ben 

ik weer gaan werken via uitzendbureaus, 

meestal magazijnbaantjes. Sinds acht  

maanden ben ik werkloos, door de crisis zijn 

er geen baantjes meer. Ik breng mijn dagen 

nu door in de sportschool.”

VOEL JE JE AL EEN BEETJE EEN ECHTE 

BERLICUMMER?

“Dat komt steeds meer. We vieren zelfs 

carnaval en hebben al eens met de optocht 

meegelopen. Daarna doken we de kroeg 

in. Lekker dansen, vooral als er salsamuziek 

voorbij komt!”

HOE BEN JE BIJ BMC TERECHT  

GEKOMEN?

“Ik vroeg een buurjongen die op straat  

voetbalde of ik mee mocht doen. Die 

avond belde zijn moeder, om te vragen of 

ik trainer wilde worden bij BMC. Dat leek 

me wel wat. Ik begon bij de D4. Een van de 

spelertjes sprak Engels, die heb ik direct als 

assistent-trainer aangesteld. In het begin 

speelden we nog heel slecht, maar ik zei 

tegen iedereen: volgend jaar worden we 

kampioen. Iedereen lachen natuurlijk. 

Een jaar later wonnen we!” 
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“Er volgde een geweldig feest bij BMC,  

waarbij ik allerlei cadeaus kreeg. De  

gemeente benoemde me zelfs tot jonge vrij- 

williger van het jaar. Bij BMC kennen ze me 

als een grappenmaker. Natuurlijk moeten 

spelers fit en goed gemotiveerd zijn, maar 

als jeugdtrainer wil ik niet te streng te zijn.  

Die strategie werkt, want in de afgelopen 

acht jaar werden we zes keer kampioen.”

WAT WIL JE JE ZOON RICKY MEEGEVEN?

“De komst van Ricky was een keerpunt in 

mijn leven. In de maanden voor zijn  

geboorte had ik last van nachtmerries over 

de tijd in de gevangenis. Ik miste mijn  

familie en belde minstens een keer per 

week huilend naar huis. Na de geboorte van 

Ricky heb ik de knop kunnen omzetten. 

Het belangrijkste is dat hij in vrijheid  

opgroeit en hier een opleiding volgt. Hij zit 

nu op de Kleine Beer en doet het goed.” 

GA JE OOIT NOG TERUG NAAR BURUNDI?

“Ik hoop nog eens als bezoeker terug te gaan om mijn familie op te zoeken. Mijn vader is  

inmiddels overleden, maar mijn moeder leeft nog. In 2003 zag ik ze samen voor het laatst, 

toen ze op doorreis naar Canada een paar uur op Schiphol waren. Dat was heel emotioneel. 

Nu houd ik via Facebook en Whatsapp contact. Mijn hoop is gevestigd op de verkiezingen in 

2015. Mijn familie probeert ervoor te zorgen dat de nieuwe regering mijn dossier vernietigt en 

een pardon afkondigt. Dan kan ik misschien terug. Maar niet voor altijd, want mijn toekomst 

ligt in Berlicum.”

‘IK BELDE ELKE WEEK 
HUILEND NAAR HUIS. 

NA DE GEBOORTE VAN 
RICKY HEB IK DE KNOP 
KUNNEN OMZETTEN’





WIE HOUDT VAN GROEN, HOEFT ER NIET EENS VOOR NAAR DE 

WAMBERG OF SELDENSAETE. OM DE HOEK VALT AL GENOEG TE 

GENIETEN. ZÓ MOOI ZIJN WE DUS.

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

spelen & sporten.  

Stuur jouw foto naar: info@bami-magazine.nl  

De mooiste exemplaren gooien wij in de BaMi.

Bekijk alle inzendingen  

op Facebook.

www.facebook.com/bamimagazine

Beeldig

BEELDIG



“Tot mijn 25ste woonde ik in Rozenburg, 

bij Rotterdam. Ik kwam vaak in de kroeg 

van vrienden; een mooie, maar wilde tijd. 

Daar was ik klaar mee. Ik verhuurde mijn 

appartement en kocht een stacaravan op 

Vinkeloord, de camping waar mijn ouders 

ook stonden. Tijdelijk zou het zijn, want ik 

wilde een zeilboot kopen en de wereld rond. 

Maar het liep anders. Mijn buurman Emiel 

van Dijk nam me mee naar café Frappant en 

daar voelde ik me direct thuis.  

Voor Wilma - de zus van Emiel - liet ik mijn 

droom varen. Er kwam een gezamenlijke 

voor in de plaats: onze eigen kroeg.

In het westen feesten ze alleen als er iets te 

vieren is; hier verzínnen ze een reden voor 

een feestje. Neem het Kanaalfeest, zoiets 

zie je daar echt niet. Of de kermis, die viert 

iedereen hier. En het mooie is: je ziet alle 

kroegen van binnen en buiten, maar op de 

kermis zelf kom je niet.

Ik erger me als ik in mijn eigen café  

Hollanders over ‘boeren’ hoor praten.  

Je hoort het nog wel, maar de ‘g’ van Theo van Vessem (49) is in twintig jaar 
tijd behoorlijk verzacht. Zijn Rotterdamse vrienden noemen de kroegbaas 
van ff Ted inmiddels een Brabander en hier zien zijn stamgasten dat net zo. 
Nou, dan heb je het als Hollander ver geschopt.

Tekst Laura van der Burgt Foto Bart Coolen, Liset Pennings

IMPORT&
‘DIE HOLLANDERS OVER BOEREN…  
SCHEI UIT ZEG’

Die arrogantie is totaal misplaatst. Ik vind 

het hier gemoedelijker dan in het westen. 

Dat stamgast Ad van Schijndel mij vorig jaar 

met carnaval uitriep tot best geïntegreerde 

man van Berlicum, deed me goed.  

Ik hoor hier.”

20 bami
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“Ik was negen toen ik in Den Durpsherd op 

dwarsfluitles ging. Uren achtereen oefende 

ik, zo leuk vond ik het. Bij harmonie TOG 

ontdekte ik dat ik iets bijzonders kon. Ik 

slaagde cum laude voor examens, mocht 

vaak solo’s spelen en ging regelmatig met 

andere gezelschappen mee. Veel  

vriendinnen stopten na de middelbare 

school met muziek, maar ik wilde niets 

anders. Na het conservatorium in Tilburg en 

een master aan de Royal Academy of Music 

in London vroeg André Rieu me mee.  

Vijf maanden reisden we door Amerika, 

Canada en Mexico, soms speelden we voor 

20.000 mensen. Ongelofelijk. Mensen  

beleven muziek op allerlei manieren. Soms 

zingen en klappen ze mee, soms sluiten ze 

in stilte de ogen. Beide vind ik mooi, muziek 

is voor iedereen. Afgelopen jaar speelde ik 

in Japan. Een totaal andere cultuur en een 

onverstaanbare taal, maar als de muziek 

begint, vallen alle verschillen tussen de 

musici weg. Samen één orkest vormen, dat 

is supercool.

Jan en Toos Pennings zijn best muzikaal, maar het talent van dochter Liset 
(28) mag je gerust uitzonderlijk noemen. De fluitiste speelt overal ter wereld 
in de beroemdste orkesten, waaronder dat van André Rieu. Supercool, 
vindt ze zelf.

EXPORT&
‘SPELEN VOOR 20.000 MAN WAS  
ONGELOFELIJK’

In Berlicum kom ik alleen nog om mijn  

ouders te bezoeken, ze wonen aan de rand 

van Seldensaete. Ik kan enorm genieten 

van het bos, de rust en de ruimte, maar 

terugkeren zal ik niet snel doen.  

Amsterdam is voor mij een betere  

uitvalsbasis. Binnenkort mag ik een aantal 

keer met het London Philharmonic  

Orchestra spelen, ik hoop vurig dat ik  

uiteindelijk als solist bij zo’n soort orkest  

beland. Waar in de wereld maakt me  

niet uit.”
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Onder het dagelijkse kloffie van menig dorpsgenoot schuilt een  
fascinerende wereld. De huid als storyboard. 

KATINKA 
GÜNTHER (43) 
werkt bij eetcafé De Prins

‘Zo raak ik ze nooit kwijt’
“Mijn ouders, Annie en Hein van Dijk, overleden in drie 

maanden tijd. Mijn vader werd geopereerd aan een  

aneurysma, dat verliep al niet helemaal goed. Maar 

het ging pas echt mis na de operatie. Hij overleed niet 

veel later, door een bacterie-infectie. Mijn moeder had 

borstkanker. Toen het werd vastgesteld, was het al in 

een vergevorderd stadium. Ze moet er veel last van 

hebben gehad, maar ze cijferde zichzelf weg voor haar 

acht kinderen. Ik heb ons mam nog wel kunnen vertel-

len dat ik zwanger was van Mila. Ze is nu 12. De sterren 

op mijn schouder zijn voor hen; ze geven me het gevoel 

dat ze nog altijd over mijn schouder meekijken.

De tatoeage op mijn rechterpols is gemaakt door mijn 

hartsvriendin Marita, een halfjaar voordat ze stierf.  

Marita had eierstokkanker, ze is drie jaar ziek geweest.  

Op haar laatste verjaardag vroeg ik of ze een tattoo bij 

me wou zetten. Kort daarvoor had ze me een ring 

gegeven met haar vingerafdruk en de tekst ‘Leve het 

leven’ erop. Maar ik was bang om die kwijt te raken, 

omdat ik altijd alles verlies. Marita had nog nooit een 

tattoo gezet, maar schrok er absoluut niet voor terug. 

In een Veghelse studio tatoeëerde ze haar eigen 

ontwerp op mijn pols. De ring heb ik gelukkig nog 

steeds, maar ik weet heel zeker dat ik haar tattoo nooit 

zal verliezen.”

Tekst Edwin Timmers Foto’s Edith Verhoeven
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RENÉ  
VAN KESSEL (42) 
is timmerman  

‘Het is verslavend’
“Het kleine kruisje op mijn linkerarm zette ik zelf op mijn 

zestiende. Vrienden van mij hebben het ook, het doet me 

nog steeds iets als ik dat kruisje bij hen zie. Het schept 

een band en het herinnert me aan de mooie tijd die we 

hadden in jongerencentrum De Ploeg. In dezelfde tijd 

zette Mario van Lijssel de tattoo op mijn linker- 

schouder met een passerpunt en gewone inkt. Het moest 

zo’n anarchismeteken worden, maar het lijkt meer op  

een krakeling.

De eerste tattoo waarvoor ik bewust koos en zelf het  

ontwerp maakte, is de band om mijn rechterarm. Ik was 

toen 26. Deze wil ik binnenkort breder laten maken,  

zodat hij meer in verhouding is met de zonneschijf 

erboven. Maar ook omdat je tegenwoordig al die barbies 

met zo’n smalle band ziet lopen. Bij die meiden is de band 

trouwens niet helemaal rond; dat is ze te pijnlijk. Ik heb 

sowieso iets met rond, dat dingen één zijn. 

Twaalf jaar geleden trouwde ik met Erica. We lieten allebei 

een trouwring tatoeëren omdat trouwen, net als een  

tattoo, voor het leven is. De ringen passen in elkaar: wat 

bij haar zwart is, is bij mij wit, en andersom. Voor de  

tattoo op mijn rug liet ik me inspireren door de zanger 

van de Red Hot Chili Peppers. Ooit wil ik nog een Bob 

Marley tattoo, ik ben namelijk een enorme reggae fan. 

Tattoos zijn verslavend.  

Er komt er zeker nog een bij, maar ik neem de tijd.“
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ROGIER  
VAN LIEMPD (42) 
is tatoeëerder  

‘Vroeger vond ik tattoos stom’
“Mijn vriendin en ik wonen met onze vier  

kinderen ongeveer zeven jaar in Berlicum. 

Tattoos zijn voor ons heel normaal. Ik kom uit 

Eindhoven, deed er het grafisch lyceum en  

werkte als offsetdrukker. Feitelijk werk ik nog 

steeds met inkt.

 

Ik leerde het vak in de shop waar ik als klant  

kwam. Ze zagen mijn interesse en vroegen me 

na verloop van tijd of ik het wilde leren. In 2012 

opende ik mijn eigen shop, All Style Tattoo & 

Piercing, in Beek en Donk. En dat terwijl ik als 

jonge tiener ooit zei dat je stom bent als je 

een tattoo laat zetten. Tja, toen was ik nog niet 

besmet. Bijna dagelijks zie ik dat je mensen 

echt gelukkig kunt maken met een tattoo.  

Tv-programma’s belichten vaak alleen de  

emotionele kant van tattoos. Ook ik hoor zo nu 

en dan heftige verhalen – soms ben ik net een 

sociaal werker. Maar niet achter alle tattoos zit 

een levensverhaal. Veel mensen vinden het  

gewoon een mooie versiering van hun lichaam.

 

Zelfs na al die jaren is het nog steeds span-

nend om een tattoo te zetten, het moet in één 

keer goed. Vaak zet ik maar een paar lijnen, 

door schaduw en grijstinten toe te passen zie 

je de tattoo tot leven komen. Mijn klanten zijn  

wandelende visitekaartjes.”
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ARNO 
JANSEN (40)
is fietsenmaker bij Guus van Buuren

‘Ze noemen me Jense Creatief’
“Een tattoo moet niet te groot worden; ik 

werk ten slotte in een winkel waar zowat 

heel Balkum komt. Van kleins af aan wilde 

ik er al een. Liefst een die niemand op de 

wereld heeft. En iets dat blijft, want het is 

niet zo dat je na een jaar een gum pakt en 

‘m eraf haalt. Thuis hadden ze er niets op 

tegen. Mijn zwager heeft al sinds zijn  

zestiende een tattoo.

Ik dart sinds mijn veertiende; tot voor kort 

op een heel aardig niveau. Ik stond  

bekend om mijn creatieve finishes, 

vandaar mijn bijnaam Jense Creatief. In 

Frappant dronken we indertijd voor en na 

het darten ontzettend veel Hoegaarden 

witbier.  

Toen ik erachter kwam dat mijn buurman 

een tattooshop had, was het zo geregeld. 

Het moest het logo van Hoegaarden 

worden. Zonder kleuren, gewoon een  

ouderwetse zwarte. Het plaatje haalde ik 

van internet. De tekst Anno 1445 verving 

ik door Arno 1973, mijn naam en  

geboortejaar. Ik denk dat je nog eerder de 

Staats- loterij wint, dan dat je iemand vindt 

met dezelfde tattoo. Misschien komt er 

nog een tweede bij. Wat weet ik nog niet. 

In ieder geval niet het logo van Bavaria.” 
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DRUGS  
Drinken mag je tegenwoordig niet meer voor 
je achttiende, maar daar doen je ouders  
misschien niet eens zo moeilijk over. Nee, dan 
dat andere d-woord: drugs. Bij het geringste 
vermoeden van gebruik slaan thuis al snel 
de stoppen door, dus daar houd jij wijselijk je 
mond over. Maar drugs zijn overal, dat weet 
iedereen van jouw leeftijd. Dus mocht je in de  
verleiding komen, lees dan deze tips even.  
Dan weet je zeker dat je niet out gaat. Blijft 
het thuis ook lekker rustig.

Drinken tot sluitingstijd en dan afteren bij iemand thuis. Muziek op, drugs erin 

en doorgaan tot de volgende dag; de studerende dochter van een vriendin  

(die natuurlijk niet met haar naam in BaMi wil) ziet het haar huisgenoten regel-

matig doen. “Ze nemen een half pilletje op een dancefeest en een sleutelpuntje 

speed of coke als ze met z’n allen thuis zijn. Die nacht hebben ze de grootste 

lol. Vervolgens zijn ze drie dagen stikchagrijnig”, grinnikt ze. Ze vertelt het alsof 

we het over een aerobicsklasje hebben – de normaalste zaak van de wereld. 

“Als ik op school zeg dat ik wat pillen nodig heb, zit er morgen een zakje in mijn 

tas. Iedereen kent wel iemand.” 

DRUGS ZIJN OVERAL

‘Maar goed, dat is in de grote stad’, hoor ik je moeder denken. Een beetje naïef, 

inderdaad. “Als je even rondvraagt, kun je overal aankomen. Ook harddrugs,  

ook in Berlicum”, stellen onze wijkagenten Maarten van Lankveld en Olof de 

Bekker nuchter. “In januari pakten we nog een dealer op in Sint-Michielsgestel.” 

Tekst Laura van der Burgt

JE BENT JONG EN 
JE PROBEERT WAT



foto laat zien waarop je ligt te stuiptrekken 

met zes man bovenop je: “Dat heb ik echt 

meegemaakt, die jongen was niet te  

houden. Hij schrok zich rot van die foto”, 

zegt de wijkagent. 

1. WEET WAT JE KOOPT 
Als je drugs wilt gaan gebruiken, koop 

ze dan vooraf, bij iemand van wie je (via 

via) mag aannemen dat hij geen rommel 

verkoopt. Een vreemde op een feest zou 

je gemakkelijker slechte kwaliteit verkopen, 

dan iemand die jouw vrienden kent en de 

kans loopt je terug te zien. 

Op pillreports.com staan testresultaten van 

xtc-pillen die wereldwijd in omloop zijn. Je 

herkent ze aan de kleur en/of de opdruk.  

Of laat een stukje testen, zo weet je of ze 

veilig zijn. 

Ze merken dat ouders vaak een vertekend 

beeld hebben van drugs: “Twee jongens, 

die ’s avonds in een auto zitten, zijn al snel 

verdacht. Dat is lang niet altijd terecht”, weet 

Maarten. “Drugs zijn juist aanwezig op  

plekken waar ouders het níet zo snel ver-

wachten; op feesten, in cafés, op festivals.” 

Drugs zijn dus overal. En het is nog logisch 

ook. Een pilletje xtc is even duur als een 

pilsje en je kunt er de hele nacht op feesten. 

Speed houdt je net zo lang wakker en 

kost nog minder - gemiddeld zeven euro 

per gram (ongeveer tien lijntjes), de roes 

van ghb ervaar je voor vijf euro per buisje. 

Alleen coke is duurder. Daar betaal je vijftig 

euro per gram voor, maar daar kun je dan 

zeker tien keer van snuiven.  

Een aantrekkelijk alternatief dus, die drugs, 

met de almaar stijgende horecaprijzen. Je 

kunt er bijna vanuit gaan dat óók jij vroeg of 

laat in de verleiding komt. Daarom:  
LEES DEZE TIPS EVEN.  
Want je wilt echt niet wakker worden in een  

ziekenhuisbed met je moeder en wijkagent 

Olof de Bekker naast je, terwijl hij je een 

‘ALS IK OP SCHOOL 
ZEG DAT IK WAT 

PILLEN NODIG HEB, 
ZIT ER MORGEN EEN 
ZAKJE IN MIJN TAS. 

IEDEREEN KENT  
WEL IEMAND’
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2. NEEM KLEINE HOEVEELHEDEN
Zéker als je het voor het eerst probeert - 

maar beter ook daarna - begin je met kleine 

beetjes, want je weet niet hoe je lichaam 

reageert. Neem bij xtc bijvoorbeeld een 

kwart pilletje en wacht een uur. Je kunt altijd 

meer nemen als je niks voelt. Als je teveel 

ineens neemt, moet je maar hopen dat er 

iemand in de buurt is die weet wat hij moet 

doen.

3. VERTEL JE VRIENDEN WAT JE NEEMT 
EN LET OP ELKAAR 
Zorg ervoor dat er altijd iemand nuchter 

blijft en vertel die persoon wat je neemt. 

Mocht er iets misgaan, dan kan de BOB 

ervoor zorgen dat je de juiste hulp krijgt.  

Bij een overdosis xtc, speed of coke gaat het 

vaak om oververhitting, al dan niet  

gecombineerd met hoofdpijn, misselijkheid, 

braken en uitputting.  

Goed te behandelen, maar toch. Gebruik je 

teveel ghb, of combineer je dit met  

alcohol, dan ga je out. Dat is geen coma, 

maar een diepe slaap van een paar uur, 

waarin je onderkoeld kunt raken of kunt 

stikken in je braaksel. Als een van je  

vrienden dit overkomt, leg je hem dus op 

zijn zij en zorg je ervoor dat hij warm blijft.

GHB (EEN MENGSEL VAN 
INDUSTRIËLE  

VELGENREINIGER EN 
GOOTSTEENONTSTOPPER) 

IS ZEER VERSLAVEND.  
VAN ÉÉN KEER WORD JE 

NIET VERSLAAFD,  
MAAR VAN EEN HEEL 
WEEKEND INTENSIEF  

GEBRUIKEN WEL

4. ZORG DAT JE FIT BENT
Door van tevoren goed te slapen en te 

eten, voorkom je dat je uitgeput raakt. Om 

oververhitting te voorkomen, draag je  

luchtige kleding. Dus meiden, bewaar die 

leren broek maar voor een andere keer. 

5. COMBINEER NOOIT MET ALCOHOL
Bijna altijd als het serieus misgaat, komt 

dat door een combinatie van drank en 

drugs. Neem het verhaal van Marc (echt 

gebeurd, maar niet in ons dorp) die zo slim 

was na een hele nacht drank nog wat ghb 

te nemen. “Hij had het bewustzijn van een 

baby. Kreunen, grijpen met zijn armen. 

Hij poepte zelfs in zijn broek”, vertelt een 

vriend later vol afkeer. “We hebben hem in 

een laken gewikkeld en in de auto naar zijn 

logeeradres gebracht. We reden met open 

ramen, kokhalzend van de stank.” Met Marc 

kwam het goed, maar de kater bij hem en 

iedereen die hem out zag gaan, bleef lang 

hangen. 

6. KEN JE GRENZEN
`Als je je hoofd erbij houdt, zal er niet snel 

iets misgaan. Maar als je te vaak, te lang en 

teveel drugs gebruikt, of als je het  

combineert met alcohol, kun je last krijgen 

van depressiviteit, hartproblemen,  

aantasting van je geheugen en psychoses. 

En dat zijn alleen de gezondheidsrisico’s die 

we kennen, want de lange termijneffecten 

van nieuwere drugs als xtc en ghb zijn nog 

niet bekend. Wel staat vast dat ghb - een 

mengsel van industriële velgenreiniger en 

gootsteenontstopper - zeer verslavend is. 

Van één keer word je niet verslaafd, maar 

van een heel weekend intensief gebruiken 

wel. Afkicken is zo heftig, dat je dat onder 

medische begeleiding moet doen. Daar is 

inmiddels een wachtlijst voor.

Voordat de paniek bij je ouders toeslaat: 

“Berlicum heeft geen drugsprobleem en het 

gaat zelden mis in ons werkgebied”,  

benadrukken onze wijkagenten. Toch kan 

wat eerlijke informatie volgens ons geen 

kwaad.  

Dus kijk eens op www.drugsenuitgaan.nl,  
www.drugsinfo.nl en www.unity.nl.  
Daar lees je alles over soorten drugs, de 

effecten en de risico’s.  

Op spuitenenslikken.bnn.nl staan  

daarnaast filmpjes van mensen onder 

invloed. Zoek ook eens op YouTube naar 

‘overdose’, heel verhelderend. 

Voor de goede orde: wij van BaMi oordelen 

niet. Maar toch hopen we dat jij snapt dat je 

lijf niet is gemaakt voor gootsteenontstop-

per. En als je hoort dat gedumpt xtc-afval 

kan zorgen voor zeer ernstige bodemveron-

treiniging, moet jij ook inzien dat we het hier 

hebben over Troep met een hoofdletter T. 

Dus. Houd je hoofd erbij hè?

 

Feest ze. 

Dit artikel is gemaakt met dank aan  

drugsexpert Charles Dorpmans van  

verslavingsinstelling

Novadic Kentron en Marieke van de Camp, 

verpleegkundige bij EMS.
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WONDEN 
SCHOONMAKEN MET 
BENZINE 
BaMi appt met Lieke Wagenaars in Sierra Leone. 

Hebben ze daar WiFi dan? Jazeker!

• Lieke Wagenaars (23), verpleegkundige

• 
THUIS: bedient in de Gouden Leeuw, 

korfbalt bij BMC en smeert 

boterhammen op de Theresiaschool

• 
UIT: vrijwilliger in Sierra Leone

Tekst Marlie van Zoggel  Foto’s Lieke Wagenaars

Lieke? Hebben we verbinding?

Dat moet je even uitleggen! Ik dacht dat Sierra Leone één 
van de armste landen ter wereld was?

Oké, dat verklaart! Hoe komt een Berlicumse vrouw in de 
Afrikaanse wildernis terecht?

Om naar Sierra Leone te gaan?

En werken jullie daar nu als verpleegkundige?

ECHT? Ai! Dat klinkt heel pijnlijk…

Zijn er ook dingen meegevallen? 

Oké! Werk ze. En oppassen met die benzine hè! ;-)

En hoe is dat?

Jazeker! Mijn WiFi is hier beter dan in Berlicum ;-)

Klopt. Echt heel arm!! Maar ik woon in een huis van een 
internationaal bedrijf, dus vandaar…

Ik ben hier 4 maanden om vrijwilligerswerk te doen. Ik 
riep al jaren dat ik naar Afrika wilde en afgelopen oktober 
kreeg ik die kans

Ja, ik ben afgelopen zomer afgestudeerd als  
verpleegkundige. Een klasgenoot vertrok voor 2 jaar naar 
Sierra Leone, zij vroeg of ik meeging!

Ik loop mee in een ziekenhuis dat is gespecialiseerd in 
oogbehandelingen

BIZARRRR!!! Ze zijn heel creatief met weinig middelen. 
Zo moeten ze soms open wonden schoonmaken met 
benzine

Ja, het is geen JBZ ;-)

Doe ik! Tot in april!

Heel veel dingen!! De natuur is supermooi. En de 
mensen zijn echt heel lief en dankbaar voor het werk dat 
we doen. Over werk gesproken...Ik moet weer aan de 
slag!
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Als we commercieel medewerker Marijn van Lith en directeur Gerard Groot van Rivez 
spreken, verkennen ze net hun nieuwe kantoorruimte aan Braakven 79. Vanaf 
1 maart 2014 is dit de nieuwe werkplek van het assurantieadviesbureau. 

”Onze specialisten zijn steeds mobieler, ze 

hebben niet altijd een vaste kantoorplek 

nodig. Het aantal vierkante meters van ons 

kantoor aan de Hoogstraat hadden we  

daarom eigenlijk niet nodig”, verklaart 

Gerard Groot de verhuizing. “Deze plek past 

beter bij ons én we blijven prominent  

aanwezig in het dorp.” Iedereen is  

welkom om bij Rivez binnen te lopen voor 

een persoonlijk advies. Daar is nog steeds 

veel behoefte aan, merkt Gerard: “Juist nu 

klanten veel informatie over verzekeringen 

online kunnen vinden, is een specialist met 

de juiste kennis heel belangrijk.”

VUIST MAKEN

Rivez is een groot assurantiekantoor 

met veertig medewerkers en kantoren in 

Helmond, Venraij en Nistelrode. Zij onder-

steunen particulieren en ondernemers met 

verzekeringen en hypotheekadvies. Rivez 

heeft volmachten van alle grote  

verzekeraars, de medewerkers kunnen zelf 

polissen opmaken en producten op maat  

ontwikkelen. “Door de grootte van de groep 

kan Rivez een vuist maken naar  

verzekeraars”, vertelt Marijn van Lith.  

“Vooral bij het afhandelen van schade 

 kunnen ze niet om ons heen.” 

VOETBALLEN BIJ BMC

Marijn is in Berlicum het gezicht van Rivez. 

Hij woont (nog) in Schijndel, maar groeide 

voetballend op bij BMC in Berlicum.  

Als kleine jongen wist hij al dat hij later op 

kantoor wilde werken. Tien jaar geleden 

begon hij als stagiair bij assurantiekantoor 

Ad van de Broek, dat later deel is gaan  

uitmaken van Rivez. “Ik ken alle klanten van 

naam. Ik vind het fijn om goede gesprekken 

met ze te voeren en ze écht uit de brand 

te helpen, als het nodig is.” Marijn kijkt nog 

eens rond en schenkt koffie bij. Hij verheugt 

zich zichtbaar op zijn nieuwe kantoor.

RIVEZ VERHUIST, 
MAAR BLIJFT DICHTBIJ

Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Edith Verhoeven

Rivez
Braakven 79 
5258 AH Berlicum

088-8000900 (nieuw)
info@rivez.nl
www.rivez.nl

Advertorial



LANG EN 
BREED BEKEND 
Tekst Anneke van Eijk  Foto’s Claartje ten Have

Binnenblieken
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LANG EN 
BREED BEKEND 

Iedereen kent het, het oude huis van 
de burgemeester, aan de Hoogstraat 
114. Dit statische, bijna monumentale 
pand uit 1900 valt op door de  
prachtige glaspartijen, de grote erker 
en de ligging in het hart van het dorp. 
Regisseur en programmamaker Leo 
van de Wouw opent speciaal voor  
BaMi zijn deuren.

Leo en zijn vrouw Rita kochten hun huis in 1994, op Tweede 

Kerstdag. “We dachten altijd: dit is te duur en te groot. Maar 

na een lange periode stond het nog steeds te koop, toen zijn 

we toch gaan kijken. En tja… dan ben je verkocht.” Het huis 

werd ruim honderd jaar geleden gebouwd voor burgemeester 

Godschalx. “Alles ademt status uit. Neem de trap, die vind ik 

prachtig”, vertelt Leo. “Het is het sieraad van het huis, tijdens 

kerst versieren we hem met guirlandes en lichtjes.”

HART

“De keuken is het hart van ons huis. Ondanks de prachtige eet-

tafel in de woonkamer eten we altijd hier”, vertelt Leo.  “Alles  

gebeurt in de keuken: we eten met vrienden, maar ik ontvang 

er ook klanten. Ik ben dol op het originele melkraampje, daar 

kwamen ze vroeger melk door brengen. Dat soort elementen 

moet je koesteren.”

TE LEEN

Qua constructie en indeling hebben Leo en Rita niets aan de 

woning veranderd. “We hebben het enkel gemoderniseerd: 

dubbele beglazing, nieuwe ketel, dak en goten. Ook hebben 

we hebben het huis laten knipvoegen, een zeer specialistische 

klus. We hebben respect voor het huis”, benadrukt Leo. “We 

hebben het te leen, het moet er over honderd jaar nog staan.” 



ORANJERIE

De voorzijde van het huis van familie Van de Wouw is 

imponerend, maar nog verrassender is de uitgestrekte 

tuin met hoge bomen en een oranjerie. “Met een beetje 

zon kun je hier al lekker zitten. Ook in de winter is dit 

een fijn plekje, net als de serre. Heerlijk om een boek te 

lezen op zondagochtend.”

RAADSELS

Door de rijke historie zijn er ook wat raadsels, waar zelfs 

de huidige bewoners geen antwoord op hebben. “Er is 

een kelder waar we met geen mogelijkheid in kunnen. 

Wat daar verborgen ligt? Geen idee. Je kunt door de 

tralies naar binnen kijken, dan zie je pekelbakken staan. 

En dan zijn er de karakteristieke, witte zwanen op het 

huis. Geen idee wat daar de betekenis van is”, zegt Leo. 

Ook het beeld in de erker draagt een geheim met zich 

mee. “Dat is de Moor. Een antiek kunststuk dat we van 

vrienden kregen. In zijn ene hand heeft hij een kaars en 

in zijn andere hand heeft hij ook iets gehad. Maar wat…? 

Een raadsel.” 

Rest ons de vraag: heeft Leo geen last van de drukke 

Hoogstraat? “Dat valt erg mee, we merken er weinig van 

door de dubbele beglazing. En bij het uitrijden moet je 

gewoon een beetje brutaal zijn. Als je half op de weg 

staat, stoppen ze wel. En dan zwaai ik altijd even”, lacht 

Leo. Wij zwaaien voortaan vrolijk terug.

‘WE HEBBEN RESPECT 
VOOR DIT HUIS, WE 
HEBBEN HET TE LEEN. 
OVER HONDERD JAAR 
MOET HET ER NOG STAAN’ 
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Wat hield de Moor ooit in zijn andere hand vast? 
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Wij zijn Met Stip Media, het regionale reclame-
bureau dat alle aspecten van het communicatie-
veld beslaat. Denk hierbij niet alleen aan 
advertentieopmaak, drukwerk en belettering, 
maar ook websiteontwerp, conceptontwikkeling 
en de vormgeving van uw huisstijl. 
Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? 
Neem dan contact met ons op!

Eindejaarsdrukwerk voor Elektro van Santvoort

Spandoek voor Van Bebber

Busbelettering voor Bloemsierkunst Ebronia

Overbeeke 5 • Berlicum • www.metstipmedia.nl

T 073-7600192 • info@metstipmedia.nl



VERZEKERINGSAGENT KIEST VOOR 

STRAATSTENEN        
De straatstenen op de vloer van zijn nieuwe kantoor 
komen uit de tuin van zijn oude huis aan de Wamberg, 
de plek waar hij begon als een van de eerste zzp-ers in 
de wegenbouw. Ooit opgeleid als verzekeringsagent 
koos Martijn van Roosmalen uiteindelijk - tot schrik 
van zijn moeder - voor de straatstenen. Het verhaal 
achter Ro-Infra bv.

Tekst Marenna van Reijsen  Foto Claartje ten Have

Martijn vervulde eerst nog trouw zijn dienstplicht, maar in 1991 reed toch echt het busje van 

Gebr. Van Kessel voor en daar ging hij met zijn broodtrommel. In 2004 kocht hij zelf een bus, 

nu heeft hij een bedrijf dat vijftien man aan de slag houdt. Hoe dat zo is gekomen? Werkend 

als zzp-er kreeg Martijn steeds meer aanvragen, ook om grote werken compleet aan te  

nemen. De risico’s werden groter. Martijn besloot in 2008 te stoppen als zzp’er en een bv op 

te richten, Ro-infra bv: “In vijf jaar heb ik een vaste klantenkring opgebouwd, met vooral  

gemeenten als opdrachtgever.” Zijn vrouw Arrianne zorgt voor de administratieve onder- 

steuning en speelt daarmee een belangrijke rol. “Sinds een jaar werken we vanuit ons nieuwe 

kantoor aan de Milrooijseweg 75B. Een locatie waar we heel blij mee zijn, ideaal om te wonen 

en te werken.” 

ZEBRAPAD OP HET PLEIN

Ro-infra bv is een wegenbouwbedrijf dat 

grondwerk, rioolwerk, bestratingen,  

asfaltering, groenvoorzieningen én de  

levering van materialen verzorgt. “We 

voeren projecten van a tot z uit, van bomen 

rooien tot opbouwen, inclusief al het 

grondwerk”, vertelt Martijn. In Sint-Michiels-

gestel verzorgt zijn bedrijf het onderhoud 

aan het riool en de wegen: “In Berlicum 

legden we bijvoorbeeld het zebrapad tussen 

de Jumbo en de Rabobank aan.” Een project 

waar hij echt trots op is, is het opknappen 

van de hoofdstraat van het winkelcentrum 

in Son en Breugel. “Het was technisch een 

mooi project, maar ook onze aanpak - korte 

lijnen met alle betrokkenen, vooral de  

winkeliers - maakte het tot een succes.” 

‘SINDS EEN JAAR WERKEN WE 
VANUIT ONS NIEUWE KANTOOR 
AAN DE MILROOIJSEWEG 75B. 
IDEAAL OM TE WONEN EN TE 
WERKEN’

GEHEIM

Tijdens het gesprek gaat een paar keer de 

telefoon. “Bestel maar drie kuub stelspecie 

en drie kuub stampbeton”, beslist Martijn. 

Om er daarna tegen ons aan toe te voegen: 

“Ze bellen mij rechtstreeks en ik sta meteen 

voor ze klaar. Ons geheim? Kwaliteit leveren, 

je afspraken nakomen en met mensen om 

kunnen gaan, daar gaat het om”.

41bami

Ro-infra B.V. 
Milrooijseweg 75b, 
5258 KG Berlicum Nb

073 503 6241
info@ro-infra.nl 
www.ro-infra.nl

Advertorial
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GOUDSATÉ
        DAAR KUNNEN 
WE TROTS OP ZIJN
Tekst Nanneke van Drunen  Foto’s Edith Verhoeven

Zet een grote pan water op het vuur,  
gooi er recht vanuit de diepvries zo’n  
keihard, bruin pakketje in en na tien  
minuten heb je een dampend sateetje  
op je bord. Lekker bij de bami, of om te 
soppen met een stuk stokbrood.

Dikke kans dat je warme bundeltje er een is uit de fabriek 

van Goudsaté. De eigenaar is er één van ons: dorpsgenoot 

Ton Schouten. “We maken zo’n 30.000 kilo per jaar”,  

vertelt hij. “Alles wordt handmatig in blokjes gesneden, 

gemarineerd en aan houten stokjes of metalen spiesen  

geregen. Daarna worden de sateetjes verpakt en  

ingevroren.” Toch leuk om te weten, als je bij de Jumbo 

weer eens een Goudsateetje in je karretje gooit.

LEKKERRR
    BIJ DE BAMI     

  

Gruts
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Typ de woorden ‘huiskamerrestaurant’ en ‘Amsterdam’ 
in en Google levert je 16.000 resultaten. Typ ‘huiskamer-
restaurant’ en ‘Middelrode’ in en je krijgt er 33. Geen  
daarvan is echter een huiskamerrestaurant! En dat terwijl 
er toch echt een te vinden is in Middelrode. Heeft deze 
‘Randstad-trend’ überhaupt bestaansrecht in een dorp 
van ongeveer 1.500 inwoners? 

TINEKE OERLEMANS:

EEN HUISKAMERRESTAURANT 
HEB JE ÉCHT ALS HOBBY

Tineke Oerlemans runt sinds november 

2010 een tuin- en huiskamerrestaurant 

in Middelrode. “Jaren geleden deed een 

Engelse vriendin me het idee aan de hand, 

maar toen zag ik het totaal niet zitten”, 

vertelt ze. “Drie jaar geleden werkte ik een 

paar maanden als hoofd keuken in een 

chambre d’hôtes in Frankrijk. Het deed me 

zo goed dat mensen van mijn eten genoten, 

dat ik serieus ging nadenken over een eigen 

huiskamerrestaurant. Ik peilde de interesse 

bij familie en vrienden en in no time was 

‘Tineren’ een feit.” 

GEEN OFFICIEEL RESTAURANT

Sindsdien schuiven maximaal tien mensen 

op vrijdagavond bij Tineke aan. Een andere 

avond is in overleg ook mogelijk. Het 

concept is simpel: hobbykok Tineke zet een 

maaltijd voor je op tafel. Omdat het geen

Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Edith Verhoeven



officieel restaurant is, wordt geen  

alchoholvergunning afgegeven. Drank breng 

je dus zelf mee. “Ik kook een driegangen- 

diner en gebruik zoveel mogelijk biologische 

producten. Die koop ik vaak in de omgeving. 

Maar ik maak ook veel zelf. Waarom zou ik 

brood bij de supermarkt kopen als ik het 

zelf kan maken? En ook kruidenboter uit 

een kuipje komt hier niet op tafel.” 

Eters kunnen van tevoren aangeven wat ze 

niet kunnen, mogen of willen eten. “Ik vind 

niets vervelender dan uren in de keuken te 

staan, om vervolgens te horen dat iemand 

iets niet kan eten. Ik kook omdat ik het leuk 

vind en ben blij als ik anderen zie genieten 

van het eten en de sfeer. Mensen betalen 

een onkostenvergoeding voor het eten.  

Een huiskamerrestaurant heb je écht omdat 

je het leuk vindt om te doen.”

NOSTALGIE 

“Gasten kunnen zelf plaatjes draaien.  

En dan bedoel ik niet dat ze een playlist 

op een iPod kunnen samenstellen, nee ze 

kunnen echte grammofoonplaten draaien”, 

lacht Tineke. “Uiteraard mogen ze een kijkje 

in de keuken nemen, bijvoorbeeld om mijn 

authentieke AGA-fornuis te bewonderen. 

Maar meehelpen of een uitgebreid gesprek 

voeren, zit er niet in. Ik ben geen chef-kok 

en moet me concentreren. Maar dat is de 

moeite elke keer meer dan waard.”
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’T PEKSKE
“Mijn overgrootvader, Haske Vorstenbosch, had rond 1900 een boerderij 

aan de Werststeeg. Van het boerenbedrijf kon hij nauwelijks rondkomen, 

daarom ging hij erbij werken op een asfalteermachine. Hij hielp aan de 

doorgaande weg van Den Bosch naar Nijmegen, een van de eerste we-

gen die met pek werden geasfalteerd. Daar hield hij de bijnaam De Pek 

aan over. Ook zijn zoon Jos en mijn vader kregen dezelfde bijnaam. Bij 

mijn geboorte kwam Prins Rien Smulders met zijn hele gevolg op bezoek, 

om te vieren dat er weer een Pekske was bijgekomen. Ook mijn broers 

Boy en Ferry noemen ze De Pek. Toen ik mee ging doen aan de Zever- 

dursaovunden, hoefde ik niet lang na te denken over mijn bijnaam: dat 

werd ’t Pekske. Veel mensen uit de carnavalswereld kennen mijn echte 

naam niet eens. Mijn ouders zeggen wel gewoon Jeroen en op mijn werk 

als verfmaker in Den Bosch noemen ze me ook bij mijn voornaam. Maar 

in de kroeg zeggen ze alleen maar Pek of Pekske. Ik vind dat wel grappig.”

PEP
“Ik was een jaar of zestien, toen ik met een stel vrienden aan de bar zat 

en we voor iedereen een bijnaam verzonnen. Zo ontstonden namen als 

de Knot en de Koet. Voor mij bedachten ze Big-Black-Bierbuik-Body- 

Building-Papa-Pep. Dat werd snel afgekort tot Pep. Die naam vonden ze 

wel bij me passen, omdat ik steeds drukker word als ik moe ben. Niet van 

de pepmiddelen hoor, ik zit zo gewoon in elkaar. Eigenlijk doe ik precies 

het tegenovergestelde van wat je zou verwachten. Als we tijdens carnaval 

lang moeten doorwerken, loop ik nog zingend door de Gouden Leeuw. 

Zolang ik niet ga zitten, blijf ik doorgaan. Iedereen noemt me Pep, zelfs 

mijn moeder, broers en zussen. Alleen mijn vader en wat oude leraren 

noemen me nog Arjen. Ooit belde mijn vader naar mijn werk en vroeg 

naar Arjen. ‘Die werkt hier niet’, zeiden ze. Ze wisten gewoon mijn naam 

niet! Om verwarring te voorkomen, staan op mijn visitekaartje nu mijn 

beide namen. Maar dat is vooral voor mensen van buiten het dorp. In 

Berlicum ben ik gewoon Pep.”

ALIAS
Tekst en foto’s Bart Coolen
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VRAGENVUUR          
Hebben jullie ook een brandweervliegtuig? Hoe zwaar 
is een brandweerslang? De 6-jarige Lucas Verhoeven 
vuurt in rap tempo vragen af op brandweerman René 
Hoezen. “Je moet wel sterk zijn, maar die slang dragen 
we met z’n tweetjes hoor”, vertrouwt hij Lucas toe.

In zijn glimmende brandweerjas met helm én blusapparaat vraagt Lucas vandaag aan René 

alles wat hij wil weten over de brandweer. “Brandweervliegtuigen hebben we niet in Berlicum, 

maar die zijn overal zo snel dat we die hier niet nodig hebben”, vertelt René. “Kun jij goed 

basketballen?”, vervolgt Lucas snel, “want dan moet je toch ook goed kunnen mikken?” René 

vertelt dat hij wel heeft gebasketbald maar niet zo goed kon scoren. Volgende vraag: “Speel 

jij op de kermis het spel met de vlammetjes omschieten?” René moet hard lachen: “Jahaa, dat 

doe ik ook.” Lucas verklapt dat hij het heel goed kan. 

Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Nanneke Hoevenaars

SERVET IN BRAND

Nog een geheim dan; beide mannen maken wel eens een 

brandje om het dan snel te blussen. “Hoe word je een 

echte brandweerman?”, wil Lucas weten. René vertelt 

dat hij twee jaar lang ’s avonds naar school is geweest en 

nog steeds vaak oefent. “Want een echte brand is heel 

agressief”, waarschuwt hij. Ook Lucas is weleens flink 

geschrokken van het vuur, toen hij thuis een servet in een 

kaars hield. 

De vrijwillige brandweer in Berlicum rukt tussen de 60 

en 70 keer per jaar uit, vaak ’s nachts. “Dan praten we 

nog even na in de kazerne want slapen lukt daarna niet 

meer”, vertelt René. “De brandweer is een hobby, maar 

wel een waar mensenlevens op het spel staan.” 

Kleine mensen, grote dromen
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DROOM

Lucas wordt ongeduldig, hij wil naar de  

brandweerauto’s. Thuis heeft hij een grote 

verzameling, maar hier in de kazerne staan 

de echte. Vol zelfvertrouwen klimt hij de rode 

brandweerauto in. Hij knijpt even in het stuur,  

dit is geen droom! Zijn ogen glunderen als 

hij even later een dikke straal water over het 

Dorpsveld spuit.
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SUPERSTOM
DAT HET NIET DOODENG IS OM ’S NACHTS ALLEEN NAAR HUIS TE FIETSEN  

DAT IK ZO’N SLECHT MOBIEL BEREIK HEB IN MIJN EIGEN HUIS DAT WE EINDELIJK EEN 
HEMA HEBBEN DAT DAT VERVALLEN HUIS ER TEGENOVER NOG STEEDS NIET IS  

AFGEBROKEN DAT WE OOK OP ZONDAG NAAR DE JUMBO KUNNEN DAT DE GROTE POTTEN 

CALVÉ PINDAKAAS ALTIJD OP ZIJN ALS IK KOM DAT ER NOG ZOVEEL  

SPECIAALZAKEN ZIJN DAT DIE TUSSEN DE MIDDAG ALLEMAAL OP ANDERE TIJDEN 

SLUITEN EN IK ALTIJD VERKEERD GOK DAT HET AA-DAL BINNENKORT NOG MOOIER WORDT 

DAT DE BUS NAAR DEN BOSCH OP KONINGSDAG MAAR EENS PER UUR GAAT 

DAT JE MET DE FIETS ZÓ IN DE STAD BENT DAT OERLELIJKE, ONGEZELLIGE 

MERCURIUSPLEIN DAT MENSEN ELKAAR GROETEN OP STRAAT DAT JE AUTO’S DIE 

VAN HET MERCURIUSPLEIN KOMEN, VOORRANG MOET GEVEN DE KIEVITEN IN 

HET WEILAND NAAST ONS HUIS DAT IK NIET MEER IN BERLICUM NAAR DE KERK KAN 

ZOMERPOP DAT HET EEN EEUW DUURT VOORDAT JE EEN BETAALBAAR HUURHUIS 

KRIJGT DAT JE BINNEN EEN MINUUT IN HET GROEN ZIT, ÓF OP DE SNELWEG DAT IK IN MIJN 

EIGEN WIJK EEN PARKEERBOETE KREEG OMDAT MIJN AUTO IN HET GRAS STOND 

DAT MIJN BUURVROUW DE AGENT TOEN FLINK DE WAARHEID ZEI DAT ER NOG STEEDS TE 
WEINIG PARKEERPLAATSEN ZIJN BIJ HET SPORTPARK DAT DE PRACHTIGE NIEUWE 

BIEB BIJNA ALTIJD OPEN IS DAT DE TENNISCLUB OM 24:00 UUR MOET SLUITEN 

HET KANAALFEEST DAT DE DEPENDANCE VAN HET GEMEENTEHUIS ZO WEINIG OPEN 

IS DAT JE ZOVEEL VERSCHILLENDE SPORTEN KUNT BEOEFENEN DAT ER NOG STEEDS 

MENSEN ZIJN DIE HUN HOND OP DE STOEP LATEN POEPEN DAT IEDEREEN ELKAAR 

KENT DAT IEDEREEN ELKAAR KENT

DEEL JOUW SUPER/STOMME DINGEN MET ONS OP FACEBOOK.
DE BESTE REACTIES GOOIEN WE IN DE VOLGENDE BAMI!

WWW.FACEBOOK.COM/BAMIMAGAZINE



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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