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Losse nummers € 2,50
Nummer 9, voorjaar 2016

 Een plaat moe t ove r t u igen,
       CONCEPT ARTIST STIJN TEKENT

EROP LOS

‘MAAR WEINIG MENSEN 
MAKEN EEN PRAATJE’
EINDELIJK OP BEZOEK BIJ DE MAN
MET HET WITTE HOEDJE

WONEN HIER
STRAKS ALLEEN NOG 

RIJKEN?

'



- Gespecialiseerd in shutters en houten jaloezieën 

- Deskundig en persoonlijk advies aan huis 

- Maatwerk voor elk type raam 

DeVinci montage 

Advies & Montage van Shutters 

   

DeVinci 

www.devincimontage.nl 

www.facebook.com/devincimontage 

Bernhardstraat 23  

Middelrode 
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www.dedriezeeg.nl - 0735031437- check ook onze Facebookpagina

Lekker eten - Gezellig borrelen- Heerlijk feesten

De Driezeeg
 Eeterij & Feesterij

‘ZELFS IN VINKEL HERKENDEN ZE ONS’

YES! EVI HEEFT 
EEN DRONE!

‘NU GA IK EEN
PRAATJE MAKEN’

Nasmaak
“Ik ging uit eten met de kinderen in Vinkel, toen we ineens werden aangesproken door andere gasten. Ze zeiden: ‘Kijk, daar komen 

beroemde Berlicummers aan!’ Ze vroegen meteen aan het personeel of ze daar niet ergens een BaMi hadden liggen, om te laten zien 

dat wij erin stonden. Ik ben in ons eigen dorp vaak aangesproken op het artikel, maar dat ze ons zelfs in Vinkel zouden herkennen, 

had ik niet verwacht! Ik kreeg ook een leuk berichtje via Facebook van een mevrouw, die me bij  haar moeder in BaMi had zien staan.  

                Ik kende haar niet, maar ze was vol lof over ons gezin. Heel leuk.” 

Janny Heijmans 

“Er zijn een hoop nieuwsgierige dorpsbewoners komen kijken 

in onze shop, nadat we in de BaMi zijn verschenen. Wat hebben 

we veel leuke reacties gehad! We hebben zelfs zoveel spullen 

verkocht dat we Evi’s droom waar hebben kunnen maken: ze 

heeft nu een drone.” 

Evi en Max

Afgelopen keer stond er een mevrouw uit mijn 

wijk in die kookrubriek, Lekker dan.  

Ik zie Jeanne regelmatig op straat, maar ik heb haar nog nooit 

gesproken. Toen ik die vrolijke foto’s zag, dacht ik: nu ga ik echt 

eens een praatje met haar maken.”

Olaf van Pomeren
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“Toen ik de eerste BaMi in handen kreeg, dacht ik meteen: 

‘Wat zou ik daar graag voor schrijven!’ Nu, twee jaar later, is het 

zover. Ik vind het een leuke nieuwe uitdaging, naast mijn werk 

als communicatieadviseur bij woningstichting Kleine Meierij. En 

bovendien is het een goede manier om extra ervaring op te doen, 

want naast mijn vaste baan wil ik graag aan de slag als zelfstandig 

tekstschrijver. Ik vond het erg leuk om voor dit nummer Stijn Arts 

te interviewen, de tekenaar die de cover van deze BaMi ontwierp. 

Samen met de advertorial voor Van der Heijden Meubelen vond ik 

het een mooie start.”

Deirde Baltus

“Als je durft te kiezen voor je passie, dan kun je ook echt 

ergens komen. Dat heb ik ervaren sinds in besloot als 

fotograaf aan de slag te gaan. In 2011 begon ik voor mezelf 

met het idee: ik ga ervoor en ik zie wel hoe het loopt. Ik 

wilde mezelf in ieder geval later niet verwijten dat ik het 

nooit had geprobeerd. En het is gelukt! Vanuit diezelfde 

passie zet ik me nu ook in voor BaMi. Mijn eerste opdracht 

was meteen een hele mooie: ik mocht Frans van het 

opvanghuis fotograferen. Samen met Brenda ging ik bij 

hem op bezoek. Ik bouw het contact met mensen altijd 

rustig op, om ze te laten wennen aan mij en mijn camera. 

Maar Frans was direct heel ontspannen. Ik denk dat het is 

ons gelukt om deze bijzondere man 

vast te leggen zoals hij echt is.” 

Jasper Loeffen

 “Het waren hun handen - daarmee verraadden ze hun 

liefde voor hun ambacht. Voor de serie portretten die 

ik samen met Edith maakte over ambachtslieden, vielen 

die handen me steeds weer op. De barbier sneed er 

zorgvuldig baarden mee bij. De schoenmaker poetste 

er schoenen mee tot ze glansden. Hoewel de handen 

van de hoefsmid ruw en gebarsten waren, klopten ze vol 

tederheid het paard op de rug. De meubelstoffeerder 

aaide onwillekeurig steeds opnieuw stofjes van een 

verkleurde stoel af en de biljartmonteur spande met 

krachtige gebaren een biljartlaken strak. Ik vond het 

prachtig om te zien.”

Marenna van Reijsen

Een getekende cover, dat leek ons wel wat. Tekentalent Stijn Arts (zie 

pagina 59) draaide er zijn hand niet voor om. Op zijn eerste schets 

stond een enorme dino met open bek. En een soldaat ervoor. Dat 

leek ons wat te spannend. Geen punt, zei Stijn. Hij koos een ander 

dier: de Hooglander. Je weet wel, zo’n rund dat graast in het Aa-dal. 

Wij zijn er blij mee.

Voorproeven

Stijn Arts



ADVERTEREN?
Ben je lekker gemaakt 

door BaMi? Dan wil je er 
natuurlijk ook in 

adverteren! Vinden we 
fijn, dus neem contact op. 

WILLY BOUWMAN 

(06) 27 06 22 74 
ADVERTEREN@BAMI-MAGAZINE.NL
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Reacties van lezers en makers op oude BaMi

VOORPROEVEN
Reacties van lezers en makers op verse BaMi

VIJFTIG TINTEN GRIJS 
Juul Smith verliet Java voor de liefde: ‘Ze riepen: kijk, daar loopt die pinda!’

LEKKER DAN! 
Bij hobbykok Edgar van der Heijden blijft de afzuigkap uit

‘IK BEN EEN LIEFPRATER’
Eindelijk: het verhaal van Frans, de vrolijke fietser met het eeuwige witte hoedje 

UIT BEELD 
Van kerkje zonder toren naar toren zonder kerk

CLUBKE 
Het is een mooie boel, daar bij Mooie Boule

IMPORT & EXPORT
Adam Adams draagt altijd een korte broek; wat voor weer Remco Wijnhoven 
ook voorspelt 

PORTRETTEN
Ambachten hopeloos ouderwets? 
Niet als je deze jonge ambachtslieden bezig ziet!

VERONGELUKT VOOR HET GOEDE DOEL 
Otto Gordijn stelt met belangeloos filmpje pesten aan de kaak

WERELDREIS
Eef Willems vaart elke zomer uit met haar zeilboot Tooluka

BINNENBLIEKEN 
Het museum van Sjan Vorstenbosch en Piet aan de Hooghei

GRUTS
Concept artist Stijn Arts (23) tekende concepten voor computergames

JONGE MENSEN, GROTE DROMEN
Thorsten Bastmeijer (13) weet precies wat hij wil, als hij achter de camera staat 

WONEN ER STRAKS ALLEEN NOG RIJKEN IN ONS DORP?
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COLOFON

De Brenda Code
Er had een optreden van De Dijk kunnen zijn, zo druk 
was het 25 februari in de Kersouwe. Maar leuk was 
het dit keer niet. Wel minstens zo mooi. Honderden 
mensen kwamen samen om afscheid te nemen van 
Brenda Gil-Toresano: echtgenote, moeder, redactielid 
van BaMi en heel veel meer. Haar grote hart had alles 
gegeven, tot het op was.
’s Ochtend sneeuwde het nog. Met mutsen, dekens 
en paraplu’s namen we plaats op de koude bankjes. 
Maar toen het eerste lied werd ingezet, brak de 
zon door. Een golf aan liefde overspoelde het bos. 
Mensen deelden herinneringen, zongen, huilden 
en troostten elkaar. Zelden was een afscheid in de 
winter warmer. 
Hoeveel harten kan één mens raken? Hoe troostend 
kan liefde zijn, als het leven te moeilijk is? Haar zussen 
beloofden Brenda’s nalatenschap levend te houden. 
Ze noemden het de Brenda Code: onbaatzuchtig 
leven, oordeelloos liefhebben. Terwijl we onze 
handen warm bliezen, brachten we een laatste toast 
op haar uit. Rode port, haar lievelingsdrankje.
In deze BaMi staat het laatste verhaal dat Brenda 
voor ons schreef. Het gaat over Frans de Laat, maar 
de eenvoudige, betekenisvolle vragen die ze hem 
stelt, vertellen ook veel over haar. Ze leert ons dat het 
leven zo moeilijk niet is: gewoon lief zijn en aandacht 
hebben voor elkaar. In haar naam blijven we dat 
doen. 

Bedankt, Bren. Voor alles.

Bestuur & redactie BaMi Magazine

BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners van 
Balkum en Mirroi. Het wordt vier keer per jaar huis aan huis 
verspreid en is ook te lezen op www.bami-magazine.nl. Niets 

uit dit blad mag worden overgenomen zonder schriftelijke 
toestemming vooraf van de makers. Aan deze uitgave kun je 

geen rechten ontlenen.

BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen

AAN DIT NUMMER WERKEN MEE
Deirdre Baltus, Laura van der Burgt, Bart Coolen, Nanneke van Drunen, 

Erwin Frunt, Esmée Franken, Brenda Gil-Toresano, Claartje ten Have, 
Nanneke Hoevenaars, Jasper Loeffen, Stijn van Nuland, Marenna van 

Reijsen, Edwin Timmers, Edith Verhoeven, Marlie van Zoggel. 

Ideeën of opmerkingen zijn welkom!  
Mail ze naar redactie@bami-magazine.nl of deel ze op Facebook.

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

SOCIAL MEDIA
Ralph van den Berg

DRUKWERK
Graphic in Mind 

OPLAGE
4.500

ADVERTENTIES
Wil je adverteren in BaMi? Neem dan contact op met Willy Bouwman, 

(06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl.

BEZORGING
Heb je BaMi niet ontvangen of wil je bezorger worden? Mail dan met 

Hans van Breugel, bezorging@bami-magazine.nl.

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

Mercuriusplein 55, Berlicum

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

ontvangen?  Mail naar abonnementen@bami-magazine.nl.

CORRESPONDENTIEADRES 
BaMi Magazine
Braakven 79a

5258 AH Berlicum
www.bami-magazine.nl

BRABANTSE AVOND - WAIZENUTMAR & ‘T KWARTJESVOLK
‘t Kwartjesvolk brengt Brabantse volksmuziek met humor en 
moraal. Muzikale loltrappers met ontroerende liedjes  
afgewisseld met vrolijke meezingers.  Waizenutmar zingt 
mooie, humoristische liedjes over dagelijkse onderwerpen. 
zo. 1 mei, aanvang 20.00u, entree 10 euro

MIDDELBARE MEIDEN - MEIDEN MMIDDELBARE MEIDEN - MEIDEN MET BALLEN
Het is mooi geweest, 't is nu of nooit, Er op of er onder, genoeg! 
Die belabberde conditie kan toch echt veel beter. En de over- 
tollige kilootjes moéten er af! De middelbare meiden gaan er 
meteen iets aan doen En wel direct …Met ingang van morgen!
za. 14 mei, aanvang 20.15, entree 15 euro

SALSACONCERT TOG MET IZALINE CALISTER
HaHarmonie TOG geeft een prachtig salsaconcert met Izaline 
Calister. Izaline is een Curaçaos-Nederlandse zangeres en lied-
schrijver. Ze zingt een mengeling van jazz met traditionele 
Curaçaose muziek.  Waan u in Carribische sferen!
za. 21 mei, aanvang 20.15u, entree 12,50 euro

JACONA KINDERCIRCUS (KINDERVOORSTELLING)
Clown Rikkie krijgt hulp van verschillende mensen om een 
echt circus op te richten. Maar Rikkie ontdekt dat ze helemaal 
niets kunnen. De spreekstalmeester staat al klaar om de show 
te openen.... maar hoe gaat Rikkie dit oplossen?!!
zo. 29 mei, aanvang 14.30u, entree 5 euro

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

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

RAPALJE - CELTIC FOLK NIGHT
Gekleed in middeleeuwse kilt speelt de band Rapalje speelt Ierse en 
Schotse folkmuziek. Voorzien van ruige kilts, beenbandages, mouw-
loze shirts, tatoeages en een enorme hoeveelheid haar, maken de 
heren al indruk voor ze hun eerste geluid voortbrengen…
do. 28 april, aanvang 20.15u, entree 17 euro

PIETER JOUKE - TOT NU TOE
In ‘Tot Nu Toe’ ploetert Jouke door het leven. Bang voor alles wat in 
de toekomst ligt en opgelucht over alles wat achter hem ligt. Maar 
hoe lang hou je dat vol? Domineeszoon Pieter Jouke legt het uit. 
za. 30 april, aanvang 20.15u, entree 15 euro

KAARTVERKOOP
U bestelt eenvoudig (en zonder bestel- of administratie- 
kosten) kaartjes via onze website: www.durpsherd.nl. 
U betaalt online via uw bank en krijgt de kaartjes daarna via 
de mail toegestuurd. Op werkdagen kunt ook ‘s ochtends 
kaartjes kopen aan de balie van Den Durpsherd.
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‘KINDEROPVANG
IS LEERZAAM EN
VOORAL ERG LEUK’

‘KINDEROPVANG
IS LEERZAAM EN
VOORAL ERG LEUK’
Terwijl konijn Elvis buiten in alle rust de wereld 
neemt zoals die is, lopen de kinderen zich binnen 
warm voor het tweede deel van de dag. Na het 
middagslaapje is het meteen een levendige boel 
in de groep van pedagogisch medewerkers Amy 
en Edith van ‘t Beertjeshuis.

“Kinderopvang is een actief gebeuren”, 

zegt Mathelijne Smids, directeur van 

Stichting Kinderopvang ’t Beertjeshuis, dat 

al vijfentwintig jaar investeert in goede 

opvang. Ze benadrukt dat opvang goed is 

voor kinderen: in een vertrouwde en veilige 

omgeving ontwikkelen ze hun sociale 

vaardigheden. “We leveren een wezenlijke 

bijdrage aan hun ontplooiing”, stelt ze. 

“Bovendien is het hier gewoon erg leuk. 

Maar daar kunnen Amy en Edith alles over 

vertellen.”

PUUR EN EERLIJK

“In tweeëntwintig jaar heb ik hier nog geen 

dag met tegenzin gewerkt”, vertelt Edith. 

Amy knikt instemmend: “Vorige week was ik 

op vakantie. Fijn hoor, maar ik was blij dat 

ik weer mocht beginnen”. Edith en Amy 

begeleiden een groep met kinderen van 

nul tot en met vier jaar. Als ze even later 

hun groep binnenlopen, dribbelen de 

kleintjes gelijk op ze af. Met het grootste 

gemak en zichtbaar in hun sas verdelen 

ze hun aandacht over de zwerm bezige 

kleintjes. Edith glundert: “Die puurheid, die 

eerlijkheid, dat enthousiasme. Heerlijk!” 

Amy en Edith hebben zo’n vijftig collega’s. 

Samen vormen ze een hecht team met 

weinig verloop. “Voor veel kinderen is 

’t Beertjeshuis een tweede thuis,” weet 

Amy. “Ouders vinden het fijn dat we een 

stabiel team hebben, vertrouwde gezich-

ten stellen gerust. Zeker als je bedenkt dat 

sommige kinderen hier tot en met hun 

twaalfde jaar regelmatig komen.”

ZO FLEXIBEL ALS WAT

’t Beertjeshuis heeft kinderen van nul 

tot twaalf jaar veel te bieden. “Omdat 

er intensief wordt samengewerkt met 

de basisscholen kunnen we kinderen 

goed voorbereiden op de kleuterklas,” 

stelt Edith. “We zijn zo flexibel als wat, de 

wensen van de ouders staan voorop. Dat 

vraagt wel wat van ons. Maar als je bedenkt 

dat het ziekteverzuim extreem laag is, dan 

weet je hoe de sfeer hier is. Daar zijn we 

apetrots op.”

Stichting Kinderopvang Berlicum / ‘t Beertjeshuis  I  Schuurkerkpad 33  I  5258 AE  Berlicum  I  073 - 503 33 02  I  www.beertjeshuis.nl  I  info@beertjeshuis.nl

Tekst Edwin Timmers Foto Claartje ten Have
Edith & Amy

Advertorial
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‘HIJ MOCHT
NIET TROUWEN

MET EEN BRUINE VROUW
DIE NIETS KON’

50 tinten grijs

Tekst Marlie van Zoggel  Foto Edith Verhoeven

Tegenwoordig is in Berlicum geen cultuur meer 

vreemd. Maar dat was anders toen Juliana – “Zeg 

maar Juul” – Smith (83) hier in 1954 kwam wonen. 

Samen met haar man Jan verruilde ze Java voor 

Berlicum. Dat was zowel voor het Indische gezin als 

voor onze roomblanke dorpsgenoten even wennen. 

“Soms riepen ze: kijk, daar wonen die pinda’s!”

“Ik ken iedereen in het dorp en iedereen kent mij. Dat krijg je als je achttien jaar in de 

bejaardenzorg werkt. Soms zeggen mensen: wie in Berlicum weet nou niet wie Juul is?” 

Juuls man Jan overleed twaalf jaar terug, sindsdien woont ze alleen in hun huis aan de Mgr. 

Zwijsenstraat. “Ik voel me niet echt alleen hoor”, benadrukt ze. “Mijn kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen wonen gelukkig allemaal in de buurt.” 

LEUKE BUURMAN

“Wat moet ik hier toch?”, dacht Juul toen ze 62 jaar geleden voor het eerst door de stille 

straten van Berlicum reed. Het toeval wilde dat er tegelijkertijd ook een echtpaar naar het 

huis naast hen kwam kijken. “Het klikte zo goed dat we ter plekke afspraken om buren te 

worden. Die afspraak is nooit verbroken. Het echtpaar leeft helaas niet meer, maar hun zoon 

is nog altijd mijn buurman. Omdat we zoveel samen zijn, denken mensen weleens dat we 

een stel zijn.”

Juul groeide op tijdens de Japanse bezetting in Indonesië. “Toen de Bersiap-oorlog uitbrak, 

bracht mijn moeder mij samen met vijf zusjes naar een klooster op Oost-Java. Bij de 

Nederlandse zusters van de Orde Urselina waren we veilig. Ik ben er tot mijn bruiloft blijven 

wonen”, vertelt ze. Het leven in het klooster was streng. “Iedere morgen werden we om half 

vijf gewekt voor het ochtendgebed. Die traditie ben ik nog altijd trouw. Ik zeg nog steeds 

dezelfde gebeden op, maar niet meer zo vroeg hoor. Ik blijf liggen tot de krant komt, iets 

voor half zes.”

NONNEN

Juul leerde Jan kennen tijdens een 

wandeling naar de kerk. “Er reed een 

auto voorbij met militairen en ze riepen: 

‘Leuke meisjes, willen jullie een ritje 

maken?’ Jan was een van hen. Een hele 

stoere man, precies waar ik op viel. Na die 

ochtend zijn we elkaar blijven zien. Wel 

stiekem, want de nonnen mochten het 

niet weten. Ik zorgde altijd dat ik vóór zes 

uur terug was, want dan ging de poort 

dicht. Als je dan niet thuis was, moest je 

voor straf een week binnen blijven. Op 

een dag besloot Jan bij het klooster aan 

te bellen om de zusters te vragen of hij 

met mij mocht trouwen. ‘Nee’, zeiden ze. 

Ze vonden me te jong. Ik was zeventien, 

Jan was elf jaar ouder dan ik. We mochten 

pas trouwen als ik achttien was. Daar 

hebben we ons aan gehouden.” 
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PRAATZIEK

Kort na de bruiloft werd Jan uitgezonden. Eerst naar Papoea Nieuw Guinea en later 

naar Nederland. “Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik zo jong ben getrouwd en op mijn 

negentiende moeder was”, vertelt Juul. “Mijn oudste zoon gaat volgend jaar met pensioen. 

Het is toch geweldig dat ik dat kan meemaken? Mijn man en ik hebben een fijn huwelijk 

gehad, maar Jan was wel heel gesloten. En ik ben praatziek, zeggen mijn kinderen altijd. Als 

ik even genoeg had van de stilte thuis, ging ik naar het dorp om ‘boodschappen’ te doen. 

Dan kwam ik vanzelf iemand tegen om mee te kletsen. Als Jan dan vroeg waarom het zo 

lang duurde, verzon ik dat er een meterslange rij stond bij de kassa. Ik doe het nu nog 

steeds: als ik wil kletsen, fiets ik even naar het Mercuriusplein.” 

Chris’ oma. Het bleek mee te vallen. “Al 

werden we wel uitgescholden toen we 

net in Berlicum woonden. Dan riepen de 

mensen ‘sambal’ of ‘Chinees’ naar ons. We 

waren een van de eersten in het dorp met 

een kleurtje.” 

Nog elk jaar gaat Juul vijf weken terug 

naar Indonesië. Het liefst zou ze langer 

blijven, maar dat vinden de kinderen niet 

goed. “Als ik daar ben, verblijf ik bij mijn 

zus Milly. We slapen in één bed en halen 

de hele nacht herinneringen op. Vorig jaar 

vertelde ze nog dat mijn vader vroeger 

een wurgslang als huisdier had, dat wist 

ik helemaal niet! Mijn zus is al 88, ik vind 

het ieder jaar lastiger om haar achter te 

laten. Ik zie al op tegen het afscheid als ik 

aankom. Als ik voor vertrek op het vliegveld 

ben, durf ik niet meer achterom te kijken. 

Misschien dat ik dit jaar weer eens zes 

weken ga. De kinderen zullen er genoegen 

mee moeten nemen. Er komt een dag dat 

ik er niet fit genoeg meer ben.”

‘Jan belde aan bij het klooster en 
vroeg de nonnen of hij met mij mocht 
trouwen. Nee, zeiden ze’

‘HÉ SAMBAL!’

Jan was Juuls grote liefde, maar niet haar enige. Voordat ze trouwde, was ze verliefd op een 

andere Hollandse jongen: Chris. “Hij was wees en werd opgevoed door zijn oma. Zij zei dat 

Chris niet mocht trouwen met een bruine vrouw die niets kon. Toen heb ik het uitgemaakt. 

Ik kon toch niet met hem naar Amsterdam vertrekken, als zijn oma zo over mij praatte?” 

Toen ze naar Nederland verhuisde, was Juul even bang dat alle mensen zouden zijn als 

Textiel

Het is helemaal van deze tijd 

“Online winkelen”

Flexdruk

Belettering

Spandoeken

PlaatPrint RGS Reclame.nl
Hoofdstraat 116

5473 AT Heeswijk-Dinther
E: Info@rgsreclame.nl
I: www.rgsreclame.nl

 Reclame.nlRGS

Ook wij als RGS Reclame willen graag 
aan de wensen van de klant voldoen.

Op onze webshop kunt u zelf uw 
productkeuze maken en afrekenen. 
Dit geeft een makkelijke weg met korte 
doorlooptijden en goede resultaten. 
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Mark Nieuwenhoven is behalve makelaar ook een van de twee directeuren van NL Wonen. 

Hij is opgegroeid in Berlicum. “Ik ervaar Berlicum als een warme deken en vind het dorpse 

erg aantrekkelijk. Na de mts ben ik in Haarlem bouwkunde en schilderwerk gaan studeren. 

Daardoor herken ik snel de mogelijkheden én onmogelijkheden van een woning, ik adviseer 

hier zo helder mogelijk over.”

LUISTEREN

Zijn collega-directeur Alain Lebon kan, na ruim twintig jaar in de makelaardij, mensen ‘lezen’. 

“Ik luister goed naar mensen en hun verhaal. De beslissingen die bij het (ver)kopen van 

een woning moeten worden genomen, berusten veelal op emotie. Voor een goede koop 

is het essentieel dat kopers en verkopers op een prettige manier zaken doen, en daar zet 

ik op in.” Office manager Anne Lemmers staat bij NL Wonen bekend als een specialistische 

duizendpoot. “Ik zorg ervoor dat alles hier 

op rolletjes loopt. De klant moet zich koning 

voelen.”

VASTE KLANTEN

Dat het makelaarskantoor goed loopt, is te 

merken aan de grote klanttevredenheid. 

Als NVM-makelaar wordt NL Wonen 

beoordeeld door de klanten voor wie zij 

hun huis hebben verkocht. Bij de laatste 

metingen scoorde het team gemiddeld 

een 8,6! “We voelen ons soms echt een 

familiemakelaar, als we door kinderen naar 

ouders worden verwezen en andersom.”

NL Wonen zou graag actiever in Berlicum 

willen zijn. “We kennen de regio, de 

buurten, de straten. We komen graag 

naar uw huis kijken voor een gratis 

waardebepaling of verkoopadvies, maar 

mensen mogen ook altijd even bij ons 

kantoor in Den Bosch-Zuid binnenlopen”, 

vertelt Mark. “Dat is maar zeven kilometer 

verderop hoor! Als je dat toch te ver vindt, 

kom dan gerust bij mij thuis in Berlicum 

aan. Wel van tevoren even bellen dan: 

(073) 503 00 30.”

Advertorial

Tekst Brenda Gil-Toresano Foto Jasper Loeffen

'Actief IN BERLICUM’
Het makelaarskantoor NL Wonen is sinds 2001 actief op de woningmarkt in 

’s-Hertogenbosch en omstreken. Bij alles wat ze doen, is de vertrouwensrelatie met de 

klant de basis. “Gecombineerd met onze goede marktkennis, ook van Berlicum, lukt 

het ons steeds om huizen snel en tegen een goede prijs te verkopen.”

Pettelaarseweg 198A  I  ‘s-Hertogenbosch  I  073 613 1919

Anne, Alain & Mark
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Lekker dan!

Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Claartje Ten Have

800 gram uien, gesnipperd

400 gram verse tomaten, in blokjes

160 gram zonnebloemolie

40 gram  knoflook, fijngehakt

20 gram  Madame Jeanette peper 
(of meer, als je durft)

25 gram  achar chutney massala

25 gram  tafelazijn

2 blokken bouillon (kip, rund of vega)

3 stuks grote laurierbladeren

1 eetlepel zout

“Andermans recepten nakoken? Daar vind ik niks 
aan”, zegt Edgar van der Heijden – hobbykok pur 
sang. Speciaal voor BaMi maakt hij een chutney die, 
nou ja, eigenlijk overal wel bij smaakt.

De afzuigkap blijft uit, als Edgar in de keuken staat. “Ik vind het lekker als de geur 
van het eten in de keuken hangt. Als klein mannetje vond ik koken al leuk, ik stond 
graag naast mijn moeder achter het fornuis.” Sinds vijf jaar eet zijn vriendin Esther 
regelmatig een hapje mee. Of hij het koken nu aan haar overlaat? Integendeel! 
Samen brengen ze hele weekenden door in de keuken. “Lekker experimenteren 
met eten. Ik maak nooit twee keer precies hetzelfde.” 

Sappige dijen
Edgar presenteert een chutney met gegrilde kippendij-spiesjes in honing, 
gekookte rijst met sugar snaps en een zuurtje van wortel. De kip komt van 
de markt in Berlicum. “Kipfilet is zó droog, de dijen zijn veel lekkerder”, vindt 
Edgar. Het zakje massala is het enige ingrediënt dat je niet in het dorp kunt 
krijgen. “Voor deze Surinaamse kruiden moet je naar de Toko in Den Bosch. 
Maar dan heb je ook wat! Met deze kruiden kun je zoveel kanten op. 
Iedereen is er enthousiast over.” Wij begrijpen inmiddels waarom.

Fruit de uien, knoflook en Madame Jeanette in de olie tot ze glazig en zacht zijn. Bak daarna de massala nog 

even mee. Voeg de rest van de ingrediënten toe en laat het geheel een uur pruttelen op een heel laag vuurtje. 

Af en toe roeren.

Deze chutney is gemakkelijk naar wens aan te passen. Door grover te snijden en de Madame Jeanette te 

beperken, ontstaat er een soort salsa die goed smaakt bij chips, vlees, vis en schaaldieren. Als je het juist 

fijner hakt en meer Madame Jeanette toevoegt, kan de chutney prima door voor sambal. Lekker met bami, 

om maar wat te noemen.

IngrediëntenChutney voor van alles

Bereiding
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De lekkerste 
supermarkt
van Berlicum

Maandag 08.00 - 20.00 uur
Dinsdag 08.00 - 20.00 uur
Woensdag 08.00 - 20.00 uur
Donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 20.00 uur
Zondag 10.00 - 18.00 uur

Openingstijden EMTÉ Berlicum

Tekst Brenda Gil-Toresano  Foto’s Jasper Loeffen

‘IK BEN EEN
liefprater '

Al vanaf het eerste nummer dat 
we maakten, stond deze man 

bovenaan onze wensenlijst voor 
een interview. Maar Frans had 

weinig trek in een gesprek. 
Tot nu. Eindelijk leren we 
meer over de vriendelijke 

man met het witte hoedje, die 
zingend door ons dorp fietst en 

onvermoeibaar  
zwerfafval opruimt. 
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‘Het enige dat wij mensen moeten doen, 
doen we niet. Het is normaal om 

goed te doen’ 

Iedereen kent hem, maar slechts een handjevol mensen weet zijn naam. Franske noemen 

ze hem. Frans de Laat, voor wie hem beter kent. Ruim achttien jaar woont hij in het 

opvanghuis bij Willy van den Dungen aan de Hooghei. Ik bezocht die plek al vaker voor BaMi, 

maar toen hield Frans zich afzijdig. Geen zin. Zo gesloten als hij toen was, zo open is hij als 

je hem op straat tegenkomt. Frans neuriet, zingt en draagt gedichten voor, als je even de 

tijd voor hem neemt. Dorpsgenoten spraken ons regelmatig aan over hem: die man met 

dat brilletje en dat witte hoedje – die moet in BaMi. Ja, dat wilden wij ook wel. Maar de tijd 

was kennelijk niet rijp. Nu is-ie dat wel. Dit keer wacht Frans me op, als ik het terrein van het 

opvanghuis op rijd.

We gaan zitten en drinken koffie. Ik stel 

een makkelijke vraag, om het ijs te breken. 

Hoe oud is Frans? Het antwoord blijkt 

helemaal niet simpel. “Leeftijden vind ik 

niet relevant”, zegt hij. “Mensen oordelen 

altijd over leeftijden en dat vind ik dom.” 

Zo, meteen een antwoord met diepgang. 

Het voelt al snel alsof we elkaar jaren 

kennen. 

ALS JIJ JEZELF ZOU MOETEN 

OMSCHRIJVEN, HOE ZIE JE JEZELF DAN?

Frans doet zijn best om een juist antwoord 

te vinden. Dan zegt hij: “Ik ben Franske, 

de liefprater. Ik ben iemand die in de 

wereld staat. We zijn allemaal kinderen 

van dezelfde God. Het enige dat wij moeten doen, doen we niet: het is normaal 

om goed te doen. Helaas lijken veel mensen dat niet meer te weten. Het lijkt alsof 

mensen zijn vergeten om gewoon gelukkig te zijn. In plaats daarvan leggen we 

elkaar allemaal regels op en oordelen we over elkaar.”

BEN JIJ GELUKKIG?

“Helemaal gelukkig ben ik niet. Ik had liever een normaal leven geleid, met een 

gezin of op mezelf gewoond. Maar ik accepteer mijn leven zoals het nu is. Ik kan 

best gelukkig zijn met mezelf. Bijvoorbeeld als ik hier wegfiets en ik kom leuke 

mensen tegen. Dan maak ik graag een babbeltje met ze.” 

WAAROM HEB JE EIGENLIJK ALTIJD EEN HOED OP?

“Ik houd alles onder mijn pet, ik behoed mezelf voor problemen. Ter plekke 

verzonnen, ha!”  

We lachen. Dan draagt Frans ineens een zelf geschreven gedicht voor. Er volgt er 

nog een.

Eens een vreemde blik 
en wij zijn geen vreemden meer. 

Vreemd hè? 
Er zijn veel vreemde blikjes 

Hoop blikschade

De mens met het positief streven 
Heeft het mooiste, schoonste 

levensboek beschreven
Alles uit zichzelf gehaald

Niets verzwegen
Altijd het boek open

Nooit gesloten
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Het Hart van Berlicum is 
een project van:

Voor meer informatie 
bel Staete Makelaars op:
0416 - 344944

25 APPARTEMENTEN 

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

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

• woonoppervlak circa 75 m2

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

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

Deze prachtige appartementen zijn bijzonder 
energiezuinig. Zeer goede isolatie en energiezuinige 
installaties inclusief zonnepanelen maken dat het 
energiegebruik veel lager zal zijn dan in bestaande 
woningen.

VORM maakt het wonen in Het Hart van Berlicum nog 
voordeliger door deze energiezuinigheid te belonen met een 
bijzonder aantrekkelijk hypotheekaanbod. In samenwerking 
met een gerenommeerde bank, die een zeer actieve 
bijdrage levert aan een duurzame samenleving, kan VORM 
Finance een ongekend lage hypotheekrente aanbieden.

MEER OP WWW.VORM.NL/HARTVANBERLICUM

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER

* vraag naar de bijzondere voorwaarden en hypotheekrentes

NOG ENKELEAPPARTEMENTENTE KOOP!

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

Frans denkt diep na, als ik hem vraag of we zijn gedichtenbundel mogen zien. Waar ligt dat 

ding ook weer? Hij excuseert zich en loopt de ruimte uit. Even later komt hij terug met een 

schriftje en een brede lach op zijn gezicht. Gevonden. Alles is handgeschreven. Ik luister 

naar hem, terwijl hij nog wat gedichten voordraagt. Daarna praten we verder.

KUN JE IETS VERTELLEN OVER DE LEUKSTE MOMENTEN IN JE LEVEN? 

“Mijn eerste liefde was een van de leuke dingen, zij blijft me altijd bij. Maar ik denk dat dat 

voor iedereen geldt. Het grappigste moment in mijn leven heeft ook met liefde te maken. Ik 

deed eens iets heel anders en dat werd heel grappig. Maar ik treed niet in details, hoor!”

 

“Vroeger viste ik veel, dat vond ik leuk. Maar nu niet meer. Nu denk ik: waarom heb ik die 

vissen pijn gedaan? Toen zag ik dat nog niet, toen vond ik het prachtig als ik beet had. Maar 

mensen zijn van nature geen roofdieren. We hebben de tanden er niet voor, en ook ons 

darmstelsel is niet voor vlees gemaakt. Daarom eet ik tegenwoordig geen vlees meer, en 

vis alleen soms. Weet je, als de mens geen dieren meer zou doden, dan zag de wereld er 

veel beter uit. Er zou minder agressie zijn. De mens is een manipuleerbaar dier. Ze kan 

zichzelf zo goed manipuleren dat ze in haar eigen leugens gaat geloven.”

JE BENT GRAAG BUITEN HÈ?

“Ja, fietsen is een hele grote hobby. Ik 

had lang een vaste fietsroute, waar ik 

van maandag tot en met vrijdag over 

deed. Van Maliskamp naar Middelrode. 

Van Middelrode naar Schijndel. Van de 

Hooghei naar Berlicum. Van Middelrode 

naar Heeswijk. Van de Hooghei naar 

Coudewater en weer terug via Berlicum. 

Ik fiets graag in de natuur. Alles haal je 

uiteindelijk uit de natuur. Ik voel dat. De 

mens heeft de natuur gevónden, maar 

wij gedragen ons alsof we haar hebben 

úitgevonden. Zo is het niet, dat zouden 

we moeten onthouden. Dan zouden we 

anders met de natuur omgaan.” 

RUIM JE DAAROM TIJDENS JE 

FIETSTOCHTEN ALTIJD AFVAL OP?

“Ik kan het niet verdragen als mensen hun 

afval zomaar in de natuur gooien. Dat is 

respectloos naar de natuur en dus naar 

de wereld. Soms schaam ik me voor het 

gedrag van de mensen. Ze onttrekken 

zich aan hun verantwoordelijkheid; 

‘Vroeger viste ik veel, maar nu niet 
meer. Nu denk ik: waarom heb ik die 

vissen pijn gedaan?’
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een verantwoordelijkheid die wij samen zouden moeten nemen. Kennelijk heeft het wel 

geholpen dat ik zoveel opruim, want ik zie de laatste tijd steeds minder afval in de bermen 

liggen. Misschien hebben de mensen toch iets geleerd.”

“Ken je de hangjongeren die vaak bij het kapelletje staan? Ik ruimde steeds hun rotzooi op, 

zonder iets te zeggen. Ik denk dat ik ze toch aan het denken heb gezet, want na een tijdje 

lag er geen rommel meer. Zonder woorden wordt soms het meest gezegd.”

WAT DOE JE ALS JE NIET FIETST?

 “Zoals je ziet, schrijf ik gedichten. Ook luister ik graag naar muziek. Ik verzin en zing zelf 

ook liedjes. En niet alleen onder de douche, hoor. Daarnaast bezoek ik regelmatig mijn drie 

kinderen. Ik heb ook nog drie stiefkinderen, maar ik zie vooral mijn eigen kinderen en hun 

kleinkinderen.” 

“Tot ik trouwde, was ik veel bezig met fotografie en film. Ik ben een jaar bezig geweest met 

het filmen van een kikker, elke dag een stukje van zijn leven. Van de kikker in het water die 

eitjes legt, van kikkerdril naar kleine kikkervisjes. Toen werden het dikkopjes, daarna kregen 

ze vier pootjes. Van dat hele jaar filmen bleef een kwartier film over, een heel bijzonder 

document. De film is zelfs op scholen vertoond. Wat ik van die tijd vooral heb onthouden, is 

dat de mooiste opnames de toevallige zijn.”

MAAR JE BENT DUS GETROUWD GEWEEST?

“Dat klopt, maar achteraf bezien was het geen gelukkig huwelijk. Ik wil er niet teveel over 

kwijt, maar in die periode is het misgegaan met mij. Ik raakte psychisch in de knoop en heb 

me toen vrijwillig laten opnemen in een 

psychiatrisch ziekenhuis, heel kort. Daar 

hoorde ik van het opvanghuis. Omdat 

ik geen woning meer had, ben ik gaan 

kennismaken. Het klikte meteen met 

Willy, ik vond hem direct een geschikt 

persoon. Hier kwam mijn hoofd al vrij 

snel tot rust. Maar als er toevallig ergens 

een woning vrijkomt, dan houd ik me 

aanbevolen. Weet je wat ik weleens mis? 

Zomaar in de avond een eitje bakken 

omdat ik daar zin in heb.”

WAAROM PRAAT JE LIEVER NIET OVER HET VERLEDEN?

“Als ik teveel van mezelf laat zien, kan een ander daarmee aan de haal gaan. Dat mag wel, 

zolang het positief is. Vroeger was ik verlegen en bang om te falen, maar dat is niet meer 

zo. Ik maak graag met iedereen een praatje, heel veel mensen doen of durven dat niet. 

Da’s echt jammer. Daardoor lijkt het alsof het niet meer belangrijk is om normale dingen 

met elkaar te bespreken. Maar daar drááit het leven juist om: de normale, gewone, goede 

dingen met elkaar delen. Geluk is voor mij als mensen op een volwassen manier over 

simpele dingen praten. Dat kan van alles zijn. Laatst vroeg ik aan een dame van een jaar of 

tachtig of vrouwen van haar leeftijd nog behoefte hebben aan seks. ‘Strelen vind ik nog heel 

fijn’, zei ze. Dat is toch mooi om te weten? Ik vond dat een mooi gesprek.”

 

“Ik hou nog steeds van vrouwen. Een vrouw is sterker dan een man. Wat een vrouw kan, zal 

een man nooit evenaren. Om een kind op de wereld te zetten, moet je sterk zijn. Een man 

hoeft alleen te zaaien. De vrouw bevalt van het kind én ze bevalt het kind.”

VOLGENS MIJ ZEG JE NU TWEE KEER HETZELFDE. 

“Nee hoor. Wat ik zeg, klopt. Lees het maar eens terug.”

Als we klaar zijn met ons gesprek, is het tijd voor de foto’s. Of Frans voor ons op de fiets wil 

stappen, zodat we hem vast kunnen leggen zoals iedereen hem kent. En of hij even op het 

bankje voor de Jumbo wil gaan zitten, want ook daar zien we hem vaak. Frans begrijpt 

het en doet precies wat er van hem wordt 

gevraagd. Nadat hij een paar keer op en 

neer heeft gereden over de oprijlaan van 

het opvanghuis, stapt hij bij me in de auto 

om naar het bankje bij de Jumbo te gaan. 

Onderweg wijst Frans naar de berm. Er ligt 

inderdaad weinig afval. Hij lijkt tevreden. 

WAAROM ZIT JE EIGENLIJK ZO GRAAG 

OP DAT BANKJE?

“Ik kan daar gratis gebruik maken van de 

wifi van de Jumbo. Kan ik mooi op internet 

allerlei dingen opzoeken.” 

Aldus Frans. Een zachtaardige man met 

flower-power idealen, maar wel helemaal 

van deze tijd. 

Ik maak graag 
met iedereen 
een praatje, heel 
veel mensen doen of 
durven dat niet. 
Da’s echt 
jammer’



Tuincafe  de  witte  zwaan

www. dewittezwaan. com

Dineren    Lunch    Tuin    Serre    Live muziek    Feesten    High Tea    dansen
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‘Een opgeruimde keuken, 
DAT NOEM IK NOU NAGENIETEN!’

Koken voor klanten is zoveel méér dan alleen gerechten afleveren, vindt Jantien van 
Rijn van Achter ‘t Fornuis. “Het leukst vind ik het, als de opdrachtgever helemaal op mij 

vertrouwt. Laatst gaf een klant me een mooi compliment: ‘Je overtreft mijn stoutste 
verwachtingen’, zei ze. Kijk, daar doe ik het voor.”

Achter ‘t Fornuis kookt op maat – van 

catering tot koken bij je thuis. Elke 

opdracht wordt in overleg ingevuld. 

Jantien neemt je graag alle zorg uit 

handen, zodat jij volop kunt genieten van 

je gasten en het heerlijke eten. “Van het 

menu tot de aankleding van de tafel en 

de presentatie van de gerechten op mooi 

opgemaakte borden. En heel belangrijk: 

jouw avond eindigt niet met het dessert, 

maar met een opgeruimde keuken. Dát 

is pas nagenieten!”

ALTIJD VERS

Jantien werkt met verse, vaak seizoens-

gebonden producten. Daarnaast zijn 

Advertorial

Tekst Marenna van Reijsen Foto Nanneke Hoevenaars

de belangrijkste ingrediënten smaak en 

creativiteit. “Ik gooi eigenlijk niks weg. 

Heb ik bijvoorbeeld kruiden of groenten 

over, dan gaan ze in de droogkast en 

gebruik ik ze als basis voor een heerlijke 

soep of saus.”

MARKTMENU

Op de eerste vrijdag van de maand kun 

je aanschuiven bij Jantien in de keuken. 

Zij kookt dan een driegangen marktmenu 

voor €25,- per persoon, dit is inclusief 

amuse en twee glazen wijn.

Omdat 2016 het jaar van de bonen is, 

deelt Jantien een recept met linzen.

LINZENSALADE MET EEN 
GEPOCHEERD EI
Voorgerecht, 4 personen

200 gram Franse Puy linzen  I  4  eieren  I   
rasp van 1 citroen  I  4 eetlepels olijfolie  I  
2 eetlepels  Sushi azijn  I  1/2  rode peper, 
fijn gehakt  I  2  bosuien fijngesneden, ook 
een deel van het groen  I  20 gram  peter- 
selie, dragon, kervel en koriander fijn gehakt  
I  peper en zout 

Kook in ruim water de linzen gaar in on-

geveer twintig minuten. Giet ze af en laat 

ze afkoelen. Voeg de andere ingrediënten 

toe en meng goed. Pocheer de eieren. 

Pocheren is het koken van het ei zonder 

schaal. Daarvoor heb je een supervers 

        ei nodig, dit is heel belangrijk! 

          Tip: kijk op internet even een 
           filmpje over pocheren.

Hofstraat 1, 5258 CE Berlicum   I  073 503 2452  I  www.achter-het-fornuis.nl
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Van kerk zonder toren
NAAR TOREN ZONDER KERK

Toen na de Franse revolutie de godsdienstvrijheid terugkwam in ons land, 

hoefden de katholieken in ons dorp eindelijk niet meer in het geheim naar de 

kerk. De pastoor zag zijn kans schoon en liet een nieuwe kerk bouwen; in 1837 

opende de Sint Petruskerk zijn deuren.

Tekst Stijn van Nuland Foto’s Heemkundekring De Plaets

Na een lange periode van godsdienstige en 

politieke chaos in Europa, was er in 1815 

niet langer één godsdienst overheersend 

in Nederland. De kerk aan het 

Raadhuisplein in Berlicum werd daarom 

toegewezen aan de grootste godsdienst in 

het dorp, de katholieke. Het gebouw was 

sinds de Tachtigjarige Oorlog in handen 

van de protestanten, maar de zeer kleine 

gemeenschap kon de kerk niet goed 

onderhouden. Vanwege de slechte 

staat en de ligging aan de rand van 

het dorp bedankte de katholieke 

pastoor ervoor, hij bleef liever 

nog een tijdje gebruik maken van de 

schuurkerk. In 1837 was de splinternieuwe 

kerk aan de Kerkwijk gereed en werd de 

schuurkerk afgebroken. De fundamenten 

liggen nog aan de Bosuilhage.

GOEDKOPE OPLOSSING

De nieuwe Sint Petruskerk was een 

Waterstaatskerk – een chique woord 

voor een goedkope oplossing, naar een 

standaardontwerp van Rijkswaterstaat. 

Het was oorspronkelijk een zaalkerk, 

zonder priesterkoor of toren. In 1876 liet 

de toenmalige pastoor er een enorme, 

prachtige toren van 63 meter hoog voor 

bouwen. Daarmee kwam de kerk een stuk 

verder naar voren, zelfs tot iets voor de 

huidige pastorie. Rond 1934 volgde een 

nieuwe, grondige verbouwing. Het schip 

werd verlengd, er kwam een priesterkoor, 

een sacristie en een misdienaarsruimte bij, 

en er kwamen nieuwe omgangen. 

ALTAAR ON TOUR

Dat alle Waterstaatskerken hetzelfde 

ontwerp hadden, had ook een voordeel: 

de verschillende onderdelen waren 

onderling uitwisselbaar. Toen na de 

verbouwing bleek dat ons altaar qua 

maat niet meer paste in het nieuwe 

priesterkoor, werd het vervoerd naar een 

kerk in Maastricht. Tegenwoordig staat het 

in een kerk in Elsloo.

TORENTJE OP, TORENTJE AF

In de Tweede Wereldoorlog gebruikten 

de Duitsers de kerktoren als uitkijktoren. 

Dit iconische gedeelte van het gebouw 

overleefde de oorlog helaas niet. Een 

aantal jaren stond er een noodgevel, 

daarna kwam er een nieuwe, kleinere 

toren. Deze toren was vorig jaar de stille 

getuige van de allerlaatste metamorfose 

die het gebouw zou doormaken. De sloop.

Uit Beeld
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Dertig jaar Mooie Boule

Vort! Aan de gang! Dralen is de leden van jeu de boules vereniging Mooie 
Boule vreemd. Om twee uur is de kantine gevuld met vijfenzeventig 

popelende spelers. Drie minuten later is de kantine leeg en zoeven de eerste 
boules over de banen. “Wie ligt?”

Dertig jaar Mooie Boule. Het begon op de Haashoeve in 

Middelrode. In 1996 ging het van De Run naar Sportpark De 

Brand, waar de club uitgroeide tot een bloeiende vereniging met 

135 leden. Ze bekampen elkaar op ruim dertig banen, waarvan 

vijftien binnen. Het oudste lid is negentig, het jongste negentien. 

De gemiddelde leeftijd is achtenzestig.

GRIJSGEHALTE

Verenigingssecretaris Ad van den Broek lepelt de feiten 

gemakkelijk op. “Het grijsgehalte is hoog ja. Of ze hebben hier 

toevallig allemaal zilvershampoo gebruikt”, lacht hij. “Jongeren 

noemen het soms een ouwe-zakken-sport. Maar degenen die het 

hardst roepen, blijken achteraf het meest fanatiek.” 

ROLLERS

Opvallend behendig racet voorzitster Marthy van der Burgt in 

haar rolstoel over de baan. “Je komt weinig rollers tegen bij jeu 

de boules. Jammer, want het is een uitstekend alternatief, het 

houdt mensen betrokken en actief”, vindt ze. Verder benadrukt 

ze dat het voor jong en oud een prachtspel is. “Of beter: sport,” 

zegt Jos Vorstenbosch, drieëntwintig jaar lid en ooit speler op 

hoog, landelijk niveau. “Het is echt een sport. Kijk maar eens op 

YouTube.” Terwijl hij spelregels en strategieën uitlegt, kijkt hij 

even naar boven: “Het kan gebeuren dat iemand het dak raakt. 

Maar da’s geen onkunde. Dat heet een portée.”

Op 14-02-2016 is Ad van den Broek overleden. Wij wensen de familie veel sterkte. 

‘HET KAN GEBEUREN 
DAT IEMAND HET DAK RAAKT’

Tekst Edwin Timmers Foto Claartje ten Have

Clubke

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

Texaco van Zoggel
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HASSELTSEDIJK

In 2008 verhuisden de Wijnhovens naar 

Lent, bij Nijmegen. “Hoewel ik al twintig 

jaar weg ben, zou ik best terug willen naar 

Berlicum. Maar aangezien ons oudste 

kind inmiddels in Nijmegen naar school 

gaat, denk ik niet dat het er nog van 

komt.” Toch stopt hij nog vaak in Berlicum, 

voor zijn vrienden en zijn vader aan de 

Hasseltsedijk. “Het valt me wel op dat ik 

nog maar weinig mensen ken als ik door 

het dorp loop.”

“Zoals ik ooit als officier en meteoroloog bij de Luchtmacht F-16-piloten briefte, zo brief ik nu 

dagelijks collega-meteorologen en (media)bedrijven”, vertelt Remco. MeteoGroup (voorheen 

MeteoConsult) zocht in 2005 stressbestendige meteorologen met praktijkervaring. 

“Mijn internationale ervaring als meteoroloog in het leger was zeker een pre.” Als hoofd-

meteoroloog is hij verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de weersverwachting 

en het doorgeven ervan aan hun klanten. “MeteoGroup is een grote speler in de weermarkt,” 

zegt Remco. “Veel kranten en radio- en televisiestations gebruiken mijn voorspellingen.” 

FESTIVALS

Ook benaderen bouwbedrijven hem voor zijn weerbeeld, om te voorkomen dat projecten 

weerschade oplopen. “Hetzelfde geldt voor festivals,” merkt Remco op. “Verder coördineer ik 

voor veel gemeentes en provincies de gladheidsbestrijding. Dat maakt mijn werk, dat toch al 

onregelmatig is, nog onregelmatiger.”

 

EXPORT
Tekst Edwin Timmers  Foto Nanneke Hoevenaars

Adam ontmoette zijn vrouw Pia van 

den Akker tijdens zijn werk op de 

tuinbouwschool in St Albans, iets boven 

Londen. In 1981 verhuisden ze wegens 

familieomstandigheden naar Nederland. 

“We kenden elkaar drie jaar”, vertelt hij. 

NEDERLANDS LEREN

Al na één dag in Nederland vond Adam 

werk bij een tuinder in Haarsteeg. 

“Gelukkig sprak het personeel daar geen 

Engels, daardoor leerde ik het Nederlands 

IMPORT &
veel sneller”, zegt hij. “Na drie maanden begon ik thuis te raken in de taal.” Hij klom op 

tot voorman en werd computerdeskundige bij het bedrijf. Maar na tien jaar begon het te 

kriebelen. “In Den Bosch liep ik een bouwplaats op, ik vroeg of ze iets voor me te doen 

hadden. Ik kon er beginnen als timmerknecht en eindigde er 21 jaar later als calculator en 

assistent-projectleider.”

VRIENDINNEN

In 2005 verhuisden Pia en Adam van Berlicum naar de Driezeeg in Middelrode. Het huis is 

af, dus toen Adam thuis kwam te zitten, overtuigde hij Pia dat er een hond moest komen. 

“Ollie heeft een stuk of zes vriendinnen, de meiden van de basisschool zijn gek op hem”, 

vertelt hij. “Ze steggelen altijd over wie hem mag uitlaten.”

Tekst Edwin Timmers  Foto Nanneke Hoevenaars

Sinds het bouwbedrijf waar Adam Adams (60) werkte op de fles ging, maakt 
hij fikse wandelingen in en om Middelrode. Altijd in korte broek – “Ik heb het 

gewoon nooit koud”- en altijd met zijn hond Ollie. “Ik ken nu veel 
meer mensen in het dorp.” 

‘DOOR OLLIE KEN IK VEEL MEER 
MENSEN IN HET DORP’

Na het afbreken van zijn heao-studie deed hij een test voor F-16-piloot, maar 
vliegenier werd hij niet. Remco Wijnhoven (44) stelt als hoofd-meteoroloog bij 

MeteoGroup dagelijks het weerbeeld van Nederland vast.

‘MIJN BAAN IS EVEN 
VERANDERLIJK ALS HET WEER’



“Soms ga ik even zitten om te genieten van wat ik heb gemaakt. Zeker als de stof op het meubel ook mijn eigen keuze is, dan ben 

ik echt blij met wat ik maak. Creatief zijn met mijn handen, dat is mijn werk. Het is nooit saai, want na twee of drie dagen begin ik 

weer aan een ander meubel. En dan de glimlach van de mensen als ik het gestoffeerde meubel kom brengen! Waar ik lol in heb, is in 

verkopen. Het vertrouwen krijgen van een klant, dat is ook mijn passie. 

Het gaat bij stofferen vooral om de maatvoering – de maten moeten kloppen. Ik knip uit de losse hand, dat is een automatisme 

geworden. Afspelden of krijtstrepen zetten doe ik nooit. In de tien jaar dat ik nu voor mezelf werk, heb ik misschien één keer een stof 

verknipt. Leer vind ik het mooist om mee te werken, het is heel puur materiaal. Als je het verkeerd stikt of een plooitje niet goed legt, 

zie je dat meteen.

Als jongetje van acht was ik graag in de meubelwinkel waar mijn vader werkte, ik heb nooit iets anders willen doen. Ik heb wel allerlei 

plannen, maar het is mooi behapbaar zo. Personeel of stagiaires kan ik niet krijgen, alleen in de Randstad zijn er nog opleidingen voor 

dit vak. Het wordt een uitstervend beroep, maar ik hoop dit werk nog heel lang te doen. Sterven in het harnas, daar ga ik voor.”

Olaf van Pomeren, meubelstoffeerder

IK KNIP ALLES

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op onze website!

Van Zoggel Catering BV - Woud 1- 5258 VK Berlicum
T: 073-594 2085 - www.vanzoggelcatering.nl

        T
ROUWEN

          
  ...een 

      bijzondere 

          
    dag...!

 Op de perfecte

 locatie, met de

 lekkerste 

 gerechten en 

 tot in 
 de puntjes 

  verzorgt!

Wie beweerde ooit dat oude ambachten op de braderie 
thuishoren? Kolder! Deze mannen bewijzen het tegendeel: 

het ambacht is hot.
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Edith Verhoeven

uit de losse hand
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“Ik ben dertig jaar te laat geboren, dat voel ik aan alles. Aan mijn liefde voor dit ambacht, mijn eenvoudige manier van leven 

en aan mijn smaak voor muziek. Ik houd van rock-’n-roll, blues, Motown en classic rock. Rijd in een Amerikaanse pick-up en op 

oldskool choppers waar ik graag aan sleutel. Ik houd van oud. Zo ben ik.  

Ik ben technisch opgeleid en op jonge leeftijd de schoenmakerij ingegaan. Ik houd van bewerkelijk materiaal zoals leer - als jong 

ventje kocht ik al leren riemen en jassen. Het is een materiaal dat steeds mooier wordt. Hoe meer je het draagt, hoe mooier. Ik 

onderhoud en bewerk het met liefde. Ik sta ook op evenementen, festivals en beurzen om schoenen te poetsen en te patineren 

(verven). Het ambacht is hot, we krijgen tientallen sollicitanten. Maar waar het mij om gaat, is dat je wens authentiek is.

Ik ben heel gelukkig met mijn plek in Berlicum. Voor mij is dit meer dan een schoenmakerij. Ik zie het als een creatieve werkplek, 

waar mensen elkaar ontmoeten. Ik verlul liever twee uur per dag, dan dat ik mensen moet wegkijken. Als ik mijn werk niet af 

heb, ga ik ’s avonds wel wat langer door.”

LEER IS ZO’Nprachtig materiaal
Randy Verhagen, schoenmaker

“De volgorde waarop je het laken op de tafel spant is heel 

belangrijk - waar je begint en welke kant je het op spant. De 

banden moeten echt strak gespannen zijn en slordigheidjes 

in de hoeken zijn absoluut verboden. De band van het 

biljart bestaat uit hout en rubber. Met een smal latje zorg ik 

ervoor dat het laken zich vastklemt en perfect op de band 

aansluit. Ik heb dat geleerd van mijn vader en mijn ooms, ik 

was in de vakanties vaak in de fabriek te vinden. Sinds een 

jaar heb ik mijn diploma’s als meubelmaker en ondernemer 

in de detailhandel. Nu werk ik full time mee.

Een biljart is een meubel, maar dan een waar je een spel op 

kunt spelen. Ik biljart zelf ook, maar niet heel serieus. Met 

mijn vrienden ga ik liever poolen. Sporten doe ik niet veel, 

maar dat is ook niet nodig. Verplaats maar eens een biljart, 

dat is pas fitness.

Ik houd zelf vooral van een modern biljart, we hebben er 

nu een gemaakt met strakke ijzeren poten. Maar een echte 

antiek biljart kan ook heel mooi zijn. Ik heb geen voorkeur 

voor een groen of blauw laken. Voor de camera komt dat 

blauwe laken mooier uit, daarom zie je op televisie bijna 

altijd blauw.

Het zijn vaak oudere mensen die biljarten. Als ik een nieuw 

laken kom spannen, staan ze er allemaal omheen, prachtig 

vinden ze dat. Ik ben nu biljartmonteur, maar misschien 

neem ik de zaak ooit wel over. Die kans zit erin.” 

Slordige hoeken
Kas Mathijsen, biljartmonteur

ZIJN UIT DEN BOZE
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“Als ik nu eens naar de kappersschool ga? Toen 

ik dat zei, viel mijn vader – zelf kapper – onder 

de tafel van het lachen. Ik was met mijn leren 

jassen en Iron Maiden-uiterlijk nou niet bepaald 

een prototype kapper. De kappersschool hield 

ik drie maanden vol – ik leerde het vak bij Nico 

Hoepelman. Ik deed mee aan wedstrijden, werd 

diverse keren nationaal kampioen en raakte 

bezeten van het vak. 

Vooral heren knippen vind ik mooi, want dat 

moet heel secuur. Bij een kort kapsel zie je 

het echt als je scheef knipt. En mannen onder 

elkaar: ik hou wel van die slappe klets. De 

grappen die wij maken, hoor je niet snel in een 

dameskapsalon. 

Ik kijk hoe mensen zich kleden en luister goed 

naar wat ze willen én niet willen, zodat ze 

tevreden de deur uitgaan. Ik vind het mooi dat 

de ijdelheid onder mannen terugkomt, zeker 

bij jonge mannen. Als barbier doe ik meer dan 

knippen, ook scheren en hoofdmassages horen 

erbij. Wat we doen is bijna welness voor mannen. 

Alleen kleuren doen we niet. 

Mijn handen knippen, maar het is de aandacht 

die mijn vak zo mooi maakt. Zo leiden we nu 

iemand uit de verslavingszorg op tot kapper. 

En we denken aan het organiseren van ‘dolle 

zondagen’, waarop we zwervers of mensen met 

een handicap een gratis behandeling geven. Iets 

betekenen voor mensen, daar gaat het om.” 

De ijdelheid
Pascal van Lith, barbier

ONDER MANNEN IS TERUG
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“Ik heb altijd iets met paarden gehad. Toen ik nog alleen als boer werkte, had ik al trekpaarden. Ze trokken de ploeg en hielpen bij 

het zaaien en maaien. Ik vind het fijn dat ik iets voor ze terug kan doen als hoefsmid.

Wat ik doe, lijkt op nagels knippen. Het hoefijzer voorkomt dat de voet van het paard te snel slijt – sneller dan de hoef kan 

groeien. Want net als bij onze nagels groeit een paardenvoet door. Door alle bewegingen gaat het hoefijzer na een tijdje wel 

scheef zitten, of de voet groeit eroverheen. Elke drie tot vier maanden moet het paard daarom aan elke voet een nieuw hoefijzer. 

Ik schraap eerst alle eelt weg, dan is de voet weer mooi glad. Het paard voelt er niets van, als ik een roodgloeiend hoefijzer zó uit 

de oven onder zijn voet leg. Ook van de hoefspijkers die ik erin sla, voelt hij niets. Het is best zwaar werk, je moet er sterk voor 

zijn. Maar wat het vooral mooi maakt, is dat je elkaar moet vertrouwen. Het paard mij en ik het paard, want ik zit er letterlijk 

onder. Een mens kun je nog wel voor de gek houden, maar een paard écht niet. Daarom is dit echt mensenwerk. Een machine of 

een robot kan een paard nooit zo aanvoelen als een mens.”

HET PAARD EN IK vertrouwen elkaar
Peter van Gaal, hoefsmid
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VERONGELUKT
ANTIPESTFILMPJE MOET 

OUDERS EN JONGEREN WAKKER SCHUDDEN

Tekst Laura van der Burgt Foto’s Bart Coolen, Claartje ten Have en Niels Wenstedt

Op 23 januari werd op Braakven een meisje aangereden, toen ze haar mobieltje van 
straat wilde oprapen. Iemand had het er neergegooid om haar te pesten. Het meisje werd 
geschept door een auto en vloog meters door de lucht. Gelukkig was alles nep - filmmaker 

en dorpsgenoot Otto Gordijn nam een korte film op over pesten: ‘Als ouders hebben we vaak 
geen idee wat er speelt.’

 voor het goede doel



 Jij ook?
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Dorpsgenoten vroegen zich al een week af wat al die 

dranghekken toch deden langs de weg op Braakven. Op 

deze zaterdagavond wordt het duidelijk: de straat is voor 

even een filmset. Met een professionele crew neemt Otto 

Gordijn een korte film op over pesten. Voor niks, en voor 

niemand in het bijzonder – hij hoopt alleen dat de film op 

internet massaal gedeeld gaat worden, zodat we erover gaan 

nadenken. 

‘Je bloedeigen 
kind kan op school 
ontzettend gepest 
worden, terwijl jij van 
niets weet’

PESTKOP

Het idee ontstond toen Otto op een vrijdagmiddag uit zijn 

keukenraam keek. “Mijn dochter speelde buiten, toen een 

ander kind ineens haar bal afpakte. Toen haar vriendinnetje 

de bal terugvroeg, kreeg ze een harde duw. Ik schrok ervan, 

maar toen ik mijn dochter later vroeg of er nog iets gebeurd 

was buiten, zei ze: nee hoor. Dat zette me aan het denken”, 

vertelt de 41-jarige vader. “Er is zoveel dat wij niet weten 

over het leven van onze kinderen. Je bloedeigen kind kan op 

school ontzettend gepest worden, terwijl jij van niets weet. 

Het omgekeerde is ook waar: misschien is jouw kind stiekem 

wel een vreselijke pestkop - en jij maar denken dat het zoiets 

nooit zou doen. Door Whatsapp is er tegenwoordig  

nóg meer dat aan onze aandacht ontsnapt. Daar wil ik 

mensen bewust van maken. We moeten beter letten op 

elkaar.”

BESTE STUNTTEAM VAN EUROPA

Otto houdt niet van half werk, dat wordt deze kille winteravond wel 

duidelijk. De brandweer spuit de straat nat – “Dat geeft zo’n mooi effect” – 

een hoogwerker verlicht de set. Het beste stuntteam van Europa zet een 

auto-ongeluk in scene en het slachtoffers wordt aan katrollen meters ver 

weggeslingerd. “Ik heb mijn hele netwerk in de filmwereld benaderd met de 

vraag of ze dit voor me wilden doen. Iedereen die hier vanavond is, werkt 

belangeloos mee”, vertelt hij. In de crew duiken twee bekende gezichten op: 

geluidsman Henri van den Berk en Wart Grosfeld, die de special effects doet.

DE MOEITE WAARD

Waarom doet Otto al die moeite? “Ik wilde een confronterend filmpje maken; 

alleen zo schud je jongeren wakker”, legt hij uit. “Ik ben zelf op mijn werk ook 

ooit gepest, ik weet uit ervaring dat je iedereen klein kunt krijgen. Al help ik 

met mijn filmpje maar één kind uit de problemen, al is er maar één ouder die 

ontdekt dat er iets speelt – dan is het al die moeite waard geweest.”

WIJ DELEN

‘WAT NU WEER 
TESSA?’

OP ONZE
FACEBOOKPAGINA.
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Water, ijs, walvissen
en verder niks

Elke zomer vaart Eef Willems uit met haar zeilboot Tooluka. Antarctica, IJsland, 
Groenland - ze bezocht de meest ruige gebieden. Hoge golven deren haar niet. 

‘Het verkeer in de Randstad is gevaarlijker.’

Hoe is jouw liefde voor de zee ontstaan?

Ik ben met water opgegroeid, mijn vader leerde me zeilen. Op mijn zestiende werd ik 

zeilinstructeur, daarna ontdekte ik de zee en grotere schepen. Zo ontstond mijn droom om 

de oceaan over te steken. Er was geen houden aan, ik moest dat doen. Op mijn 23e lukte 

het voor de eerste keer.

Je woont ook op je boot, toch? 

Gedeeltelijk ja. Niks is fijner dan wonen op het water! Zomers woon ik op mijn boot Tooluka, 

waarmee ik groepsreizen organiseer naar de hoge breedtes, zoals IJsland. In de winter woon 

ik in een huisje in Enkhuizen. Dan geef ik les aan de Enkhuizer Zeevaartschool; een opleiding 

voor volwassenen die kapitein willen worden op de zeilende beroepsvaart. 

En in de zomer vaar je uit?

Sinds 1993 zoek ik steeds een seizoen de hoge breedtes op. Vanuit Zuid-Amerika zeilde ik 

naar Antarctica, South-Georgia, de Falkland Eilanden en de Chileense Kanalen. Daarna ging 

ik naar Groenland, Canada, Newfoundland en IJsland. Ik stak ook twee keer de Pacific over. 

In 2002 kocht ik Tooluka in Zuid-Afrika, 

waarna we naar Brazilië voeren.

Wat vind je zo fijn aan dit leven? 

De vrijheid en de ruimte op het water. 

De ruigte, de vaak onontdekte en 

onbewoonde gebieden. Het ijs! Maar ik 

vind de Maas, de Waal en de Biesbosch 

ook prachtig hoor.

Ben je nooit bang geweest?

Ik heb eens voor een gletsjer geposeerd, 

om op de foto te kunnen laten zien hoe 

groot zo’n ijsmassa is. Héél slecht idee. 

Toen de boot wegvoer om de foto te 

maken, voelde ik de gletsjer zowat naar voren schuiven. Ik stond op een piepklein 

rotsricheltje – ik kon geen kant op. Ik gilde 

keihard dat de boot terug moest komen. 

We zijn ook eens met heel slecht weer in 

de Drake Passage beland, tussen Zuid-

Amerika en Antarctica. Op dat moment 

had ik geen tijd om bang te zijn, maar 

achteraf stond ik wel even te shaken. Toch 

relativeer ik dat snel; het verkeer in de 

Randstad is gevaarlijker.

Wat is je meest bijzondere 

herinnering?

Oh, dat zijn er eindeloos veel. Bijzondere 

instortingen van ijsbergen en gletsjers, 

ontmoetingen met walvissen, bijzondere 

mensen aan boord. De reis met mijn 

inmiddels overleden partner Ken, van 

Ushuaia naar Groenland, terwijl hij 

terminaal ziek was. 

Mis je Berlicum weleens?

Mijn ouders en zus Colien wonen nog 

in Berlicum, dus ik kom er regelmatig. Ik 

accepteer dat ik soms een feestje mis - 

zelfs bij een ziekte of uitvaart kan ik er 

niet altijd zijn. Dat is weleens moeilijk, 

maar ik kan niet zeggen dat ik Berlicum 

mis. Enkhuizen is mijn thuis. Het is 

lekker nautisch, klein genoeg, ver van de 

Randstad en het heeft een treinstation – 

handig als je geen auto rijdt zoals ik. 

Eef Willems (52) 

Thuis: dochter van Frans 

en Ria Willems-Jacobs, 

zus van Colien 

Uit: geeft les aan de 

Enkhuizer Zeevaart-

school en organiseert 

zeilreizen met haar boot 

Tooluka 

Tekst Laura van der Burgt  Foto’s Eef Willems

Wereldreis
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Dementie 
Loes Groot-de Jong (73), door 

haar dementie herkent ze haar 

eigen kinderen niet meer. Ze 

vindt haar rust weer terug als 

ze de hond van de woning van 

Vivent aait, hij doet haar

denken aan haar Rakker. 

Nu is van u.
Berlerode- Dagbesteding

- Zorgappartementen
- Kleinschalig Wonen
- Gast op de woning
- Restaurant/café

- Fysiotherapie 55+- Ergotherapie- Thuiszorgwww.vivent.nl

‘IN 1929 
KOSTTE DIT HUIS

Binnenblieken

zevenduizend gulden'

Tekst Erwin Frunt en Nanneke van Drunen Foto’s Esmée Franken

Als je Hooghei 29 van de buitenkant ziet, vermoed je niet dat achter 
de voorgevel iets bijzonders schuilgaat. Het lijkt zo’n huis waarvan 
er meer staan in deze rustige, bosrijke straat. Maar zodra je er een 

voet over de drempel zet, waan je je 75 jaar terug in de tijd. Dit is het 
domein van Sjan Vorstenbosch en haar man Piet. 
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Sjan is een echte verzamelaar. In de loop der jaren heeft ze haar hele huis ingericht 

als in grootmoeders tijd. Wie er binnenkomt, valt van de ene verbazing in de andere. 

Hoewel er heel veel binnen staat, is het absoluut geen allegaartje. Elke hoek, kast en 

tafel heeft een eigen thema en alles wat Sjan oppakt, legt ze zorgvuldig weer op de 

juiste plek terug. 

TWEE GEZINNEN IN ÉÉN HUIS

Voordat we beginnen aan onze rondleiding door dit bijzondere museumpje, nemen 

we plaats aan de keukentafel. “Hier zitten we het meest”, zegt Sjan. “Het is de enige 

plek is waar we kúnnen zitten”, vult Piet lachend aan. Hij is sinds kort met de vut en 

geniet van de tijd die hij nu kan besteden aan de tuin en het onderhoud van het 

huis. “Dit huis is in 1929 door Harrie van den Braak gebouwd, het kostte destijds 

zevenduizend gulden. In 1977 kochten wij het huis van mijn ouders, die hier sinds 

1949 woonden”, vervolgt hij. Jarenlang woonden de ouders van Piet met Piets jongste 

zus Anja in de voorkamer, terwijl Piet en Sjan het overige gedeelte van het huis 

bewoonden. Ze kregen er drie zoons: Jeroen, Boy en Ferry. 

‘Verwarming, 
ik kan er niet 
aan wennen. 

Ik vind de 
warmte van de 

kachel veel 
fijner’ 

WEINIG LUXE

Veel luxe en ruimte bood het huis in die vroege jaren niet. Het was slecht geïsoleerd en had 

geen centrale verwarming. “Ach, we hadden elkaar en heel veel tuin”, grinnikt Piet. “Maar 

we vechten elkaar nog steeds de kiet niet uit hoor.” De centrale verwarming is er later wel 

ingezet, maar die staat eigenlijk nooit aan. “Ik kan er niet aan wennen. Ik vind de warmte van 

de kachel veel fijner”, vertelt Sjan. 

VERZAMELWOEDE

Toen Piets moeder in 1985 naar het bejaardenhuis ging, kwam de voorkamer van het huis 

vrij. Anja was al uit huis en Piets vader leefde niet meer. Enkele jaren na het vertrek van 

moeder besloten Sjan en Piet het huis grondig te verbouwen. Dit was vooral voor Sjan een 

zegen, omdat ze nu eindelijk de ruimte had voor haar grote hobby: het verzamelen van 

oude spulletjes. Haar collectie is deels geërfd, deels gevonden op rommelmarkten en deels 

geschonken door familie en vrienden. 

Tijd voor de rondleiding. Hoewel de ruimte maar zo’n 65 vierkante meter beslaat, staan 

er voldoende spullen voor een rondleiding van een uur. Bijna ieder object heeft een (vaak 

Balkums) verhaal. “Deze kaars van Pulles 

kreeg ik van een nichtje dat voor hem 

werkte. Die wandelwagen spotte Ferry 

terwijl hij aan het werk was. De lamp die 

erboven hangt, vond ik eigenlijk spuuglelijk, 

maar hij is gemaakt van varkensblaas en 

dat is dan weer heel bijzonder.” 

LIMONADEFLESJES VAN GODSCHALX

We lopen verder langs een oud 

schoolbankje, kapperspullen van 

Pietje Pluk (voor vele Balkummers een 

begrip), oude schaatsen, vingerhoedjes, 

tabakswaren en zelfs een zondagse 

courant uit 1930. We aanschouwen een 

hele serie po’s, oude muziekinstrumenten, 

spulletjes uit het vroegere winkeltje van 
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   Bouw, verbouw en interieur op maat 

 Bouw en Onderhoud

Keukens/Badkamers

Machinaal Timmerwerk

Winkelinterieurs

Schilderwerk

Renovatie/Restauratie

VOS GROEP 

Heikampweg 7

5249 JX Rosmalen

T 073 - 503 19 57 

 M 06 - 553 846 82

I   www.johanvosbv.nl 

 

Willy Smits en bierviltjes en limonadeflesjes 

van Brouwerij Godschalx. Bij twee grote 

klompen staan we even stil. “Dit zijn de 

klompen van mijn opa”, vertelt Sjan. 

Voorzichtig zet ze ze weer terug op hun 

plek. “En daar boven zie je een foto van 

De Pan, zo noemde iedereen die man.” 

Alweer een Balkums icoon uit een vorige 

generatie. 

DEUK

Ieder product in de woonkamer staat er 

met een reden en heeft zijn eigen verhaal. 

“Je mag alles aanraken”, moedigt Sjan aan. 

“Ik stoot zelf ook geregeld iets om tijdens 

het poetsen. Dit zijn spullen waarmee 

is geleefd, een deuk meer of minder is 

niet erg hoor.” Welk item haar het meest 

dierbaar is, kan Sjan niet zeggen. “Ik denk 

het eerste kastje dat ik van mijn vader 

kocht. Maar eigenlijk kan ik niet kiezen. 

Alles wat hier binnen staat, heeft een 

verhaal.”

‘Dit zijn spullen 
waarmee is 
geleefd, een 
deuk meer of 
minder maakt 
niet uit’
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HERINNERINGEN

Eens per jaar komen bewoners van het Heeswijkse verpleeghuis Cunera op bezoek voor 

een rondleiding, krentenmik met koffie en als afsluiting een advocaatje met slagroom. De 

bewoners zijn vaak dementerend en leven meer in het verleden dan in het heden. Hier aan 

de Hooghei komen veel oude herinneringen boven. “Een wat oudere, dementerende vrouw 

kwam hier laatst op bezoek. Toen ze het schoolbankje zag met de schoolbel erop begon 

ze spontaan heel hard te bellen. Geweldig vond ze het. Dat is ook wat oud gerei zo mooi 

maakt: de herinneringen”, verzucht Sjan. “Dit vind je nergens meer.” 

IN DE WEG

De zonen van Piet en Sjan hebben nooit raar opgekeken van Sjans verzamelwoede. “Ach, ze 

waren eraan gewend. Af en toe schoppen ze ergens tegenaan, als er iets in de weg staat.” 

Ook de schoondochters voelden zich al snel thuis in het volle huis. “In het begin keken ze 

even vreemd op, maar zodra ze aan de keukentafel zaten en met wat te eten en drinken, 

voelden ze zich thuis. Of er meer spullen bijkomen weet Sjan nog niet. “In principe niet. 

Maar als ik iets moois tegenkom, zoek ik toch weer een plekje. Ik kan niks weggooien”, geeft 

ze toe. “Als ze nee zou zeggen, zou ze liegen”, besluit Piet nuchter. “En als het spul hier 

eenmaal binnenstaat, komde d’r nooit meer vanaf.”

‘Af en toe 
schoppen de 
jongens ergens 
tegenaan, als 
het in de weg 

staat’ 
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Gezondheidscentrum Lage Leun | Locatie Heuvel 18, Engelen
info@reisjewijs.nl | www.reisjewijs.nl | 06-53 577 759

Reis je Wijs

Reis je wijs helpt je bij de zoektocht naar de reis in jezelf want 
dat is de plek waar we werkelijk leren om te onthaasten. 

Met verschillende massages, waaronder TuiNa, die gericht zijn op 
de energie van de totale mens en de bewegingsleer Qigong leer 

je de rust terug vinden op elk moment van de dag 
wat je bestemming ook is.

Reis je wijs helpt je om je rugzak nooit te vol te stoppen, en 
alleen die bagage mee te dragen die je nodig hebt om je 

bestemming te bereiken.

TuiNa Massages  |  Qigong  |  Traditional Chinese Medicine

Reis
je
  Wijs

Gratis proe�es qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

C l a a s s e n        P s y c h o s o c i a a l        A d v i e s b u r e a u
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Gezondheidscentrum Lage Leun

Locatie: Heuvel 18, 5221 AP Engelen

info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

“In mijn werk ga ik aan de slag
met mensen die ik echt kan helpen
op een manier die bij mij en bij
mijn cliënten past. Vanuit mijn eigen
enthousiasme voor het vak, vanuit
een betrokkenheid met én oprechte
interesse in mensen.
Waarom? Omdat iedereen recht heeft
op een fijn leven.”

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Maak nu vrijblijvend een 
kennismakingsafspraak

bel 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

Gruts

‘IK WIL EEN 
OVERTUIGEND, LEVEND

 KARAKTER NEERZETTEN’
Stijn Arts (23) tekent al zolang hij zich kan herinneren - en niet zomaar een 

beetje. Hij mag zichzelf concept artist noemen. Tijdens zijn opleiding werkte 
hij bij grote game studio’s, waar hij concepten voor computergames tekende. 
Maar covers gaan hem duidelijk ook goed af. Bewaren dus, deze BaMi. Wordt 

vast een collectors item.

Tekst Deirdre Baltus Foto’s Bart Coolen Illustratie Stijn Arts
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“Als concept artist visualiseer je een idee voor een film, game, of animatie”, legt 

Stijn uit. “Op basis van een karakteromschrijving van de hoofdrolspelers, hun 

wereld en de sfeer teken je een concept. Als deze grote lijn eenmaal staat, 

volgt de verdere uitwerking.” Stijn volgde een opleiding in concept art en liep 

stage bij grote game studio’s. Daar werkte hij samen met bekende namen als 

comic artist Romano Molenaar. “Samen ontwikkelden we concept art voor 

Ubisoft, een van de grootste gameontwikkelaars ter wereld. Hoewel de games 

allemaal digitaal zijn, ontstaat het concept nog altijd gewoon op papier”, vertelt 

Stijn. 

KARAKTERS

Veel concept artists hebben een specialisme, Stijn vindt vooral het bedenken 

van personages uitdagend. Zijn inspiratie haalt hij uit zijn eigen omgeving, 

maar ook uit films. “Ik wil een overtuigend, levend karakter neerzetten. Dat 

doe ik bijvoorbeeld door bewust te kiezen voor een bepaalde kledingstijl, 

lichaamsbouw en houding. Iets subtiels als een frons kan heel bepalend zijn.”

REALISTISCHE FANTASIE

Stijn heeft geen voorkeur voor een bepaalde stijl, het gaat hem er vooral om 

dat een plaat écht impact heeft. Zijn schetsen stralen allemaal iets krachtigs 

uit: de enorme, indrukwekkende kop van een olifant, een viking, een tijger. Ze 

zijn tot in detail natuurgetrouw, en toch volledig ontsproten uit Stijns fantasie. 

“Ik begin vaak met een ruwe schets. Terwijl ik bezig ben, bedenk ik een verhaal 

om mijn onderwerp heen. Zo voeg ik diepgang toe en maak ik de tekening 

overtuigend.” Stijn is niet gauw tevreden. “Ik wil eerlijk naar mijn werk kijken, ik 

zie altijd dingen die beter kunnen. Door het moment van tevredenheid steeds 

uit te stellen, dwing ik mezelf te groeien.”

EINDELOOS

Uit zijn stages kwamen verschillende freelance opdrachten voort, maar 

uiteindelijk koos Stijn toch voor een carrière in de sales. In zijn vrije tijd tekent 

hij nog steeds, al neigt hij nu meer naar de illustratieve kant: “Concept art is 

een prachtig vak, maar de ontwerpen blijven vaak ruw in de afwerking. In mijn 

eigen werk heb ik alle ruimte om te detailleren.” Wat zijn ‘kers op de taart’ is? 

Daar hoeft Stijn niet over na te denken: “Het lijkt me mooi om een compleet 

project te realiseren. Alles zelf schrijven, illustreren én uitwerken. Ik heb al een 

mooie verhaallijn bedacht en zit nu in de scriptfase. Ik kan niet wachten om 

met de illustraties te beginnen. Bij tekenen zijn de mogelijkheden eindeloos.”
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“Ik weet nog niet precies wat ik wil worden: fotograaf, 
kapper, of politieman”, vertelt de dertienjarige 
Thorsten Bastmeijer uit Berlicum. Met die eerste 
droom kunnen wij hem helpen, Thorsten gaat een 
middagje op pad met een van onze fotografen. Of 
eigenlijk met twéé fotografen, Nanneke Hoevenaars 
en Edith Verhoeven, want iemand moet toch foto’s 
maken als Thorsten met onze fotograaf aan het 
werk is. 

Thorsten komt goed voorbereid op de afspraak, hij heeft een eigen camera bij 

zich. 

THORSTEN: “DIE IS VAN MIJN MOEDER, MAAR IK FOTOGRAFEER ER DE 
LAATSTE TIJD MEER MEE. WELKE CAMERA HEBBEN JULLIE?”

Nanneke: “Ik heb een Nikon en Edith fotografeert met een Canon. Kijk je door 

het gaatje?”

JA, ALTIJD. WAAROM IS DAT BELANGRIJK?

Nanneke: “Dan zie je exact wat er op de foto komt. Het gebruik van het 

schermpje kost ook heel veel energie. Daar gaat je accu snel van leeg.”

‘ZO, DIE IS

Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Thorsten Bastmeijer, Nanneke Hoevenaars en Edith Verhoeven

Zwaar!'
Jonge mensen, grote dromen

‘Soms moet je je in rare 
bochten wringen voor  
een goed plaatje’



WAAROM IS HET BELANGRIJK OM DE INSTELLINGEN VAN JE 
CAMERA ZELF TE VERANDEREN?

Nanneke: “Omdat je dan zelf kunt bepalen hoe je foto eruit ziet. 

Als je iets wilt in je foto, bijvoorbeeld scherpte en diepte, dan moet 

je dat zelf instellen.”

‘Oké Nanneke, iets meer 
naar links kijken en 
lachen alsjeblieft’

IK VIND DIEREN, MENSEN EN LANDSCHAPPEN LEUK OM TE 
FOTOGRAFEREN.

Edith: “Er zijn heel veel dingen die je kunt fotograferen: bruiloften, 

mensen, gebouwen. De meeste fotografen specialiseren zich. Je 

kunt niet alles doen, want dan heb je heel veel spullen nodig.”

Nanneke vult aan: “Misschien kun jij twee beroepen combineren, 

bijvoorbeeld dat je als kapper je eigen modellen fotografeert.”

Thorsten krijgt eerst wat theorie uitgelegd. Hij leert alles over 

diafragma, iso-waardes en sluitertijd. Daarna is het tijd om zelf 

aan de slag te gaan. Omdat fotograferen zelf nou eenmaal liever 

achter dan vóór de camera staan, speelt uw verslaggever voor 

model. Thorsten weet precies wat hij wil als hij de camera van 

Edith in zijn handen krijgt.

ZO, DIE IS ZWAAR! OKÉ, NANNEKE, IETS MEER NAAR LINKS 
KIJKEN EN LACHEN ALSJEBLIEFT. MAG DIE FLITSER IETS 
ZACHTER?

Na het studiowerk gaan we naar buiten om dieren te 

fotograferen. 

LEUKE UITDAGING OM DIE GOED OP DE FOTO TE KRIJGEN. 
EEN PANORAMASHOT ZOU GAAF ZIJN.

Er rent een haas door het weiland en Thorsten gaat er direct 

achteraan, totdat hij midden in een plas stapt. Edith lacht: “Je komt 

als fotograaf op de meest vreemde plaatsen. Soms moet je je in 

rare bochten wringen voor een goed plaatje.”

DAT HEB IK GEMERKT, JA. TOF DAT IK NU VEEL MEER WEET 
VAN FOTOGRAFIE. 
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WONEN HIER STRAKS 
ALLEEN NOG RIJKEN?

Keuze genoeg als je een groot huis zoekt, 
maar we willen juist kleinere!

Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Claartje ten Have

Diny van der Burgt (68) denkt er steeds vaker over om kleiner te gaan wonen. “Met het oog op de 

toekomst ben ik daar wel mee bezig. Stel: mijn man of ik komt er onverhoopt alleen voor te staan, 

dan wil je niet in je eentje in een vrijstaand huis blijven zitten. Eigenlijk is het nu al te groot”, zegt 

ze over haar huis aan de Beatrixstraat in Middelrode, dat zij en haar man 45 jaar geleden zelf 

bouwden.

DUUR DORP

In Berlicum en Middelrode staan relatief veel grote huizen. En ook de vraagprijs voor een woning 

ligt hier een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. “Dat komt door de ligging”, legt makelaar 

George Honselaar uit. “Vanaf hier ben je zo op de snelweg en ook Den Bosch ligt om de hoek. 

Hoe verder je van de stad woont, hoe goedkoper de woningen zijn. In Heeswijk liggen de prijzen 

bijvoorbeeld al een stuk lager.”

Eind 2015 kregen de eerste bewoners van het Hart van Berlicum aan de Kerkwijk de sleutel 
van hun nieuwe huis. En ook dit jaar wordt er op verschillende plekken weer gebouwd. 

Berlicum staat in de steigers, de huizenmarkt bloeit. Vooral kleine woningen in het dorp 
zijn populair, maar ja – die zijn bijna niet te vinden. Is wonen in ons dorp straks alleen nog 

weggelegd voor mensen met een dikke portemonnee?

Toch is dat voor Diny geen reden om buiten het dorp op zoek te gaan. “Welnee, ik pieker er niet 

over. Naar Berlicum verhuizen wil ik nog wel, maar dan houdt het op hoor. Ons krijg je het dorp 

niet uit. Het is alleen jammer dat er zo weinig seniorenwoningen zijn. Die nieuwe bungalows op 

de Sportlaan, die zijn perfect. Leuk tuintje erbij… Maar ja, die waren meteen verkocht.”

HUREN IS GELD WEGGOOIEN

De jongere inwoners van Berlicum trekken sneller naar de stad – al is er ook een grote groep die 

wél het ouderlijk nest wil verlaten, maar niét het dorp. Lenny Maas bijvoorbeeld. De Berlicumse is 

net 27, en al enige tijd op zoek naar een eigen plek. “Ik wil liever geen appartement op drie hoog, 

want dan kun je geen kant op. En wel een koopwoning ja, want daar zie je over tig jaar nog iets 

van terug. Huren is toch een beetje geld weggooien, vooral als ik thuis gratis kan blijven wonen. 

Waar ik naar op zoek ben? Een kleine woning met een tuintje, dat lijkt me ideaal.”

Hun leeftijden liggen heel wat jaren uit elkaar, maar de woonwensen van Diny en Lenny zijn 

vrijwel hetzelfde. En precies dát maakt het zo lastig. Diny merkt dat ook in haar omgeving: “Veel 

mensen van onze generatie wonen in vrijstaande huizen. Kleiner gaan wonen is een hele stap, 

maar dan moet je je huis wel kunnen verkopen. En wie kan deze woningen nou nog betalen?” 

Jongere generaties willen wel, maar kunnen vaak niet en voor ouderen is het juist andersom. De 

financiële ruimte is er wel, maar ze investeren liever niet meer. Hun huizen zijn vaak enigszins 

verouderd. “Als je plannen hebt om binnen een aantal jaar te verhuizen, ga je geen 

Diny van der Burgt

Lenny Maas

‘Buiten het dorp een huis 
zoeken? Ik pieker er niet over’
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grote investeringen meer doen”, geeft Diny 

toe. En dus kiezen ook jongeren vaker voor 

het gemak van nieuwbouw.

HUIZEN SPLITSEN

Toch is dat niet het antwoord, vindt Jan 

Pieter Vermeulen, gemeenteraadslid en 

inwoner van Middelrode. “We zouden juist 

moeten zoeken naar creatieve oplossingen 

voor de huizen die er al staan. Bijvoorbeeld 

door het makkelijker te maken om huizen 

te splitsen. Of door één bestaand, groot 

perceel te splitsen in meerdere kleinere 

percelen. Zo voorkom je leegstand en 

wordt de bestaande ruimte beter benut.”

Wethouder Ed Mathijsen herkent het 

beeld dat wordt geschetst. “Het klopt dat 

er een tekort is. Zelfs nu er in de tweede 

fase van het Beekveld-plan nog honderd 

koopwoningen worden bijgebouwd, is 

de vraag groter dan het aanbod. Voor 

mensen die een huurwoning zoeken is het 

aanbod helemaal beperkt. Om een beeld 

te schetsen: slechts vijf procent van onze 

wanneer een woonsituatie plotseling 

verandert, is het handig als je meteen 

ergens terecht kunt. Mark Schellings kan 

erover mee praten. Zijn woning werd 

onverwacht binnen drie weken verkocht. 

Nu huurt hij een huis, totdat er een mooi 

stuk grond in het buitengebied vrij komt. 

VLUCHTELINGEN

“De situatie rond de komst van 

vluchtelingen naar ons land zorgt ervoor 

dat er nog meer haast is om goedkope 

huurwoningen te realiseren”, legt de 

wethouder uit. De gemeente wil zo snel 

mogelijk honderd mensen onderdak 

kunnen bieden. Daarom bekijken we nu 

of we tijdelijke woningen kunnen bouwen. 

Waarom we niet op zoek gaan naar 

een permanente oplossing? Omdat de 

procedures daarvoor te lang duren. Daar 

is de nood simpelweg te hoog voor.” 

En de kleine, goedkope koopwoningen 

voor dorpsgenoten als Diny en Lenny 

dan? “Met de nieuwe bouwprojecten 

zetten we een stap in de goede richting”, 

vindt de wethouder. Al oppert hij ook 

oplossingen dichterbij huis. “Als gemeente 

dringen we er op aan dat woningen 

levensloopbestendig verbouwd worden. 

Dat maakt het makkelijker om langer 

thuis te wonen.” Diny heeft een andere 

oplossing in gedachten: “Misschien kunnen 

we samen met een paar andere stellen 

een projectontwikkelaar in de arm nemen. 

Een eigen buurtje creëren, waar ook 

gezamenlijk zorg wordt ingekocht. Dat zie 

ik helemaal voor me. Ik denk dat dat de 

toekomst wordt.”

woningen kan gehuurd worden, landelijk 

ligt dit percentage op dertig procent.” 

Het gebrek aan huurwoningen was lange 

tijd geen echt probleem, tenslotte geven 

zowel oudere als jongere generaties de 

voorkeur aan een koopwoning. Maar 

de tijden zijn veranderd. Er zijn meer 

alleenstaanden dan vroeger. Er zijn 

meer mensen die parttime werken, 

zelfstandige zijn, of een tijdelijk contract 

hebben. Dit maakt het lastiger om een 

hypotheek af te sluiten. In die gevallen 

is huren vaak de enige optie. Maar ook 

‘We moeten 
creatiever 

omgaan met de 
huizen die er 

al staan’
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voor al je dagelijkse benodigdheden, gebak en cadeautjes 
ga je naar HEMA Berlicum

Wat heb je nodig?

H E M A  B e r l i c u m  
DE BESTE  KLE INE  HEMA IN  ZU ID  NEDERLAND

Zorg en ondersteuning bij u 
thuis of bij ons thuis

www.laverhof.nl

Laverhof bestaat uit:
• Cunera/De Bongerd, Heeswijk
• St. Barbara, Schijndel
• Mgr. Bekkershuis, Schijndel
• Het Retraitehuis, Uden
• Behandeling
• Revalidatie
• Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons 
terecht voor o.a.:
• Verpleging en verzorging
• Hulp bij het huishouden en begeleiding
• Terminale thuiszorg
• Dagbehandeling
• Dagbesteding bij De Moerkoal
• 24-uurs alarmering
• Maaltijdservice aan huis, in het 
 wijkrestaurant of bij de eetpunten 
• Verenigingsleven en UITbureau

Wij helpen u graag! 
Voor al uw vragen over onze zorg- en 
dienstverlening kunt u contact opnemen Riny VerstratenEsther Verhoeven Ellen Ruis

met ons cliëntservicebureau 
in Heeswijk, bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Zonder aarzelen somt Mark van der Heijden de redenen op waarom klanten steeds 
terugkomen bij Van der Heijden Meubelen. “Veel keuze, een eerlijke prijs en persoonlijk 

advies.” Hij is duidelijk trots op de zaak die al zo’n negentig jaar een begrip is in 
Geffen en omstreken.

Tekst Deirdre Baltus  Foto Bart Coolen

De showroom aan de Dorpsstraat 15-17 biedt een ruime keuze in allerlei 

interieurstijlen voor wonen en slapen. Beneden vind je een uitgebreide collectie 

klassieke en moderne meubelen, op de eerste etage vind je alles voor je slaapkamer 

en een eigentijdse lifestyle afdeling. De accessoires, zoals karpetten en woonkussens, 

maken het aanbod compleet. Van der Heijden staat goed bekend in de regio. “We 

hebben veel vaste klanten uit de wijde omgeving”, zegt Mark. “Hoe dat komt? Door 

onze persoonlijke benadering, een eerlijke prijs-/kwaliteitsverhouding, een goed 

advies en dito service. Verkopen is leuk, maar alleen als we zeker weten dat de klant 

tevreden de deur uit gaat.”

VAN EEN klassieke relaxfauteuil
TOT EEN BANK CREËREN OP DE TABLET

SINDS DE JAREN DERTIG

Die instelling loont de familie Van der Heijden al 

zo’n negentig jaar. Het begon allemaal met opa 

Frans, die in de jaren dertig als hobby langs de 

deuren ging met tweedehands meubelen en 

witgoed. Later begon hij een meubelzaak aan 

huis; waar nu de voorzijde van de woonwinkel 

is. De oorspronkelijke winkel is verschillende 

keren uitgebreid en heeft een omvang die je 

aan de voorkant niet verwacht. Mark en zijn 

broer zijn de derde generatie die actief is in 

het familiebedrijf, naast Geffen zijn er nu ook 

vestigingen in Uden en Nijmegen.

TRENDY EN VERTROUWD

De meubelzaak is tegenwoordig lid van een 

Duitse inkooporganisatie, één van de grootste 

van Europa. Mark: “Daardoor kunnen we altijd 

de nieuwste trends voor de beste prijzen 

bieden, zoals de afdeling Sofa Kultur. Hier kun 

je met een tablet je eigen bank samenstellen.” 

Is dat de toekomst? “Ook. Wij combineren 

nieuwe trends met het assortiment dat de klant 

van ons gewend is. Zo verkopen we nog altijd 

veel relaxfauteuils.” Wij weten het zeker; dit 

familiebedrijf kan met gemak nog negentig jaar 

vooruit.

Advertorial 

Dorpsstraat 15-17 Geffen, 073-5321306   I   Wijchenseweg 150 (woonboulevard) Nijmegen, 024-3444466   I   www.vanderheijdenmeubelen.nl
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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

In hoeveel Berlicumse huizen kun je wonen? In heel veel, als je het Monique van 

Schijndel (49) vraagt. Ze werd geboren op Braakven, groeide op in de Pastoor van de 

Boomstraat en later in de Beekstraat. Verhuisde naar de Lochtsehoeve en vervolgens 

weer terug naar het huis in de Beekstraat. Woonde tijdelijk op de Bunzinghage en 

is sinds carnaval aan de Kerkwijk te vinden. “Ons kent ons hier. Ik voel me thuis in 

Berlicum”, vertelt Monique.

Ze was net de onderkant van de zoldertrap aan het schilderen, toen wij nieuwsgierig 

aanbelden bij haar nieuwe woning aan de Kerkwijk. “Ik had dit nieuwbouwproject gezien 

en dacht: ik ga het gewoon proberen. Ik zet mijn huis te koop en ik zie wel.” Binnen vijf 

weken was haar huis aan de Beekstraat verkocht. Sinds begin december heeft ze de 

Kerkwijk, woensdagmiddag 16.35 uur

Gespot

Tekst Marenna van Reijsen Foto Edith Verhoeven

sleutel van de Kerkwijk. Samen met haar 

twee dochters is ze druk bezig het huis 

woonklaar te maken.

Monique is blij met haar nieuwe woning. 

“Een nieuw begin in een heerlijk nieuw 

huis, waar ik voorlopig geen onderhoud 

aan heb. Dit is een toplocatie: ik zit 

gezellig tussen de jonge mensen en als ik 

oud ben, wandel ik zo met mijn rollator 

naar de Jumbo.”





Kaarten zijn te koop op www.kersouwe.nl, 
en UitPunt Veghel.

Nog even en je kan weer genieten van

buiten.gewone.voorstellingen 
in de Kersouwe

In de bossen van Heeswijk ligt al 71 jaar een uniek openluchttheater. 
Gerund door vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en artiesten. 
Een natuurlijke omgeving waar muziek, cabaret en theater nog puur 
beleefd en gebracht worden. Ervaar en geniet!

theater. muziek.
cabaret. en meer...

Voor Vrienden van Natuurtheater de Kersouwe start de voorverkoop een week eerder.

16 april start voorverkoop van alle voorstellingen
op www.kersouwe.nl en bij Uitpunt Veghel

Volg ons op      Facebook.com/Kersouwe en meld je aan
voor de nieuwsbrief op www.kersouwe.nl


