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CARILLON Wie bepaalt eigenlijk welke muziekjes het carillon op

het Mercuriusplein speelt? Horen we dat niet met z’n allen te
bepalen? Welke deuntjes ontbreken nog? En waarom heeft het
plein van Middelrode geen carillon? Laat het ons weten!

CORONASPECIAL

Corona, we kunnen en willen er niet omheen. Voor iedereen een
vreemde en voor sommigen een buitengewoon nare tijd. In een poging
zoveel mogelijk aspecten van deze crisis te belichten, heeft deze editie
een coronaspecial. Vijf artikelen waarin zowel het vreemde en nare als
het verrassende en hoopgevende doorklinken. De inhoudsopgave wijst
je de weg.

BAMI ALS LESSTOF

Natte voe
op pagina 7ten
3

De basisscholen alhier schijnen hun
leerlingen de BaMi ter leering ende
vermaeck aan te bieden. Daar zijn we trots
op. Maar tegelijk voelen we de last van
de medeverantwoordelijkheid voor goed
leesonderwijs op onze schouders. Lesstof
vereist namelijk een hoge kwaliteit en een laag
drogestofgehalte.

DAGLICHT ACHTERAF In BaMi 22 vertelde de lieve juffrouw

Bingooooo

BAMI BINGO Zowel op 25 april als op 9 mei was het

KWARTIERMAKER Erwin Frunt is overal. De bedenker en

Bingo in BaMi. Een geslaagd dubbelevenement met 2.700

redacteur van dit magazine is sinds enige maanden naast

verkochte kaarten, meer dan 1.000 spelers en ruim 200

reclamemaker ook kwartiermaker. Wil je weten wat dat

prijzen. Eigenlijk moet je gewoon op facebook kijken om te

inhoudt, spreek hem dan aan – hij is tenslotte overal. Zeker

zien dat het twee keer een feestje was. De foto’s van blije

is dat de kwartiermaker samen met anderen initiatieven

prijswinnaars spreken boekdelen. De organisatie zint op

voor het centrum van Berlicum gaat aanjagen. BaMi heeft

een vervolg.

er alle vertrouwen in. Succes, Erwin!
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Rietje haar verhaal. Bij dat verhaal stond een fragment uit het
manuscript voor een boek van Bert van den Akker. Het boek
over opgroeien na de oorlog is korts verschenen en kreeg de
titel ‘Daglicht achteraf’ mee. Het is verkrijgbaar bij de betere
boekhandel in Berlicum.

s
r
e
p
p
a
z
e
g
n
o
J

In BaMi 23 maakten we kennis met ‘zapper’ Rien Voets. Zapper
staat voor ZwerfAfvalPakker. Iemand die zapt, ruimt vrijwillig afval
op. Teun, de achtjarige zoon van Marieke Arbouw-Staats, en
Jelle, zijn driejarige buurjongen, zappen sinds kort het Dorpsveld
schoon. Hun daden benne groot!
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Adverteren?

Ben je lekker gemaakt door BaMi?
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GEZONDE

Bij droog weer zat
ik in de tuin. De
lucht leek me er
gezonder. Ik had
niks te doen. Een
vlinder zat achter
een hommel
aan. Dat zag ik niet eerder. Een
vlinder nota bene, symbool van kwetsbaarheid, die een
hommel verjaagt. Op tafel zag ik een kleine zwarte mier
met een vlieg op zijn rug. Mieren zijn sterk. Vergelijk het
met een vet varken op de rug van een hond, of met een
Suzuki Swift op de rug van je zwetende buurman. “U had
gebruik kunnen maken van onze sleepdienst”, zou de
garagehouder zeggen. Heeft de lockdown mij alerter of
gekker gemaakt?
Duiven op de weg. Op warme dagen lijken ze levensmoe.
Vol in de ankers om ze niet tot moes te rijden. Ik zag
hele grote duiven op de weg. Mensenduiven. Een zestal
van die vogels wist van geen wijken. Ik claxonneerde zo
vriendelijk als kon, maar nauwelijks reactie. Ik stapte
uit, liep op hen toe en werd soepeltjes opgenomen in
een gesprek over vier weken lockdown. Op anderhalve
meter, met de fiets aan de hand, genoten ze van elkaars
gezelschap. Na enige tijd vroeg ik of ik mocht passeren.
Dat mocht, onder voorwaarde dat ik mijn naam en adres
gaf. Voor het geval dat.
Apen zoeken elkaar op als de nacht valt en pinguïns
kruipen tegen elkaar aan in barre tijden. Toen mijn vrouw
me nog verdroeg hield ze me bij zich. Sinds we ‘alleen
samen’ zijn wijst ze me geregeld de deur. Op straat laat
ik het lot mijn doel bepalen. Opeens zit ik aan de bar
op anderhalve meter van een blondine die ‘smeren,
smeren, smeren’ schreeuwt tegen haar gespreksgenoot
met een aambeienprobleem ruim een meter verderop.
Social distancing leidt tot meer transparantie. Drie meter
verderop vertelt een man met een rode neus over zijn
rugklachten. “Kom ik bij de garage”, zegt hij, “blijkt dat ze
een sleepdienst hebben.”

Sam Bal
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ADVERTORIAL

´Een plek waar je kind
ECHT WORDT GEZIEN’

“Het mooie is dat ieder kind uniek is. Door goed naar het kind te kijken kan ik inspelen op waar
het aan toe is. Dat is iedere dag weer leuk”, zegt Rowy Hubers, pedagogisch professional bij Het
Berenhuis. Ze gaat door de knieën om met Fay de konijntjes te voeren.
tekst Ardienne Verhoeven foto Teis Albers

Als je door de knieën gaat, zie je de wereld door de ogen van kinderen. “Je blijven

AL 30 JAAR BETROKKENHEID

verwonderen over hoe kinderen de wereld zien en ervaren is heel belangrijk bij het

Het Berenhuis verzorgt al 30 jaar opvang

Berenhuis’ zegt manager Anne van Esch. “Op die manier kun je als pedagogisch

voor kinderen van 0 tot 13 jaar oud met

professional inspelen op de behoeften van het kind.” Zo krijgt een verlegen kind

een rijk aanbod van activiteiten om te

zelfvertrouwen en durft het zijn verhaal te doen in de groep. Ook leren kinderen hoe

experimenteren en te ontdekken. Denk

je rekening houdt met elkaar en samen oplossingen bedenkt.

aan een kunst-atelier, sportfaciliteiten,
theater en toneel. Het Berenhuis is een

VERTROUWEN

stichting zonder winstoogmerk waardoor

Om te bepalen wat een kind nodig heeft, is er veel aandacht voor de samenwerking

elke verdiende euro weer terugvloeit in

met ouders en school. “Als je hoort hoe het thuis of op school met een kind gaat, kun

de kwaliteit van de opvang. En daar zijn ze

je een kind beter opvangen.” zegt Anne. “Zo bouw je een vertrouwensband op met

best trots op.

het kind én de ouders.” Dat geldt ook voor de opvang voor en na school. Anne: “Als er
op school iets is gebeurd waardoor een kind zich verdrietig voelt, willen we dat weten.
Daar spelen wij dan op in.”

www.berenhuis.nl | info@berenhuis.nl | 073 - 503 33 02
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ZOETZUUR

VOOR DE OORLOG

eten voor ons door te handelen met de Indische bevolking die

Dick werd geboren op de marinebasis in Den Helder. Nadat

onder de omheining door eten verkochten. Toen de Japanners

het huwelijk van zijn ouders spaak liep, vertrok zijn moeder

erachter kwamen werd ze geslagen met een hondenriem met

- Hilde Hendricks - met hem naar haar geboortegrond in

spikes en vervolgens een maand lang in een hok gestopt. Ik

Nederlands-Indië, waar ze hertrouwde. De tweede man

heb gekeken tot ik het niet meer aan kon zien.”

was een goede vader voor Dick en zijn halfbroertjes. Zijn
biologische vader zou hij nooit meer zien, mede doordat hij

Maar Hilde deed meer. Ze maakte portretten van overleden

jong verongelukte.

kinderen. Dick: “Dat leverde een maand lang een extra eetlepel
rijst op. En dankzij haar kruidenkennis vonden we eetbare

“Het leven in Indië was heerlijk onbezorgd”, zegt Dick. “We

planten tussen het gras, ook werd ze de elektricien van het

genoten van de variatie op het eiland. Van de natuur, het eten

kamp. “Als er iets kapot ging maakte zij het.” Na een jaar werd

en het mooie weer. Het was een droom en ik was totaal niet

Dick tien en moest hij alleen naar het mannenkamp. Daar

voorbereid op iets wat die droom kon verstoren.”

had hij het zwaar. Hij hoefde als tienjarige niet veel te doen,
behalve klusjes zoals tien vliegen per dag vangen in het kader

DE OORLOG

van hygiëne. Hij miste zijn moeder. “Ik was nog een kind, bij

In eerste instantie merkte Dick weinig van de Tweede

haar voelde ik me geborgen. Door het gemis maakte ik moeilijk

Wereldoorlog. “Ik weet alleen dat de regering flink bezuinigde”,

contact met anderen. Ik vond het gewoon teveel”, zegt hij.

zegt hij. “De landmacht was uitgerust met materiaal uit 1870

Een ruw

VERSTOORDE
DROOM
Op 5 mei van dit jaar werd in Nederland 75 jaar vrijheid gevierd, maar in
Nederlands-Indië was het einde van de onderdrukking toen nog niet in
zicht. Dick Keukens (86) kijkt samen met zijn vrouw Ine (70) terug op een
veelbewogen leven.
Tekst Nieke van Broekhoven Foto’s Yvonne Wesling

en er was van alles te weinig. Mede daardoor is Indië nagenoeg

Na twee jaar in het kamp kwam de capitulatie, maar daarmee

zonder slag of stoot gevallen.”

was het gevaar nog niet geweken. De Javanen hadden zich
door de Japanse haatcampagne volledig tegen de

Door de bezetting van de Japanners kwam er een einde aan

Nederlanders gekeerd, waardoor zij beschermd moesten

347 jaar Nederlands kolonialisme in Indië. Dicks familie werd

worden door nota bene de Japanners, totdat het Britse leger

op transport gesteld naar kampen. Zijn tweede vader ging

arriveerde. Buiten het kamp waren de Javanen de baas; reizen

naar een mannenkamp, waar hij zwaar ondervoed slopende

moest groepsgewijs en met bewaking.

dwangarbeid moest verrichten. Dick, zijn moeder en broertjes
gingen naar een vrouwenkamp, waar ze met veel mensen in
een krap onderkomen woonden.
“De Japanners vonden veertig centimeter leefruimte per
persoon meer dan voldoende. Naarmate de tijd verstreek werd
de sfeer grimmiger. De Japanners en vooral de Koreanen in het
kamp hadden losse handjes en de eeuwige honger (gepaard
met dysenterie) putte mensen uit. Het enige wat we kregen in
de laatste twee oorlogsjaren was tapioca (stijfselpap) en een
handjevol rijst.”
EEN STERKE MOEDER

Dick spreekt met bewondering over hoe zijn moeder zich
staande hield in het kamp. “Ze was slim, had een enorme
wilskracht en was voor de duvel niet bang. Zo smokkelde ze
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beginnen, maar schopte het tot advertentieacquisiteur bij

dierbare Anouk.” Dick: “We hebben allebei het nodige te

het Brabants Dagblad. Door dat inkomen was Hilde in staat

verstouwen gehad, desondanks zijn we toch dankbaar voor

een kennel te beginnen met rashondjes die ze importeerde

wat het leven ons bracht.”

uit Engeland. Daarmee verwierf ze door rasverbetering grote
(inter)nationale bekendheid. Zijn vader stierf in 1978 op

“Mijn oorlogservaringen tekenden mij voor altijd en hebben

81-jarige leeftijd. Hilde is 94 geworden en heeft immer haar

zijn weerslag gehad. Ik heb daarom grote zorgen over de

kracht en levenslust behouden.

huidige oorlogen en het mogelijke effect daarvan op komende
generaties. 75 jaar vrijheid is voor mij een groot goed. Koester

Dick volgde een handelsopleiding, werkte bij een exportbedrijf

die vrijheid!”

maar werd uiteindelijk juridisch medewerker bij de Provincie.
Hij trouwde, kreeg een dochter Anouk en verhuisde naar
een woning een paar deuren van zijn ouderlijk huis. Nadat
het huwelijk was gestrand, vond hij opnieuw de liefde bij
zijn huidige vrouw Ine, met wie hij destijds al een dierbare
vriendschap had.
LITTEKENS

Zij hadden een harmonieus huwelijk dat tevens onder druk

“WE HEBBEN ALLEBEI HET
NODIGE TE VERSTOUWEN
GEHAD, DESONDANKS ZIJN WE
TOCH DANKBAAR VOOR WAT
HET LEVEN ONS BRACHT”

stond door een onbewuste spanning die bij Dick rond zijn
zestigste tot uiting kwam. Ine: “We zijn dokter Ferrée nog
dankbaar dat hij meteen zag wat er aan de hand was en
Dick doorverwees naar een therapeut, gespecialiseerd
in PTSS (posttraumatische stress-stoornis) voor Indische
oorlogsgetroffenen. Tijdens de therapie viel een hoop op zijn
plek. Net als zijn ouders had de tijd in het kamp ook bij hem

NA DE OORLOG

In 1947 kwam het gezin, inmiddels herenigd met hun tweede

“De beginjaren waren pittig”, zegt Dick. Nederland was grijs,

grote littekens achtergelaten, maar thuis werd daar zelden

vader, alsnog in Nederland terecht. Na een half jaar in het

koud en kaal en ze werden uitgemaakt voor ‘opvreters’, omdat

over gesproken.”

Catshuis (toen een doorgangshuis) in Den Haag, kwamen

mensen tijdens de voedselschaarste hun eten niet wilden

ze tijdelijk in het Berlicumse pension ‘Zonnelust’ van Mina

delen met ‘buitenlanders’. Dick had een leerachterstand en

Dick: “Ik ben na de oorlog nooit meer onbezonnen geweest,

van den Dungen terecht. Hilde zette haar zinnen op het

werd als niet gelovig kind niet toegelaten bij de voornamelijk

maar met het ouder worden kon ik alles beter in (historisch)

huis tegenover het Raadhuis, maar de gemeente had dit

katholieke (sport)verenigingen in het dorp.

perspectief zien, bijvoorbeeld: veel eten in Nederlands-Indië

huis toebedeeld aan een ander gezin. Ze besloten toch in te

werd gebruikt om het Japanse leger te voeden. Daardoor

trekken en werden zo ‘de eerste krakers van Nederland’. Dicks

Ook zijn ouders worstelden in die periode, herinnert Dick

ontstond er voedselschaarste bij ons. In de laatste jaren leden

ouders woonden er tot hun dood.

zich. De oorlog had hen verhard en van elkaar vervreemd. Ze

ook de Javanen honger. Bij Japanners zijn jongens van tien jaar

moesten opnieuw aan elkaar wennen. Hoewel ze sociale types

volwassen. Daarom werd ik op die leeftijd gescheiden van mijn

waren, was er nauwelijks geld voor boodschappen, waardoor

moeder. Dit besef je allemaal niet als kind. Ine heeft een hoop

ze zelden iemand op visite vroegen.

met mij te stellen gehad. Ze noemt het altijd een aangetrouwd

75 JAAR VRIJHEID IS VOOR MIJ EEN
GROOT GOED.
KOESTER DIE VRIJHEID!

14 I bami

kampsyndroom.”
BETERE JAREN

Vanaf de jaren zestig ging het beter. Dicks vader - ooit een

“Maar Dick ook met mij”, zegt Ine, “omdat ik een paar keer

succesvol reclameman - moest in Nederland weer onderaan

kanker kreeg. En anderhalf jaar geleden overleed onze

bami I 15
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‘WE
INVESTEREN

gewoon door’

Marcel Verhagen

MEER DAN ALLEEN HAAR
Bij LOKZ kunt u terecht voor een totale beleving
onder 1 dak. Buiten het feit dat het onze passie is om
mooi haar te maken, ligt onze focus ook op de
wenkbrauwen. Wij zorgen voor de perfecte shape,
om jouw gezicht zo goed mogelijk uit te laten komen.
Bij LOKZ epileren we met draad en verven met
henna. Sinds kort hebben we een nieuwe merk
namelijk Dyotics Brow Henna van blond tot zwart,
zodat we elk type vrouw van perfecte wenkbrauwen
kunnen voorzien. Wilt u een stapje verder gaan, dan
kunt u bij ons ook terecht voor een permanent
make-up behandeling. Dit wordt gedaan door
middel van de hairstroketechniek. Verder verzorgen
wij ook nog wimperlifting. Hierbij worden de
natuurlijke wimpers via een speciale techniek
gekruld en worden de wimpers geverfd. Zo lijken de
wimpers langer en krijg je een mooie open blik. Het
resultaat houdt tot wel 8 weken lang! Wat LOKZ ook
anders maakt is onze boutique. Hier hebben wij tal
van leuke sieraden, kleding en accessoires. Dus ik
zou zeggen kom langs of maak een afspraak
telefonisch of via www.lokz.nl.
Kerkwijk 9

5258 KA Berlicum

Als bankiers helpen ze ondernemers al jaren met kredietverstrekking en investeringen,
nu zijn ze vooral oplossers van problemen. “Het is aan de ondernemer om innovatief
om te gaan met de huidige anderhalvemetersamenleving. Maar betrek ons erbij, het
liefst zo vroeg mogelijk. De coronacrisis is nog niet voorbij.”
tekst Marenna van Reijsen foto Andrea Tibosch

John van den Bogert en Joris van de Langenberg zijn accountmanagers MKB bij

vult Joris aan. “Het noodfonds MKB

de Rabobank Hart van De Meierij en richten zich op ondernemers in Berlicum en

dat in de begintijd van de coronacrisis

Middelrode. “Wacht niet met een afspraak maken,” adviseert John. “Juist in een vroeg

is opgericht, is een initiatief van de

stadium kunnen we helpen bij de invulling van plannen.”

Rabobank. We willen vanuit de bank de
maatschappij helpen.”

In het begin van de coronapandemie was er bij veel ondernemers paniek. “We hebben
de aflossing van leningen snel met zes maanden uitgesteld en samen met de overheid

Beiden werken nu vooral thuis en

staats-gegarandeerde leningen uitgegeven. Het was mooi te ervaren hoe flexibel we

bezoeken daar waar het kan de klanten

waren in die eerste hectische tijd,” vertelt Joris.

op de zaak. Als een klant ’s avonds wil
overleggen, is dat prima. “Er zijn nu

GOED BANKIERSCHAP

zoveel mogelijkheden om contact te

“Ondernemers zoeken het risico op, als bank mijden we het juist. Een spanningsveld

leggen en soms is die avond juist een

dat John toelicht met een voorbeeld: ”Stel je bent de enige in de familie die geld bezit.

rustig moment voor allebei.”

Alle familieleden komen om geld vragen maar als ze het niet terug betalen, ga jij failliet
en is uiteindelijk iedereen de dupe.”

Afspraak maken? Bel (0413) 491 444 of
mail naar bedrijven.hvdm@rabobank.nl

“Daarbij kijken we naar de ondernemer als mens, het gaat om meer dan de financiën”,

073-6896791

info@lokz.nl

www.lokz.nl
Rabobank Hart van De Meijerij I 0413-491 444 I bedrijven.hvdm@rabobank.nl I www.rabobank.nl
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LEKKER DAN

WAAN JE IN

de tropen

Wanneer we de tropische tuin inlopen van Fran en

Marita Rodriguez wanen

we ons op Fran’s geboortegrond Las Palmas. Zwoel weer, heupwiegende latin
deuntjes uit de speaker, gezellige buren, heerlijke hapjes en Fran’s beroemde
sangria, die rijkelijk vloeit, want iedereen is er gek op.
tekst Nieke van Broekhoven foto’s Leon van Dinther

Fran leerde sangria maken in de horeca op Lanzarote

Marita: “Na lang schrijven kwam Fran naar Nederland voor

waar de cocktail er per dag met twee speciekuipen

een vakantie en is nooit meer weggegaan.” Samen kregen ze

doorheen ging. “Dan doe je wel ervaring op”

een dochter en hebben ook veel contact met Fran’s zoon, die

lacht Fran. Hij gaf een persoonlijke touch aan de

in Duitsland woont. Het leven is hier goed, vindt Fran. Al ligt

bereidingswijze en zijn recept was geboren. Op

een stuk van zijn hart nog altijd op de Canarische eilanden.

hetzelfde eiland ontstond 31 jaar geleden ook de

De smaak van zijn sangria brengt hem daar weer even terug.

liefde tussen Fran en Marita.

“Doe er geen ijs in”, adviseert hij. “Dat maakt het waterig. Het

:
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- Suiker
een citroen,
- Bacardi
- Vers fruit (g
imen)
- Honingrum
dit gaat schu
- Cognac

- Rode wijn
- Cointreau

beste is om de sangria een dag eerder te maken en te laten
rusten in de koelkast.”
De heerlijke cocktail en de zon op onze huid zorgen ervoor
dat de alcohol goed binnenkomt. Na drie glazen is het
dan ook tijd voor het BaMi-team om naar huis te fietsen.
Met onderstaand recept kunnen we thuis aan de slag. De
ingrediënten worden prijsgegeven maar de hoeveelheden
houdt Fran geheim. “En als je het toch wilt weten dan kom
je maar langs!” zegt hij enthousiast wanneer hij de deur
achter ons sluit. De buurtborrel op anderhalvemeter zal vast
nog wel even doorgaan. Voor smakelijk tropisch vertier op
loopafstand moet je dus in Casa Fran y Marita zijn.
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STUDIO IR

ARCHITECT | Hoogstraat 108, 5258 BG Berlicum
www.studioir.nl | info@studioir.nl | 073 - 689 99 49

Lissi van Schijndel gaat voor Olympisch goud

‘HET KAN ALTIJD BETER’
Ze won zes NK’s, zeven EK’s en bemachtigde drie podiumplaatsen tijdens
WK’s. De 15-jarige Lissi van Schijndel heeft talent voor fietscrossen, dat mag
duidelijk zijn. Haar ultieme droom is een gouden plak op de Olympische
Spelen. Wat ze daarvoor over heeft? Alles!
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Koen de Haas
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“Mijn broer en twee neven deden al aan fietscross bij The Whoopers. Als driejarig meisje ging ik mee
en vond het fantastisch. Ik riep meteen dat ik het ook wilde gaan doen. Dat kon officieel niet, want je
moet minimaal vier jaar oud zijn. Maar ik mocht het proberen. Ze zagen dat ik talent had en ik kreeg
dispensatie om het Brabants Kampioenschap te rijden. Ik won en was helemaal om.
Dit was wat ik wilde doen.”

TIJDSINTENSIEF

bij.” Al met al gaat er al snel zo’n vijftien tot twintig uur per week

“Alles aan het BMX’en vind ik vet. Het rijden van wedstrijden,

in het fietscrossen zitten. In weken dat Lissi in het buitenland is

het springen, de snelheid en reizen naar het buitenland. Ik heb

voor wedstrijden loopt dat aantal rap op.

er veel vrienden gemaakt, da’s leuk en gezellig.” Wat begon
als een hobby werd een steeds serieuzere zaak. Lissi was niet

TEAMWORK

gewoon goed, ze is supergoed. Het aantal gewonnen bekers

Lissi heeft al veel grote titels in haar zak. Het meest trots is

wordt nog steeds met elke gereden wedstrijd groter. Lissi

ze op haar eerste plaats tijdens het WK in 2019. “Ik ben nog

steekt veel tijd in haar sport: “Ik train twee keer per week bij

steeds blij met elke overwinning. Ik verbeter me constant, maar

The Whoopers en een keer per week bij 1 step 2 win, da’s de

dat doen mijn concurrenten ook. Het is echt elke keer vechten

groep waarbij ik nu train. In het weekend rijd ik vaak wedstrij-

voor mijn titel. Wat mijn WK-overwinning zo bijzonder maakte,

den. Daarnaast ga ik twee keer per week naar de sportschool

is dat ik er al lang voor aan het trainen was en het er steeds

waar ik onder begeleiding van mijn broer Heikki krachttraining

niet van kwam. Toen het uiteindelijk lukte, was ik zo ontzettend

doe. Hij doet daar een opleiding voor en weet precies hoe hij

blij. En ik niet alleen, want ik kan dit niet zonder de hulp van

me verder kan helpen. En een keer per week doe ik aan con-

anderen: mijn team, mijn trainer, coaches en mijn familie.”

ditietraining. Sprinten vind ik vreselijk om te oefenen, maar ik

Moeder Silvia vult aan: “De hobby van Lissi vraagt ook van ons

doe het wel. Als ik verder wil komen in mijn sport hoort dit er-

veel tijd en geld. Dat is ook de reden waarom veel talentvolle
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kinderen afhaken. Het is een te grote belasting voor ouders
en de rest van het gezin. Da’s jammer om te zien. Maar zolang
Lissi de wens heeft om hogerop te komen en ze er zelf voor
de volle honderd procent achterstaat, doen wij dat ook. Ik
vind het supermooi wat ze doet.”
ULTIEME DOEL

Lissi: “Toen ik met fietscrossen begon, vond ik het vooral
cool en leuk om te doen. Toen had ik nog niet echt een doel
om naartoe te werken. Nu wel. Ik weet dat ik een kans maak
op Olympisch goud en daar wil ik voor gaan. Daar heb ik
alles voor over! Je wint niet zomaar zo’n gouden plak. Ja, dat
betekent dat ik dingen moet doen die ik niet leuk vind, zoals
sprinten. Of dat ik verjaardagen van vrienden en familie moet
missen, omdat ik moet trainen of wedstrijden rijd. Dat heb ik
er graag voor over. Al wil ik ook altijd tijd voor ze vrijmaken.
Om dichterbij die Olympische plak te komen, moet ik zorgen
dat ik over twee jaar bij de Junioren kom om daarna op mijn
achttiende door te stromen naar de Elite. Van daaruit kan ik
me dan kwalificeren voor de Olympisch Spelen.”

‘DIE SMALLE MEISJES KUN JE
GEMAKKELIJK EEN BEUK GEVEN MET
JE ELLENBOOG’
LEREN VAN JE FOUTEN

“Ik ga altijd voor de winst. Soms vind ik het niet erg om te verliezen, bijvoorbeeld als ik tegen meiden rijd die ouder zijn dan
ik ben”, vertelt Lissi. “Dan zie ik de wedstrijd als een goede oefening en kijk ik wat ik van mijn race kan leren. Zo deed ik een
keer mee aan een wedstrijd waar iedereen ouder was dan ik.
Als dertienjarige reed ik tegen meiden van zestien jaar. Op
dat moment maakte het mij niet uit dat ik niet had gewonnen
en was ik superblij met mijn derde plaats. Het helpt dat mijn
coaches me dan ook vertellen dat mijn prestatie supergoed
is, want zelf zou ik het makkelijk weg hebben gewuifd. Stel
dat ik tijdens een wedstrijd val, dan ben ik verdrietig en een
beetje boos, maar een valpartij kan iedereen overkomen. Als
het mijn fout is dat ik verlies, dan moet iedereen echt uit mijn
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‘ALS HET MIJN FOUT IS DAT IK VERLIES, MOET IEDEREEN
ECHT UIT MIJN BUURT BLIJVEN’
buurt blijven. Dan ben ik even mezelf niet. Op zo’n moment zet

GOEDE COMBINATIE

ik na de wedstrijd een ander zadel op m’n fiets en ben ik weg.

Gelukkig maakt Lissi het niet zo vaak mee dat ze verliest. “Mijn

Ik heb dan tijd voor mezelf nodig. Dan ga ik in gedachten de

grove bouw werkt enorm in mijn voordeel. Van die smalle

race na en analyseer hoe het kan dat ik die fout heb gemaakt.

meisjes kun je op de baan gemakkelijk een beuk geven met

Zo reed ik in België een keer een wedstrijd waarbij ik op kop

je ellenboog. Die vallen gewoon om. Bij mij krijgen ze dat niet

lag. In de bocht keek ik over mijn schouder en zag niemand. Ik

zomaar voor elkaar, ik hang gewoon terug. Een ander voordeel

dacht dat ik op mijn gemakje de finish kon halen en vertraagde.

is dat ik ontzettend veel kracht in mijn benen heb. We zijn bij

In de laatste bocht zag ik ineens iemand in volle vaart naast me

de start allemaal even snel, maar mijn tweede en derde slag

verschijnen. Omdat ik al aan het afremmen was, kon ik haar

zijn zó krachtig dat ik vooruitschiet. Dat is echt een groot voor-

niet meer inhalen. Die tweede plek was mijn eigen stomme

deel. Toen ik begon met fietsen moest ik het vooral hebben

fout, want ik had met gemak kunnen winnen. Dat was heel

van mijn snelheid, want qua techniek was ik echt bagger. Ik kon

dom van mij en ik was zo boos op mezelf dat ik na de race mijn

het wel, maar gebruikte het gewoon niet, omdat ik bang was

helm aan de kant heb gegooid. De les die ik leerde was dat ik

om te vallen en zo mijn winst te verspelen. Totdat mijn coach

altijd vol gas naar de finish moet rijden en nooit mag denken

me tijdens een wedstrijd uitdaagde om mijn techniek te gebrui-

dat ik al heb gewonnen.”

ken. ‘Dan word je maar een keer vijfde. Het is belangrijk dat jij
je techniek leert gebruiken.’ Sindsdien doe ik dat en daar
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Bint voor welzijn & ondersteuning

BENIEUWD NAAR MORGEN

Bint voor welzijn & ondersteuning verbindt mensen, zorgt
voor ontmoetingen, helpt bij het opzetten van initiatieven
door en voor burgers in de buurt. Bint stimuleert bewegen
voor iedereen, organiseert activiteiten en cursussen,
ondersteunt en biedt hulp aan burgers die dat tijdelijk
even nodig hebben. Van jongeren tot ouderen, nieuwe
Nederlanders, vrijwilligers en mantelzorgers.

Want iedereen moet mee kunnen doen!
KINDCENTRUM

GEDRAG ALS VAK

21ST CENTURY SKILLS

Doorgaande lijn van
0 – 13 jaar

‘Leren leren’:
zelfstandig en
taakgericht werken

Onder andere creatief
denken, programmeren
en samenwerken

KOM JE EEN KEER KIJKEN?

Neem voor een rondleiding en een kijkje in de klas contact op
via juliet.bender@dekleinebeer.nl of bel (073) 503 80 20.
www.dekleinebeer.nl

info@dekleinebeer.nl

Westerbroek 2

www.bintwelzijn.nl

TOEKOMSTPLANNEN

’DE LAT HOOG LEGGEN VOOR
MEZELF ZIT IN MIJN AARD’

Het leven van Lissi staat in het teken van fietscrossen. Ondanks
dat beseft ze heel goed dat een goede opleiding ook belangrijk
is. Want hoewel je met fietscrossen wedstrijdgeld kunt winnen,
is dat niet zo riant als wat een gemiddelde profvoetballer op
z’n bankrekening krijgt bijgeschreven. Voor Lissi betekent het

PVC VLOEREN
Maak een afspraak en kom onze uitgebreide
presentatie in de winkel bekijken.

Hoogstraat 21 | 5258 BA Berlicum
T 073 503 1239 | F 073 503 1229

heb ik nooit spijt van gehad. Ik weet dat ik mijn techniek nog

dat ze er altijd een baan bij zal moeten hebben. En dat zorgt

verder kan verbeteren en daar werk ik ook hard aan. Al besef ik

voor dilemma’s. “Ik heb daar heel veel over gepiekerd. Het

heel goed dat ik het waarschijnlijk nooit perfect ga vinden. De

liefst zou ik chirurg willen worden of verpleegkundige op een

lat hoog leggen voor mezelf, zit in mijn aard. Dat merk ik op de

kinderafdeling, maar dat gaat gewoon niet samen. Wisseldien-

baan en op school. Daar heb ik ook gesprekken over met mijn

sten werken en wedstrijden rijden is geen fijne combinatie. Ik

mentor en trainers. Zij kunnen iets goed vinden, maar zelf zie

overweeg nu om na de havo een tussenjaar te pakken om me

ik dat vaak niet zo. Er is altijd wel iets dat ik net iets anders of

volledig te richten op mijn fietscrosscarrière.” Wat voor werk

nog net iets beter kan doen. Daarmee maak ik het mezelf wel

het ook wordt, fietscrossen kan Lissi nog jaren blijven doen.

eens moeilijk, maar ik denk dat ik daarmee ook ver kan komen

Een fijne gedachte voor iemand die zo idolaat is van haar

in mijn sportcarrière.”

sport.

E info@changewonen.nl
W www.changewonen.nl
bami I 29

AUTOBEDRIJF VAN EMPEL

ADVERTORIAL

VOOR BETAALBARE KWALITEIT
EN UITSTEKENDE SERVICE !

BEZORGEN &
AFHALEN NOG STEEDS
MOGELIJK!
Bekijk de kaart op onze website &
bestel via Whatsapp 06 160 213 89
www.eetcafedeprins.nl
Hoogstraat 50 Berlicum - 073 503 16 12

» APK, ONDERHOUD EN REPARATIE
» OOK BEDRIJFSAUTO’S & CAMPERS
» AUTO INKOOP EN VERKOOP
» AIRCO ONDERHOUD
» BANDEN SERVICE
» SCHADESERVICE
» AUTOVERZEKERING
073 503 17 86
» STERK IN ELK MERK
AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL

Heeft u vragen over zorg?

Persoonlijk advies

EN LEKKERE KOFFIE (OF THEE)
Middelrode – Je klanten door en door kennen en vice versa. Dat is wat de werkwijze van Van Grunsven
& Haerkens Assurantien typeert. Of je nu al klant bent of wanneer je graag geadviseerd wil worden op
het gebied van verzekeringen, bankzaken en hypotheken, je bent van harte welkom in het kantoor aan
de Julianastraat 12 in Middelrode.
tekst Erwin Frunt foto Edith Verhoeven

Alhoewel de centrale vestiging in Heeswijk Dinther zit is directeur-eigenaar

MEERDERE SPECIALISATIES

Voor al uw vragen over onze zorgen dienstverlening kunt u contact opnemen
met ons cliëntservicebureau in Heeswijk.

Peter van Grunsven graag op zijn kantoor in Middelrode. “Als geboren

Naast Peter die financieel advies verzekeringen en

en getogen Berlicummer voel ik me hier helemaal thuis. Samen met mijn

bankzaken is, zijn er nog enkele medewerkers met elk

collega’s help ik zowel particulieren als zakelijke klanten op een persoon-

hun eigen specialiteit op het gebied van bankzaken en

lijke manier. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een goed

verzekeringen, hypotheken en levensverzekeringen.

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

gesprek.”

Zo zie je dat niet vaak: al deze specialisaties bij elkaar

Het cliëntservicebureau is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

op één kantoor. “Het draait bij ons om het geven
OUDERWETSE SERVICE IN EEN MODERNE TIJD

van financiële rust op allerlei vlakken. Daarin zijn wij

Alhoewel ze bij van Grunsven & Haerkens een patent hebben op de per-

gespecialiseerd”, stelt Peter. “Wij zoeken uit wat het

soonlijke benadering zijn ze ook thuis in het digitale tijdperk. “Door slim te

beste is voor de klant en doen dit in overleg met hem

werken houden we meer tijd over voor een persoonlijk gesprek met een

of haar. De waardering die we daarvoor terugkrijgen,

klant. Op deze manier hebben en houden we een sterke band met onze

dat is waar wij blij van worden.”

relaties en weten we wat er speelt.”
Van Grunsven & Haerkens Assurantien | Julianastraat 12, Middelrode | www.vangrunsvenhaerkens.nl
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Positief
GETEST

corona
special

Oké, we hebben de afgelopen maanden wat afgeklaagd over dat verdomde coronavirus. Er ging
een streep door vele bezoekjes hier en daar, kaartavonden sneuvelden, vliegtickets werden
vouchers, festivals, concerten, de Dorpszeskamp, het ging allemaal niet door. Toch wisten we ook
in ‘het nieuwe normaal’ onze draai te vinden. Sterker nog, het afscheid van sommige gewoontes
engebruiken bevalt bijzonder goed als we de inwoners van ons dorp moeten geloven…
Tekst Marlie van zoggel

nkt!
Houdoe & BERKedaZIEN
WE LIEVER NIET MEER TERUG

DEZE GEWOONTES UIT HET PRE-CORONATIJDP

VOOR EEN OVERLEG VAN EEN HALF UURTJE NAAR DEN HAAG MOETEN RIJDEN. HOPELIJK
IS NU BEWEZEN DAT VERGADEREN OOK PRIMA OP AFSTAND KAN – PERSCO’S ZONDER IRMA
– HET ELLENBOGENWERK BIJ DE VISKRAAM. DIE ANDERHALVEMETER-RIJ IS ZO GEK NIET –
FILES, JE KUNT ZE MISSEN ALS KIESPIJN – VERPLICHTE VERJAARDAGSFEESTJES WAAR JE
NIET ONDERUIT KAN, NU KUCH JE EEN KEER EN JE BENT VERLOST – HUTJEMUTJE ZITTEN IN
RESTAURANTS, DANKZIJ DEZE RUIMTE KUN JE EINDELIJK HOREN WAT JE TAFELGENOOT
ZEGT – DE VOLLE WEEKAGENDA – ZWANGERSCHAPSTOERISME; NIEMAND LEGT MEER
ONGEVRAAGD EEN HAND OP JE BUIK – VOLLE GANGEN IN DE JUMBO - MIDDEN OP DE
DAG NAAR SCHOOL MOETEN KOMEN VOOR EEN OVERLEG MET DE JUF; LEVE SKYPE! –
ALTIJD DIE DRIE ZOENEN OMDAT HET HEURT – MASSATOERISME – DRIE MAANDEN
VOORUIT PLANNEN OM IETS AF TE KUNNEN SPREKEN

Daar zit muziek in!

DEZE LOCKDOWNLIEFDES ZIJN BLIJVERTJES
HELE DAGEN IN JE HUISPAK – WANDELEN ALS HIPPE HOBBY – ZITFEESTJES MET UITGAAN;
OP HOGE HAKKEN IS HET INEENS PRIMA VOL TE HOUDEN – HET SUPPORTEN VAN YOUR
LOCALS - DE WADDENEILANDEN ALS HET NIEUWE IBIZA – NEDERLAND BLIJKT SOWIESO
MOOIER DAN JE DACHT EN BELGIË IS WEER EEN SERIEUZE VAKANTIEBESTEMMING
– AFHAALMENU’S VAN AL JE FAVO RESTAURANTS – ZITPLEKKEN IN LIJN 158 – ONLINE
SPORTLESSEN KUNNEN VOLGEN IN JE ONDERBROEK - VRIJE AVONDEN, HEERLIJK! –
SCHOONGEMAAKTE WINKELWAGENTJES – WINKELWAGENTJE KUNNEN PAKKEN
ZONDER MUNTJE – HANDEN WASSEN NA WC-GEBRUIK.
AL DEDEN WE DAT NATUURLIJK AL. TOCH? TOCH!?!
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UIT BEELD

Historische
banden
MET

OEGSTGEEST EN SASSENHEIM
Tekst Historische Vereniging Berlicum Middelrode (HVBM), Historische Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) & Erwin Frunt foto’s HVBM & VOO

“Toen ik hier burgemeester werd heb ik me wel eens afgevraagd
hoe ze toch kwamen aan straatnamen als Oegstgeestsestraat
en Sassenheimseweg”, aldus mr. Jaap Bartels, burgemeester van
Berlicum van 1958 tot 1979, in zijn woord van welkom aan de
Oegstgeestse voetbalvereniging UDO op de eerste Pinksterdag in
1974. Hij zal vast niet de enige inwoner van BaMi zijn die zich dit wel
eens heeft afgevraagd.
En toen kwamen Oegstgeest en Sassenheim Balkum en Mirroi dus
Het zijn bijzondere banden die na de bevrijding van Berlicum en Middelrode ontstonden.

te hulp: vijf schepen vol ingezameld huisraad, meubels, kleding,

Niet alleen met Oegstgeest, maar ook met Sassenheim. Deze twee Zuid-Hollandse dorpen,

gereedschap, allerlei gebruiksgoederen, een auto met vensterglas tot

die in juni 1945 door de hulpactie ‘Zuid helpt Noord’ noodzakelijke levensmiddelen

zelfs een koe werden gedoneerd.

ontvingen, kwamen (na een oriënterend bezoek) in juli en augustus 1945 met hun
tegenactie ‘Noord helpt Zuid’. Berlicum en Middelrode hadden in oktober 1944 namelijk
zeer zwaar te lijden gehad van de gevechtshandelingen tussen de Duitse bezetters en de

GEDENKSTEEN

Engelse bevrijders. De bevolking was begin oktober op last van de Duitse commandant met

Uit dankbaarheid voor die daadwerkelijke, liefdevolle hulp van

spoed geëvacueerd naar ’s-Hertogenbosch en omliggende dorpen.

de inwoners van Oegstgeest en Sassenheim en als een blijvende
herinnering aan de hulpacties werden enkele straten in Berlicum

LEEGGEPLUNDERD

naar deze dorpen vernoemd. Op 6 mei 1946, bij de herdenking

Men keerde na de bevrijding terug naar een verwoest en leeggeplunderd dorp: geen huis

van de bevrijding van Oegstgeest, bood een deputatie uit Berlicum

en haard meer en een enorm gebrek aan allerlei goederen om de draad

de inwoners van dit Zuid-Hollandse dorp als blijk van dank en

van het leven weer op te pakken. Van de totale bevolking was 86 procent

verbondenheid een gedenksteen aan. Deze steen werd recentelijk

gedupeerd door (totaal) vernielde of afgebrande woningen. De boeren

teruggevonden door een Oegstgeestse ambtenaar. De steen werd

konden hun akkers niet bewerken; het waren mijnenvelden geworden.

vervaardigd door Porceleinbakkerij Van Woerkom uit Berlicum.
Opvallend is dat het gemeentewapen van Berlicum niet de
kenmerkende bruine beer heeft, maar een mannetjesvarken met
krulstaart.
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CLUBKE

Problemen met
lopen en bewegen?
Laat ons meedenken
voor een mogelijke
oplossing.

Blessure?
Op zoek naar een zo spoedig mogelijk herstel?
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling
van (sport) blessures.

CEMENTDEKVLOEREN &
AANVULLEN ZWEMBADEN
06 - 239 41 576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum | fred@neomagusvloeren.nl

een sta p verder zet ten

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Podotherapie Schuts Postbus 66 - 5473 ZH Heeswijk-Dinther
www.podotherapieschuts.nl - info@podotherapieschuts.nl - 0413-310237
Locaties: Heeswijk-Dinther, Berlicum, Vinkel, Rosmalen/Groote Wielen

Levatio Uitvaartzorg beheert uitvaartcentrum
Huîs van Troost
Herinneringen niet loslaten …
voor altijd in je hart meedragen.
Door onze persoonlijke betrokkenheid
en aandacht werken we samen met u
naar een passend afscheid van uw
dierbare.
Direct zorg na overlijden,
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Omdat liefde niet stopt,
06 – 83 53 07 40 of 06 – 51 41 91 67
www.levatio-uitvaartzorg.nl
info@levatio-uitvaartzorg.nl
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Afscheid nemen zonder enige
tijdsdruk …
Onze locatie heeft een warme
huiselijke uitstraling waar slechts
één afscheid per dag plaats vindt.
Er zijn twee 24-uurs kamers aanwezig.
Een ruime aula met 152 zitplaatsen en
150 staanplaatsen.
Wij beschikken over een horecazaal
voor een aansluitend samenzijn.

waar het leven eindigt
085 – 33 01 005
www.huisvantroost.nl
info@huisvantroost.nl

Tekst Marenna van Reijsen Foto Teis Albers

HET IS EIGENLIJK NET ALS DE
HOND UITLATEN

Weer of geen weer, de Pokémonjagers gaan naar buiten. “Om Pokémon te vangen, maar eigenlijk zijn
we meer aan het buurten”, vertelt het groepje fanatiekelingen. Ze geven een inkijkje in Pokémon Go,
een spel gebaseerd op een Japanse animatieserie.
TEN EERSTE: De Pokémon-wereld is gekoppeld aan de echte

in een virtuele wereld. Deze moet je eerst met een groepje

wereld. Pokémon zitten bijna overal en herkenningspunten

spelers verslaan, waarna je de Pokémon kan vangen. Xander,

zoals het boerke op het Mercuriusplein, het carillon, de

Nikki en Remon vangen figuren voor hun verzameling. Jean-

gedichtenbordjes en speeltuintjes zijn Pokéstops of Gyms.

Paul gaat ook voor de punten.

Kijk maar eens goed.
TEN VIERDE: Je moet naar buiten en zo komen ze elkaar
TEN TWEEDE: Met tikken op je scherm val je aan, om

tegen. Jean-Paul: “Pokémon heeft mij geholpen om mijn

vervolgens de Pokémon te vangen. Eén scherm? Nee, een

isolement te doorbreken. Ik vind groepen niet makkelijk,

Pokémonner is herkenbaar aan een powerbank en twee

maar met dit spel heb ik een gespreksonderwerp.” Jean-

mobiele telefoons waarop hij of zij afwisselend driftig tikt.

Paul is de beheerder van de WhatsApp groep Berlicum/

Eén Pokémon? Nee, Pokémon is zowel enkel- als meervoud.

Middelrode. Ondertussen ziet hij twee jongeren met hun
telefoons en powerbank bij het carrillon. Hij stapt op ze af en

TEN DERDE: Op woensdagavond om 18.00 uur is het Raid-

even later zijn ze toegevoegd aan de WhatsApp-groep.

Hour, dan verschijnen er wereldwijd sterke Pokémonfiguren
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‘IK HOUD VAN NEDERLAND. HET IS
ER RUSTIG EN VEILIG’

‘IK WORD OMRINGD DOOR
BERGEN EN STRANDEN’

Adriana Clementino de Medeiras (51) is geboren in Caruaru, een gemeente in
het noordoosten van Brazilië. Met de familie van haar moeder vertrok ze als jong
meisje naar Rio de Janeiro om de armoede te ontvluchten. Daar leefde ze in de
favela, een arm gebied in die stad met slechte huizen, geregeerd door bendes.

Crissy Ridden (28) vertrok in 2016 naar Australië, ‘gewoon’ voor een paar
maanden op avontuur, zoals zoveel jongeren op haar leeftijd. Maar net als haar
moeder jaren eerder vond ze haar draai down under. En dus laat de terugreis
naar Nederland nog altijd op zich wachten.

Tekst Ardiënne Verhoeven Foto’s Leon van Dinther

Tekst Marlie van Zoggel Foto Crissy Ridden

Adriana was ambitieus, ze ging kunstgeschiedenis studeren.

Willem Portugees. Dit was het begin van veel skypegesprekken

“Mijn moeder woonde als kind een tijdje in Australië. ‘Ooit ga ik

uit frustratie een tafel uit het raam gooide omdat zijn favoriete

Na haar studie werd ze docente kunstgeschiedenis op een

en een mooie vriendschap.

ook’, zei ik altijd als ze over die periode vertelde, maar het kwam

voetbalclub een wedstrijd verloor. Het was een gekkenhuis,

er niet van. Tot 2016. Ik was klaar met mijn opleiding ‘Toerism

maar ik vond het heerlijk. In korte tijd leerde ik mensen uit alle
windstreken van de wereld kennen.”

middelbare school, werkte ze voor het nationaal museum voor
schone kunsten en heeft ze programma’s ontwikkeld om blinden

Twee jaar later besloot Adriana haar baan op te zeggen en te

Management’. Een ideaal moment om een paar maanden te

kennis te laten maken met beeldende kunst.

verhuizen naar Nederland. In 2016 trouwde ze met Willem.

gaan reizen. De keuze voor Australië als bestemming was snel

Ze woont nu vier kilometer buiten het dorp en kijkt uit op een

gemaakt.”

Crissy verlengde haar verblijf in Australië van een paar maanden
naar een jaar. Toen liep haar visum af en moest ze terug naar

HET BEGIN VAN IETS MOOIS

bos. Een groter contrast met haar appartement op de zesde

In 2013 zag ze haar vriendin Glicia eindelijk weer. De Braziliaanse

verdieping in een wereldstad met zes miljoen inwoners is bijna

GEKKENHUIS

Nederland, maar nog voor ze goed en wel thuis was, had ze

Glicia woonde al jaren in Berlicum met haar Nederlandse man

niet mogelijk. “Ik houd van Nederland. Het is er rustig en veilig”,

Eenmaal daar vloog de tijd voorbij. “Ik leefde uit mijn rugzak, trok

de aanvraag voor een nieuw visum al ingediend. “Ik vond het

en was in Rio voor haar werk. Toen Glicia met haar man skypete,

zegt ze “Ik zoek de drukte wel op in de stad.” Daar is ze dan ook

van hostel naar hostel, een belevenis op zich. Ik maakte mee dat

fijn hoor, om weer even bij vrienden en familie te zijn, maar in

kwam zijn neef Willem in beeld. Tot Adriana’s verrassing sprak

iedere week te vinden. Op de fiets, meestal met

mensen middenin de slaapzaal seks hadden en ook dat iemand

Australië waarschuwde iedereen dat de aanvraag

Lees verder op pagina 41
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thermokleding aan. Want aan de kou is ze nog steeds niet

voor een tweede visum een hele tijd kan duren. Dus ik dacht: ik

gewend.

kan het maar gedaan hebben, voor als ik ooit terugga.”

EEN KLEIN BRAZILIË

PLOP!

De Nederlandse taal is mooi, maar moeilijk, vindt ze. Alle

Het tweede visum plopte echter binnen een paar minuten in

werkwoordvervoegingen en zinnen veranderen steeds. Het

haar mailbox en na een paar weken in Berlicum te hebben

Portugees is een stuk makkelijker. Het is altijd hetzelfde. Ze

doorgebracht, had Crissy haar koffers weer gepakt. “De tijd in

heeft veel moeite gedaan om het te leren. Met hulp van haar

Nederland voelde als een vakantie. Bovendien had ik de helft

vrienden op het werk in de kringloopwinkel in Den Bosch.

van Australië nog niet gezien. Dus nou ja, één en één was twee.”

“Vrijwilligerswerk”, nuanceert ze, met een mooi Portugees
accent.

‘IK ZOEK DE DRUKTE WEL OP
IN DE STAD’
Ze gaan ieder jaar naar Brazilië. Daar bezoeken ze ook haar
zoon die ze heeft achtergelaten in Rio. “Ik heb veel contact met
hem. Ik ben gerust. Hij heeft een goede vrouw”, zegt ze lachend.
Adriana creëerde heel ondernemend een klein Brazilië op de

‘ALLES IS HIER ZO GROOT EN FIJN’
Na voor de tweede keer de oceanen te hebben overgevlogen
reisde ze een paar maanden langs de oostkust, alvorens ze een
baan kreeg bij ‘Milk the Cow’, een kaasrestaurant in Melbourne.
Omdat haar visum wederom sneller verliep dan ze wilde,
besloot Crissy opnieuw de studieboeken in te duiken. “Hierdoor
kwam ik in aanmerking voor een studievisum”, legt ze uit. “Dat
blijft geldig zolang ik studeer.”

Heikantse hoeve. Ze straalt als ze heel gastvrij haar kleurrijke
bed en breakfast Olinda Flor (Mooie Bloem) laat zien. Met de
kleuren en stoffen uit haar geboortestreek Pernambuco.

‘IK HEB M’N PLEK GEVONDEN’
Een geruststellende gedachte voor Crissy, want na vier jaar is

Of ze Brazilië mist? “Dat niet, maar als er een kleinkind komt…

ze nog lang niet klaar met haar avontuur Down Under. “Alles is

dat wil ik vastpakken… moeilijk.” Ze wil er niet aan denken. Ze

hier zo groot en fijn. Ik heb de bergen, de sneeuw én het strand

gaan zo eten, feijoada, een Braziliaanse bonenschotel. Twee

allemaal in de buurt.” Of ze zich ooit weer in Nederland wil

keer per dag warm, het Braziliaanse leven op het Brabantse

vestigen? Crissy: “Misschien ooit, als ik een gezin heb ofzo, maar

platteland is goed.

voorlopig zit ik hier goed. Ik heb m’n plek gevonden.”
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Systeemwanden
en -plafonds
Schilderen
Stukadoren

“Voor als het
echt af moet zijn”

www.sbafbouw.nl

De Enst 19
5258 BM Berlicum

Woonhuis Klassiek

Klassiek.
Als nieuw, met karakter.

T 073-503 17 41
E hans@sbafbouw.nl

‘Volgende zomer

ZIJN WE ER
ALLEMAAL WEER’

Tekst Marenna van Reijsen (26 jaar Kersouwenaar) Foto’s Edith Verhoeven (4 jaar Kersouwenaar)
Grime Janine Nieuwenhuijsen (49 jaar Kersouwenaar)

Toneelspelen, grimeren, besturen, helpen bij de bar of kassa: in de
Kersouwe zijn vele inwoners van Berlicum en Middelrode als vrijwilliger
actief. Zij verheugden zich op een Kersouwe-zomer maar corona nam het
podium. Het werd stil en leeg in het 75-jarige Natuurtheater. Gelukkig blijft
het groepsgevoel en ze weten: ‘volgende zomer zijn we er allemaal weer’.
Heikampweg 7 • 5249 JX Rosmalen • 073 5031957 • vosvakwerk.nl
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NATHALIE BOSTERS, SPEELSTER EN ZANGERES, 27 JAAR KERSOUWENAAR.

ANITA VAN HALDER, HELPDESK KAARTVERKOOP, 5 JAAR KERSOUWENAAR.

“De mensen, het samen cultuur maken en beleven, buiten zijn op deze plek; het maakt me blij.”

“Als bezoeker vond ik het al kei leuk. Toen ik meer tijd kreeg, meldde ik me als vrijwilliger.”
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YVONNE PLADET, SPELER EN MANUSJE VAN ALLES, 25 JAAR KERSOUWENAAR.

TEUN VAN DONGEN, SPELER, 4 JAAR KERSOUWENAAR.

“Ik wilde na dit jaar stoppen als speler, nu komt er nog een bonusjaar bij en ik blijf actief als

“Als ik in de Kersouwe kom, begint voor mij de zomer. Repetities, spelen, meehelpen, altijd leuk.

gastvrouw.”

Het is zo vertrouwd.”
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ADVERTORIAL
Ook voor het
spuiten van
uw interieur!

4 se

pt. t

Joost: 0735033624
Rob: 0654738097
rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum
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Presentatie nOdig?
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cadeautje uitpakken MOET
EEN BELEVING ZIJN’
Tekst Annette François Foto Koen de Haas

Op 17 oktober aanstaande weet Berlicum al vijftig jaar de Wereldwinkel
in het eigen dorp te vinden. Drie locaties boden huisvesting; met het
veranderende straatbeeld verhuisde de winkel mee. Tegelijkertijd
moderniseerde het aanbod. De eerlijke producten bleven en het
exotische sfeertje eveneens, maar er wordt steeds meer ingezet
op originaliteit. “Waar kun je anders terecht voor een echt apart
cadeautje?” zegt inkoper Thea Slegers. “Voorzagen we eerst heel
Berlicum van een dromenvanger, nu ontdekt men heel andere dingen.”

FESTIVITEITEN VIJFTIGJARIG BESTAAN

DUURZAAM

Berlicummers. De klanten mogen hun

Colette Bax, bestuurslid, vertelt dat het uitgangspunt nog steeds is dat het assortiment

voorkeur voor het doel uitspreken.

duurzaam moet zijn met de winst op de juiste plaats, de producenten. Vandaar dat ze

Klanten die als rechtgeaarde inwoner

met Fairtrade-producten werken. Met de inkomsten wordt ingezet op projecten zoals

van de twee dorpen een nummer van

scholing en huisvesting. Er wordt veel nieuws bedacht. “Van bamboe bijvoorbeeld

BaMi laten zien, kunnen het rad van

worden ontzettend leuke dingen gemaakt,” vertelt ze terwijl ze een vrolijk picknicktasje

fortuin de korting van hun aankoop laten

laat zien dat je kunt uitvouwen tot een placemat. “Klanten komen voor de traditionele

bepalen. Geen van hen vertrekt met lege

artikelen: de mooie schalen, gelukspoppetjes en boeddhabeeldjes, maar ontdekken

handen, want voor iedereen is er een

ook het moderne aanbod en zijn dan verrast. We hebben allemaal een inpakcursus

kleinigheidje.

gevolgd en maken er iets moois van. Een
cadeautje uitpakken moet een beleving
zijn.”

Van 4 september t/m 17 oktober wordt
het vijftigjarig jubileum gevierd. De
Wereldwinkel schenkt een bedrag aan
drie goede doelen, geïnitieerd door

Mercuriusplein Berlicum I 073 7114567 I info@bigbirdmedia.nl

www.bigbirdmedia.nl
Wereldwinkel Berlicum | www.berlicum.wereldwinkels.nl | Mercuriusplein 80b | 0627616777
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Joke van Lith-Thijssen werd in 1923 geboren in Dinther. Ze verhuisde als baby naar Noord-Amerika
om op haar zevende weer terug te keren naar Brabant. In Berlicum settelde ze met man en kinderen
en inmiddels woont ze al een aantal jaar in zorginstelling Laverhof in Schijndel. “Niet als cliënt, want
zorg heb ik bijna niet nodig. Als vrijwilligster is het gewoon praktischer om daar ook te wonen.”
Al 30 jaar werkt ze met de bewoners. “Ik kan niet stilzitten.” Zorgzamer dan mevrouw Van Lith kom je
ze bijna niet tegen. Ze kreeg voor haar levenslange vrijwilligerswerk dan ook vele onderscheidingen.
“Ik ben niet op eer gesteld. Ik doe het allemaal met liefde.”

JOKE KREEG OP HAAR

96
CORONA.
Ze genas, is kwiek en wil 100 worden
e

Tekst Minke van Lokven Foto’s Guido Mutsaars

“Hello, my dear.” Een hip geklede oudere dame stapt vrolijk de
kamer binnen en geeft me een ellebooggroet. “Jaja, I am a Yankee!
Opgegroeid in Kimberly, Wisconsin (VS). Daar zeggen ze geen ‘yes’
maar ‘suuure’.” Is dit de dame die onlangs nog door het oog van
de naald kroop? “Ik kreeg last van duizeligheid en ik was moe. Zo
begon het.”
50 I bami

EEN BEETJE GELUK HELPT

Maar door corona kwam alles stil te staan. Wekenlang verbleef Joke in quarantaine. Ze zag haar
familie alleen via het raam en om haar heen stierven maar liefst 62 medebewoners. “De gordijnen
van een buurvrouw bleven de hele dag dicht. Twee dagen later hoorde ik dat ze was overleden.”
Het gemis is groot, maar haar levenslust nog groter. “Ik heb echt gevochten; ik moest en zou beter
worden. Mijn moeder is op twee maanden na 100 geworden. Het zit ons in de genen… We zijn sterk.
En een beetje geluk helpt natuurlijk ook.”
Joke kijkt liever niet terug op de periode dat ze zo ziek was. Ze denkt veel aan haar jeugd in de
VS. Op haar 80e vloog ze helemaal alleen terug naar haar roots. Ze sloot nieuwe vriendschappen,
bezocht haar oude houten huis, zag haar eerste school en gokte met indianen. ”Ik heb een vol leven
gehad. Als je zo oud bent kun je veel vertellen.” Ze is blij dat ze corona overwon en geniet van het
leven. “Als ik mij zo blijf voelen wil ik wel 100 worden. Hoe ik dat ga doen? Gewoon doorademen.”

‘IK KAN NIET STILZITTEN’

bami I 51

MIJN NAAM IS

“We kijken vooral naar
de dingen die wél lukken”
Franka Voortwist-van Hal
zorgt met haar man en zus
voor haar ouders, die nog
samen thuis wonen
“Je staat er niet bij stil, maar met
een rollator worden veel handelingen
lastig. Maar we kijken vooral naar
de dingen die nog wel lukken en
halen daar voldoening uit.”
Het thuiszorgteam van Vivent zorgt
voor structuur, een sociaal moment
en extra contact. “Heel belangrijk, als
je wereldje kleiner wordt en je steeds
meer aan huis gebonden bent.”
Ze genieten van de mooie
momenten. “En het belangrijkste van
alles: ze zijn samen!”

MIJN NAAM IS

Lees het verhaal van Franka en andere verhalen van onze mantelzorgers,
cliënten, medewerkers en vrijwilligers op:

www.vivent.nl/verhalen

HARRIE KUIJPERS
tekst Edwin Timmers foto Edith Verhoeven en Claartje ten Have

Bij hun geboorte kregen ze dezelfde roepnaam mee. Toch ontstond er een klein verschil. Harry Kuijpers (69),

Vivent biedt u de juiste zorg en behandeling, thuis en in onze woonzorgcentra.
Zo haalt u altijd het beste uit uw dag.

in lichtblauw overhemd, schrijft zijn voornaam met een ypsilon op het eind. “Of dat officieel zo hoort, weet

Meer informatie of zorg nodig? Bel 088 - 163 70 00 of mail naar info@vivent.nl

Kuijpers (66), in wit poloshirt, is zijn neef. Ze wonen in dezelfde straat, allebei in hun ouderlijk huis. Harrie

ik niet”, zegt hij. “Ik heb het altijd zo gedaan.” Tot voor kort had hij een handel in fokvarkens. Zijn passie is
zingen, soms alle dagen van de week, onder meer bij de koren Laeti Cantando en ‘t Kumt Vaneiges. Harrie
runde een schilders- en stukadoorsbedrijf, is bluesliefhebber en fietst graag in zijn vrije tijd. “We hebben
nogal wat streken uitgehaald”, bekent hij. “Maar nooit met onze naam.” Binnen de familie kennen ze hem als
Harrieke van tante Roos. Zijn neef noemen ze Harry van ome Kees. Ze deden en doen nog steeds veel samen,
de volgende reis is alweer gepland.

bami I 53

corona
special

HET IS ONS GEWOON

Slopen
Isoleren
Beton storten
Vloerverwarming
Afwerklaag
www.vbhtotaalvloeren.nl 073-6907943

overkomen
Zijn bed in Berlicum bleef niet onbeslapen
gedurende het hoogtepunt van de coronatijd, maar
echte rust werd er niet veel gevonden. Als hoofd
van de IC van Ziekenhuis Bernhoven in Uden nam
Mark van der Kuil (44) zijn verantwoordelijkheden
mee naar huis. En de prangende vragen en de
noodzakelijke oplossingen – nu meteen! – die zich
voordeden, hielden hem scherp. “Ik kom er nu pas
achter hoe diep ik gegaan ben in mijn reserves. Het
vernisje dat zich gevormd heeft, is maar heel dun.”
Tekst Anette François Foto’s Stan de Haas

Op de wand in zijn huiskamer hangt een groot
schoolbord waarop met flinke letters gekrijt
staat: Griekenland we komen eraan! Het enorme
uitroepteken verraadt het verlangen naar een
vakantie met louter zorgeloze genoegens voor het hele
gezin. “We hebben er ontzettend veel zin in, allemaal,
want deze geschiedenis heeft een enorme impact
gehad”, zegt Mark. “Bernhoven was dé Nederlandse
hotspot van corona. Het is ons gewoon overkomen.”
HET BEGIN

Hij vertelt dat ze aanvankelijk net zo reageerden als
iedereen. Och, een virus uit China, dat brengen ze
daar wel tot staan met hun verregaande maatregelen.
Toen kwam het naar Italië, al veel dichterbij. Er volgden
verschrikkelijke chaotische beelden van ziekenhuizen
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HULP

Om het scenario van Code Zwart te vermijden waarbij de

De aanslag op zijn gezin werd in die tijd nog groter. “En we

deuren van het ziekenhuis dicht zouden moeten blijven voor

hadden nogal wat achter de rug. Ik was er vaak niet en als ik

nieuwe gevallen, klopte Bernhoven aan bij andere

wel thuis was, was ik er eigenlijk toch óók niet. Het lontje werd

ziekenhuizen. Maar die hielden de boot af. “Ergens snap ik

korter en dat merkt iedereen. Toen moest mijn vriendin Ellen

het wel nu”, zegt Mark, “maar ik was toen ontzettend kwaad.”

vanuit huis werken en de kinderen kregen thuis onderwijs

Hij belde met Diederik Gommers, zijn collega van voorheen in

omdat ze niet naar school konden. Er moest iets gebeuren.

Rotterdam. “Kom eens kijken, dan zie je het zelf.”

Ellen heeft toen van haar werkgever coronaverlof gekregen
om voor de kinderen te zorgen.”

Gommers kwam en schrok zich rot. Hij belandde al voor de
deuren van het ziekenhuis in een horrorscenario. Een chirurg

TOEKOMST

in een hesje selecteerde de stroom patiënten op brancards.

Niemand kan in de toekomst kijken. Mark hoopt dat hij

De aanvoer van nieuwe zieken was zichtbaar in een stoet

ongelijk heeft, maar hij verwacht in de herfst een zware

ambulances die stond te wachten. Ondertussen stierf iemand

tweede golf. “Dan niet hier, maar in de dichtbevolkte

die patiënten moesten weigeren en vlogs van Italiaanse

op de Spoedeisende Hulp en de afgedekte brancard werd

gebieden, de Randstad bijvoorbeeld. We weten nog steeds

collega’s met emotionele oproepen: ‘Kijk eens wat er aan de

tussen de zieken door gelaveerd, maar dan de andere kant op.

niet waarom het virus in Uden en omstreken zo genadeloos

hand is, wees voorbereid!’ En ineens was het in Nederland.

“Hier gaan we wat aan doen”, riep Gommers en aldus

toesloeg. Er zijn vele veronderstellingen, maar er is altijd wel

Drie dagen na de bekendmaking van het eerste coronageval

geschiedde. Op de achterbank van de auto naar huis zette hij

een tegenargument. En als de golf komt, maken wij plaats

bleken er vier gediagnosticeerde influenzapatiënten in

het een en ander in werking en de verplaatsing van patiënten

voor patiënten van elders. We zijn nu voorbereid. Het gedrag

Bernhoven met een afwijkend ziektebeeld positief te reageren

vanuit Bernhoven en andere Brabantse ziekenhuizen verliep

van de landgenoten is natuurlijk bepalend. Mensen zijn echter

op de coronatest. Mark: “Dat was even schrikken. Deze

sindsdien voorspoedig.

niet gebouwd op chronische bedreigingen, maar meer om

mensen waren niet in China of Italië geweest en tot dan toe

acuut gevaar het hoofd te bieden.” Hij haalt zijn schouders op.

was dat een voorwaarde om tot de risicogroep te behoren.

“We weten het niet. Maar eerst – er verschijnt een klein Grieks

Ondertussen waren ze verzorgd, wel beschermd, maar op een
lichtere manier.”

‘ZAT IK INEENS BIJ EEN MOOI LIEDJE
OP DE RADIO TE HUILEN’

zonnetje in zijn ogen – ga ik op vakantie!”

STROOMVERSNELLING

En toen ging het heel snel. Tien, twintig patiënten erbij in

LUCHT

heel slechte toestand. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den

Dat gaf lucht, maar de belasting bleef groot. “Ik merkte dat ik ’s

Bosch waarmee Bernhoven nauw samenwerkt, waren er maar

morgens in de auto zat in een stemming van ‘we gaan er weer

enkele slachtoffers. “’Dat gaat daar nog komen,’ dacht ik, maar

tegenaan’ en dan zat ik ineens bij een mooi liedje op de radio

het is er nooit gekomen.” Op een gegeven moment lagen er

te huilen, zo raar. En toen werd ik zelf ziek. Ja, corona.”

in tien bedden mensen met corona in de carnavalsstad bij

Hij beschrijft zijn ziekteproces als een ongekend heftige griep,

uitstek, terwijl het getal in Uden opliep naar tachtig. Mark:

vier dagen lang, met een enorme nasleep. Moe, moe, moe,

“Elke twee, drie dagen zagen wij een verdubbeling in cijfers,

de alom gehoorde klacht. Regelmatig 19 kilometer fietsen

we konden onze ogen niet geloven. We hadden dezelfde

naar zijn werk was er ook na weken herstel nog niet bij. “Ik

vermenigvuldigingsfactor als in Wuhan en Italië. Koortsachtig

probeerde het wel, maar in plaats van veertig minuten deed ik

werd berekend dat het aantal bedden en IC-plaatsen bij lange

er vijf kwartier over en was dan bekaf.”

‘WE ZIJN NU
VOORBEREID’

na niet zou voldoen als het zo doorging.”
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BINNENBLIEKEN

DANKZIJ

de
liefde
VOOR HET HUIS
Het herenhuis aan de Kerkwijk 101 is in 1865 gebouwd. Oorspronkelijk was het
bedoeld als woning voor een gepensioneerde kapelaan. Tegenwoordig wonen
Jos de Jong en Willeke Verzantvoort er samen met hun drie zonen Jesse (13),
Senne (12) en Mees (10). Hoewel je het vanaf de straat niet kunt zien, zijn het
eigenlijk twee woningen. Kort na de Tweede Wereldoorlog is het huis gesplitst.
“Samen met de buren hebben we onlangs de voortuin hersteld”, vertelt Jos.
“Nu oogt het weer als één geheel.”
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Claartje ten Have
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In 2016 kochten Jos en Willeke het huis. Ze waren op zoek
naar een plek met een grote tuin voor hun kinderen. “En
voor Jos een plek waar hij kon werken”, zegt Willeke. “Dus
een schuur of garage erbij was ook een voorwaarde.”
Voordat ze naar de Kerkwijk verhuisden, hebben ze in
verschillende nieuwbouwhuizen gewoond. Toen kwam dit
oude pand op hun pad. Willeke laat haar blik gaan van de
grote woonkeuken naar de voorkamer waar hun zonen
zich hebben teruggetrokken: “Zo’n oud huis geeft toch
direct meer sfeer.”
OP ZOEK NAAR OUDE ELEMENTEN

Het huis is een gemeentelijk monument. Daarom
hebben Jos en Willeke, voordat ze het huis kochten, goed
uitgezocht wat er mogelijk was. Het huis moest namelijk
flink gemoderniseerd worden. “Tegelijkertijd wilden
we zoveel mogelijk van de oude elementen bewaren”,
vertellen ze. “En daar zijn we ook actief naar op zoek
gegaan.”
Terwijl we door het huis lopen, laat Jos een deur van een
inbouwkast op een van de slaapkamers zien. Die deur
vonden ze tijdens sloopwerkzaamheden.

‘WE ZIJN BENIEUWD NAAR
DE VERHALEN VAN EERDERE
BEWONERS’
“Vroeger werd alles hergebruikt”, vertelt Jos. De deur was
bij een eerdere verbouwing gebruikt als timmerhout,
om de constructie te verstevigen. “Het is een hele dunne
deur. Nog geen twee centimeter dik. En helemaal met de
hand uitgesneden.” Jos heeft de verbouwing van het huis
zelf gedaan maar wel tekeningen laten maken door een
architect: “Samen kom je dan tot ideeën waardoor het nog
mooier en beter wordt.”
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UITGESLETEN TRAPTREDEN

Van boven tot beneden zijn originele details zichtbaar gemaakt. Op de bovenste
verdieping is nu op een paar plekken het originele metselwerk weer te zien. “Het
kalkstucwerk is voorzichtig weggehaald en we hebben expres niet alles opnieuw laten
stucen”, legt Jos uit. Het geeft extra sfeer. Net als de dakspanten die de slaapkamers
sieren. Op twee slaapkamers zijn vides gemaakt: “We hebben het zoveel mogelijk open
gemaakt. Dat geeft een extra ruimtelijk gevoel.”

‘DE GLAS-IN-LOODDEUREN ZIJN GERED
UIT HET VUILNIS’
Beneden in de gang heeft Jos twee klapdeuren met glas-in-lood aangebracht.
“Deze deuren zaten er niet in toen we het huis kochten”, vertelt Jos. “Maar dit is wel
het originele glas-in-lood.” Een van de dochters van Dora van de Berg, de vorige
bewoonster, wist te vertellen waar het was gebleven. “Iemand had het glas meer dan
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Uw eigen wellness thuis, op maat

veertig jaar geleden gered van de vuilniswagen en al die tijd
bewaard in een doos”, gaat Jos verder. “Ik heb er toen nieuwe
deuren voor gemaakt en Willeke heeft samen met een buurman
het glas-in-lood weer hersteld.”

‘DE POORT LAG BEGRAVEN IN
DE TUIN’

Sauna’s,
infrarood
& stoom
l
poot.n
izend
u
l
d
e
.n
ir
poot
.culina
izend
u
d
www
e
2
ir
6
culina
063 3
ellen@
06 51

In de kelder laat Jos de pekelgewelven zien waar het vlees
gepekeld werd om het langer houdbaar te maken. De stenen
treden van de keldertrap zijn door de jaren heen behoorlijk

Bezoek onze webshop:
www.emporte.nl

Of bel ons op 073 20 200 40
Het Schild 33B, 5275 EB, Den Dungen

uitgesleten. “De kelder diende natuurlijk ooit als koelkast. Die
trap moet dus wel duizenden keren op en neer gelopen zijn”,
weet hij.
LIEFDE VOOR HET HUIS

Voor de kinderen van de vorige eigenaren was het belangrijk wie
er in hun ouderlijk huis kwamen te wonen. Dat Jos en Willeke
zoveel liefde toonden voor het huis en het oorspronkelijke
karakter ervan wilden behouden, gaf de doorslag voor de
verkoop. Vooral dochter Wilma kwam tijdens de verbouwing
geregeld langs. Later hebben Jos en Willeke ook de hele familie
Van de Berg uitgenodigd om het huis te komen bekijken. “Toen
hadden we zestig man over de vloer”, vertellen ze. De familie
kon ook vertellen waar de poort van de voortuin gebleven was.
Die lag begraven in de tuin. “De poort was nog aardig intact toen
we die opgroeven”, zegt Jos. “Hoewel ik er door de smid wel een
nieuw stuk aan heb moeten laten zetten.”
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Van de familie kregen ze een bon om een fruitboom te kopen:
“Er stonden allemaal fruitbomen in de tuin maar die waren
aan het eind van hun latijn. Van die bon hebben we toen een
kersenboom gekocht.”
SCHATZOEKEN

Tijdens de verbouwing kwamen er bijna dagelijks mensen kijken.

Sassenheimseweg 76
5258 HL Berlicum (NB)
073-5031224
www.camperpuntvanherpen.nl

Een man vroeg een keer of hij even rond mocht lopen. Geen
probleem, zei Jos tegen hem.
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aan
het
plein
in Berlicum

Oplevering november 2020!
Nog enkele commerciële ruimten beschikbaar

De man wist gedetailleerd te vertellen over hoe het er vroeger uitzag. Jos wijst naar
de inbouwkasten tussen keuken en woonkamer waar voorheen extra provisiekasten
zaten.
“Helaas was daar niets van vroeger blijven liggen”, zegt Jos enigszins teleurgesteld.
Tijdens de verbouwing zijn Jos en Willeke echt op zoek gegaan naar oude elementen en
voorwerpen. Ook een kleinzoon van de vorige bewoonster kwam geregeld langs. “Die

JOS EN WILLEKE
ZIJN NOG ALTIJD
NIEUWSGIERIG NAAR
DE GESCHIEDENIS
VAN HET HUIS

Commerciële ruimten te huur
In november 2020 worden de nieuwe commerciële ruimten
in het nieuwbouwplan ‘Aan het Plein’ opgeleverd. In dit
complex zijn inmiddels drie van de zes units verhuurd.

Initiatief en ontwikkeling:

• Aan het Plein is een nieuw gebouw en kent mede door
de hoogwaardige architectuur en bouwkwaliteit de eerste
twintig jaar nagenoeg geen onderhoudskosten.
www.blhuisvesting.nl

oma”, lacht Jos. Op de wc hangt wel een folder van W.J. van de Ven, Winkelier, Berlicum.
Netjes ingelijst en met prijzen geldig tot en met 31 augustus 1935: “Erg leuk dat we
zoiets gevonden hebben.”
Jos en Willeke zijn nog altijd nieuwsgierig naar de geschiedenis van het huis: “We
zouden graag meer te weten komen.” Jos laat een lijst zien met eerdere bewoners: “Ik
ben benieuwd naar de verhalen.”
Een paar oude troeven hebben ze inmiddels teruggevonden. Willeke haalt een pak
papier te voorschijn. Het zijn kranten uit de jaren zestig, het Brabants Dagblad,

• De unit aan de Hoogstraat kent een oppervlakte van
200 m2 en de unit aan de Runweg heeft een oppervlakte
van 285 m2. Deze laatste ruimte is op te splitsen in twee
ruimtes van respectievelijk 120 m2 en 165 m2.
• Het gebouw heeft met de supermarkt Aldi en kledingzaak
Shoeby een grote traffic en attentiewaarde.

hoopte stiekem dat er schatten gevonden zouden worden in het oude huis van opa en

gevonden tijdens de verbouwing. “Die werden gebruikt tegen de tocht.” Willeke heeft
de kranten bewaard om er later nog iets mee te gaan doen. “Misschien dat ik de
advertenties uitknip en inlijst voor op de veranda.”
Voor meer informatie neemt u contact
op met Bernheze makelaars & adviseurs
T 0413 - 243 818.

Een groot deel van de inrichting is bedacht door Willeke. Inspiratie haalt ze onder
andere van Pinterest. Het levert steeds nieuwe projecten op die Jos dan weer mag
uitvoeren: “Zo houden we elkaar bezig.”

aanhetplein.nl
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HET ATELIER

GROOT
ASSORTIMENT
NAJAARSBLOEIERS

Kicken

heide - vaste planten
heesters - potgrond - bemesting
kamerplanten - potterie
en nog veel meer!

OP IDEEËN

maandag t/m zaterdag
geopend! (09.00 - 17.00 uur)
Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6 13 84 95 56
info@beleefgroen.nl

DE LEUKSTE DANSSCHOOL
VOOR JONG EN OUD!
met een royaal aanbod aan dansstijlen en
mogelijkheden, waaronder:
Peuter/
Kleuterdans
Klassiek Ballet

Het vijftigjarig kunstenaarschap van Ger Brouns lijkt een
onophoudelijk pogen om recht te doen aan de ideeën in
zijn hoofd. Dit uit zich in een diversiteit aan stijlen. Toch
draagt al zijn werk onmiskenbaar zijn signatuur. Is het
niet in de thematiek of de symboliek, dan is het wel in de
techniek of het kleurgebruik.

WE ZIJN ER OOK
VOOR:
- Educatie dansworkshops

tekst Edwin Timmers foto Teis Albers

- Schoolprojecten
- Prive lessen
- Dans kinderfeestjes

Moderne dans

Loofaert 61, 5258 SN Berlicum 073-5031443
info@groencentrumberlicum.nl www.groencentrumberlicum.nl

- Openingsdans op maat

Dance-Mix
Street-Dance/
Hiphop
Break-Dance

“Ik heb heel veel ideeën in mijn hoofd“, zegt Ger Brouns. “Ze melden zich spontaan

Samen zorgen voor
de ogen van je kind
Nu en in de toekomst
Kom voor meer informatie over myopie
controle bij ons langs in de winkel

Dance-Fit
Keep-Fit

lijnen, kortom de compositie zit al in mijn hoofd voordat ik in mijn schetsboek begin
te tekenen.” Ger neemt het bovenste ontwerpboek van de stapel en bladert er
doorheen. “Kijk, zo werk ik mijn ideeën uit. Soms ontstaan uit een thema vele varianten. Uit deze schetsen wordt uiteindelijk het schilderij gekozen dat gerealiseerd
gaat worden.” Aan de academie in Maastricht schaafde Ger zijn tekentalent bij. Zijn
vakbekwaamheid uit zich in een zinnenprikkelende flair. “Het schilderen leerde ik
mezelf. Aanvankelijk vond ik dat een schilderij trouw moest blijven aan de schets.

Dansschool Dance Action - Kerkwijk 85 - 5258KB Berlicum

T: 06 - 13 92 23 19

en dat kan op elk tijdstip en elke plek gebeuren. De hele situatie aan vormen en

www.dance-action.nl

info@dance-action.nl

Mercuriusplein 23 • 5258 AX Berlicum • 073-503 3617 • gevers@gevers.nl • www.gevers.nl

Maar zo dogmatisch en star werk ik
niet meer.“ Zijn kunstenaarsgeest zoekt
naar vrijheid en flexibiliteit, hoewel dat
niet betekent dat hij zomaar wat doet.
Het meeste is vooraf beredeneerd.
“Ik kick op de fase voordat ik in mijn
schetsboek de beelden vastleg, want in
mijn hoofd is het schilderij al gemaakt.”

EEN RECENT WERK
VAN

Ger Brouns
IS NU TE ZIEN IN DE
.
BIEB VAN BERLICUM

CHECK DE WEBSITE
’S
VAN DE BIEB EN BAMI
M
RA
AG
ST
IN
FACEBOOK EN
P.
IM
GL
VOOR EEN EERSTE
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DE VERZAMELING
DE VERZAMELING

HEMA Berlicum
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!
LAAT HET NAJAAR MAAR KOMEN

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

AFFICHES

Tekst Annette Francois Foto’s Stan de Haas

53.000 affiches heeft Paul Werner verzameld
sinds 1974. “Zij geven een goed beeld van
alles wat er is op sociaal en maatschappelijk
gebied”, zegt hij. Theaters, bioscopen,
scholen en festivals leverden deze
verzamelaar de mooiste kunstwerken. Een
speciaal aandachtsgebied is de luchtvaart.
“In mijn jeugd was ik al gefascineerd door
vliegtuigen.” Opgeslagen in zuurvrije dozen
en mappen bedreigden zij door hun gewicht
zelfs de vloer in zijn vorige huis.
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corona
special

BLOEMBOETIEK FUCHSIA

BLOEMEN
ABONNEMENT
BESTEL ONLINE &
LAAT BEZORGEN!

Balkum Beach
CHILLEN AAN DE AA

Verse bloemen bij jou thuisbezorgd
AANGESNEDEN EN INCLUSIEF LEENVAAS

JUPITERSTRAAT 2B I BERLICUM I 073-503 26 30
WWW.BLOEMBOETIEKFUCHSIA.COM

Voor een geslaagde middag of avond aan Balkum Beach zijn maar
een paar ingrediënten nodig. De vrienden Ireen (19), Quinten (19) en
Jasper (18) zijn eensgezind: “Bier en chips.” Pauline (18) vult aan: “En
sowieso muziek.” Zij is dan ook degene die een bluetoothspeaker heeft
meegenomen. Ze lachen als Hannah (19) ‘Pizza!’ roept.
tekst Jochen Schoofs foto’s Claartje ten Have
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AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

GEEN
WAAKHOND!?
Sluit deuren en ramen af met
gecertificeerd hang- en
sluitwerk. Verklein de kans op
een inbraak met 90%!

Balkum Beach is in korte tijd een begrip geworden. Met Balkum Beach worden de zandstrandjes aan weerszijden van de
fietsersbrug over de Aa bedoeld. De strandjes bij Seldensate
horen er niet bij, die worden Mirroi Beach genoemd. Zelfs bij
Domino’s is de plek tegenwoordig bekend. “Eerst lieten we
de pizza thuisbezorgen en fietsten we snel op en neer als de
bezorger er was”, legt Hannah uit. “Maar als we nu zeggen dat
het hier bij de brug bezorgd moet worden, weten ze het ook te

- SLEUTELS EN SLOTEN
- MONTAGE EN REPARATIE
- PROFIELCILINDERS
- SLUITSYSTEMEN
- ONDERHOUD

vinden.” Als je een beetje overtuigend bent naar de bezorger,

BEL DIRECT

073-521 51 95

wordt de pizza zelfs op de strandjes bezorgd. Tenminste, dat
hebben ze gehoord van anderen.
De afgelopen maanden hebben ze thuis gezeten en bijna
alleen maar online les gehad. Verder was er weinig te doen.

Seringenstraat 29
5241 XJ Rosmalen
073-521 51 95
info@rijksenbeveiliging.nl

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

“Langs de Aa kunnen we in ieder geval nog een beetje chillen”,
vertelt Quinten. Vorig jaar kwamen ze er ook al maar sinds de
coronamaatregelen steeds vaker. Het is in een paar maanden
tijd voor veel jongeren een toevluchtsoord geworden. Wanneer
het lekker weer is, zijn ze er te vinden. De locatie delen ze met
vrienden via Whatsapp. Quinten en Pauline komen uit Den
Bosch; de andere drie uit Berlicum.
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“Het is hier fijner dan de Oosterplas of Zuiderplas”, zegt Pauline. Het water van de Aa is schoner en het is er niet zo druk.
Quinten: “Hier zijn geen vechtpartijen en worden je spullen
niet gejat.” De belangrijkste verklaring voor de populariteit van
Balkum Beach is misschien wel de afwezigheid van BOA’s. “Je zit
gewoon niet relaxed als je steeds moet uitkijken om geen boete
te krijgen”, zegt Hannah.
Quinten zit het liefst aan een van de strandjes direct bij de brug.
De rest zoekt het liever iets verderop waar ze een strandje ‘geclaimd’ hebben. “We hebben er nog net geen bordje bij gezet”,
lacht Ireen. “Maar waarom zou je zo’n eind lopen als het hier
ook rustig is?” vraagt Quinten zich hardop af. “En je kunt lekker
vanaf de brug in het water springen.” Maar niet als een potlood,
want dan raak je de bodem.

bami I 75

KINDERDROOM

Het schrijven lijkt de 10-jarige Puck van
der Burght in het bloed te zitten. De
Berlicumse blondine pent namelijk al
enige jaren enthousiast menig schrift,
brief en prentkaart vol en wil later dan
ook graag schrijfster worden. Ze leert
van kinderboekenschrijver Peter van Dijk
alvast de eerste kneepjes van het vak.

Peter heeft nog maar net met zijn billen het bankje bij kasteel
Seldensate geraakt als Puck losbrandt. Ze heeft zich immers
goed op de ontmoeting voorbereid en schrijft, diep gebogen
over haar roze aantekeningenschrift, geestdriftig Peters
antwoorden op. “Tips voor later”, geeft ze lachend toe.
WAT VIND JE ZO LEUK AAN SCHRIJVEN?

“Voor mij is het leukst aan schrijven dat je zelf mag bepalen
waar je over schrijft”, geeft Peter aan. “Als je hoofd vol met leuke
dingen zit kun je het verhaal precies zo maken als jij dat wil. Je
mag het allemaal zelf bepalen.” Puck is het daar helemaal mee
eens. “Er is nooit iets fout aan je eigen verhaal”, zo meent ze.

DE PEN
VAN PUCK
Tekst Jurre van Breugel Foto’s Andrea Tibosch

Puck vertelt dat ze zelf al op jonge leeftijd begonnen is met
het schrijven van kaartjes en brieven. Deze werden, in een
speciaal door opa vervaardigde brievenbus, afgeleverd aan haar
buurmeisje.
WAAR HAAL JIJ JE INSPIRATIE VANDAAN?

“Ik put zelf veel inspiratie uit de dingen die ik meemaak en uit
de mensen om me heen”, legt Peter uit. “Zo zijn de meeste
personages in mijn boek gebaseerd op mensen die ik ken. Dan
gebruik ik hun karaktereigenschappen en dik ik die wat aan”,
geeft Peter lachend toe. “Dat kan je helpen om bijvoorbeeld
dicht bij je personages te blijven.”
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De keuken van onze slagerij
Welkom in de keuken van onze slagerij, waar we
alle maaltijden vers voor u bereiden… Lekker,
makkelijk en gezond!

“Een ander deel van je inspiratie kun je bijvoorbeeld bij

Wij begrijpen als geen ander dat het best lastig
kan zijn dat u niet altijd de tijd kunt nemen om te
koken. Daarom hebben we onze maaltijden
eerlijk en verantwoord gehouden. Bovendien
zijn onze maaltijden dagvers en verschillen ze
wat dat betreft niet met een zelf gekookte
maaltijd.

waarin de verbeelding van de lezer alle vrijheid heeft. ”Puck

andere schrijvers halen. Zo vind ik de Harry Potter-boeken
van J.K. Rowling erg goed. Ze creëert een fantasiewereld
heeft de Harry Potter boeken nog niet gelezen. “Ik vind zelf de
‘For Girls Only’-boeken erg goed”, geeft ze aan. “Die gaan over
veel verschillende onderwerpen en zijn echt voor meiden
bedoeld.”

Meat & Meals

Stel zelf uw dagverse
maaltijden samen.
Bekijk de menukaart
voor een greep uit ons
assortiment. Vraag
naar de folders.

Keurslagerij Reinier Hol

Mercuriusplein 62, Berlicum, T. 073 503 1265
info@hol.keurslager.nl www.hol.keurslager.nl

Ondertussen vult het schriftje zich gestaag met grote blauwe

Bekijk de
Menukaart
voor ons
assortiment

letters. Peter kijkt het allemaal goedkeurend aan. “Ze heeft
wel talent hoor, dat zie ik al”, merkt hij op terwijl hij zijn
kinderboek ‘Jonas’ tevoorschijn haalt. Natuurlijk wil Puck graag
weten hoe je een boek schrijft.
HOE BEGIN EN EINDIG JE MET EEN BOEK?

Volgens Peter is de eerste zin van een boek meteen
ontzettend belangrijk. Die moet namelijk pakkend zijn en
de lezer in het verhaal meenemen. “Ik had een deel van het
verhaal in mijn hoofd, de rest volgde later. Zo schreef ik één
pagina per dag, keek ik hem een dag later na en dacht ik
alvast na over de volgende pagina”, legt Peter uit. “Zo wist ik
aan het eind van het verhaal pas hoe het boek af zou lopen.”
WAAR LET JE OP TIJDENS HET SCHRIJVEN?

“Je moet er goed op letten dat je verhaal spannend blijft en
er ook een beetje tempo in zit. Het draait natuurlijk om je
verhaal en dat moet interessant blijven, of het nu grappig of
spannend is. Daarnaast moet je natuurlijk ook je spelling in
de gaten houden! De uitgever kijkt dat niet voor je na.”
IS ER IEMAND DIE JOU HELPT BIJ HET SCHRIJVEN VAN EEN
BOEK?

“Ja, ik vraag wel altijd aan iemand om het boek even te lezen
als het af is. Het best kun je dan mensen vragen waarvan je
weet dat ze heel eerlijk feedback geven. Daar heb je zelf het
meest aan.” Puck merkt op dat ze haar ouders soms haar
stukken laat lezen, maar- zo geeft ze giechelend toe- niet
altijd hun feedback doorvoert. Peter knikt goedkeurend. “Dat
mag ook als schrijver! Het is immers jouw verhaal.”
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MET ONS TEAM VAN
VAKMENSEN ZORGEN
WE ERVOOR DAT UW
BOUW ZORGELOOS
VERLOOPT!

Nieuwbouw, verbouw, renovatie, loodsen, onderhoud, interieur?
Wij zorgen voor uw totale bouwproject! Van planontwikkeling,
advisering, bouwaanvraag tot en met de uitvoering en oplevering
van uw bouwproject. We denken met u mee en kwaliteit staat
altijd voorop!
Koolhof 30
5258 TD Berlicum
06 46 22 60 24 / 06 53 86 00 42
info@aannemersbedrijfwijnen.nl

www.aannemersbedrijfwijnen.nl

OORVERDOVENDE STILTE
Theaters, bioscoopzalen, poppodia en festivals moesten door de uitbraak van het
coronavirus als een van de eerste hun deuren sluiten en zullen als laatste weer op volle
toeren draaien. Voor ondernemers die actief zijn in deze sector een hard gelach. Vince
Smits (20) kan erover meepraten.
Tekst Nieke van Broekhoven Foto Leon van Dinther

NIEUW!
in berlicum

apk

keurING
onderhoud
storingen
schade

Mensen vermaken zit bij Vince in het bloed. Zijn opa was

een corona-proof initiatief met developer Bart Pouwels (22).

eigenaar van het voormalige café de Meijerijsche Kar. Vince

Vanuit hun eigen studio, organiseerden ze via een livestream

studeert International Event Management in Breda, is dj en

een muziekbingo die tegelijkertijd op vier verschillende

event-organisator. Ook is hij aangesloten bij Studance, die grote

terrassen in BaMi werd uitgezonden. Dit succesvolle initiatief

studentenfeesten organiseren in verschillende steden.

gaat door in grote steden, maar nu draaien ze weer live.

Hij startte als 14-jarige met plaatjes draaien op groep

“Dit concept werkt omdat mensen door de

8-fuiven. Inmiddels gaat hij voor het grotere werk: bruiloften

anderhalvemetermaatregel niet mogen dansen, maar moeten

en jubileumfeesten. Voor afgelopen zomer was zijn agenda

blijven zitten”, vertelt Vince. De impact van de coronacrisis op

volgeboekt, maar alle afspraken werden door de uitbraak van

zijn werk is groot, maar heeft, door dit initiatief, ook iets positiefs

het coronavirus binnen een week geannuleerd.

opgeleverd. “Ik weet nu dat ik organiseren ook erg leuk vind.”
Bovendien vindt Vince het mooi om te zien dat overal nieuwe

compleet verzorgd voor alle
voertuigen, inclusief campers!
www.smuldersautoser vice.nl
info@smuldersautoser vice.nl
tel: 06 22 06 02 78

Werststeeg 59
5258TA
Berlicum

ONDERNEMERSBLOED

en creatieve initiatieven zijn ontstaan. De dj verwacht dat events

Vince: “Ik kan absoluut niet stilzitten dus zonder werk en

voorlopig minder massaal zullen blijven. “Ik geloof dat ons

inkomsten zitten was erg balen.” Maar het ondernemersbloed

vak blijft bestaan, maar het zal lang duren voordat alles weer

kruipt waar het niet gaan kan, dus Vince pakte door en startte

‘normaal’ is.”
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GESPOT

Openingstijden

Na een paar weken met veel regen schijnt
vandaag de zon weer volop. Het is warm
en benauwd. Zomers weer zoals dat alleen
maar in Nederland lijkt voor te komen
en dat je meteen doet verlangen naar
een flinke regenbui. De meeste mensen
houden zich rustig deze ochtend. Ze
sjokken in hetzelfde tempo als hun hond.
Of ze staan te buurten met de buurman
terwijl ze een heggenschaar losjes in hun
hand houden en wat zweetdruppels van
hun voorhoofd vegen.

Roskam
ZATERDAG 11 JULI
11.15 UUR

MAANDAG:

09:00 TOT 17:30

DINSDAG:

09:00 TOT 17:30

WOENSDAG:

09:00 TOT 17:30

DONDERDAG:

09:00 TOT 17:30

VRIJDAG:

09:00 TOT 17:30

ZATERDAG:

09:00 TOT 13:00

ZONDAG:

GESLOTEN

KOM GEZELLIG LANGS IN
ONZE SHOWROOM, DE
KOFFIE STAAT VOOR
JE KLAAR!

tekst Jochen Schoofs foto Yvonne Wesling

KIEVITSVEN 108 I 5249JK ROSMALEN I
073-5940399 I INFO@VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL
WWW.VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL

Overal zien we hetzelfde. Niemand spant zich echt
in op deze zaterdagochtend in Berlicum. Behalve bij
Hans van Helvert op de Roskam. Daar trekken ze zich
niets aan van de warmte. Rondom zijn huis zijn een
paar mannen druk bezig. Hans wijst: “Dat is Sander.
Mijn schoonzoon.” Sander groet ons met een knikje
met zijn hoofd. “Samen met een paar kameraden
gaat hij ervoor zorgen dat alles er weer netjes uit
komt te zien.”
Het schilderwerk van zijn huis was volgens Hans toe
aan een flinke opknapbeurt. Een grote bouwlift staat
al klaar. “Die is vooral voor de dakkapel”, legt Hans
uit. We kijken naar boven. “Daar gaan we nu trespa
opzetten in plaats van hout. Maar je hebt er maar
twee dakpannen ruimte om op te staan dus dan heb
je zo’n lift wel nodig.”
Terwijl de mannen aan het werk zijn, zorgt Hans
dat ze alles hebben wat nodig is. “Vooral hand- en
spandiensten.”, verduidelijkt hij. “En ik ruim de rotzooi
op”. Een van de schilders laat de eerste resultaten
zien van zijn werk bij de voordeur. “Mooi fris kleurtje,
toch?” vraagt hij ons. “Bende gij ook van de bediening,
Hans?” roept een van de anderen. Ze lusten wel wat
te drinken.
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