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Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen!

Kom. Kijk. Geniet.

START VERKOOP

15 april 10.00 uur

Bestel op www.kersouwe.nl of ga naar
Paperpoint Heeswijk / UitPunt Veghel

Verwacht:
Theo Maassen. Wende en Amsterdam Sinfonietta. Pieter Derks. Tilt XL.
Spinvis. Martijn Fischer zingt Andre Hazes. Open Podium. Danny Vera.
Mark van de Veerdonk. Koekepeer. Typhoon. Douwe Bob. Lieverlee. Shakespeare.
Jeugdtheater Mariahout. Edwin Evers Band. Leo Blokhuis met Summer of Love.
De Blote Billen van de Koning. #romeo@julia. ... en misschien nog meer!
In de bossen van Heeswijk ligt al 72 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.

Snel op de hoogte zijn van ons programma?
Volg ons op Facebook of meld je aan voor de nieuwsbrief.

www.kersouwe.nl

“Kill your darlings. Dit zeggen we wanneer in een

INGEGROEIDE
TEENNAGEL?

interview zoveel interessante en mooie dingen worden

Voorkom veel pijn en een
operatie!
Bezoek één van onze podotherapeuten.
Wij zijn gespecialiseerd in de
behandeling, het herstel en preventie van
het ingroeien van de nagel.

Bel of mail voor een afspraak
Telefoon
: 073 547 00 19
E-mail
: info@makkelijklopen.nl
Website
: www.makkelijklopen.nl

gezegd, dat je niet alles in je tekst kunt opnemen. Nooit eerder

“Iedereen die ik sprak, was enthousiast over het mooie stuk in

moest ik zoveel moois weglaten als bij ‘Bijzonder bijzonder’. Ik

BaMi. Sommigen zeiden zelfs dat ze me voortaan een BB’er –

had wel tien pagina’s kunnen vullen. Vier prachtige verhalen van

Bekende Berlicummer – zouden noemen. Hahaha!”

enorm wilskrachtige en positieve mensen die alles uit het leven

- Tim van Venrooij, wildbeheerder -

halen wat binnen hun mogelijkheden ligt. En altijd streven naar
T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl
Berghem
Berlicum
Breugel
Heeswijk
‘s Hertogenbosch
Rosmalen
Schijndel
Sint Oedenrode
Vinkel

Ken ik u niet
ergens van?
Heeft u plannen om te verkopen of kopen in Berlicum?
Ik, Mark Nieuwenhoven (makelaar en dorpsgenoot),
sta voor u klaar. Met het NL Wonen team zet ik onze
jarenlange kennis en expertise en ons lokale netwerk
in voor een succesvolle bemiddeling.

073 - 613 19 19
www.nl-wonen.nl

Nasmaak

meer. Vooral zijn ze allen gelukkig met wat ze nu hebben. Alle

“Het artikel is goed ontvangen bij onze vrienden en bekenden.

vier geportretteerden kregen leuke reacties en kleine Fleur werd

Veel positieve reacties, ook over hoe wij met Barts dood om zijn

nóg vrolijker toen ze zichzelf in de BaMi terugzag.”

gegaan.”

- Nieke van Broekhoven -

- Nicky Meulenbroek “Klanten van het restaurant van mijn ouders spreken me
opeens aan met ‘hey, wat een leuk artikel’. In de sportschool in
Berlicum vroegen mensen me om tips. Best wel wat mensen
waren verbaasd dat ik al die dingen doe.”

- Fabbio Hu -

Bel mij vrijblijvend
om te weten wat u
in handen heeft.
06 11 35 86 11

Voorproeven

“Elf meiden, tien beautycases en heel veel haarlak: de zaterdagavond
begon goed voor de meiden in de portretserie. Een beetje onwennig
in het begin, maar na een paar minuten poseerden ze als volleerde
modellen. Onze stagiair Thorsten viel met zijn neus in de boter.
Meelopen met een shoot is één, drie meiden die verliefd naar je kijken
voor een goede foto is wat anders. Dit zal hem nog lang bijblijven.”

- Donna van de Ven -

“’Schrijf ook maar eens iets over de boeren’, zei Jos Kluijtmans

“Tijdens een schildersworkshop ving ik op dat oppassen op die

na het verschijnen van de eerste BaMi. Gelijk de volgende

lieve kleinkinderen soms wat veel is. Na de zorg voor hun eigen

redactievergadering kwam het onderwerp op de lijst. Jos was

kinderen, kwam de zorg voor ’ons pap en mam’ en nu ook de zorg

varkensboer, hij overleed in 2015 na een kort ziekbed, veel te

voor de kleinkinderen. Erwin en ik gingen op zoek naar oppassende

jong. Voor deze editie interviewde ik vijf boeren, waaronder

grootouders met de vraag of het voor hen soms niet te veel is. Het

Eric van der Heijden en Willem van den Akker. Zij zouden het

antwoord was telkens een overtuigd nee.”

waarderen als Jos genoemd wordt als aanreiker van het idee.”

- Marenna van Reijsen -

- Edwin Timmers -
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‘Als de kinderen
iets niet goed doen,
worden ze geslagen’
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NASMAAK EN VOORPROEVEN
Reacties van lezers en makers op oude en verse BaMi
VIJFTIG TINTEN GRIJS
Voor Albert van Uden is dansen driedubbel genieten
LEKKER DAN!
Spruitensoep en andere eettips van Stephanie
JONGENS VOOR ALTIJD
Bertwin en Gertjan van Liempt zeggen altijd ja
UIT BEELD
De wondere wereld van de dorpskroeg
CLUBKE
Trainen met Lotusslachtoffers is goed en leuk
IMPORT & EXPORT
BaMi op muziek en verliefd op een eiland
KROEGTIJGERS EN FEESTBEESTEN
Als deze meiden gaan stappen, gaan ze los
BOEREN ANNO NU
Het creatieve boerenverstand van agrarische ondernemers
WERELDREIS
In Vietnam denkt Rosa Thuis aan pindakaas met hagelslag
BINNENBLIEKEN
Bart en Rebecca bouwden al vroeg senior-proof

37
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

GRUTS
Davy Swanenberg ontwerpt prijswinnende keukens
JONGE MENSEN, GROTE DROMEN
Isabelle gaat een goede kinderarts worden
GEEN RUSTIGE OUDE DAG
Oppasgrootouders zetten met liefde en plezier een tandje bij
GESPOT
Imke en Dirk trommelen opnieuw iedereen op

* op de cover Sophie, Ilvy, Jenti foto door Edith Verhoeven & Claartje ten Have

18

HEMA Berlicum
al klaar voor het voorjaar?

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

‘Jij werkt toch ook bij de BaMi?’ Die vraag krijg ik wel eens. ‘Om
eerlijk te zijn doe ik niet zo veel, hoor’, zeg ik dan steeds. Toen
Ronald en Erwin mij drie jaar geleden (!) vroegen om mee te

nl. Niets uit dit blad mag worden overgenomen zonder

denken over een magazine voor Balkum en Mirroi wilde ik wel

schriftelijke toestemming vooraf van de makers. Aan deze

instappen. Vooral om mee te praten, niet om iets te doen. Zo

uitgave kun je geen rechten ontlenen.

ook voor al je make-up, gebak, leuke cadeau’s,
kleding en dagelijkse benodigdheden

Delegeerproject

BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen
AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Lonneke van Asseldonk, Nieke van Broekhoven, Rita Dekkers,
Nanneke van Drunen, Erwin Frunt, Esmée Franken, Tom
Grosfeld, Claartje ten Have, Danny van Houtum, Stijn van
Nuland, Marenna van Reijsen, Andrea Tibosch, Edwin Timmers,
Donna van de Ven, Edith Verhoeven, Yvonne Wesling,
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, Yvette van der Doelen en Teis Albers

SOCIAL MEDIA

Marlie van Zoggel
DRUKWERK
Graphic in Mind

werd BaMi mijn ‘delegeerproject’.
Het team van schrijvers, fotografen en vormgevers maakte een
vliegende start en een stuk of twaalf mooie BaMi’s. Die sloegen zo
goed aan dat we tegenwoordig zelfs
bezorgklachten krijgen als iemand
zijn verse BaMi een dag later krijgt
dan zijn buurman. Daar worden wij
stiekem best een beetje warm van.
Als bladenmaker van beroep hield
ik op de achtergrond een oogje in
het zeil. Om eerlijk te zijn, was dat
amper nodig. Zo gesmeerd maakte
de redactie steeds weer een nieuw
exemplaar. Toen hoofdredacteur
Laura vorig jaar een stapje
terug deed, besloot ik deze taak
voorlopig waar te nemen. Einde delegeerproject: ging ik tóch aan
de slag. Beetje bezorgd over de drukte, maar stiekem ook wel
enthousiast.

OPLAGE
4.500

Inmiddels serveren wij weer een verse BaMi. En ik kan je zeggen;

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

dan één steekje, moesten we soms improviseren en zijn niet alle

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

een goed recept. Een team met liefde voor het vak én voor BaMi.

LOSSE VERKOOP
Losse nummers kosten € 2,50 en zijn te koop bij Mieke
Wijgergangs,
Mercuriusplein 55, Berlicum.
CORRESPONDENTIEADRES
BaMi Magazine
Braakven 79, 5258 AH Berlicum

de productie loopt nog steeds gesmeerd. Natuurlijk viel er meer
goede ideeën uitgekomen. Dat hoort allemaal bij de ontwikkeling
van BaMi. Het is de volgende stap naar volwassenheid. De mix van
mensen van het eerste uur en een paar frisse nieuwkomers blijkt
Niet alleen voor het blad, maar ook voor Balkum en Mirroi zelf.
Want die twee durpkes zitten nog steeds vól verhalen.
En ik? Maak je geen zorgen. Het meeste werk kon ik nog steeds
delegeren en daarvoor geef ik een compliment aan het team.
Maar uiteindelijk gaat het daar allemaal niet om. Het gaat om wat
jullie van de BaMi vinden. Laat je dat eens weten via
info@bami-magazine.nl?

Marc Nelissen
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'De betekenis van je leven,

Advertorial

IS WAT JE BETEKENT IN HET
LEVEN VAN EEN ANDER’

Sinds 2014 is Berlicum een prachtige lunchroom aan de Kerkwijk
rijker: Smaakvol. Mensen met een beperking runnen de zaak
grotendeels. Drijvende krachten achter Smaakvol zijn Lia en
Bert Sterkenburg. Twee hardwerkende mensen met de nodige
levenservaring. In 2007 verhuisden ze vanuit Veenendaal naar
Berlicum om hun bedrijf Trajectvol, een zorginstelling voor
ambulante (woon)begeleiding, verder uit te bouwen.
Tekst Lonneke van Asseldonk Foto’s Rita Dekkers

Hij is afgestudeerd als elektricien, maar zijn hart lag ergens anders. Mensen met een
beperking helpen, dát is wat Bert wilde in zijn leven. Hij ging in de zorg werken, haalde
de benodigde diploma’s en startte in 2005 zijn bedrijf Trajectvol.
DAGBESTEDINGSPROJECT

Vrijwilligers gezocht!

Lunchroom Smaakvol is het dagbestedingsproject van Trajectvol. Bij Smaakvol werken

Heeft u een uurtje tijd over?
Onze bewoners van kleinschalig wonen
hebben graag hulp bij het ontbijt, spelen
graag een spelletje of doen graag samen met
u de was.

Verpleegkunde, heeft de dagelijkse leiding bij Smaakvol. “Ik heb weleens een dag dat ik er

Onze bezoekers van de dagbesteding zijn
graag creatief bezig, doen geheugenspellen
of doen aan beweging en houden van een
praatje.
Zou u hen in een groepje of individueel wat extra
aandacht willen geven? Dan komen we graag met
u in contact.
Loop eens binnen of bel met voor informatie met
Angela van Goor (073) 316 02 01 06 5260 96 46

meerdere mensen met een beperking: psychische en verstandelijk. Lia, van origine docent
minder zin in heb, maar dan komen de medewerkers binnen. Ze hebben zo’n zin in hun
werkdag, daar word ik meteen vrolijk van. Werken bij een dagbestedingsproject als Smaakvol
geeft ze afleiding, ze komen in een andere omgeving en hebben contact met mensen.”

Nu is van u.
Berle
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ZELFSTANDIGHEID
De medewerkers werken mee in alle aspecten van het bedrijf. Niet alleen het bedienen
van de gasten, ook eten bereiden in de keuken, taarten bakken, schoonmaken, wassen en
strijken horen daarbij. “We werken hier aan de zelfstandigheid van mensen en doen dat
met een lunchroom.” Alle medewerkers bij Smaakvol hebben een zorgplan met daarin hun
persoonlijke leerdoelen. Lia observeert veel. Soms is een time-out van alle prikkels nodig.
Dan kan iemand uitrusten in de gezellige huiskamer boven Smaakvol of een andere taak
‘achter de schermen’ vervullen.
TOEKOMST
Bij moederbedrijf Trajectvol werken twaalf professionals waarvan de meeste
ervaringsdeskundige zijn op het gebied van mensen met een beperking. “In de toekomst
hopen we enkele woningen in Berlicum en omgeving te hebben waarin cliënten, onder
begeleiding, grotendeels zelfstandig kunnen wonen.”
Trajectvol Zorg B.V. | Sassenheimseweg 58 | 5258 HL Berlicum | 073-6447957 | info@trajectvol.nl
www.trajectvol.nl
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50 tinten grijs
Albert van Uden (84) is natuurlijk bekend van de winkel die aanvankelijk zijn
naam droeg en later Blokker werd. Na zijn huwelijk bleef hij weliswaar alleen,
maar wel onder de mensen, vaak dansend. Hij geniet intens van elke dag.
Tekst Nieke van Broekhoven Foto Danny van Houtum

Dansen is zijn grootste passie. Dit doet hij al sinds zijn vijftiende. Eigenlijk

of de winkel een Blokker kon worden. Om het grote assortiment kwijt te

mochten mannen toen niet dansen van de pastoor, want dan kwam je te

kunnen, verhuisde de winkel in 1990 naar het huidige Blokkerpand. Alberts

dicht bij vrouwen. Gelukkig keurde zijn moeder het goed. Hij is nooit meer

zoon nam het van hem over. Zijn kleinzoon draait inmiddels ook mee en

gestopt. ‘’Dansen is driedubbel genieten’’, zegt hij met een twinkeling in zijn

treedt ooit graag in de voetsporen van zijn vader en grootvader.

ogen. ‘’Het dansen, de muziek en het vasthouden zijn erg fijn.’’
RELATIE GESTRAND

N
A
D NSE D
door het

LEVEN

NIET OP ZIJN PLEK

Na negentien jaar strandde zijn huwelijk. Hij nam de zorg op zich voor zijn

Albert groeide op in een boerengezin van twaalf kinderen. Na het overlijden

twee zoons en draaide de winkel. Het hele dorp schoot hem te hulp en gaf

van zijn vader werd hij ondergebracht bij een oom die smid was. Albert

steun. Het waren vooral de kleine dingen die hem ontroerden. “Een klant

wilde later ook graag smid worden. Zoals het de meeste boerenzoons

die niks zei en alleen even mijn hand pakte bij het weggaan. Of mensen

betaamde werd het, in plaats van metaalbewerking, de landbouwschool.

die ons uitnodigden voor het eten. Ineens kreeg ik de huishoudelijke taken

Totdat hij daar een leraar kreeg die hem kende sinds de basisschool. Hij

erbij, dat ging snel goed. Ik leerde het mijn zoons ook meteen. Zij konden in

zag dat Albert niet op zijn plek zat. De leraar belde de LTS waar Albert kon

het begin van hun relaties beter koken dan hun vrouwen!”

instromen.

Toch bleef hij lachen. Een klein meisje vroeg hem eens waarom hij altijd

Na zijn diensttijd en meerdere opleidingen
werkte hij onder andere bij smederij Suikers in
Middelrode en Heesters in Haren. Hij trouwde
en precies negen maanden later werd een zoon
geboren. “Destijds moest dat precies kloppen”,
lacht Albert. Een tweede zoon maakte het gezin
compleet.

‘Mijn zoons
konden in het
begin van hun
relaties beter
koken dan hun
vrouwen’

EEN BEGRIP

vrolijk is. “Dat komt omdat ik dit werk zo graag doe en
dat straal ik uit. Het meisje zei: “Dat vind ik een goed
antwoord. Dank u wel.”

DANSEN
Een jaar na zijn scheiding belde de dansschool
dat er zich een vrouw had aangemeld zonder
danspartner. “Ik vond het nog wat vroeg, maar mijn
jongens spoorden me aan. Vanaf het begin werd ik
in de groep opgenomen en kon zo het leven weer

Op zijn achtentwintigste begon Albert voor zichzelf. Hij huurde voor

oppakken. Het dansen bracht mij terug!” Er volgden andere danspartners

1 gulden een smidse met een winkel ernaast, in het pand waar nu

en soms werden dit kortstondige relaties. Dat liep steeds stuk, omdat

Bloemboetiek Fuchsia gevestigd is. Een jaar later kocht hij het pand

deze vrouwen vaak zekerheid wilden en wilden samenwonen. “Ik was altijd

en begon met de verkoop van alle denkbare huishoudelijke artikelen,

duidelijk. Samenwonen wilde ik niet meer. Toch heb ik met alle vrouwen

boerengerief en zelfs LP’s. Zijn winkel werd een begrip in het dorp en

nog goed contact.”

omstreken. Jaap Blokker kwam zelfs hoogstpersoonlijk polshoogte nemen

12 I bami
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SamenLoop voor Hoop
Berlicum

“Mijn jongste zoon adviseerde mij te zoeken naar een getrouwde danspartner.
Dan blijft ze tenminste. Een wijs advies. Ook dat liep vaak mis, omdat deze
vrouwen dit thuis niet vertelden. Daar had ik geen zin in. Ik wilde gewoon

Basketballvereniging Springfield bestaat 50 jaar en
organiseert daarom de SamenLoop voor Hoop, een
24-uurs wandelestafette voor KWF Kankerbestrijding.

dansen. Later heb ik nog een hele fijne danspartner en relatie gehad.
Dat ging helaas ook over.”

SOCIËTEIT CELIBATAIR
Albert zat ook op andere gebieden niet stil. Hij zat elf jaar

20 en 21 mei 2017

Dorpsveld en Sporthal De Run

in de Raad van Elf en trad dertig jaar op met d’Aouw Blaouw
tijdens de zeverdursaovunden in Den Durpsherd. Hij startte, op
initiatief van de Hooghei, met een goede vriend dansavonden voor
alleenstaanden genaamd Sociëteit Celibatair. We maakten een

‘Het dansen bracht mij terug’
Wil jij samen met
familie, vrienden of
collega’s ook een steentje
bijdragen aan het
goede doel?
Meld je dan aan als team!

Iemand die kanker heeft
of heeft gehad willen wij
tijdens dit mooie evenement
ontvangen als ere-gast.

hoop promotie en het werd een groot succes. Van heinde en verre kwamen mensen
naar Berlicum. Na tien jaar vervolgden ze het succes in Eindhoven.

ACTIEF
Om actief te blijven, deed hij aan tennis, hardlopen en basketbal. Hij zit nog bij de kaartclub, hij

Speciaal voor de ere-gasten
is een mooi programma
samengesteld, waaraan je
samen met jouw partner,
een vriend of familielid kunt
deelnemen.

jeu-de-boult en loopt en fietst minimaal zestig kilometer per week. Dit laatste vaak als vrijwilliger bij
Reinier van Arkel. Deze mensen laten hem ‘hun’ Den Bosch zien met tussenstops voor koffie. Een
stad die hij heeft herontdekt. Maar de thuisbasis blijft Balkum.

TWINTIG JAAR LEEFTIJDSVERSCHIL
Ondanks zijn voornemen om alleen te blijven,
kreeg hij op zijn zestigste een nieuwe relatie.
Een mooie tijd waar hij met veel plezier
op terugkijkt. “We scheelden twintig jaar in
leeftijd. Zij was ervan overtuigd dat ik haar zou

BERLICUM 2O17

overleven. Helaas kreeg ze gelijk. Ze stierf aan
kanker.” Inmiddels wil hij alleen vriendschappen
of relaties in het weekend en is hij elke dag
actief bezig met zijn hobby’s, familie en

Meer informatie en aanmelden:

www.samenloopvoorhoop.nl/berlicum

vrienden. Als je hem vraagt of hij gelukkig is,
antwoordt hij met een grote glimlach: “Je moest
eens weten.”
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Nieuw pand

Advertorial

VOOR DE VOS GROEP
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Esmée Franken en Inpetto fotografisch

VOOR DIVERSE
KLUSSEN OP MAAT,
IN EN ROND UW HUIS
MEUBELSTOFFERING
MEUBELS OP MAAT
HOUT- EN METAALBEWERKING
STOF, ZEIL & PVC-DOEK

HOOGSTRAAT 21 BERLICUM I 073 503 6110 I 06 2913 4306
WWW.RICHARDFRUNT.NL

Het begon met de nieuwe CNC-machine,

TOONAANGEVENDE PROJECTEN

houtopslag diende. Hout staat centraal bij de

een computergestuurde freesmachine,

De VOS Groep verzorgt verbouwingen, renovatie

inrichting van dit monumentale pand waarin

waarmee de VOS Groep maatwerk kan

en het onderhoud van onder andere de

een restaurant en een marketingbureau

afleveren. Deze machine leidde tot meer grote

woningen van Brabant Wonen en ontwerpt en

zijn gehuisvest. De VOS groep maakte een

opdrachten in interieurwerk, bijvoorbeeld voor

realiseert interieurs voor keukens, badkamers

beeldbepalende houten constructie voor

winkelinterieurs, keukens, badkamermeubels

de Houtloods waar mensen nu op én onder

en kantoorinrichtingen. Het pand werd te

werken, een project waar ze heel trots op zijn.

klein, verhuizen noodzakelijk. In 2016 ging
de VOS Groep naar de Heikampweg 7 op

DE VOS-MANIER

Industrieterrein Kruisstraat (Rosmalen). Het

“Klanten zeggen vaak: ’Los het maar op de

pand is ondertussen volledig ingericht. De

VOS-manier op’. Hiermee bedoelen ze uniek

medewerkers hebben alle ruimte om de diverse

en goed doordacht maatwerk. Bij het ontwerp

projecten voor bouw, verbouw en interieurwerk

van een keuken komen we met ideeën om het

te realiseren. Ook de professionele spuitcabine

nog mooier en praktischer te maken. Evengoed
repareren onze timmermannen zorgvuldig dat

voor spuitwerk is volop in bedrijf.

OOK NOG IN DEN DURPSHERD:
vr. 24 maart: Niels Geusebroek
zo. 26 maart: Brabantse Avond
za. 8 april: Gerard van Maasakkers
za. 22 april: Berry Lussenburg
za. 29 april: Vuile Huichelaar
Arnout Van den Bossche – Burn-out voor Beginners
Als je denkt dat jij het slecht getroﬀen hebt op je werk, kom dan zeker kijken naar ‘Burn-out voor Beginners’, de
nieuwe zaalshow van cabaretier Arnout Van den Bossche! Met zijn onafscheidelijke bord en stiften geeft hij je
zijn tips om te overleven in deze mensenjungle. Herkenbaar en hilarisch, het beste medicijn tegen een burn-out!
vrijdag 31 maart, 20.15u. Kaarten á 16 euro via www.durpsherd.nl

en winkels. Bij diverse projecten werkt de

klemmende keukenkastje. Ook dat is de VOS-

MAATWERK

VOS Groep samen met gerenommeerde

manier: een heel hoog serviceniveau bieden.

De CNC-machine freest heel precies wat met

ontwerpers en architecten. Onlangs leverden

Onze medewerkers spreken de taal van de klant

de klant in het 3d-ontwerp is besproken. ”Het

ze de Houtloods op in Tilburg, een compleet

en zijn fijne mensen om mee samen te werken.

resultaat is zo nauwkeurig en specifiek, dat is

gerenoveerd oud gebouw dat ooit als

Als ze bij iemand thuis komen, werken ze altijd

met handwerk niet meer mogelijk”, legt Nanneke

keurig en zoals is afgesproken met de klant.”

Hoevenaars, werkzaam bij de VOS Groep uit.
“Een groot bijkomstig voordeel is
dat wij het maatwerk nu veel sneller
kunnen leveren.”

Cabarapshow: Muzikale improvisatievoorstelling met een knipoog
De CabarapShow is een kruising tussen comedy en rap. Met improvisaties in rapvorm (freestyle) à la De Lama’s.
De show voltrekt zich in rondes vol interactie met het publiek. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door DJ
Native die met zijn funky beats, bekende tunes en grappige samples de show naadloos aan elkaar scratcht.
vrijdag 21 april, 20.15u. Kaarten á 12 euro via www.durpsherd.nl.
Jochem van Gelder en Ron Bons – Het Genootschap van de WereldBeterMakers
Het Genootschap van de WereldBeterMakers is een interactieve, spannende én leerzame theatershow van
Jochem van Gelder, bekend van het televisieprogramma Praatjesmakers, en Ron Bons voor kinderen én volwassenen vanaf 6 jaar. Jochem: “Kinderen zijn slim, vindingrijk, onbevangen, eerlijk en soms zelfs briljant en daarom
ga ik de uitdaging aan om met hen op zoek te gaan naar de oplossing van de grote wereldproblemen.
Zondag 30 april, 14.30u. Kaarten á 15 euro via www.durpsherd.nl
Vos Groep | Heikampweg 7 5249 JX Rosmalen | info@johanvosbv.nl | 073 503 1957 | www.timmerbedrijfjohanvos.nl
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Lekker dan

Gezonde hap

INGREDIËNTEN

Spruitjessoep

EEN

(voor 4 personen)

500 GRAM SPRUITJES
2 KRUIMIGE AARDAPPELEN OF ZOETE AARDAPPELEN
1 GROTE UI
2 EETLEPELS OLIJFOLIE
1 TEENTJE KNOFLOOK
1,5 LITER GROENTEBOUILLON (3 BOUILLONBLOKJES)
VERSGEMALEN ZWARTE PEPER
GERASPTE 30+ KAAS OF MAGERE SPEKREEPJES

VOOR ONS ALLEMAAL

Welk gerecht is voor iedereen gezond? Met die vraag gingen we naar diëtiste
Stephanie van den Berg. Ze is duidelijk. Gezonde voeding gaat niet over één
voedingsmiddel. Het gaat om je hele voedingspatroon. Dat wat je de hele dag
eet en drinkt. “De een voelt zich beter met koolhydraatrijk eten, de ander met
eiwitrijk. Iedereen is anders”, legt ze uit.
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Edith Verhoeven

“Het toverwoord is variatie, vernieuwen en veranderen”, zegt Stephanie. ”Eet voldoende van het goede.
Vooral meer groente. Tomaatjes en komkommer bij de lunch tellen mee.” Stephanie geeft een aantal
tips. “Minder vet is altijd goed, ook de goede onverzadigde vetten zijn namelijk calorierijk. Eet minder
slechte suikers. Die zitten in koek, snoep, gebak, frisdrank en vruchtensappen. Aan minder zout wen je
snel. Noten zijn gezond, maar één klein handje per dag is voldoende, omdat er veel calorieën in zitten.
Melkproducten? Echt niet zo slecht als gezegd wordt. Het aantal hormonen (die slecht schijnen te zijn)
is klein. Pas bij het drinken van duizenden liters melk per dag zou je een risico lopen. Geen brood eten?
Pas op, want dan mis je bijvoorbeeld jodium.”

‘Gezonde voeding
gaat niet over één
voedingsmiddel’

Snipper de ui en snijd het teentje knoflook in kleine stukjes. Schil en snijd de aardappelen in kleine

Bereiding

blokjes. Maak de spruitjes schoon en snijd er de kontjes af. Verhit de olie in een grote soeppan en
bak hierin de ui en de knoflook ongeveer vijf minuten al omscheppend op laag vuur aan. Voeg de
aardappelblokjes toe en bak ze al omscheppend ongeveer drie minuten mee. Voeg nu anderhalve
liter water en de bouillonblokjes toe en breng alles in ongeveer vijf minuten aan de kook. Voeg
spruitjes toe en laat de soep ongeveer vijftien minuten op middelhoog vuur staan. Pureer de soep
hierna met een staafmixer tot een gladde massa. Breng op smaak met peper. Verdeel de soep over
vier borden of kommen. Garneer met een klein handje geraspte 30+ kaas of een eetlepel magere
spekreepjes.
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JONGENS

voor altijd

Til een steen op en er zit wel een vereniging, club of stichting onder. Als je
Bertwin (46) en Gertjan (44) van Liempt een paar weken volgt, steekt deze
gedachte de kop op. Wat zijn er veel activiteiten hier in het dorp. Slechts mogelijk
dankzij de tomeloze en onbezoldigde inzet van een heus leger aan vrijwilligers.
Kent u de jongens van Van Liempt niet? Zij kennen u hoogstwaarschijnlijk wel.
Tekst Edwin Timmers Foto’s Rita Dekkers, Edith Verhoeven
bami I 21

Stuurloos ram ik een stoeprand. De straten zijn spekglad, het

Daarvoor woonde de familie aan de Haffertsestraat in Middelrode,

heeft geijzeld. Bertwin ziet me zwabberend voorbij komen, mijn

waar vader Jan een slopersbedrijf had.

gezicht diep in de kraag van mijn jas, zoekend naar het juiste
adres. Hij haast zich naar buiten. “Heu”, klinkt het vanaf de stoep

GOUDEN SCHOFFEL

bij de voordeur, die wagenwijd openstaat. We schudden elkaar

De ‘jongens van Van Liempt’, zoals bijna iedereen ze noemt,

de hand en hij loodst me naar binnen, richting de woonkamer.

dieselen mee achter de schermen van een fiks aantal organisaties.

Daar staat Gertjan op van de bank. Hij dirigeert me naar de

Veelal hand-en-spandiensten. Ze zijn niet de enigen die veel

tafel. Moeder Ans van Liempt treedt vanuit de keuken de kamer

vrijwillige uren draaien, wel is het palet van clubs, stichtingen

binnen en vraagt of ik koffie wil. Dat wil ik, graag zelfs. Bertwin

en verenigingen waarvoor zij zich inzetten diverser dan dat van

grinnikt. Natuurlijk wil de BaMi-man koffie.

menig andere dorpsgenoot. Daarover moesten we het maar eens
hebben, te beginnen bij het begin.

Negentien jaar geleden verhuisden ze van de Kerkwijk in
Berlicum naar dit huis aan de Julianastraat in Middelrode.

“Toen ons pap in 1993 prins carnaval werd, ging ik bij de raad van elf van Dun Blaouwen

Ze zorgen voor elkaar, maar Ans heeft de

Beer”, zegt Bertwin. Gertjan haakte acht jaar later aan. Bertwin stopte na twintig jaar, min of

regie. Zonder sturing zouden haar zoons

meer, want hij zit nog altijd in de ‘flexraad’. Hij begint aan een opsomming: “Verder helpen

zich in hun enthousiasme voor elk karretje

we bij Zomerpop, Koningsdag, The Whoopers, de Avondvierdaagse …” Ans onderbreekt:

laten spannen. Buitendorpse verenigingen

“Onze Bertwin is hoofdp…” Bertwin gaat snel verder: “De Sinterklaasintocht ja. We sjouwen

hadden oren naar haar jongens. Ans greep

mee bij de feestavond van BMC en hielpen bij de verbouwing van De Moerkoal.” Gertjan

in. “Als je nou ook nog buitendorps aan de

luistert en knikt als het klopt wat de anderen zeggen, hij is de minst spraakzame. Wat

gang gaat, zei ik, ben je straks nooit meer

Gertjan niet vertelt, vertelt zijn broer wel.

thuis.” Nee zeggen, kunnen ze volgens
haar niet. “Klopt”, zegt Bertwin. “Wij zeggen

Gertjan werkt al vijfentwintig jaar bij de HIS, een houtverwerkend bedrijf aan de andere kant

altijd ja.” Maken mensen hier soms niet te

van het kanaal. Bertwin had meerdere werkgevers. Voordat hij aan zijn huidige baan bij de

gemakkelijk gebruik van?

WSD in Vught begon, werkte hij onder andere bij Stucadoorsbedrijf Van De Steen. “Daar
heb ik heel netjes afscheid genomen. Ik kreeg een Gouden Schoffel en een kratje bier in
een sporttas als afscheidscadeau.” Nu houdt hij Vught schoon. Hij rijdt er rond in een eigen
bakwagen, leegt vuilnisbakken en ruimt zwerfvuil op.
VAKANTIE

Gedrieën gingen ze op vakantie naar Kroatië. “Da’s gezellig”, vertelt Ans. “Ik kan ze dan
wat helpen met geld wisselen. Die dingen vinden ze lastig. Daarom gingen ze naar school
in Veghel.” Bertwin en Gertjan kijken me aan alsof ze willen zeggen: zo is ’t. Toch doen ze
wel degelijk hun eigen ding op vakantie. “Als wij gaan zwemmen, gaan we zwemmen”, stelt
Bertwin. Met een snelle handbeweging strijkt hij een punt van de kraag van Gertjans trui
recht. Gertjan kijkt hem vragend aan. Bertwin mompelt wat.
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‘Ik kreeg een

Gouden Schoffel
en een kratje
bier in een
sporttas als

afscheidscadeau’
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‘Het zijn hele

komische
jongens.

We hebben de

“Dat valt wel mee”, vindt Ans. “Maar ik heb wel eens horen zeggen: ‘vraag die jongens van
Van Liempt maar, die zeggen toch geen nee’.”
DE GROOTSTE LOL

“Bij veel verenigingen staan ze op het lijstje van mensen die gebeld kunnen worden”,

grootste lol

zegt René van Empel, voormalig secretaris van het ECBM (Evenementen Comité Berlicum

samen.’

lijstje met evenementen aan. De jaarlijkse mountainbikewedstrijd hadden we nog niet, net

Middelrode). De jongens zijn ruim twintig jaar lid. “Je kunt ze altijd bellen.” René vult het
als Nederlandse Trekpaardenwedstrijd.
“Het zijn hele komische jongens. We hebben de grootste lol samen. Als we in de auto
zitten en ik foeter op het verkeer, houden ze het niet meer. Ik denk dat Bertwin veel bekijks
trekt in Vught, waar hij in een elektrische wagen rondrijdt. Daar zwaait hij evengoed naar

dat Bertwin en Gertjan bewegen in een omvangrijk netwerk van vrijwilligers. Letterlijk een

kwartier langer, want hij buurt werkelijk

iedereen.” Als ik Bertwin een week later bel om samen met hen op pad te gaan, neemt hij

sociaal weefsel, dat dient als warm nest waarin iedereen die doet wat hij of zij kan, op

met iedereen.”

buitengewoon enthousiast op. “Hee Edwin, jongen! We bellen straks nog, want ik zit nou

waardering mag rekenen.
Een andere anekdote gaat over het

achter het stuur en dan mag ik eigenlijk niet bellen.”
JAS UIT EN SJOUWEN

voorzitterschap van Bertwin: “We

René van Empel weet maar al te goed wat het betekent om als vrijwilliger actief te zijn. “Toen

Bart de Laat is commissielid van de organisatie achter Zomerpop. “Bij alle negen edities van

benoemden hem tot voorzitter van de

ik nog op de vrachtwagen zat, deed ik niet veel meer dan werken. Sinds ik me inzet als

Zomerpop waren Bertwin en Gertjan betrokken.” Bart herhaalt feitelijk het positieve verhaal

commissie die de cd-presentatie van de

vrijwilliger ken ik veel meer mensen in het dorp.” Tijdens het rondbellen werd me duidelijk

dat anderen vertellen, zonder dat dit van tevoren is afgesproken. “Als ze eenmaal weten

hofkapel op zich nam. Jan, hun vader,

wat er van hen verlangd wordt, gaan ze ervoor. Erg mooi om te zien hoe ze door iedereen

vroeg zich af waarom. Wij gaven hem die

gewaardeerd worden”, vertelt Bart, die prompt nog twee evenementen toevoegt aan de lijst:

functie als blijk van waardering. Jan zag

Balkum Beach en Mirroi Live.

erop toe dat het allemaal niet te groot
zou worden, het moest behapbaar blijven.
Tijdens de presentatie stond Bertwin, trots

‘Boodschappen doen duurt dan een
kwartier langer, want hij buurt
werkelijk met iedereen’

en keurig in pak, op het podium voor een
ramvolle zaal.”
OP WAGENBEZOEK

Buiten is het min twee en donker. We
hebben afgesproken bij Sleutjes aan de
Veedijk. In een van de loodsen staat de

“Dun Blaouwen Beer is de aanstichter geweest voor de vrijwilligerscarrière van de

prinsenwagen van Dun Blaouwen Beer.

gebroeders”, zegt Theo Pennings, die zich jarenlang inzette voor deze carnavalsstichting.

Burgemeester Pommer en een kleine

“Ze doen hun jas uit en gaan sjouwen.” Theo en zijn vrouw Ardiny zijn sinds 2000 buren

twintig anderen, waaronder prins Peter

van Ans en haar jongens. “Al ruim vijftien jaar kaarten ze met Ardiny. Duizenden, zowat elke

de Groot, de Opperbeer en de adjudant,

week zo’n anderhalf uur. Dat doen ze ontzettend graag.” Theo put uit een heel arsenaal aan

komen in een stoet van zes auto’s

anekdotes over de broers. Zo maakt Bertwin van winkelen letterlijk een sociale happening:
“Onlangs reed hij even met Ardiny naar de Jumbo. Boodschappen doen duurt dan een
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aanrijden. Het is de avond van het wagenbezoek, een begrip in carnavalskringen. De stoet
gaat deze avond bij alle wagenbouwers langs.
Burgemeester Pommer stapt uit en wordt begroet door Bertwin, die meteen een praatje
begint. “En of ik Bertwin en Gertjan ken. Ik kom ze bij zowat alle evenementen tegen”, vertelt

ERVAAR DE KRACHT
VAN DE JOS VAN BOXTEL GROEP

de burgervader even later. Voordat de stoet arriveerde, besloot Gertjan naar huis te gaan.

‘Hij haalt altijd
consequent en op
het juiste moment
precies elf bier’

“Ik ben ziek”, zegt hij. Bertwin trekt Gertjans blauw-witte sjaal wat strakker tegen diens
kin. “Het heerst”, verklaart Bertwin. Gertjan is al onderweg naar zijn auto als Bertwin hem
terugroept: “Wacht, je moet nog op de foto!” Gertjan komt terug en neemt zijn plek in naast

de Bie noemt de gebroeders rasechte

de polyester Blauwen Beer op de dissel van de prinsenwagen. Kameraadschappelijk slaat hij

gezelschapsmensen. “Je kunt op ze

met vlakke hand op de buik van de beer: “Hee menneke!”

bouwen. Ze zijn er altijd als eerste, tien
minuten voor de afgesproken tijd. Geef ze

“Jullie pa kende ik ook”, zegt burgemeester Pommer tegen Bertwin. “Hij overleed in 2006,

een taak en ze doen ‘m perfect.” Bertwin

toch? We spraken elkaar bij De Guld. Hij was toen net onderscheiden met de Zilveren

beheert meestal de pot met lapgeld van de

Beer.” Ook Bertwin verbaast zich over het geheugen van de burgemeester. Het overlijden

raad van elf. “Hij haalt altijd consequent en

van hun vader raakte de broers diep. Eerder liet Bertwin een fotocollage zien van toen hij

op het juiste moment precies elf bier.”

zelf de Joker van Dun Birrekoal kreeg uitgereikt. Op een aantal foto’s staat een zichtbaar
aangedane Bertwin. Hij ziet dat ik dat zie en zegt: “Ja, dat was een mooi moment. Maar ook

De achterblijvers scharen zich rondom een

zwaar. Het was nog maar drie jaar nadat ons pap stierf.”

kratje bier. De sfeer is ongedwongen en
opperbest. Bertwin praat honderduit, net

U bent van harte welkom! www.josvanboxtel.nl

PRECIES ELF BIER

als de rest. Een guur briesje waait langs de

De stoet is inmiddels weer naar het volgende adres. Bertwin blijft zwaaien, groeten en

open loods, mijn vernikkelde hand krast

vooral buurten met de ongeveer twaalf mensen die achterbleven. “Als hij ze niet meer kent,

meer dan dat ‘ie schrijft en toch is het

kent niemand ze”, lacht Jeroen Voets, leider van de Raad van Elf. Voormalig leider Hans

warm.
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Advertorial

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

VOOR MEER

betrokkenheid

Ieder mens komt op een punt in het leven waarbij enige hulp nodig is. Laverhof biedt deze
hulp met liefde en plezier. En zoekt naar wat mensen zelf of met hulp van hun omgeving
nog kunnen. De vraag die dan overblijft, vult het gedreven team van Laverhof in.
Tekst Erwin Frunt Foto Yvonne Wesling

Leven als thuis is het motto bij Laverhof. Dat klopt helemaal. Yolanda Verstegen,

serveren we er een warme maaltijd. Het

teammanager Ondersteuning Thuis Heeswijk: “We investeren veel tijd in het goed leren

succes zit ‘m in de laagdrempeligheid.

kennen van de cliënt, zijn directe omgeving en het achterhalen van de behoefte. We kijken

Het brengt mensen met elkaar in contact.

eerst wat de mensen zelf nog kunnen of kunnen leren. Daarna onderzoeken we of hun

Eenzaamheid kan een groot probleem zijn

eigen netwerk hulp kan bieden. Op die manier kunnen mensen zelf kiezen hoe ze hun zorg

als je ouder wordt en minder mobiel bent.”

regelen. Wij voeren dat uit. Bij de mensen thuis of in een omgeving waar we 24 uur per dag
zorg kunnen bieden, zoals Cunera | De Bongerd in Heeswijk-Dinther, St. Barbara en het

En de cliënten? Wat vinden die ervan?

Mgr. Bekkershuis in Schijndel of Het Retraitehuis in Uden.”

“Door deze manier van werken kunnen
onze cliënten op een verantwoorde en

VASTE ZORGTEAMS

prettige manier thuis blijven wonen in hun

“Sinds oktober werken we met vaste zorgteams, in onder andere Berlicum en Middelrode,

vertrouwde omgeving. Dat is van grote

ondersteund door een wijkverpleegkundige. Dit vaste team zorgt voor meer betrokkenheid

waarde.”

en betere communicatie. Door deze aanpak krijgen cliënten minder nieuwe mensen over de
vloer en werken onze mensen meer in de regio waar ze zelf vandaan komen.”
DAGBESTEDING

“In Berlicum en Middelrode bieden we dagbesteding in de Moerkoal. Iedere dinsdagmiddag
kunnen mensen daar terecht voor allerlei activiteiten. Op de laatste vrijdag van de maand

Laverhof, Cunera | De Bongerd
Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk
Wijkverpleging: 0413 - 29 81 80
ma t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur
Cliëntservicebureau: 0413 - 29 81 13
ma t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
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Ambiance
Café Rode Leeuw

Café de Pan

‘WHAT’S IN A NAME?’
Een groot deel van de reclame voor een kroeg zit ‘m natuurlijk
in de naam. Sommige kroegbazen vonden de naam wel
heel dicht bij huis. Zo waren we welkom in café ‘De Wissel’

HETE HOND
Café Gooss
ens

IN DE

Uit
Uitbeeld
beeld

Kroegen zijn geen nieuwe uitvinding,
zoveel is duidelijk. Er was een tijd dat
er in Berlicum en Middelrode zoveel
kroegen waren, dat Lloret de Mar er niks
bij was. In bijna iedere straat was er wel
een te vinden en sommige bestaan nog
steeds. Bestel gauw een pilske en laat je
meenemen in de wondere wereld van
de dorpskroeg.
Tekst Stijn van Nuland Foto’s Heemkundekring De Plaets

aan de Hoogstraat, naast de plek waar zich één van de twee
tramwissels in het dorp bevond. Anderen zagen met lede ogen
toe hoe de volksmond met hun naam aan de haal ging, zoals ‘De
Roode Leeuw’ aan het Raadhuisplein, die ‘Jan van Pietje van Cato’
werd genoemd. Tot de verbeelding spreken ‘De Roode Sok’ en
‘de Pan’.
VOOR IEDER CLUBKE EEN ANDER KROEGSKE
Niet alleen nu, maar ook in een ver verleden kenden Berlicum
en Middelrode een groot aantal verenigingen, variërend van
biljartclub tot handwerkcollectief. Elke vereniging had wel een

Café Frappant

zaaltje of kroeg waar het zijn bijeenkomsten organiseerde.
Alleen al in café ‘Even Rust’, het huidige ‘Frappant’, zaten meer
dan vijftien verschillende verenigingen.

Café Miet Schouten

STILLE KROEGSKES
Een aantal kroegen stonden op prominente plekken in het
centrum. ‘De Meierijsche Kar’ verrees vrijwel meteen na de bouw
van de nieuwe Katholieke kerk aan de Kerkwijk aan de overkant
van de weg. Daarnaast waren er een hoop kroegen die niet per
se gebouwd waren om heel veel klanten te huisvesten. Sommige
van de deze ‘stille kroegskes’ bevonden zich in het buitengebied.
Ze waren puur en alleen bedoeld om de mensen van een paar
straten rondom de kroeg te voorzien van een pilsje na het werk,
zoals ‘D’n Heeten Hond’ en ‘D’n Blekken Emmer’ op de Koesteeg.
‘DOEN WE DAT THUIS OOK MENEER?’
Hoe klein de kroeg ook was, aan alles werd gedacht. Het zal
de meesten bekend zijn dat er na het drinken van wat biertjes
meestal nodig geürineerd moet worden. De kroegbazen speelden
daar moeiteloos op in. ‘De Prins’ en ‘Cis Sallaerts’ monteerden de
pisbak tegen de buitenmuur en sloten de regenpijp daarop aan,
zodat de boel in natte tijden lekker werd doorgespoeld. Super
functioneel met een fris kroeginterieur als bonus.

Café van Herpe
n Sallaerts
30 I bami

Herberg de Prins
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Dieetadvisering
vergoed vanuit de
basisverzekering

Voeding en gezondheid, daarbij kan ik je helpen. Iedereen is anders; afhankelijk van leefstijl, leeftijd, lengte,
gewicht en medische situatie heeft jouw lijf andere
behoeften dan dat van andere mensen in je omgeving.
Je (eet)gedrag blijvend te veranderen
Wil jij weten wat voor jou de juiste voeding is?
Heb je hulp nodig om die voeding in te passen in je
dagelijkse eetpatroon?
Wil je antwoord op praktische vragen over
voeding en gezondheid?
Stap voor stap begeleid worden naar
het beste resultaat?

BASISSCHOOL & KINDEROPVANG 0-13 JAAR
Ons kindcentrum biedt alles wat uw kind nodig heeft
om zich verder te ontwikkelen in voorbereiding op
morgen! We delen de visie dat met aandacht voor
de ontwikkeling van het individuele kind, kinderen
verder uitgroeien tot nieuwsgierige, betrokken en
ondernemende jongeren. We leren kinderen op
een breinvriendelijke manier wat onmisbaar is
voor een toekomst die steeds blijft veranderen.

DE KLEINE BEER: BENIEUWD NAAR MORGEN

KINDEROPVANG: ZEKERHEID & FLEXIBILITEIT
INFORMATIE
Jennie Tasseron

Bel voor een afspraak 06 1903 7203 of mail naar
info@stephanievandenberg.nl. Gewoon doen!
XX @Stephanie_vdB

XX /SvdBdietist

www.stephanievandenberg.nl

Kindercentrum ’t Kasteeltje

Juliët Bender

OBS De Kleine Beer

073-6841160
073-5038020
info@t-kasteeltje.nl info@dekleinebeer.nl
www.t-kasteeltje.nl www.dekleinebeer.nl
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Clubke

‘EIGENLIJK ZOU
EHBO
MOETEN HEBBEN’

iedereen

Hemeltjelief, wat nu! Als gediplomeerd
Lotusslachtoffer Frank van de Ven je vanuit zijn
bebloede hoofd radeloos in de ogen kijkt, weet je het
even niet meer. “Voor de meeste mensen dé reden
om EHBO-lid te worden”, zegt Paula van Gestel. “Als
je zoiets een keer in het echt meemaakt, wil je een
volgende keer wel kunnen helpen.”
Tekst Edwin Timmers Foto Edith Verhoeven

Paula is voorzitter en al dertig jaar lid van EHBO Vereniging Damiaan Berlicum,
die dit jaar haar tachtigjarige jubileum viert. “Wacht even met reanimeren”, horen
we AED-instructeur Hans van Osch achter ons zeggen. Een cursiste zit op haar
knieën bij een plastic pop die niet meer ademt. Ze vergat een medecursist te
vragen om 112 te bellen. Ondertussen trekt Frank het bloederige topje van zijn
wijsvinger en begint met afschminken.
“Trainen met Lotusslachtoffers is goed en leuk”, beaamt Paula. “Maar je leert het
meest door het in het echt te zien, en dan te handelen.” Zo’n vijfentwintig van de
ruim zeventig leden ‘posten’ met enige regelmaat als EHBO’er bij evenementen.
Zo ook Paula. Ze heeft al veel gezien. Onlangs moest ze voor drie slachtoffers
een ambulance laten komen. “Het geeft een enorme zekerheid als je weet hoe
je moet handelen. Daarom zijn bijeenkomsten als deze erg belangrijk. Herhalen,
herhalen, herhalen.”
Frank is inmiddels klaar voor zijn volgende rol. Hij ziet erg bleek, hij boert en op
zijn bovenlip parelt zweet. “Ik heb hersenvliesontsteking”, fluistert hij voordat hij
kreunend het leslokaal binnenstrompelt. Meteen schiet een drietal cursisten hem
te hulp.
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VIA MUZIEK NAAR NIEUWE
VRIENDSCHAPPEN

& EXPORT

Op Koninginnedag zette Yona Sleutjes (43) in 1999 voor het eerst voet op
Nederlandse bodem. De Indonesische was op vakantie en bracht tijd door met
John Sleutjes met wie ze al jaren contact had. Hij had haar al een paar keer
opgezocht op Jakarta. Nu was het haar beurt om in het vliegtuig te stappen.
Tekst Marlie van Zoggel Foto Andrea Tibosch

‘NOG ALTIJD VERLIEFD OP
HET EILAND’

Het is de vraag of Silvia van Zutphen (48) en haar broer Paul (42) ooit echt
inwoners van BaMi zijn geweest. Ze werden beiden geboren op de boerderij
van hun ouders op Kaathoven. “Telt dat mee?” Sinds 1990 woont Silvia op het
Griekse eiland Rhodos, waar ze eigenaar is van café ‘De Twee Gezusters’.
Tekst Marlie van Zoggel Foto Andrea Tibosch

Acht jaar woont ze inmiddels met man John en zoontje Jonathan (7)

BAHASA

Anders dan de naam van haar café wellicht doet vermoeden, is Paul

op het strand stond, dacht ik: dit zou wel eens iets voor mij kunnen

in Berlicum, dat ze als een “vredig maar rustig” dorp omschrijft. “Het

“Willen jullie mijn nummer over BaMi horen? Het gaat over

haar compagnon. Hij staat het grootste gedeelte van het jaar naast

zijn.” Na de zoveelste koude Nederlandse winter wist ze het zeker.

leven speelt zich hier binnen af.” Lastig voor de spontane Yona die

vriendschap sluiten in het hart van Berlicum”, zegt ze terwijl haar

haar in het bruine café. Zeven dagen per week zijn ze open, van

“Ik heb mijn baan opgezegd, de auto verkocht, spullen gepakt en

het geweldig vindt om nieuwe mensen te leren kennen. “Mensen op

vingers de juiste snaren zoeken. “Ze is bezig met een kinderboek”,

21.00 tot 06.00 uur ’s ochtends. Het klinkt niet iedereen ideaal in de

weg was ik.”

straat lijken altijd haast te hebben. En de taal vind ik soms nog lastig.”

vult John trots aan. Yona zet het lied in. ”Ik woon hier in Berlicum.

oren, maar Silvia heeft ‘geen dag’ spijt gehad van haar beslissing.

Laten we vriendschap maken in het hart van Berlicum. In het hart
MUZIEK

van dit dorp” klinkt het, maar dan in het Bahasa. Dat maakt het

ONTDEKKINGSDRANG

Na een paar jaar in de Griekse horeca te hebben gewerkt, kreeg

Gelukkig voor Yona spreekt ze een taal die iedereen verstaat: die van

misschien nog wel mooier ook.

Het harde werken kregen ze van thuis mee. “Onze ouders hadden

ze de kans om samen met een vriendin een eigen bar te openen.

een boerderij en later de manege. Voor reizen was geen tijd en mijn

Haar vriendin emigreerde jaren geleden terug naar Nederland,

ouders waren graag thuis. Bij Silvia kriebelde de ontdekkingsdrang:

Silvia bleef. “Ik loop er al jaren rond en ben nog steeds verliefd op

“Op mijn zestiende ging ik voor het eerst naar Spanje. Toen ik daar

het eiland.”

de muziek. Ze zingt, speelt gitaar en schrijft haar eigen nummers.
Thuis en bij vrouwenkoor Van het hart, de kleuterklas op de
Theresiaschool en bij Berlerode, waar Yona vrijwilligerswerk doet.
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EIGEN BAR OPENEN

YONA’S NUMMER IS TERUG TE LUISTEREN VIA ONZE FACEBOOKPAGINA
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KROEGTIJGERS

feestbeesten
EN

De een gaat uit in Amsterdam, de ander blijft gezellig in
Berlicum. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen: als ze gaan
stappen, gaan ze los. Deze meiden maken de kroeg onveilig.
Tekst Donna van de Ven Foto’s Claartje ten Have en Edith Verhoeven Haar Haarmode Ellen
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‘AAN

stilstaa
n
DOEN WE NIET’

Sophie van Zoggel (19), Ilvy van der Steen (19) en Jenti Bekkers (19)
Sophie: “Als we op stap gaan, willen we

Ilvy: “Ik woon in Amsterdam, waar ik vaak

Jenti: “Of we vaak gaan stappen? Wat is

dansen. Het maakt ons dan echt niet uit

ga stappen. Daar zoek ik dezelfde gezellige

vaak? We gaan sowieso elke week, meestal

hoe het eruit ziet, als we het maar naar

kroegjes op als in Den Bosch. Soms

twee keer per week. We gaan al op stap

ons zin hebben. Lekker een hit aanvragen

vraag ik een carnavalskraker aan als ik in

vanaf ons twaalfde. Eerst naar de

uit de 80’s of 90’s en losgaan op de

Amsterdam ben. Dan weten de mensen

ranjaparty’s in de Lunenburg, later naar

dansvloer. Aan stilstaan doen we niet.”

niet wat hen overkomt.”

de Dorsvlegel en de Majorcabar. Eigenlijk
hadden we toen veel meer tijd om uit te
gaan dan nu.”

‘SAMEN

fietsenGEZELLIGST’
IS HET

Fleur van Helvoirt (17), Marte Schuurmans (17) en Lotte Cooijmans (18)
Fleur: “We gaan eigenlijk altijd op de fiets naar Den Bosch. Samen fietsen is het gezelligst, leuker dan met de bus of taxi. Na het
stappen, is het traditie om naar de shoarmatent te gaan. Daar halen we een broodje döner of een kapsalon. Die calorieën fietsen we er
wel weer af.”
Marte: “Afgelopen zomer waren we in Albufeira. Daar gingen we tot zeven uur ’s ochtends uit en daarna pas slapen. ’s Middags chillen
op het strand of bij het zwembad en ons dan klaarmaken voor een nieuwe avond. En dan weer op stap tot de volgende ochtend.
Komende zomer gaan we met z’n drieën naar Lloret de Mar. Ik heb er nu al zin in.”
Lotte: “Met zijn drieën zijn we beste vriendinnen. Als we uitgaan, gaan we eigenlijk altijd samen. Het enige dat we willen, is een goeie
avond hebben. Mooie herinneringen maken en even niet denken aan de saaie, dagelijkse dingen.”
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Berlicum

‘IN
KENNEN WE
IEDEREEN’
Lisa van Erp (17) en
Kayleigh Pauwels (17)

ons leven

‘STAPPEN MAAKT
ECHT LEUKER’

Djenna van Niftrik (17), Tessa Pennings (16) en Anouk Tielemans (17)

Djenna: “We gaan bijna elke zaterdag op stap. Iedere week kijk ik er weer naar uit om te gaan. Zeker nu ik op een andere school zit en
mijn vriendinnen niet meer elke dag zie, is het extra leuk om in het weekend af te spreken. Ik heb echt het gevoel dat mijn leven leuker
is geworden sinds ik op stap ga.”
Tessa: “De voorbereidingstijd verschilt. Soms ga ik recht uit het werk naar de stad. Dan zie ik er gewoon uit zoals ik er normaal
gesproken uitzie. Soms heb ik echt zin om uit te pakken. Dan ben ik 1,5 uur bezig, zoek ik mijn mooiste kleren uit en ga ik helemaal los
met make-up.”
Anouk: “In Den Bosch zijn er eigenlijk maar twee kroegen waar we naartoe mogen. Natuurlijk proberen we wel om kroegen voor 18+
binnen te komen. De spanning voordat je binnenkomt, maakt het nog leuker als het lukt. Dat is echt een overwinning.”

Lisa: “We begonnen met uitgaan toen
we vijftien waren. Toen gingen we vaak
op zondag naar de Majorcabar. Nu
blijven we in Berlicum, dan weten we
zeker dat we binnenkomen. Om echt op
stap te gaan in Den Bosch zijn we nog
te jong. Ik heb geen zin om helemaal
naar Den Bosch te gaan en dan weer
naar huis te moeten, omdat we nergens
binnenkomen. Zodra ik achttien ben,
weet ik zeker dat ik elke zaterdag in de
stad ben.”
Kayleigh: “Het liefst ga ik elke dag op
stap, maar dat gaat niet met school.
Nu gaan we in elk geval op zondag naar
ff Ted of Frappant. Als we kunnen,
zijn we ook vrijdag en zaterdag in de
kroeg te vinden. We gaan met een
vriendengroep, maar kennen eigenlijk
iedereen. Dat is het voordeel als je in
een dorp woont. Het is elke keer
supergezellig.”
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DWINGEN TOT
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Het buitengebied lijkt onveranderlijk. Vergezichten, heerlijk groen in de
zomer en verstild in het najaar. Schijn bedriegt. Er verandert veel. In de
keuken van menig boerderij worden plannen gesmeed en rigoureuze keuzes
gemaakt. De voorspoed van weleer is niet meer. “De marges zijn dun.” Dwingt
deze schrale tijd agrarische ondernemers tot creativiteit?
Tekst Edwin Timmers Foto’s Rita Dekkers en Claartje ten Have
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Op de oprit staat een knus tuinhuisje, waarin de melktap is opgesteld. Iedereen die ‘rauwe’,
oftewel verse, onbewerkte koeienmelk wil, kan deze hier zelf tappen. “We moeten creatief
zijn”, vindt Gertie. “Zeker ook in communicatie. Daarom plaatsten we de melktap. We willen
het contact met de consument herstellen.”
VARKENS EN KOEIEN

“Het groepje wordt steeds kleiner”, stelt Willem van den Akker over het aantal boeren vast.
Vijf jaar geleden besloot hij niet meer te investeren in zijn varkensbedrijf. “Dat viel me heel

‘Als je alleen
naar de

milieubelasting
kijkt, is de

intensieve
veehouderij het

milieuvriendelijkst’

zwaar”, geeft hij toe. “Ik heb geen opvolger en gezien de huidige malaise in de sector staan
kopers niet in de rij.”
Op zijn woonadres aan de Heikantsehoeve houdt hij een dertigtal Brandrode runderen,
een ‘vergeten’ Hollands koeienras. “Een volledig uit de hand gelopen hobby. Het kan
helemaal niet uit. Als iedereen zo zou boeren, boeren we achteruit.” Het vlees brengt hij
onder zijn eigen naam aan de man. “Het product is puur natuur, maar als je alleen naar de
milieubelasting kijkt, is de intensieve veehouderij het milieuvriendelijkst.” Megastal is voor
Mijn vader was varkensboer. In 1981 kreeg ik het felbegeerde rode crossfietsje, dat me
beloofd was als de biggen 160 gulden per stuk zouden opbrengen. Omgerekend is dat 72
euro, stukken hoger dan de prijzen van nu. Bedenk daarbij dat de kostprijs sindsdien sterk
steeg en zie de marge slinken. Wat kan een boer doen?
BIOLOGISCH OF NIET

Johnny Verhagen denkt even na. “Drie dingen: stoppen, verbreden of opschalen.” Enkele

‘Ik heb geen
opvolger en gezien
de huidige malaise
in de sector staan

Willem geen vies woord.

kopers niet in
de rij’

jaren geleden stopte hij zijn melkveebedrijf in Middelrode, aan de overzijde van het kanaal.
Hij wou over op de biologische productiewijze. “Om interessant te zijn voor afnemers van de
melk zou ik van twintig melkkoeien moeten opschalen naar vijftig. Gezien de investering en
de problemen met mijn schouder zag ik daarvan af.”

Remco ziet dat verschillende veehouders
stoppen, omdat er geen opvolger is. Een

In de stal staan nu zo’n veertig vleeskoeien te herkauwen. Mits de vleesprijzen goed

opvolger komt meestal uit de familie. Om

zijn, worden hiermee de vaste lasten betaald. Op het dak van de veldschuur liggen

een bedrijf overneembaar te houden, moet

zonnepanelen en het nieuwe houten huis heeft een warmtepomp. De propaangastank kan

het up-to-date zijn. “Wij zijn voldoende

van het erf. Johnny werkt elders in loondienst en zijn vrouw Hedwig houdt thuis de boel in

gedreven om ons bedrijf up-to-date te

de gaten. Ze rooien het prima samen.

houden voor onze jongens. Afgezien van
dat kunnen we de aandacht niet laten

MELK VAN DE TAP

verslappen, want de marges zijn dun.”

Ook Remco en Gertie Schouten plaatsten zonnepanelen op één van hun bedrijfsgebouwen.

Teun, de oudste, wil later boer worden:

”Een stukje idealisme”, zegt Remco. Giel, de jongste van hun twee zoons, veert op: “Da’s

“Koeienboer weet ik niet. Wel als het met

duurzaam!” Hun melkveebedrijf aan de Werststeeg produceert energieneutraal.

melkrobot is.”
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Dienstverlener voor
leasecontracten
mobiliteit
autokosten

Kerkwijk 92 - Berlicum
(06) 83 53 22 60
www.fleets.nl
info@fleets.nl

X

FLEETS

ZORGBOERDERIJ

“Ons vlees en de producten in onze boerderijwinkel liggen niet in de supermarkt. We willen

De keuze en aanschaf van een auto,
het beheer van uw wagenpark is dat iets om
er zo maar bij te doen of is het handig om een
beroep te doen op een onafhankelijk adviseur
met 25 jaar ervaring?

een eigen markt creëren, landbouwproducten weer een naam geven”, zegt Pieter van Uden,

Marijn Steenbergen is inmiddels 5 jaar
actief met Fleets. Fleets is landelijk actief
bij bedrijven waar zakelijke auto’s rijden
zowel koop als lease.

Pieter en Natascha willen met hun boerderij midden in de samenleving staan. Ze verkopen

Marijn is onafhankelijk en kan met zijn lease
achtergrond en contacten bij autobedrijven
en importeurs voordelige afspraken maken.
Als adviseur is Marijn op zoek naar meerwaarde voor u; een besparing, een optimalisatie,
een bevestiging of gewoon gemak.

die de winkel om die reden startte. Samen met zijn vrouw Natascha runt hij De Elsburg
aan de Koesteeg, een vleesveebedrijf, zorgboerderij, kattenpension en winkel in een. Ze
begonnen in 2004 op de plek waar Pieters vader in 1997 het melken van de zestig koeien
staakte. Momenteel staat de zorgtak centraal.

FLEETS wil u graag
vrijblijvend informeren
bij en adviseren over de
laatste ontwikkelingen op het
gebied van elektrisch rijden.
Ook over de (on)mogelijkheden van privé-lease
kan FLEETS u onafhankelijk adviseren.
Maak nu een afspraak via info@fleets.nl of
bel met Marijn Steenbergen

‘Varkenshouderij
heeft een
toekomst in
Nederland, maar
dan moet de
kostprijs omlaag’

lokale en regionale producten en steunen kleine lokale starters, zoals een jonge chocolatier

hier in een kas algen – rijk aan omega-3

uit Middelrode en een notenolieproducent uit Dinther. “Binnenkort staan we ook op de

vetzuren – voor veevoer te gaan kweken.

markt in Berlicum.”

Binnenkort produceren we antibioticavrij
en gaan we produceren onder het Beter

INNOVATIEF OPSCHALEN

Leven keurmerk.”

Varkenshouderij Heijvar van Eric en Patrick van der Heijden telt 1400 fokzeugen. “Hier
op het Laar liggen mijn roots, hier wil ik mijn droom verwezenlijken”, vertelt Eric met een

Zijn mobieltje gaat. Eric neemt op en

fonkeling in zijn ogen. Hij pakt de plannen erbij. Heijvar wil naar 2800 varkens. “Dunne

spreekt plots vloeiend Pools. “Redelijk

marges dwingen tot creativiteit en innovatie. Wij denken dat de varkenshouderij wel een

vloeiend”, relativeert hij even later. “Patrick

toekomst heeft in Nederland. Maar dan moet de kostprijs omlaag”, legt hij uit.

en ik leerden Pools, zodat we goed met
onze medewerkers kunnen overleggen.” Hij

“We gaan de eigen mest verwerken en vergisten. Daarmee halen we druk van de

legt zijn telefoon weg. “Om terug te komen

mestmarkt, worden we energieneutraal en produceren we energie voor zo’n 500

op de toekomst. Ik denk dat ieder zijn eigen

huishoudens. We willen minder afhankelijk zijn van geïmporteerde grondstoffen door

route kiest.”
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Wereldreis

‘IK MIS EEN

Hoe ziet je dag eruit?
Elke dag gaan we naar twee weeshuizen

BOTERHAM

MET

pindakaas en hagelslag!'
Haar verjaardagsfeestje in november was

meteen een afscheidsfeestje. De dag erna
vertrok de achttienjarige Rosa Thuis naar

Vietnam om drie maanden vrijwilligerswerk te
doen en aansluitend drie maanden als au-pair in
Australië te werken.
Tekst Lonneke van Asseldonk Foto’s Rosa Thuis

waar we spelen met de kinderen, ze te
eten geven en helpen bij het wassen.
In één weeshuis geven we Engelse les
aan de oudere kinderen. Grappig is dat
alle kinderen op elkaar lijken. Het is een
boeddhistisch weeshuis dus ze hebben
allemaal hetzelfde kapsel. Tussen de
middag doen we vaak een dutje. Van de
hitte en vochtigheid word je moe.
’s Avonds hebben we vrij. We gaan vaak

Rosa Thuis(18)
Thuis: Berlicum
Uit: Vietnam

uit eten of ergens iets drinken. Omdat we
boven de school wonen, hebben we wel
een ‘curfew’, om half twaalf moeten we
binnen zijn.
Wat is het verschil tussen Vietnam en
Nederland?
De Vietnamese opvoeding is veel strenger
dan de Nederlandse. Als de kinderen iets
niet goed doen, worden ze geslagen. Wij
als vrijwilligers zijn het daar natuurlijk niet
mee eens, maar we kunnen er niks aan

Wat was je plan?

geeft me een veilig gevoel. In de kleine

doen. Tegen de kinderen kunnen we er

Voor mij is dit een tussenjaar. Mijn

dorpjes word ik heel erg aangestaard,

niets over zeggen, want de volwassenen

plan was om eerst drie maanden

omdat ik blond ben. Hier in Ho Chi Minh

denken dan dat ze het respect van de

vrijwilligerswerk te doen en daarna nog

City gebeurt dat minder vaak.

kinderen verliezen.

kwam er hier achter dat dat niks voor mij

Hoe woon je in Vietnam?

Mis je iets uit Nederland?

is, dus besloot ik naar Australië te gaan

Samen met andere vrijwilligers woon

Een lekkere geroosterde boterham met

om drie maanden als au-pair te werken.

ik in een soort studentenhuis boven

boter, pindakaas en hagelslag! Hier eet

een Hospitality and Tourism Colllege

ik elke dag Pho, dat is een noedelsoep,

Waarom Vietnam?

(opleiding Toerisme). We eten in het

als ontbijt. Lekker, maar ik heb liever

Ik houd van Azië. Ho Chi Minh City in

restaurant van de school en de studenten

pindakaas en hagelslag.

Vietnam is een grote stad, dat is fijn. Het

‘oefenen’ op ons wat ze hebben geleerd.

drie maanden rond te gaan reizen. Ik

bami I 49

‘IN ZES WEKEN
VAN KANTOORPAND

naar KANTOOR
woonhuis
MET
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Binnenblieken
Eigenlijk waren ze helemaal niet van plan om te verhuizen. Totdat zich
een kans voordeed. Ze besloten ervoor te gaan en ruim de tijd te nemen
voor de verbouwing. Het lot besliste anders. Binnen zes weken moest een
bedrijfsverzamelgebouw omgebouwd worden tot een woning met kantoor
aan huis. Bart en Rebecca van Helvoirt kregen het voor elkaar.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Esmée Franken
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GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

TEGELWERK

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

Werststeeg 16, Berlicum

t: 073 503 3432

m: 06 5386 1550

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

www.vanzoggelcatering.nl - 073 594 2085

Particuliere- en bedrijfscatering

Al uw aangelegenheden, uniek en op maat!

e
Passi
voor !
rgen
ontzo

“Weet je zeker dat je bij ons wilt komen Binnenblieken?”, vraagt
Rebecca als we ons verzoek voorleggen. “Zo bijzonder is ons huis
helemaal niet.” Wij zouden BaMi niet zijn als we dat zelf willen
beoordelen en dus nemen we een paar dagen later plaats aan de

‘Ik vond het huis te klein
en was bang dat ik te veel
concessies zou moeten doen’

lange tafel in de woonkeuken van Hoogstraat 98. Terwijl we praten
met Rebecca en Bart, zoeft jongste zoon Casper voorbij. Dion, de
oudste, woont op kamers in Eindhoven.

pand, zodat het bewoonbaar bleef. ‘Waarom koop jij het niet?’, vroeg
Hans me op een dag. De gedachte sprak me aan.” Rebecca vult aan:

TE VEEL CONCESSIES

“Mij niet. We woonden prima naar ons zin aan de Lochtsehoeve in

Bart steekt van wal: “In 2007 begon ik voor mezelf. Ik zocht

een huis dat we jaren daarvoor zelf hadden gebouwd. We waren

kantoorruimte en kwam uit bij Hans Pernet die dit pand verhuurde.

net klaar met de renovatie ervan. Ik zag het niet zitten om meteen

Het sprak me aan vanwege de ligging. Vijf jaar huurde ik met

weer aan de slag te moeten. Daarnaast vond ik het huis te klein

veel plezier een kantoorruimte en spreekkamer in dit pand.

en was ik bang dat ik te veel concessies zou moeten doen. Ik wilde

De hoofdhuurder vertrok en Hans overwoog hier zelf te gaan

een grote keuken en dacht niet dat we dat hier konden realiseren.

wonen. Toen hij uiteindelijk besloot dat niet te doen, kwam het

Toen vrienden een andere indeling opperden, zag ik ineens de

pand in de verkoop. Door de crisis was er weinig vraag naar

mogelijkheden van het huis en begon ik het enthousiasme van Bart

bedrijfsverzamelgebouwen. Ik zat hier anti-kraak en paste op het

te delen.”

Kijk op onze website voor de nieuwe brochure
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SLAPELOZE NACHTEN
Het pand aan de Hoogstraat is in 1954 gebouwd als
directeurswoning bij de landbouwschool. Die functie had het tot
eind jaren ’70. In 1978 vestigde bouw- en woningtoezicht van
de gemeente Berlicum zich er. De gemeente heeft de huidige
aanbouw eraan gezet. Daarna heeft er een advocatenkantoor
in gezeten, totdat Hans Pernet het in 1993 kocht en er een
bedrijfsverzamelgebouw van maakte. “Rebecca en ik besloten
ervoor te gaan. Hans, makelaar van beroep, kocht ons huis aan
de Lochtsehoeve. Wij zouden dat huren en dit pand, zodra we
dat op naam hadden, ombouwen van bedrijfspand naar woning
met bedrijfsruimte. We dachten daar ongeveer een half jaar
voor nodig te hebben”, vertelt Bart. Het liep anders. Rebecca:
“Binnen drie dagen was het huis aan de Lochtsehoeve verkocht.
De nieuwe eigenaren wilden er zo snel mogelijk in, waardoor
onze verbouwperiode ineens werd beperkt tot zes weken. Het
was buigen of barsten. Slapeloze nachten hadden we ervan. Hoe
kregen we dat in hemelsnaam voor elkaar? Bart zou tijdens de
verbouwing blijven werken, dus de bouwbegeleiding kwam vooral
op mij neer. Gelukkig kende ik een aannemer die deze uitdaging
aankon én aandurfde. En het is hem gelukt. Dankzij een goed
plan van aanpak, een super aannemer, snel schakelen, heldere
communicatie en de hulp van vaklui, vrienden en familie kregen
we het voor elkaar. Alles was klaar toen we verhuisden. Alleen de
keuken moest de volgende dag nog geïnstalleerd worden.”

‘Ons huis is ‘senior-proof’.
We hopen hier oud te worden’
SENIOR-PROOF
Rebecca: “Waar vroeger de opkamer en huiskamer waren, konden
we de ruime leefkeuken realiseren die ik graag wilde hebben.
Op de plek waar de oorspronkelijke keuken zat, maakten we de
‘avondkamer’. Een ruimte waar we ’s avonds lezen of televisie
kijken. De bovenverdieping is het domein van onze zonen. Daar
komen wij zelden. Het is hun terrein en hun verantwoordelijkheid.
Ze zijn daar erg graag. Eigenlijk zien we ze alleen maar als ze
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komen eten”, lacht ze. “Onze slaapkamer met badkamer en suite

werkverkeer 4,3 seconden is, heb ik die tijd blijkbaar nodig om

is beneden in de aanbouw. Bij het maken van de verbouwplannen

afstand te kunnen nemen. Het voelt nu echt alsof ik thuiskom als

hielden we rekening met de toekomst. Ons huis is ‘senior-proof’.

ik door de voordeur naar binnen ga. Een aantal mensen dat in het

We hopen hier oud te worden.”

bedrijfsverzamelpand had gewerkt, vroeg of ze na de verbouwing
mocht komen kijken. Stuk voor stuk waren ze onder de indruk

4,3 SECONDEN WOON-WERKVERKEER

van de hoeveelheid werk die we in korte tijd verzet hadden en

“In het bedrijfsverzamelpand werkte ik in wat nu de slaapkamers

het eindresultaat.”

van onze jongens zijn. In de aanbouw realiseerden we een nieuwe
kantoorruimte”, legt Bart uit. “Ik vind dat echt een fijne werkplek.

BLAD-BORREL

Hij is ruim, licht en transparant. De schilderijen die Rebecca

Rebecca vult aan: “Het is een charmant, gezellig, warm huis. We

maakte, verlevendigen de ruimte. Ik wilde een gesloten kantoor

wonen in een levendige omgeving waardoor we makkelijk contact

zonder doorgang naar het woonhuis. Iedereen verklaarde me voor

maken en veel aanloop hebben. Dat past eigenlijk veel beter bij ons

gek, maar ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Hoewel mijn woon-

dan de stilte die we middenin de woonwijk ervoeren. Het contact
met de buren was zo gelegd door de enorme boom die in onze tuin

‘Iedereen verklaarde me
voor gek dat ik een gesloten
kantoor zonder doorgang
naar het woonhuis wilde’

staat. In het begin was het een haat-liefdeverhouding. Inmiddels
is dat veranderd. Jaarlijks organiseren Bart en ik een ‘blad-borrel’
voor de buren. We vieren dan met z’n allen dat we weer een jaar
bladoverlast overleefd hebben. Hoewel ik mijn twijfels had over dit
huis, ben ik blij dat we hier nu wonen. Ons oude huis heb ik geen
seconde gemist.”
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Gruts

INTERNATIONAAL

keukendesign

JURYLID

“Mijn vader had een keukenbedrijf. Als kind gingen mijn broer en ik met hem mee naar
beurzen. Ik was helemaal niet van plan om de keukenwereld in te gaan en ging marketing
studeren”, zegt Davy Swanenberg (38). “Gaandeweg ontdekte ik dat marketing en design
dicht bij elkaar liggen. Ik tekende als kind veel en hou enorm van gadgets. Die elementen
bleek ik perfect te kunnen combineren bij het ontwerpen van high end keukens.” Tegen
zijn eigen verwachting in, rolde Davy die wereld in. En dat doet hij niet onverdienstelijk.
Hij won diverse prijzen en werd daardoor gevraagd als jurylid voor de
International Kitchen Design Awards.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Edith Verhoeven
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‘Sommige
ontwerpen lijken
goed, maar vallen
op de details af’

KANSHEBBER

UNANIEME BESLISSING

“De lastigste projecten vind ik het leukst

“Er zijn prijzen die je kunt kopen. Aan

om te doen. Dan word ik echt uitgedaagd

zo’n wedstrijd doen we niet mee. Het

om out of the box te denken en aparte

gaat ons niet om het prijzengeld dat je

vormen te ontwerpen. Een paar jaar

(soms) kunt winnen. Wij willen laten zien

geleden ontwierp ik een keuken met een

wat we kunnen. In 2013 dienden we voor

marmeren blad uit één stuk met een

het eerst een ontwerp in voor de Design

frame dat overhangt, zonder poot. De

Award in Amerika, die dat jaar voor het

achterwand is gemaakt van hout, staal en

eerst wereldwijd werd uitgereikt. Dat is dè

leer. Dat leer kun je omhoog schuiven,

prijs die je wilt winnen. Mijn ontwerp won

waardoor er een bar tevoorschijn komt.

unaniem met een score van zeven tienen.

Ik wist dat de combinatie van de vorm,

Ik was de eerste internationale winnaar

de materialen en de routing klopten en

en dat ook nog eens met een first entry

voelde dat dit een kanshebber voor een

(eerste inzending, red.). De organisatie had

ontwerpwedstrijd was. We dienden het

mij in gedachten als jurylid, zodra er een

ontwerp in en wonnen prompt.”

plek vrij kwam. Het betekende wel dat ik
dan zelf niet meer kon meedoen met de
wedstrijd.”
JURYLID

“Vorig jaar belden ze me en vroegen me
als jurylid. Ik twijfelde geen moment en zei
meteen ja. Het is heel leuk, maar ook veel
werk, want ik moet ruim 1.700 ontwerpen
beoordelen. Met zes andere juryleden
maak ik eerst een grove schifting van 500
kanshebbers. Die selectie verfijnen we
naar een top 25. De ontwerper met de
hoogste score wint. Ik let op de vorm, een
collega-jurylid kijkt bijvoorbeeld vooral naar
de routing. Omdat je voor deze wedstrijd
geen inschrijfgeld betaalt, zie ik van alles
voorbij komen. Sommige ontwerpen zijn
geniaal en er zijn ontwerpen die op het
eerste oog goed lijken, maar die dan op de
details afvallen. Bij mij moet alles kloppen.”
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Jonge mensen, grote dromen
Isabelle Schellekens (12 jaar) wil later kinder
arts worden. Isabelle: “Omdat ik zelf een
ziekte heb en heel vaak in het ziekenhuis ben,
wil ik later andere kinderen helpen.” Isabelle
heeft de ziekte van Crohn, een chronische
ontstekingsziekte van het darmkanaal die
niet meer over gaat. Vanmiddag kan ze al
haar vragen stellen aan kinderarts Petr Jira
uit Middelrode.
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Claartje ten Have

WELKE OPLEIDING MOET JE DOEN OM
KINDERARTS TE WORDEN?
Jira: “VWO met vakken als scheikunde, wiskunde, natuurkunde en
biologie. Latijn is wel handig, maar niet verplicht. De studie duurt
zeven jaar. Vijf jaar lang volg je colleges. Daarna loop je twee jaar
co-schappen in het ziekenhuis en vervolgens nog drie tot vijf jaar
om je te specialiseren. Een op de zes studenten wordt arts in het
ziekenhuis. Daarvoor moet je wel extra je best doen”, plaagt de
dokter Isabelle.
We zijn ondertussen in de kelder van het ziekenhuis aangekomen.
Een robot reikt de witte jassen en andere kleding uit aan de

ISABELLE WIL

ki
n
dere
n
beter
make
n
DOKTER JIRA DOET DAT AL

ziekenhuismedewerkers. Isabelle krijgt een witte jas aan, een
stethoscoop om haar nek en een pieper in de jaszak. Ze is even
echt dokter.

‘Eigenlijk is het de hele
dag ‘koppie koppie’’
WAT IS ER ZO LEUK AAN DOKTER ZIJN?

Is er iets niet leuk aan dokter zijn? Als Isabelle deze vraag aan

die ze aan heeft. Dokter Jira hoeft niet lang na te denken:

Jira: “Eigenlijk ben je de hele dag aan het puzzelen. Om een diagnose

de kinderarts Jira stelt, zijn we aan het einde van de rondleiding

“De diensten. Maar”, wikt en weegt hij, “die acute gevallen

te stellen, moet je er achter komen wat er aan de hand is. Jij had

in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Haar wangen, rood van enthou

zijn wel heel interessant voor mij als dokter.” Isabelle knikt

bijvoorbeeld veel buikpijn. Dan gaan we kijken, wegen, praten,

siasme, steken fel af tegen de iets te grote witte doktersjas

begrijpend. Het is haar grote droom kinderen beter maken.

bloedprikken, soms vervelende dingen doen en dan weten we het
vaak. Als duidelijk is wat er aan de hand is, weet je als dokter wat
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je moet doen om iemand te kunnen helpen. Het is eigenlijk ‘koppie

onderdeel zoals keel, neus en oren of alleen maag en darm. Je kijkt

koppie’ de hele dag. Welk ander beroep kun je met zo’n goed stel

naar wat er gebeurt in het lijf als het kind groeit.”

hersenen doen, terwijl je ook nog eens mensen helpt? Soms mensen

We zijn ondertussen op de spoedeisende hulp. Bang voor bloed

zelfs beter maakt.”

is Isabelle niet. Dokter Jira stelt voor naar de couveuse-afdeling te

Isabelle hoeft hij niet meer te overtuigen. In zijn spreekkamer kijkt

gaan. Isabelle straalt. Ze mag even mee de kamer in waar een hele

ze nieuwsgierig rond. Ze mag met een speciaal lampje in het oor

kleine pasgeboren baby ligt. Isabelle feliciteert allereerst de ouders.

van haar moeder kijken. ”Wow, is dat zo diep? Wat kun je ver kijken”,

Buiten op de gang complimenteert dokter Jira haar meteen. ”Die

roept ze enthousiast.

felicitatie, dat oog hebben voor die ouders en niet alleen voor dat
baby’tje, dat is een hele mooie eigenschap van jou. Jij gaat een hele

WAAROM BENT U KINDERARTS GEWORDEN?

goede dokter worden.”

Jira: “Kinderarts zijn is leuk, omdat het erg afwisselend is. Soms
heb je, zoals wij dat noemen, poli. Dan houd je spreekuur en zie je
veel verschillende patiënten. Een andere keer begint de dag op de
afdeling waar de zieke kinderen liggen of kijk je naar de pasgeboren
baby’s. Als kinderarts kijk je naar het hele lichaam, niet naar een

‘Jij gaat een hele goede
dokter worden’
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Wanneer je met Bets Wijnen praat over haar kleinkinderen beginnen haar ogen te
stralen. “Het is een geschenk om op ze te mogen passen. Wij hebben thuis genoeg
ruimte en de kinderen kunnen lekker met opa mee de stal in, prachtig toch! Het is
zeker een drukte wanneer ze er op dinsdag alle negen zijn – de jongste drie, de oudste elf –, maar ik kom zelf uit een groot gezin en heb geleerd om aan te pakken. Ons
moeke had er altijd negen. Dan kan ik dat toch ook wel een dag in de week.”
Haar man Willy kan veel meer genieten van zijn kleinkinderen dan toen zijn eigen
vier zonen klein waren. “Ik legde ze zondagavond weleens op bed en zag ze pas weer
op zaterdagochtend. Ik heb me daardoor weinig met de opvoeding bezig gehouden.
Het was vooral Bets die thuis de boel draaiende hield.”
Nu staat Willy stand-by voor Bets, terwijl hij zelf buiten en in de stal in de weer is.
“De kinderen vinden het geweldig om mee naar de stal te gaan. Ze rijden op pony
Snoopy, bouwen hutten en komen helemaal onder de modder weer binnen.” Bets
vult aan: “Ze eten bij ons warm en vaak doe ik de kinderen alvast in bad. Dan is dat
alvast gedaan.”
ELKE WOENSDAG NAAR DEN HAAG

Toos Steuten rijdt al ruim elf jaar lang met liefde en plezier elke woensdag naar Den

Geen rustige oude dag

OPPASGROOTOUDERS
ZETTEN EEN TANDJE BIJ

ernstig ziek was, kampeerde ze zelfs twee à drie dagen in de buurt van Den Haag om
te kunnen helpen. “De band die ik met haar kinderen heb, is zo waardevol. Voor mij
is oppassen een verrijking. Ik leer ze echt kennen!”
Afgelopen zomer kampeerde ze met deze kleinkinderen in een tipi op een natuurcamping in Weert. Een drukke week, waarvan ze elke dag genoot. Haar kleinkinderen
hebben het nu al over vroeger als er verhalen van eerdere vakanties worden verteld.

de kinderen bij oma Toos zijn. Bij oma Bets en opa Willy spelen alle kleinkinderen

Ook dat is een druk gezin. De twee jongens komen bij haar thuis. Het geeft haar

is na afloop het huis ontploft en verliep de dag alles behalve rustig.
Tekst Erwin Frunt en Marenna van Reijsen Foto’s Yvonne Wesling

Oma’s zeggen niet graag nee.”

Opa Hans van Osch:

zou
“Als ik het met chagrijn zou doen,
den
ik het niet lang volhouden. Ze hou
me jong.”

te mogen passen’

Toos past op maandag op twee kinderen van haar zoon, die in Den Bosch woont.

pony. Even geen iPad. Deze oma’s en opa genieten van het oma en opa zijn. Ook al

. Verder
“Heerlijk die vaste oppas middag
en op.
pas ik nogal eens op de kleinkinder

’Het is een geschenk om op ze

Alles moet tegenwoordig vlug, vlug, vlug. Niet bij opa en oma. De haast is weg, als
het liefst de hele dag in de schuur of op de spannende zolder. Of ze vertroetelen de
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Haag om op de twee kleinkinderen van elf en negen te passen. Toen haar dochter

Oma Gonny van Doremalen:

een goed gevoel als ze ondersteuning kan bieden en dat de kinderen zich in haar
huis thuis voelen. Toos heeft alle blokken en spellen van haar eigen drie kinderen
nog. Haar kleinzoon zit gerust een uur aan de keukentafel een spelletje met haar
te doen. Een op een aandacht! De grotere kleinkinderen vinden het allermooiste
dat ze mogen ‘spekstenen’, zoals ze beeldhouwen met oma noemen. Er zijn al vele
kunstwerken gemaakt.
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Haar man was niet alleen een opa voor zijn kleinkinderen, ook voor de kinderen in de buurt.
Hij overleed in 2014. Ze mist het praten met hem over de kleinkinderen, over alle leuke
dingen die ze meemaakt. De band met de buurtkinderen blijft, haar kleinkinderen spreken
via Whatsapp met ze af als ze komen logeren.
AGENDA’S DELEN

Of er grenzen zijn aan het oppassen? Willy begint te lachen: “Bij Bets niet.” Bets gaat verder:
“We zijn toch vaak thuis in verband met de paarden en de manege. Ik heb mijn vaste sportmomenten in de week. Daar houden de kinderen rekening mee. Als de nood aan de man is,
verschuif ik wat, geen probleem. Door het oppassen leer je veel jeugd kennen, je ontmoet
nieuwe mensen. Een verrijking voor je leven.”
Toos weegt haar woorden. “In principe kunnen ze op mij rekenen. Ik wandel graag en wil
Bets & Willy Wijnen

‘Ze rijden pony,
bouwen hutten en
komen helemaal
onder de modder
weer binnen’

‘‘Je moet op
je auto kunnen
vertrouwen’’

wel eens een paar dagen weg. Dat laat ik altijd op tijd weten. Mijn dochter zei ‘de kinderen
zijn onze verantwoordelijkheid’. Dat vind ik een goede gedachte.”
Voelen ze zich betrokken bij de opvoeding? Toen de dochter van Toos ziek was en zij en
haar man veel daar waren, werden ze onderdeel van de opvoeding. Nu is dat niet meer
zo. Bij Bets en Willy wonen alle kinderen dicht in de buurt. Ze proberen zich nergens mee
bemoeien.
Op de vraag of ze het andere opa’s en oma’s aanraden, hoeft niemand lang na te denken.
Doen! “Het is fijn dat de kleinkinderen een extra plek hebben om thuis te kunnen zijn”, vindt
Bets. Toos vindt het belangrijk open te staan voor het contact met de kleinkinderen. De
kinderen serieus te nemen, naar ze te luisteren en met ze te praten. Want alleen die bloedband is niet voldoende. “Ik heb nu al zoveel mooie herinneringen met mijn kleinkinderen,
daar ben ik dankbaar voor.”

Opa Geert Rombout:

“Vroeger moest ik altijd werken. Nu neem
ik er gewoon vrij voor. De kleinkinderen
gaan voor.”

Oma Marleen Rieken uit
Eindhoven:

“De kinderen ophalen uit school is voor
Sassenheimseweg 76
5258 HL Berlicum (NB)
Tel. 073 - 503 12 24
www.autopuntvanherpen.nl

mij een ‘flashback’ naar vroeger. Mijn
dochter zegt wel eens dat ik hier meer
Wij doen alles voor uw auto

mensen ken dan zij zelf.”
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Berenhuis

‘HET
SLUIT BETER AAN
BIJ WIE WE ZIJN’

Het is een begrip in heel BaMi: ’t Beertjeshuis. Maar wie
weet hoe de kinderopvang eigenlijk heet? Officieel hebben
we het namelijk over Stichting Kinderopvang Berlicum als
we over ’t Beertjeshuis praten. Althans, tot een paar dagen
geleden. Sinds 14 maart 2017 draagt de kinderopvang
namelijk een nieuwe naam: Stichting Kinderopvang
Berenhuis. En daar zijn ze best trots op.
Tekst Donna van de Ven Foto Andrea Tibosch

Advertorial
EIGENTIJDS

“We waren het met elkaar eens dat de
nieuwe naam moderner moest. Daar komt
bij dat in onze officiële naam Berlicum
staat, terwijl we vijf vestigingen hebben in
de gemeente Sint-Michielsgestel. Tegelijk
wilden we niet rigoureus een andere
naam: ’t Beertjeshuis kent iedereen.”
De naamsverandering lijkt misschien
klein, maar is dat zeker niet. “We vangen
kinderen op van nul tot dertien jaar. Het
Berenhuis sluit hier veel beter bij aan:
het is stoerder en eigentijdser. Met de
naamsverandering gaven we meteen
het logo een make-over. Het blauw is
gebleven. Ons nieuwe logo is meer van

Mathelijne Smids en Anne van Esch van het Berenhuis vertellen ons over de

deze tijd.”

naamsverandering: “We hadden al een tijdje het gevoel dat onze naam niet meer paste bij
wie we zijn. In de ruim 26 jaar dat we bestaan, groeiden we in omvang en in kwaliteit. We

NIET MEE NAAR HUIS

zijn volwassen geworden. Dat wilden we beter naar voren laten komen. We zijn daarom

Waar veel mensen het Berenhuis kennen

met alle medewerkers gaan nadenken over een nieuwe naam die past bij kinderdagopvang,

van de opvang voor nul tot vier jaar,

peuterarrangementen en bij de buitenschoolse opvang.”

groeide vooral de buitenschoolse opvang
de laatste jaren flink in bekendheid. “Met
de bso doen we superveel leuke dingen.
We organiseren creatieve workshops, gaan
sporten, geven voorstellingen en doen
nog veel meer. Het belangrijkste is dat
kinderen bij ons zichzelf mogen zijn, zich
vrij voelen en kunnen ontspannen. Als een
kind wordt opgehaald door de ouders en
niet mee naar huis wil, is dat voor ons een
groot compliment.”
Stichting Kinderopvang Berenhuis
Schuurkerkpad 33, 5258 AE Berlicum
073 503 3302 | info@berenhuis.nl
www.berenhuis.nl
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Gespot

ClickSite maakt professionele
websites betaalbaar!
Interesse? Kom eens langs!
Je vindt ons aan de Overbeeke in Berlicum.
De koffie staat klaar!
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden binnen
& buiten | betonlook | plafonds verfspuiten
M 06 535 221 70 | E dennis@doedee-stucwerken.nl

www.doedee-stucwerken.nl

ClickSite
Overbeeke 10 • 5258 BL Berlicum
Tel: 073 303 00 51 • E-mail: info@clicksite.nl
www.clicksite.nl

(nieuwe) Woonwijk Beekveld
zaterdag 21 januari 10:15 uur
Tekst Tom Grosfeld Foto Claartje ten Have

Een dunne laag sneeuw heeft zich

en vertrok op mijn zeventiende naar Breda om te studeren. Daarna woonde ik nog in

uitgesmeerd over de nieuwe woonwijk

Dublin en Amsterdam. De afgelopen zeven jaar zaten Dirk en ik in ’s-Hertogenbosch.”

‘Beekveld’, gelegen achter eetcafé De

Een woning in de binnenstad vond het stel te duur. Voor Imke was de keus toen snel

Prins. In een aantal woningen wordt al

gemaakt. “Ik dacht: als ik buiten de stad ga wonen, dan wordt het terug naar Berlicum.”

geleefd, het grootste deel staat nog in de

Plots arriveert een familielid. Hij komt de verhuisploeg versterken en heeft een

steigers. De wijk ligt er verlaten en vredig

bloemetje meegenomen voor Imke. ‘Welkom thuis in Balkum’, staat op het kaartje.

bij, diep verzonken in haar winterslaap.
Maar dan lopen we de hoek om.

“De verhuisploeg bestaat uit familieleden van Dirk en mij. Die zien elkaar ongeveer ieder
anderhalf jaar als we weer eens besluiten te verhuizen”, lacht Imke. “Dan trommelen we

Daar treffen we Imke van Gaal en

iedereen op en staan ze klaar om de handen uit de mouwen te steken. Er komt straks

haar vriend Dirk Wijlens, samen met

nog een aparte meidenploeg, die alle spulletjes uitruimt.” Vanavond slapen Dirk en

een enorme verhuisploeg. Imke is

Imke voor het eerst in hun nieuwe stekkie. Samen met hun vier maanden oude zoontje

dolgelukkig. “Ik groeide op in Berlicum

Thomas, die vandaag vrij geroosterd was door de verhuisploeg.
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Al 30 jaar is Lunenburg Auto’s uw bedrijf voor:
In- en verkoop van:
schadevoertuigen, auto’s,
caravans, bedrijfswagens
campers en motoren
(wij kopen ook in van particulieren)

APK en onderhoud
Schade taxatie en herstel
Schadevrije occasions

www.lunenburgautos.nl | Sassenheimseweg 64 | 5258 HL Berlicum
Tel: 073-5033694 | info@lunenburgautos.nl |

