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

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.

Ken ik u niet 
ergens van? Bel mij vrijblijvend

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

Valt uw kind regelmatig? 
Twijfelt u over de stand 
van zijn/haar voeten?

Maak eens een afspraak bij één van 
onze podotherapeuten. Of het nu gaat 
om schoenadvies of het aanmeten van 
podotherapeutische zolen: bij ons is de 
kindervoet in goede handen!

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

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl
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Breugel
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‘s Hertogenbosch

Rosmalen
Schijndel
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DE
KINDER
VOET “Bij Mieke Wijgergangs kocht ik zes of zeven BaMi’s. Onze familie 

woont niet in Berlicum, vandaar. Ik stond ervan te kijken dat 

Isabelle mee wilde doen met de rubriek Kinderdroom. Ze staat 

niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Vaak gaat het 

dan ook over haar ziekte en dat hoeft voor haar niet. Dat begrijp 

ik wel. We hebben ontzettend veel reacties gehad, allemaal posi-

tief. De middag in het ziekenhuis met dokter Jira was top. Er was 

meteen een klik tussen hem en Isabelle.”

Yvonne Schellekens, moeder van Isabelle

 “Ik maakte veel leuke dingen mee tijdens mijn  stage bij BaMi.  

Meer dan ik hier kan vertellen. Ik werkte mee aan verschillen-

de artikelen.   Mijn   eerste   en    leukste   opdracht   was  meehelpen 

tijdens  de   fotoshoot over de kroegtijgers.   Dat   was   super   gezellig. 

Ook de fotosessie van de keuring   van   de  carnavalswagen   voor 

het artikel van Bertwin en Gertjan was  erg   gezellig.   Maar  ik deed 

meer leuke   dingen .  Ik schreef teksten en dat was lastig in het 

begin. Verder liep ik een dag mee met de opmaakredactie. Ik wil 

de BaMi bedanken voor deze mooie stage.“

Thorsten Bastmeijer (14), stagiair

“Prachtig! Niet normaal hoeveel reacties en cadeaus we hebben 

gehad. Het is met geen pen te beschrijven. Eerst stonden  

Gertjan en ik in de BaMi en een maand later kregen we allebei 

een lintje op Koningsdag. De dressoir is te klein voor alle bier-

pakketten die we kregen. We wisten van niets. Ze hadden ons 

verteld dat iemand die we kenden een lintje zou krijgen. Ik zag 

steeds meer bekenden uit de auto stappen. Nog altijd hadden 

we niks in de gaten. Ook niet toen we Theo en Ardiny, onze 

buren, zagen. Pas toen burgemeester Pommer onze namen 

voorlas, hadden we het door.”

Bertwin van Liempt

“Toen ik hoorde dat ik John de Bever mocht interviewen, dacht ik: 

dat kan nooit leuk worden. Ik kende hem alleen van een zaal-

voetbalwedstrijd in De Run, jaren terug. Bloed- en bloedfanatiek 

was hij, voor een antisporter als ik was het onvoorstelbaar om te 

zien. Hoe anders was de sfeer toen ik samen met fotograaf Edith 

Verhoeven bij hem op de koffie ging. John barst van de mooie 

verhalen, ik kon nauwelijks kiezen. En hij blijkt nog een gevoelige   

kant te hebben ook. Zelden zo’n leuk gesprek gevoerd.”

Laura van der Burgt 

Seldensate, half tien. Daar stonden we, op deze druilerige zater-

dagochtend, om bijenclub Ambrosius te portretteren. Een beetje 

terughoudend vanwege het steekwapen van de nuttige diertjes, 

maar zoals altijd op zoek naar een goed verhaal. Dat kregen we. 

Wist je dat bijen hun larven ander eten geven als er een nieuwe 

koningin moet komen? En dat uit onbevruchte eitjes darren 

geboren worden? Wij niet. Een hoop wijzer en heel enthousiast 

keerden we huiswaarts. 

Donna van de Ven, Claartje ten Have

“Zondagochtend, buitengebied Berlicum. Al vroeg veel zon, een 

gunstig teken voor een mooie ‘Gespot’, denken Thorsten, Edith 

en ik. We stappen op de fiets en beginnen met speuren, maar 

het hele dorp lijkt nog op een oor te liggen. Ah, daar, op zo’n 

honderd meter voor ons racet iemand op skeelers. We komen 

maar niet dichterbij, dus ik besluit een sprint in te zetten. Buiten 

adem houd ik haar staande. “Hoi, ik ben van de BaMi en … O, hoi 

Marenna”, zeg ik tegen mijn skeelerende BaMi-collega. Zucht.”

Tom Grosfeld

Voorproeven

Nasmaak
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Braboneger
‘Als ik mezelf kon zijn’
do. 26 oktober 2017

Pieter Derks
‘Spot’

do. 14 december 2017

Niet Schieten!
‘Tijd voor een trio’
za. 28 april 2018

Het nieuwe theaterprogramma van Den Durpsherd is bekend! Met voorstellingen van oa: 

Kijk op www.durpsherd.nl voor
alle voorstellingen in het nieuwe seizoen!

Reserveer nu vast kaartjes met 
vroegboekkorting !

COLOFON
BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners van 
Balkum en Mirroi. Het wordt vier keer per jaar gratis huis 

aan huis verspreid en is ook te lezen op  
www.bami-magazine.nl. Niets uit dit blad mag worden 

overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van 
de makers. Aan deze uitgave kun je geen rechten ontlenen.

BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Lonneke van Asseldonk, Nieke van Broekhoven, Laura van der 

Burgt, Rita Dekkers, Nanneke van Drunen (hoofdredacteur),  
Erwin Frunt, Esmée Franken, Claartje ten Have, 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, Teis Albers, Jan Timmers

SOCIAL MEDIA
Marlie van Zoggel

DRUKWERK
Graphic in Mind 

OPLAGE
4.500

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

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

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

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

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

Wijgergangs, Mercuriusplein 55, Berlicum

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

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

CORRESPONDENTIEADRES 
BaMi Magazine

Braakven 79a, 5258 AH Berlicum

IS BAMI jouw werk? 
“Hé Anouk!”, klinkt het terwijl ik het schoolplein op loop. “Hij ziet er 
weer mooi uit zeg, die BaMi! Knap dat jullie elk kwartaal weer zoiets 
schitterends neerzetten.”
 
“We proberen er altijd weer iets moois van te maken”, antwoord ik 
trots op het onverwachte compliment.  

“Het zal vast een hele klus zijn, maar hoe geweldig is het wel niet dat je 
dit voor je werk kan doen”, verzucht hij.    
 
Hij heeft gelijk. Ik heb een prachtig vak. Tegelijkertijd is het hard 
werken. Gelukkig maak ik BaMi niet alleen, maar met een heel 
team. Zo kunnen we de taken mooi verdelen. De een schrijft, de 
ander fotografeert. Ik focus me puur op de vormgeving van het 
blad. 
 
“Is BaMi het enige wat je doet of heb je ook nog ander werk? Hoe 
verdienen jullie hier eigenlijk aan? BaMi is toch gratis?!”  
 
Het gesprek op het schoolplein ontvouwt zich inmiddels tot een 
mini-interview. Sinds BaMi bijna vier jaar geleden voor het eerst 
op de mat viel, verwijzen mensen niet meer naar mij als ‘Anouk 
van BigBird Media’ of ‘moeder van...’ , maar als ‘Anouk, die van de 
BaMi!’.   

Verbaasd kijkt de man me aan als ik hem uitleg dat ik mij geheel 
vrijwillig inzet voor het blad. Net als alle anderen overigens. Samen 
met Erwin Frunt heb ik een reclamebureau. BaMi maak ik in de 
avonduren. Het betaalde werk mag er tenslotte niet onder lijden. 
Het eindigt altijd in een race tegen de klok om alles op tijd af te 
hebben. Pas als ik akkoord geef op de proefdruk kan ik weer 
opgelucht adem halen.

 Van BaMi-opbrengsten 
kan niemand leven. De 
drukkosten worden gedekt 
met advertenties, de bezorging 
wordt gedaan door vrijwilligers. 
De redactie wordt beloond in 
de vorm van een borrel bij de 
lancering van iedere nieuwe 
BaMi. Hele gezellige avonden, 
maar boodschappen worden er 
niet van betaald.  
 
Als ik even later thuis op de 
bank zit, denk ik terug aan het 
gesprek op het schoolplein. Het 

symboliseerde precies wat BaMi zo ontzettend 
leuk maakt. Om te maken, maar ook vanwege 
alle mensen die je door het blad ontmoet.  Ik 
schiet in de lach; dat iemand denkt dat BaMi 
mijn baan is!  Het is misschien wel het grootste 
compliment dat je me kunt geven.

Anouk van Cauter - Art Director 
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Langer thuis blijven wonen met 
ondersteuning van Vivent
U blijft graag zo lang mogelijk in uw 
eigen vertrouwde omgeving wonen, 
ook als u ouder wordt of zorg nodig 
heeft. Vivent biedt u hiervoor de juiste 
hulp en ondersteuning. Dat kan gaan 
om een leuke en zinvolle invulling van 
uw dag en het leggen van contacten 
met anderen. Maar ook om een 
goede behandeling op locatie en de 
juiste (specialistische) zorg bij u thuis, 
overdag en ‘s nachts. 

U kunt terecht bij de Vivent 
dagbesteding bij u in de buurt en de 
dagbehandeling in Vivent Mariaoord. 
De Vivent thuiszorgteams verlenen 
professionele zorg bij u thuis. 
Bovendien geven we u ook graag 
advies en informatie om te voorkomen 
dat u zorg nodig heeft. In lezingen 
en workshops leren we u om langer 
gezond en fi t te blijven. 

Met de Viventpas krijgt u daarnaast 
korting bij organisaties en winkels in 
het werkgebied van Vivent, die hieraan 
bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan sport 
en ontspanning, restaurants en uitjes, 
gezondheid en lichamelijke verzorging 
of diensten en services in en om het 
huis.U kunt dus altijd bij ons terecht bij 
u in de buurt, want daar bent u thuis. 
Nu is van u. Vivent zorgt! 

“Zonder Vivent was het niet mogelijk 
geweest dat mijn vader tot het einde 
thuis is geweest. Groot respect voor de 
altijd betrokken benadering waar geen 
moeite teveel was!”

www.vivent.nl  088 – 163 70 00

Nu is van u.

In navolging van de locatie in Berlicum is Levatio uitgebreid met 

een vestiging in Veghel. Het draagt de naam ‘Huis van Troost’.  

Een samenvattende naam voor alles wat Levatio belangrijk vindt.

Levatio Uitvaartzorg | Mercuriusplein 80c | 5258 AW  Berlicum
Huis van Troost | Prins Willem Alexander Sportpark 1 | 5461 XL  Veghel
www.levatio-uitvaartzorg.nl | www.huisvantroost.nl | 085 - 3301005

Er is regelmatig tijdgebrek bij een afscheidsviering. Vaak zijn er meerdere uitvaarten 

per dag, geleid door strakke tijdschema’s. Dit mag bij een afscheid geen rol spelen, 

vinden Marjan Danen-van de Groenendaal en Chantal Terneusen van Levatio. “Om 

die reden hebben we twee 24-uurskamers in Berlicum, waar de familie een sleutel 

krijgt en 24 uur per dag naar hun dierbare kan.”

Deze maand openden de uitvaartondernemers een tweede locatie in Veghel. “In ons 

nieuwe ‘Huis van Troost’ geven we mensen de tijd en mogelijkheid om afscheid te 

nemen op een manier die bij de overledene en nabestaanden past.” Er kan gekozen 

worden voor een dagdeel; ochtend, middag of avond. Zo kunnen naasten in alle rust 

afscheid nemen.

In de aula van het Huis van Troost is plek voor een persoonlijke uitvaartceremonie. 

De ruimte wordt naar wens ingericht en heeft optimale beeld- en geluidsfaciliteiten, 

ringleiding en een perfecte akoestiek. De aula beschikt over 152 zitplaatsen en 

staanplaatsen, maar is ook te verkleinen indien gewenst. In het horeca gedeelte is 

plek voor een passend arrangement of drankje.

FAMILIESUITE

Het Huis van Troost heeft een speciale familiesuite voor de tijd voorafgaande aan de 

uitvaart. Nabestaanden kunnen zich hier in alle rust voorbereiden. De familiesuite is 

persoonlijk ingericht met een 24-uurs familiekamer, pantry, zithoek, toilet en koffie- 

en thee mogelijkheden. Ook is er een huiselijke verzorgingskamer. Na de dienst kan 

de familie in besloten kring afscheid nemen. “Onder ons dak bieden wij troost op een 

huiselijke, warme, en toegankelijke manier. Want voor afscheid nemen is tijd nodig.”

Tekst Nieke van Broekhoven  Foto’s Rita Dekkers

afscheidsviering
SPEELT TIJD

Advertorial

GEEN ROL 

BIJ EEN 
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50 tinten grijs

Tekst Nanneke van Drunen  Foto Andrea Tibosch

Hans Boldewijn (66) en Wil Boldewijn-van Helvoirt 

(67) vonden onverwacht het geluk bij elkaar nadat 

ze allebei op jonge leeftijd hun partner verloren. 

Ze koesteren elkaar en elkaars families wat tot 

overvolle agenda’s leidt, maar bovenal zorgt voor 

veel mooie momenten.   

Wil: “Ik ben streng opgevoed. We hadden een groot gezin en een zaak aan huis. Mijn ouders 

stuurden me op mijn twaalfde naar kostschool. Ik klom wel eens stiekem op de muur om 

naar de jongens te kijken. Als straf mocht ik dan een weekend niet naar huis. Ik ging weer 

thuis wonen om voor mijn zieke moeder te zorgen. Ze stierf op haar vijfenvijftigste aan 

kanker. Ook mijn vader en een broer overleden op jonge leeftijd. Met mijn eerste man, Ad 

Vorstenbosch, kreeg ik twee kinderen. Hij was vijfenveertig toen hij, na een ziekbed van 

zestien maanden, in 1991 overleed aan longkanker. De waarschuwing dat de ruggen van de 

vinylvloeren waarmee hij werkte, schadelijke asbest bevatten, kwam voor hem helaas te laat.” 

STIEKEM SAMENWONEN
Hans vult aan: “Ik kom uit een totaal ander gezin. Ik ben enig kind en ging op mijn achttiende 

in Nijmegen biologie studeren. In het weekend ging ik terug naar mijn geboortedorp Uden 

om in De Pul te stappen. Daar leerde ik in 1971 Jeanne van Doremalen kennen. We werden 

verliefd en wat later bleef Jeanne stiekem op mijn studentenkamer slapen. De volgende 

dag lag er een briefje van de hospita. Ze had geconstateerd dat mijn ‘verloofde’ was blijven 

slapen. Aangezien het geen ‘h.kast’ was, kreeg ik van de hospita de keuze: ermee stoppen 

of verhuizen. Ik koos het laatste. Later woonden Jeanne en ik een tijdje samen, terwijl haar 

ouders dat niet wisten. Zelfs toen ze het wel wisten, mochten we -als we bij hen bleven 

overnachten- niet samen slapen. Mijn moeder gaf ons hiervoor pas na een paar jaar 

toestemming”, lacht Hans. “Jeanne en ik trouwden in 1975 en we kregen vier kinderen. 

In december 1999 werd ze onverwacht ziek. Jeanne had een maagcarcinoom dat was 

uitgezaaid. Binnen een maand overleed ze. Het voelde alsof ik in een soort film leefde.  

Daar stond ik, alleen met vier kinderen.”

DE EERSTE DATE
Hans en Wil doken na het overlijden 

van hun partner allebei op hun werk 

ter afleiding. “Dat was een grote fout”, 

zegt Hans. “Ik deed de kinderen ermee 

tekort en gaf mezelf geen tijd om het te 

verwerken. Ik dacht dat ik als wethouder 

onmisbaar was.” Toch zorgde zijn werk 

juist voor de ontmoeting met Wil. “In 

september 2000 stuurde pastoor Pulles 

me richting de bar tijdens het 33 jarig 

jubileumfeest van Dun Blaouwun Beer. ‘Ga 

eens met wethouder Boldewijn praten. 

Hij staat daar zo alleen’, “Ik kende hem 

eigenlijk niet, maar deed braaf wat me 

gezegd werd.” Hans: “We bleven elkaar 

maar tegen het lijf lopen. 

Bij de hometrainwedstrijden in januari 

2001 was Wil mijn assistent en tijdens een 

goede doelen veiling zorgde ze er op een 

sluwe manier voor dat ik 1111,11 gulden 

bood voor een etentje. Ik nodigde haar 

uit om mee te gaan. Toen we elkaar op 

Koninginnedag weer troffen, planden we 

een date.” Wil vult aan: “Hans wilde bij De 

Dungense Brug gaan eten. Ik vond dat 

geen goed plan, omdat ik geen bekenden 

wilde tegenkomen. We vonden elkaar leuk 

en dat voelde vreemd. Dat wilde ik nog niet 

delen. 

‘We bleven elkaar 
maar tegen het 

lijf lopen’

altijd met ‘ WIJ ZIJN

Z’N VIEREN’
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willem.van.den.akker@hetnet.nl
www.heikantsehoeve.com

Heerlijke VLEESPAKKETTEN
Ik was tien jaar weduwe en mijn kinderen 

vonden het raar om hun moeder verliefd 

te zien.” Hans knikt. “Voor mij was het een 

tweestrijd. Ik vond het bijzonder om weer 

verliefd te zijn, maar Jeanne was nog maar 

anderhalf jaar dood. Mensen zeggen niets, 

maar je hoort het ze denken.”

KANS GEVEN
“Op mijn verjaardag kwamen we elkaar 

weer toevallig tegen”, blikt Wil terug. “Ik 

nodigde Hans uit om een keer een wijntje 

te komen drinken. Die avond spraken we 

naar elkaar uit dat we het een kans wilden 

geven. Ik vond dat Hans het eerst aan 

Drieka (de moeder van Jeanne, red.) moest 

vertellen.” Hans lacht. “Die reageerde 

heel nuchter en zei ‘da’s een goei’ toen 

ze hoorde dat het om Wil ging.” Daarna 

vertelden Wil en Hans het hun kinderen. 

Wil: “Dat is geen sinecure. Het overkomt 

ons, maar hen ook. Het was niet altijd 

makkelijk en we kenden tropenjaren, maar 

we mogen nu in ons handen knijpen.”

ANDERS
“Ik ben totaal anders dan Jeanne”, zegt 

Wil, “en ik had nooit een man als Hans 

gezocht. Hij is het tegenovergestelde 

van Ad. Misschien dat het daarom juist 

zo goed werkt tussen ons. We hebben 

het fijn samen en onze agenda’s zijn 

overvol, mede doordat we vier families 

hebben. Wij vinden het belangrijk dat 

het verleden bij ons blijft horen. Ad 

leeft naast me mee, maar zit nooit in de 

weg. Hetzelfde geldt voor Jeanne. Hun 

namen vallen geregeld. Het heeft een 

voltooid plekje gekregen, maar op een 

bepaalde manier zijn we eigenlijk altijd 

met z’n vieren. Omdat allebei onze 

partners overleden zijn, is er geen 

‘concurrentie’ en snappen we precies 

wat de ander heeft doorleefd.“

TROUWEN
Hans: “In 2005 zijn we getrouwd. 

De aanleiding, de bouw van 

ons huis, was heel praktisch, 

maar de reden om het te doen puur 

gevoelsmatig, gewoon houden van…. Ik 

vond het raar om op mijn leeftijd over 

‘mijn vriendin’ te praten en we wilden wat 

we voor elkaar voelen officieel maken. We 

vonden onverwacht het geluk bij elkaar en 

koesteren dat.”

‘We vonden 
elkaar leuk 
en dat voelde 
vreemd’

‘Ad leeft naast 
me mee, maar zit 
nooit in de weg’
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Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6  13 84 95 56
info@beleefgroen.nl

AdvertorialBenieuwd 
NAAR MORGEN
Sinds kort leren de kinderen op De Kleine Beer 
rekenen met een tablet. “We zien dat kinderen het fijn 
vinden. Het is heel overzichtelijk voor ze, omdat ze 
maar één som per scherm krijgen. Na elke gemaakte 
som zien ze meteen of het goed of fout is. Ook als 
leerkracht zie ik meteen de resultaten en kan ik 
direct feedback geven. Alle kinderen vinden op deze 
manier het rekenen leuk”, vertelt leerkracht Jolanda 
Raaijmakers. 
Tekst: Marenna van Reijsen  Foto’s: De Kleine Beer

Tablets om rekenonderwijs te geven, het past binnen de visie ‘Benieuwd naar morgen’ van 

openbare basisschool De Kleine Beer. Onderwijs gericht op de toekomst, met oog voor 

talentontwikkeling en op een breinvriendelijke en sociale manier gegeven. 

“We draaiden een succesvolle pilot met de tablets in groep 7. We gaan ze nu inzetten 

voor de hele bovenbouw, ook bij het vak geschiedenis. Ieder kind heeft nu een eigen 

computertje, dat vinden ze superleuk. Ze vinden het zelfs jammer dat de tablet niet mee 

naar huis mag”, voegt Jolanda lachend toe.

 
LEREN HOE TE LEREN

Op De Kleine Beer geloven ze dat kinderen kundig moeten worden, vindingrijk, competent 

en sterk. “We leren kinderen rekenen taal en vaardigheden. Vaardigheden die ze in hun 

toekomstige leven nodig hebben. Dat doen we op een breinvriendelijke manier door 

kinderen te leren leren. Hoe om te gaan met informatie en te laten ontdekken hoe je 

sociaal, ondernemend en nieuwsgierig kunt zijn.“ Directrice Juliët Bender benadrukt dat 

de school het leren samenwerken stimuleert. Op De Kleine Beer heerst een positief 

opbouwende sfeer met een hoog niveau van welbevinden bij alle betrokkenen.

KINDCENTRUM 

Basisschool De Kleine Beer biedt samen met ’t Kasteeltje een totaalpakket aan voor 

kinderen vanaf 0 jaar tot 13 jaar. Het team ervaart het samenwerken vanuit één locatie 

als heel positief. ”We informeren elkaar over de kinderen en maken gebruik van elkaars 

deskundigheid. Ook als leerkrachten leren wij nog elke dag. Daarnaast stimuleren we de 

doorgaande lijnen, zodat het vroegschoolse aanbod aansluit op groep 1”, besluit Juliët.

Westerbroek 2, 5258 Berlicum   I   Tel: 073 503 8020   I   info@dekleinebeer.nl   I   www.dekleinebeer.nl
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Lekker dan

 ECHTE BAMI VOOR
IEDEREEN

   
BaMi Magazine poogt mensen met elkaar te verbinden. De Smaak van Balkum 

beoogt hetzelfde. Diverse culturen staan naast elkaar in de keuken om samen te 
koken, te kletsen en, last but not least, te eten. 

Samen koken verbindt

In de keuken van BINT is iedereen druk in de weer met de bereiding. 

Rechtsvoor bereidt Yona samen met mevrouw Jolie (85!) een Indone-

sisch gerecht. Vooral de bami valt bij de redactie direct in de smaak. 

Adidja en Adriën maken een plaatselijke specialiteit uit Burundi klaar. 

Met zijn aanstekelijke lach brengt Adriaan sfeer in de keuken. Aan 

de overkant legt Hindi de laatste hand aan een heerlijke Baklava uit 

Syrië. 

GEHEIME ETHIOPISCHE KRUIDEN

Als laatste stuiten we op Selamawit uit Ethiopië. Zij maakt een oud 

Ethiopisch familierecept met bijzondere Ethiopische kruiden. Ze is 

van plan haar eigen cateringbedrijf te beginnen in Berlicum, dus de 

precieze ingrediënten blijven het geheim van de kok.  

In de goed gevulde eetzaal treffen we nog meer nationaliteiten. 

Van Zuid-Korea tot Hintham, iedereen mag mee-eten. Tussen de 

gangen door is er tijd voor  muziek en zang. Een moment waarop 

de geuren en klanken van verschillende continenten prachtig  

samengaan.  

Tekst: Erwin Frunt  Foto’s: Yvonne Wesling

INGREDIËNTEN : 
Bami voor 4 personen 

500 gram snel kokende eiermie 

2 fijngesneden bosuitjes 

150 gram kipfilet 

1 pak verse bami-groenten

1/2 eetlepel soja saus 

1/2 eet lepel oestersaus 

2 blokjes bouillon (naar smaak) 

2 eieren 

3 teentjes knoflook

1/2 theelepel witte peper 

2 eetlepels olie 

Snufje suiker & zout

BEREIDING 
Breng ruim water aan de kook en voeg de bouillonblokjes toe. Kook hierin de kip gaar en 

giet het water af (bewaar dit voor later). Snij de kip in kleine stukjes. Kook nu de mie en giet 

deze af in een vergiet. Pel drie teentjes knoflook en snij deze fijn. Verhit een pan met daarin 

twee eetlepels olie en klop vervolgens twee eieren in de pan. Voeg de bami-groenten en 

de fijngesneden bosuitjes toe en bak deze totdat ze een beetje zacht zijn. Voeg daarna de 

stukjes kip, het bewaarde water en de bami toe. Voeg de sojasaus, oestersaus, witte peper, 

zout en suiker toe naar smaak. Roer alles drie tot vijf minuten door elkaar.

Wereldtip! Serveren met atjar, kroepoek en gebakken uitjes. 
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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

Kerkwijk 92 - Berlicum
(06) 83 53 22 60

www.fleets.nl
info@fleets.nl

Dienstverlener voor
leasecontracten

mobiliteit 
autokosten

FLEETSlnl

X

advertentie Fleets Bami 2 liggend.indd   1 10-05-17   17:13

Zijn hit ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ werd een              gouden 
plaat en is ruim acht miljoen (!) keer bekeken op YouTube. Door die lach 
komt volkszanger John de Bever (52) tegenwoordig overal. “Eerst werd 
ik alleen gevraagd door cafés, campings en braderieën. Nu bellen ook 
Festyland en de Zwarte Cross. Iedereen zingt dat nummer mee, het is 

een soort cult-hit geworden. Zó bizar.”

Tekst Laura van der Burgt  Foto’s Edith Verhoeven en John de Bever

SCOORT  OPNIEUW
Zaalvoetbalheld

 ALS volkszanger
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John en Marianne Weber waren net klaar met de opnames van 

een serie duetten, toen haar zoon aan John een nieuw nummer 

liet horen: ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’. Johns manager 

en partner Kees Stevens (32) wist het meteen: dit wordt een hit. 

Hij wilde het direct uitbrengen, maar John niet. “Ik hoorde dat het 

lied potentie had, maar hou zelf meer van de echte smartlap. ‘Die 

lach’ is een feestnummer. Ik wilde eerst de duetten met Marianne 

uitbrengen.”

HET WERD WEL EEN KLAPPER HÈ?
“Dat lied maakte het helemaal op eigen kracht, er zit geen 

marketingcampagne achter. Voetbalstadions, Q Music, Edwin 

Evers, 3FM - ze pikten het allemaal op. Zelfs de toppers zongen 

het. Ongelofelijk. Het leverde me een gouden plaat op voor 20.000 

verkochte exemplaren. Ik heb heel veel aan ‘Die lach’ te danken. 

Nog een keer zo’n grote hit scoren, zal niet meer gebeuren.”

NIET?
“Nee. Kijk naar andere Nederlandse zangers; ze hebben allemaal 

één echte hit gehad. René Froger: Een eigen huis. Gordon: Kon ik 

maar even bij je zijn. Gerard Joling: Ticket to the tropics. Alles wat 

daarna kwam, was minder.” 

WIE ZIJN JOUW FAVORIETEN?
“Toon Hermans - zonder twijfel. Als ik vroeger thuiskwam van een 

training, dronken ons pap en ik eerst samen koffie. Daarna zetten 

we een videoband van Toon Hermans aan. Ik ken al zijn shows 

uit mijn hoofd. ‘Café Biljart’ is een van mijn lievelingsnummers. 

Het gaat over twee oude mannetjes die elke dag samen biljarten, 

tot Arie op een dag niet meer komt opdagen. Die weemoed, die 

eenvoud - prachtig.”

JIJ BILJART ELKE WEEK MET JE VADER IN DE RUN.
“Ja, dat doe ik voor hem. Mijn moeder overleed vorig jaar. Ze was 

dement, mijn vader zorgde tot het laatst voor haar. Hij heeft er veel 

mee geleden, nu kan hij eindelijk weer een beetje gaan leven. Ik 

bezoek hem elke dag. Toen mijn moeder nog leefde, kwam ik zelfs 

twee keer per dag, ook toen zij dat niet meer besefte. ‘Dat werd 

tijd, ik heb je al drie weken niet gezien’, zei ze dan. Ondanks haar 

ziekte was ze bijna altijd vrolijk. Ik kon geweldig met haar lachen. 

We reden bijna wekelijks naar de stad, omdat ze vond dat ze 

nieuwe kleren nodig had. ‘Moet je die jurk toch eens zien. Ik draag 

al de hele week hetzelfde’, zei ze dan. Soms was ze op de terugweg 

alweer vergeten wat we hadden gekocht. Omdat zij er geen last van 

had, had ik dat ook niet. Bij mijn opa was dat anders. Die was ook 

dement, hij woonde in een verpleeghuis. 

Als ik naar huis ging, stiefelde hij me altijd 

achterna. Hij wilde mee. Als ik de deur uit 

was, keek hij me na vanachter het glas. 

Verschrikkelijk.”

HOE WAS JOUW MOEDERS EINDE?
“Ik werd die ochtend om negen uur gebeld 

en stapte meteen in de auto om mijn zus 

Willeke op te halen. Het was slecht weer 

onderweg, maar ineens brak de zon door. 

Felle stralen schenen door de wolken naar 

beneden. ‘We zijn te laat’, zei Willeke. En zo 

was het. Toen we in Berlicum aankwamen, 

was ze net overleden. Ik heb er vrede mee. 

Ze hebben haar op tijd gehaald.”

JOUW ECHTGENOOT KEES IS TWINTIG 
JAAR JONGER DAN JIJ. IS DAT OOIT EEN 
PUNT GEWEEST?
“Nooit. Ik ontmoette hem in een restaurant 

in Den Bosch, hij solliciteerde als mijn 

manager. ‘Jij bent ook homo’, zei ik meteen. 

Kees dacht dat ik gek was, hij had op dat 

moment een vriendin. Vier weken later 

waren we getrouwd.”

VIER WEKEN?!
 “Kees kreeg de baan, natuurlijk. Omdat ik 

net een duet met Annie Schilder uit had, 

was het heel druk. We brachten veel tijd 

samen door. Het voelde goed, ik had nooit 

gedacht dat mij dit zou overkomen. Onze 

bruiloft was het mooiste feest van mijn 

leven. Eddy Wally trad op, René de Haan 

was er, Anneke Grönloh en Ronnie Tober.”

‘Vier weken  
later waren we 

getrouwd’
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MAAR HET LEEFTIJDSVERSCHIL?
“Waarschijnlijk ga ik eerder dan hij, da’s niet zo moeilijk. Ik wil Kees 

goed verzorgd achterlaten. Ik ben er dankbaar voor dat ik dat met 

mijn muziek voor hem kan doen. Hij verdient dat. Verder ben ik 

er niet mee bezig. Wij leven nu. Ik ken genoeg mensen die jaren 

toeleefden naar hun pensioen en er uiteindelijk maar een paar 

maanden van konden genieten. Dat zal ons niet gebeuren. We 

hebben dezelfde interesses en een hechte vriendschap, maar we 

blijven ook onze eigen dingen doen. We wonen én werken samen, 

dat is veel hoor. Je moet elkaar de ruimte geven.”

WANNEER KWAM JIJ UIT DE KAST?
“Ik vertelde het mijn ouders toen ik een jaar of veertien was. Die 

vonden het geen enkel probleem. Het maakt me nog steeds kwaad 

als ouders hun homozoon niet accepteren. Geer en Goor vinden ze 

leuk, maar hun eigen kind wijzen ze af. Je kind - dat is een deel van 

jezelf. Hoe kun je dat nou laten stikken?”

“In de voetbalwereld deed nooit iemand moeilijk. Het is helemaal 

niet zo’n taboe, zolang je er zelf geen probleem van maakt. Je moet 

gewoon tegen een geintje kunnen en een beetje van je afbijten. 

Slechts één ploeggenoot vroeg het mij ooit op de man af. ‘Hoezo, 

zoek je een vriend dan?’, antwoordde ik. Hij begon te lachen en dat 

was dat. Ik huppel ook niet rond met een roze tasje, dat scheelt. Ik 

ken genoeg jongens die helemaal veranderen na hun coming-out. 

Dat heb ik nooit begrepen. Ik ben wie ik ben. Waarom zou ik me 

anders gaan gedragen?”

HAD JE KINDEREN GEWILD? 
“Een zoon om mee te voetballen, dat had ik mooi gevonden. Ik heb 

weleens nagedacht over een draagmoeder, maar het is er nooit van 

gekomen. Eigenlijk is het maar beter ook. Dat jong zou geen leven 

hebben; ik zou als de dood zijn dat hem iets overkwam. Vroeger, als 

het winter was en mijn neefjes vroegen of ik mee ging schaatsen, 

gaf ik ze snel geld voor een frietje - alles om ze weg te houden bij 

dat ijs. Ik was bang dat ze erdoor zouden zakken. Ach, ik geef mijn 

liefde wel aan onze honden, Jack en Bentley. Die beesten zijn echt 

een verrijking.”

BEN JE ALTIJD EEN HONDENVRIEND GEWEEST?
“Helemaal niet. Ik heb zelfs ooit mensen afgebeld met kerst, omdat 

ze hun hond wilden meenemen. Nou neem ik ze zelf overal mee 

naartoe. Trouwere vrienden zijn er niet. Toen onze eerste hond 

werd aangereden, zat ik op straat naast hem te huilen. Hij had 

epilepsie, als hij een aanval kreeg begon hij ineens te bijten. We 

moesten hem eigenlijk laten inslapen, maar toen ik hem uitliet, 

sprong hij ineens over een hek en liep zo onder een auto. Alsof hij 

zelf zijn moment koos. Pas toen Kees er was, sloot hij zijn ogen. Ik 

was er helemaal kapot van.”

NOOIT GEDACHT DAT JIJ ZO GEVOELIG WAS. TIJDENS HET 
ZAALVOETBALLEN ZAG IK JE HEEL ANDERS. 
“In de zaal ben ik niet sympathiek nee. Ik kan behoorlijk uitvallen 

tegen mijn teamgenoten als ik ontevreden ben. Het komt arrogant 

over, maar het is altijd in het belang van het spel. Ik doe dat in de 

hoop dat we beter gaan voetballen. Ik wil altijd winnen. Dat heb ik 

van mijn opa, Bert Meulenbroek. Dat was de liefste mens ter wereld, 

tot de kaarten op tafel kwamen. Als ik vroeger achter stond bij 

mens-erger-je-niet, verplaatste ik mijn pionnen expres met hele  

harde klappen, zodat alles omviel en we opnieuw moesten begin-

nen. En als er op de tennisbaan iemand een lobje maakte, gooide  

ik meteen mijn racket weg. Als ik niet kan winnen, dan stop ik.” 
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Een zoon om mee 
te voetballen, 
dat had ik mooi 

gevonden

‘Ik wil altijd
winnen. Dat heb ik van

mijn opa, 
Bert Meulenbroek’
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JE ZAALVOETBALT NOG STEEDS HÈ? NOG ALTIJD EVEN FANATIEK?
“Elke woensdagavond spelen we met de Bever Boys in De Run. Zo blijf ik toch een beetje 

fit. Van blessures heb ik geen last, mijn lichaam is afgestemd op de zaal. Dat fanatisme 

zit er nog steeds in. Ik heb als voetballer heel weinig verloren, misschien kan ik daarom 

niet omgaan met verlies. Wat dat betreft begrijp ik deze generatie niet. Als ik vroeger van 

een vent van vijftig verloor, zou ik me kapot schamen. Zij niet hoor. Mentaliteit is ook een 

kwaliteit, er zijn steeds minder voetballers die dat talent bezitten.”

WAAROM WAS JIJ IN DE ZAAL SUCCESVOLLER DAN OP HET VELD?
“Tot mijn twintigste combineerde ik zaal- en veldvoetbal. Ik speelde in België, daar kon dat. 

Toen ik met mijn auto op een tractor knalde, brak ik mijn knie, enkel en neus. Mijn ogen 

zaten helemaal dicht, ik zag niks meer. In het ziekenhuis begon er naast me iemand te 

bidden. Ik schrok me kapot, ik dacht: ik word bediend. Bleek dat het voor de persoon naast 

me was. Maar goed, daarna werd ik dus afgekeurd voor het veld. Toen pas besloot ik me 

volledig op de zaal te richten. Ik speelde jaren voor het Nederlands team en zag de hele 

wereld. In 1997 werd ik in Brazilië uitgeroepen tot beste zaalvoetballer van de wereld.”

JE ZULT WEL EEN FLINKE PRIJZENKAST HEBBEN.
“Nee, al mijn prijzen staan bij Joep - ook die gouden beker uit Brazilië. Joep is een fan. Ik ben 

niet gehecht aan die prijzen, dat is allemaal geweest. Ik geniet nooit lang van succes. Joep 

wel. Hij vindt die bekers geweldig. Dat is toch mooi?”

TEGENWOORDIG ZING JE DUS VOOR 
DE KOST. BEN JE DAARIN OOK ZO 
GEDREVEN?
“Ja. Als ik moet zingen, drink ik geen 

druppel. Elk optreden moet perfect zijn. 

Alleen voor voetbal en muziek kan ik die 

discipline opbrengen. Ik hoop dit nog 

een jaar of vijf te mogen doen, dan vind 

ik het mooi geweest. We hebben net een 

appartementje gekocht in Spanje, vlakbij 

Marianne Weber en pal aan het strand. 

Daar zie ik mezelf wel oud worden met 

Kees en de honden.”

JOHN IN HET KORT
John de Bever werd in 1965 geboren in 

de Sint Jorisstraat. Op zijn veertiende 

ontdekte Vader Abraham hem als zanger 

en gaf hem een platencontract. “Stond er 

ineens een gouden Porsche in de straat, 

als hij langskwam.” Van zijn eerste single 

‘Als ik later eens trouw’ werden meer dan 

100.000 exemplaren verkocht. 

Op zijn zestiende koos John voor een 

carrière in het voetbal. Hij speelde lang 

voor het Nederlands zaalvoetbalteam 

en werd in 1997 bekroond tot beste 

zaalvoetballer van de wereld. In 2006 

pakte hij de microfoon weer op. Hij zong 

onder andere met Annie Schilder en 

Marianne Weber.  

In 2009 trouwde hij met zijn manager  

Kees Stevens. Ze wonen in Den Bosch.
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Advertorial

van hier, voor hier. 

Als Pieter besluit om het melkveebedrijf van zijn vader niet over 

te nemen, weet hij niet wat hij dan wél wil. De accountancy blijkt 

niet de juiste keus. “Ik miste het ondernemen, het voelen van de 

seizoenen en het werken met mensen én dieren.” Daarom start hij 

Zorgboerderij De Elsburg op.

MENS EN DIER
“Dieren en mensen moeten hun natuurlijke gedrag kunnen laten 

zien en zich kunnen ontwikkelen”, aldus Pieter. De dieren op de 

zorgboerderij krijgen de ruimte en worden met liefde verzorgd 

door de deelnemers van de dagbesteding. Voor hen is dit werk een 

ondersteuning op hun behandeling. Ze wennen aan een dagritme, 

oefenen met sociale contacten en leren verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun taak op de boerderij. 

BOERDERIJWINKEL
Pieter wil graag produceren voor de buurman en niet voor de grote 

supermarkt. Daarom opent hij in oktober 2016 een boerderijwinkel. 

“De hele keten zo veel mogelijk in eigen hand houden, dat is onze 

uitdaging.” Voor de medewerkers werkt het motiverend om direct 

resultaat te zien van hun werk. In de boerderijwinkel worden naast 

producten van De Elsburg ook andere streekproducten verkocht, 

waaronder Hereford rundvleeskroketten, jam en eieren.

BELEVINGSBOERDERIJ
Zorgboerderij De Elsburg is een belevingsboerderij en moet een 

begrip worden in Berlicum en omgeving. Een plek waar mens en 

dier op hun plek zijn, waar je kunt genieten van de omgeving en 

mooie streekproducten kunt kopen in de boerderijwinkel.

Koeien, schapen, kippen, een kattenpension en een boerderijwinkel. Het is allemaal te 
vinden op Zorgboerderij de Elsburg. Samen met zijn vriendin Natascha Woudwij runt 
Pieter van Uden dit dagbestedingsproject voor ex-verslaafden, justitiële cliënten en 

mensen met een verstandelijke of psychische beperking.

De Elsburg | Koesteeg 17 | 5258 TN Berlicum | 06-12079044 | info@elsburg.nl | www.elsburg.nl 

Tekst Lonneke van Asseldonk  Foto Rita Dekkers

U bent van harte welkom! www.josvanboxtel.nl

JOS VAN BOXTEL GROEP
ERVAAR ONZE KRACHT!

U bent van harte welkom! www.josvanboxtel.nl

NET ALS VROEGER’

‘PRODUCTEN 
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Uit beeld
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MALEN VOOR DE HERTOG 
Al vanaf de veertiende eeuw was er een watermolen in onze 

omgeving te vinden. Hij bevond zich op de grens van Middelrode 

en Heeswijk, opdat hij bereikbaar was voor mensen uit de wijde 

omtrek. Dat was nodig, omdat boeren verplicht waren om een 

deel van hun verbouwde graan te laten vermalen in een door de 

Hertog van Brabant aangewezen molen. Deze watermolen ‘Ter 

Steen’ stond tot 1819 aan de Aa.

ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL MOLENS
De meeste molens die in Berlicum en Middelrode stonden, 

dienden voor het malen van graan. Er waren uitzonderingen. Zo 

was er bijvoorbeeld de zogenaamde ‘rosoliemolen’, waarmee 

olie uit lijnzaad geperst werd. Zowel in Middelrode als Berlicum 

stonden zulke molens. 

HEILIGE GERARDUS WAAKT OP DE ‘MOLENAARSHOF’
De molens zijn misschien voor het oog verdwenen, toch zijn 

verwijzingen naar het verleden nog altijd zichtbaar. Zo heeft 

de Muldershof in Berlicum haar straatnaam te danken aan de 

molen die er eens stond - Mulder is dialect voor molenaar. Een  

molenaar die bang was dat de overrazende storm zijn molen 

zou verwoesten, bad tot de Heilige Gerardus. In het vroegere 

Berlicum was men nog erg gelovig. Hij beloofde de heilige dat 

als de molen de storm zou overleven, hij een beeldje van de 

heilige in zijn molen zou plaatsen. Wat bleek: de molen hield 

moedig stand tijdens de storm. Alleen de wieken waaiden eraf 

en de kap brandde uit. Dus dat beeldje kwam er. Als je nu vanaf 

de Kerkwijk door de Muldershof fietst, kun je het beeldje van 

de Heilige Gerardus nog in de muur van de nieuw gebouwde 

appartementen zien zitten. 

Uit beeld

Wind
Leven
VAN DE 

Het is naast klompen, kaas, drop en Armin van Buuren 
het belangrijkste exportproduct van Nederland: de 
molen. Menig souvenirshop in Amsterdam ligt er vol 
mee. Tegenwoordig zijn de meeste molens door de 
tand des tijds al met de grond gelijk gemaakt en staan 
er slechts nog een paar voor de sier langs de kant 
van de weg te pronken, maar er was een tijd dat er 
in Berlicum en Middelrode wel acht molens stonden! 
Waai mee door de geschiedenis!
Tekst Stijn van Nuland  Foto’s Heemkundekring De Plaets
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ClickSite maakt professionele
websites betaalbaar!

Interesse? Kom eens langs! 
Je vindt ons aan de Overbeeke in Berlicum. 

De koffie staat klaar!

ClickSite
Overbeeke 10 • 5258 BL Berlicum

Tel: 073 303 00 51 • E-mail: info@clicksite.nl
www.clicksite.nl

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

Texaco van Zoggel

Clubke

Hun 100-jarig bestaan vierden ze al verschillende keren. Want wanneer Ambrosius 

is opgericht, daarover lopen de meningen uiteen. Op een punt zijn ze het echter 

roerend eens: bijen. “De prachtigste dieren die er bestaan.”
Tekst Donna van de Ven   Foto Claartje ten Have

“Momenteel hebben we negenendertig leden”, vertelt Con Smith, 
voorzitter van Ambrosius. “Elk seizoen volgen daarnaast zo’n tien 
mensen onze cursus om imker te worden. In het seizoen - van 
half maart tot eind augustus - komen we elke zaterdag samen 
op onze thuisbasis in het poortgebouw op Seldensate om de vijf 
bijenvolken die hier huizen, te verzorgen. Het is geweldig om te 
zien hoe hun enthousiasme groeit naarmate de cursus vordert.”

De imkers van Ambrosius delen een grote liefde voor de zwart-
geel gestreepte insecten. Bart van der Aa: “Het is ontzettend 
intrigerend hoe een bijenvolk werkt. Met 60.000 bijen bij elkaar 
functioneren ze als één lichaam. Elke bij weet precies wat haar 
taak is. Haar taak, want mannen zijn er alleen om de koningin 

te bevruchten. Darren worden daarom in augustus massaal 
‘geslacht’ door de werksters en worden pas in het voorjaar weer 
geboren.” 

Als imker raak je soms in bijzondere situaties verzeild. Anton 
Danen weet er alles van: “Ik werd eens gebeld door een 
camping of ik een bijenvolk wilde ophalen dat was gaan 
zwermen. Eenmaal aangekomen, bleek het te gaan om een 
nudistencamping. Terwijl een andere imker in beschermend pak 
de bijen uit de boom haalde, stonden dertig naakte mensen op 
een paar meter afstand toe te kijken. Dat verhaal vertel ik elk jaar 
nog.”

BIJENHOUDERS-
VERENIGING Sint Ambrosius Berlicum
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& EXPORT‘IMPORT’
Onder zijn petje weggedoken fietst Remon van Esch (30) door zijn 

geliefde Berlicum en Middelrode. Als bezorger van PostNL is hij elke 

dag blij hier te leven. Hij trekt zich niet zoveel aan van wat mensen 

vinden en denken, maar voelt zich wel verbonden met deze plek. 

Hij weet dat hij op mensen in zijn omgeving kan terugvallen, en dat 

geeft rust.

NIET KUNNEN AARDEN

Opgegroeid in het buitengebied, verhuisde hij naar de stad om 

te gaan samenwonen. Hij kon er niet aarden. De muren van het 

appartement kwamen op hem af. Toen het huisje van zijn oma aan 

de Heikantsehoeve vrij kwam, verhuisde hij terug. Samen met Nikki, 

ondertussen zijn vrouw, en de honden. ”We hebben vrij snel onze 

hond Yuko gehaald toen we hier gingen wonen. We zagen Gizmo 

helemaal opleven, hij is nu veel speelser”, vertelt Remon.

RUIMTE VIND IK BELANGRIJK

”Als ik naar buiten stap, zie ik de wijde omgeving. Onze buren 

wonen op 500 meter afstand. Die ruimte om me heen vind ik 

belangrijk. Ik wil mijn eigen ding kunnen doen. Ik hoef ook niet 

zo nodig de kroeg in, kijk liever een film thuis op de bank. Maar 

belangrijker voor mij is dat als je elkaar hier tegenkomt, je elkaar 

echt groet. Je loopt niet zo maar langs elkaar heen.” 

Zijn er dan echt geen nadelen aan het wonen in Mirroi?  

”Jawel, de gierlucht. Die went nooit.”

Tekst Marenna van Reijsen  Foto Andrea Tibosch

“Als iemand ’hoi’ zegt terwijl ik de post rondbreng, hoor ik 
meteen of ‘ie Brabants is. Ons dialect is zo herkenbaar. Het zorgt 

meteen voor contact.”

‘ALS JE ELKAAR HIER TEGENKOMT, 
GROET JE ELKAAR ECHT’

graag weer terug. Maar ach, zoals mijn oma al zei: ’ze bakken overal 

brood’.”

DE KERK IS WEG

“Ik voel me niet minder Berlicummer omdat ik in Vleuten woon.” En 

toch, terug naar Balkum hoeft hij niet. “Het wordt nooit meer zoals 

het was. De kerk is weg en Pastoor Pulles is er niet meer.” Dave 

steekt nog geregeld de grote rivieren over om te repeteren met zijn 

band of om familie te bezoeken. Met de auto is hij er binnen veertig 

minuten.  “En BaMi Magazine is een extra reden om even bij mijn 

ouders langs te gaan!”

“Ik krijg snel die Brabantse tongval terug als ik andere Brabanders 

spreek. Mijn kinderen valt dat meteen op.” Na jaren in de Utrechtse 

binnenstad, woont Dave nu met zijn gezin in Vleuten. Voor zijn 

werk als consultant is het ideaal om midden in het land te wonen. 

Ze wonen in een nieuwe wijk met in de straat gezinnen vanuit 

alle provincies van het land en ja ook Brabanders. En dat klikt 

prima. “Of het nu dezelfde levensfase met jonge kinderen is of die 

Brabantse gezelligheid, ik voel me hier prima thuis.” 

DICHTBIJ HET BUITENGEBIED

Zonder kinderen was Dave misschien wel in de stad gebleven. 

Maar met zijn gezin wilde hij weer dichtbij het buitengebied wonen. 

“We zijn allebei opgegroeid in een klein dorp en wilden dat gevoel 

Tekst Marenna van Reijsen  Foto Dave Hoevenaars

“Houdoe”, zegt Dave Hoevenaars (40) enthousiast als wij ons 
gesprek beëindigen. De Brabantse taal is hij niet verleerd in de 

bijna 20 jaar die hij boven de rivieren woont. 

‘IK VOEL ME NIET MINDER BERLICUMMER 
OMDAT IK IN VLEUTEN WOON’
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Oldtimers ontberen het moderne rijcomfort en de bezitter 
sleutelt zich suf. Toch houden vele liefhebbers dit stuk 

cultureel erfgoed zonder subsidie levend. Ruim baan voor deze 
tijdmachines op vier wielen. Of drie.

Tekst Erwin Frunt en Edwin Timmers  Foto’s Esmée Franken

PRUTTEL
vroemPRUTTELVroem
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Naam: Eugenie Bloks  Auto: MG MGB  Bouwjaar: 1968
“Mijn vrouw Hanny Kropman restaureerde deze auto helemaal zelf. Ze kocht hem begin jaren ‘90 in Californië waar hij als 

kippenhok dienstdeed. We bouwden een huis op de Volder met een dubbele garage zodat de MGB opgebouwd kon worden. 

In 1995, het huis was klaar, begon Hanny met de restauratie. Drie jaar lang werkte ze er iedere vrijdag aan. Op 27 juni 1998 

was hij klaar voor de keuring van de RDW. De keurmeesters verbaasden zich over de uitstekende staat van de auto. Hanny 

overleed in 2010 en sindsdien rijd ik er zo’n zeshonderd kilometer per jaar mee, alleen bij mooi weer. Hij trekt een hoop 

bekijks. Bij iedere fotoshoot komt er zo een hoop volk op af. ”

Naam: Roland van de Valk  Auto: Simca 1000 Rally (replica)   Bouwjaar: 1974
“Ik ben de tweede eigenaar van deze auto, die ik in 2005 in originele staat kocht. Er stond pas 52.000 kilometer op de teller. 

Na het zoveelste gesprek met Teun van Santvoort over de Noordkaap Challenge, besloten we ons in te schrijven. Dit was een 

stok achter de deur om de restauratie af te ronden. Ik paste hem aan, zodat hij beter rijdt en betrouwbaarder is. In feite is 

het een oude auto die rijdt als een moderne wagen. De Noordkaap Challenge was de ultieme rit. Zo’n 7500 kilometer door 

het koude Scandinavië met als doel het bereiken van het meest Noordelijke puntje van Europa, de Noorkaap. Ruim vijftig 

auto’s, waaronder twee oldtimers. De hele rit reden we zonder technische problemen. Ik heb de smaak te pakken en hoop 

nog veel mooie ritten en klassieke rallys te rijden. 

met moderne trekken'‘EEN OUDJE 
KIPPENHOK’

Gekocht als'
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VOOR EEN RALLY’
Naam: Ton van der Laan  Auto: Alfa Romeo 2000 GTV Bouwjaar: 1972

Eigenlijk te mooi
“Ik heb deze auto nu zo’n vier jaar in bezit. Jaarlijks rijd ik er een krappe tweeduizend kilometer mee, voornamelijk in 

de omgeving. Toen ik hem kocht, was hij mooi van ver, maar verre van mooi. Na de aankoop is zowat alles vernieuwd. 

Het interieur, de motor en de achterkant, want deze was bijna compleet weggeroest. Ik kocht de Alfa indertijd om er de 

Horneland Rally mee te rijden. Hoewel ik hem na het opknappen eigenlijk veel te mooi vond om er deze internationale rally 

voor klassieke auto’s mee te rijden. Zo gauw mijn andere auto – een Peugeot 504 Coupé uit 1975 – is opgeknapt, ga ik in 

een rally van Nederland naar Beijing rijden. De heenweg samen met mijn vrouw. Mijn dochter heeft haar plekje voor de 

terugweg gereserveerd.“

Naam: Chris van Rooij  Auto: Messerschmitt  Bouwjaar: 1955

De mooiste 
“Ik lag met een griep in bed en dacht: ‘Ik ga zo’n auto kopen’. Zo gezegd zo gedaan. Het was een opknappertje. Niet deze 

trouwens, want die kocht ik twee jaar later, in 1997. De eerste maakte ik weer als nieuw en verkocht ik uiteindelijk aan een 

puissant rijke Duitser. ‘Ik wil de mooiste Messerschmitt van de wereld’, zei hij. ‘Die staat bij mij in de werkplaats’, antwoordde ik. 

Oldtimers zijn onderhoudsgevoelig. Maar dat is onderdeel van de hobby. Tja, waarom word je verliefd op een ding? Moeilijk te 

zeggen. Mijn moeder zei dat toen ik een jaar of vijf was, ik heel lang stond te staren naar zo’n auto in het Autotron in Drunen. 

Zou best kunnen dat de liefde daar begon, maar dat weet ik zelf niet meer. Deze kocht ik in Staphorst, via een piepkleine 

advertentie in de Telegraaf die een kennis voor me had uitgeknipt.” 

'
VAN DE WERELD’

'
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www.customsuits.eu

www.customsuits.eu

Uw specialist in exclusieve schoenen

www.customsuits.eu

Uw specialist in exclusieve schoenen

€349,-

Ontwerp uw eigen schoenen 
Inclusief bijpassende riem

Mercuriusplein 53 Berlicum - Raadhuisstraat 4b Rosmalen 

www.sinds2012.nl

Tekst Lonneke van Asseldonk Foto’s Edith Verhoeven

Het consultatiebureau. Voor de ene ouder een plek waar je als 
kersverse, zoekende vader of moeder houvast vindt. Voor de ander 

een plek van betutteling waar ze kinderen in hokjes plaatsen. 
Verpleegkundige Saskia Ensink ziet de meeste kinderen van nul tot 

negentien jaar langskomen bij het consultatiebureau in Den Durpsherd. 

‘EEN OUDER MÓET
CONSULTATIEBUREAU OF CONSTERNATIEBUREAU?

helemaal niets 
VAN MIJ’



bami I 45 I bami44

“Alle klachten die in den lande rondgaan, 

ken ik ook”, erkent Saskia. “Gelukkig hoor 

ik ze op het consultatiebureau in Berlicum 

niet veel. Zelf zie ik het consultatiebureau 

als een vraagbaak. Ik probeer helderheid 

te scheppen in de lading informatie die 

ouders vinden op internet en in boeken, 

horen uit hun omgeving of zelf al weten.”

Speciaal voor BaMi reageert Saskia op 

een aantal kritische stellingen over de 

werkwijze van het consultatiebureau. 

STELLING 1:  
HET CONSULTATIEBUREAU DENKT IN 
HOKJES, SCHEMA’S EN GRAFIEKEN.
“Er is vanuit vroeger altijd veel vanuit 

protocollen gezegd en gedacht. Zat je kind 

niet goed in de groeicurve of dronk je kind 

minder dan gemiddeld, dan werd daar wat 

van gezegd. Door ouders werd dat vaak 

gevoeld alsof er met een opgeheven wijsvingertje werd gezwaaid. Ik hoop dat mensen dat 

bij mij niet zo ervaren.”

“Toch blijkt er bij ouders behoefte te zijn aan grafieken en schema’s. We hebben weleens 

besloten om groeicurves niet meer te bespreken. Maar elk consult waarin ik ze niet besprak, 

vroegen ouders ernaar. Het gaat trouwens niet om de exacte positie op de groeicurve 

maar wel of die plek past bij het kind. Als er ineens een enorme stijging of daling in zit, 

kan dat aanleiding zijn om eens verder te kijken. Ook vragen ouders regelmatig naar 

voedingsschema’s, vooral als het hun eerste kind is. Jonge ouders hebben blijkbaar toch 

behoefte aan een richtlijn.”

STELLING 2:  
DE ADVIEZEN DIE VERSCHILLENDE CONSULTATIE BUREAUS GEVEN, ZIJN TEGENSTRIJDIG. 
“Er is vast verschil tussen consultatiebureaus. We hebben landelijke richtlijnen maar het is 

ook afhankelijk van de jeugdverpleegkundige of -arts die je treft. Ik heb van vrienden elders 

‘Jonge ouders hebben blijkbaar 
toch behoefte aan een richtlijn’

in het land weleens adviezen gehoord waarvan ik niet begrijp dat ze gegeven werden. Al 

blijft het lastig te beoordelen aangezien ik zelf niet bij het gesprek was. We proberen steeds 

meer om adviezen te geven die zo specifiek mogelijk op het kind zijn afgestemd. Een goede 

ontwikkeling, maar dat werkt verschillen in onderlinge adviezen wel in de hand.”

STELLING 3:  
HET CONSULTATIEBUREAU ZIET KINDEREN NIET ALS INDIVIDUEN.
“Met algemene schema’s kom je nergens. Elk kind is anders en heeft dus andere behoeften. 

We hebben protocollen die we volgen, maar ik verlies het kind zelf niet uit het oog. Stel een 

kind is erg dun en volgens het protocol zou het doorverwezen moeten worden naar een 

diëtist. Het kind zit prima in zijn vel, de ouders maken zich geen zorgen en er is verder geen 

enkele aanleiding om er iets achter te zoeken. Dan beslis ik, in overleg met de jeugdarts, 

soms dat een doorverwijzing niet nodig is. Daarmee volg ik niet het opgelegde protocol, 

maar kijk ik naar het kind dat ik voor me heb.”

STELLING 4:  
HET CONSULTATIEBUREAU VINDT DAT JE ALS OUDER VAN ALLES MÓET.
“Een ouder móet helemaal niets. Als consultatiebureau hebben wij vanuit de overheid de 

plicht om elk kind in beeld te hebben. We moeten aangeven of ze een consultatiebureau 

of huisarts bezoeken of niks doen. Meer niet. Of een ouder op consult komt en hoe vaak, is 

een keus van de ouder. Het mag geen ‘moetje’ zijn, want dan heeft niemand er iets aan.”

HET 
CONSULTATIEBUREAU 
is een instituut binnen de 

Jeugdgezondheidszorg. 

Jeugdartsen en 

-verpleegkundigen volgen de 

gezondheid en ontwikkeling 

van kinderen van nul tot 

negentien jaar en signaleren 

eventuele problemen. Ook 

kunnen ouders er terecht 

met al hun vragen over het 

kind en het ouderschap. 
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Online onderdelen bestellen

“Ook vaccineren móet niet. We geven als  

advies om te vaccineren en leggen uit 

waarom. Als een ouder een andere keus 

maakt, is dat prima. Ik ga dan niet ieder 

consult opnieuw weer beginnen over dat 

vaccineren om te proberen een ouder op 

andere ideeën te brengen.”

‘Uit eigen ervaring 
weet ik dat je er 
in het reguliere 
circuit soms  
niet uit komt’

STELLING 5:  
HET CONSULTATIEBUREAU IS VOORAL GERICHT OP HET SIGNALEREN VAN 
PROBLEMEN.
“Als jeugdverpleegkundige heb ik de zorgplicht om te signaleren als het ergens niet goed 

gaat met een kind. Het hoort bij mijn werk, net als dat het bij het werk van een huisarts of 

een leerkracht hoort.”

STELLING 6:  
HET CONSULTATIEBUREAU DENKT NIET BUITEN DE EIGEN KADERS.
“Alles wat niet wetenschappelijk bewezen is, mogen wij niet adviseren, zoals bijvoorbeeld 

een osteopaat. Als moeder weet ik uit eigen ervaring dat je er soms in het reguliere circuit 

niet uit komt en dat je dan naar andere mogelijkheden zoekt. Als jeugdverpleegkundige doe 

ik mijn best ouders hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen binnen de mogelijkheden die 

ik heb.”
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Wereldreis

WAAR ZIJN JULLIE NU?

Colien: We zijn in China. Over een paar dagen hebben we een ronde van 1400 kilometer 

afgelegd en zijn we terug in Canton (Guangzhou). De stad waar we drie weken geleden 

aan onze reis begonnen.  

DAT IS EEN FLINK STUK RIJDEN…

Ja! Maar wij pakken de fiets en dan doe je er nog wat langer over. Maar dat doen we 

natuurlijk niet voor niks: fietsen vinden we heerlijk. Het geeft enorm veel vrijheid. We 

zien zoveel meer van de omgeving en kunnen lekker ons eigen tempo bepalen. Zo 

kunnen we overal stoppen, foto’s maken of een kijkje nemen. Als het regent, doen we 

wel eens twee etappes op een dag. Anders ga je ook maar in een kamertje zitten, dat is 

niks voor ons. 

HOE DOE JE DAT DAN MET BAGAGE?

We nemen mee zoveel er in de fietstassen past. We hebben ieder twee voortassen, 

twee achtertassen en een stuurtas. Samen zo’n vijftien kilo. Dat zit hem vooral in alle 

fietsreparatiespullen en reserve-onderdelen die we mee moeten nemen. De wielmaten 

zijn hier anders, dus materiaal van hier past niet op onze fietsen als er iets kapot gaat. 

Een maand per jaar trekken Joep Dingemans (65) en Colien 

Willems (56) door een ander land. Meestal in Azië. In de bagage: 

spaken, gereedschap en een reserve-buitenband.

Tekst Marlie van Zoggel  Foto’s Colien Willems & Joep Dingemans

PAKKEN JULLIE THUIS OOK ALTIJD DE FIETS?

Vaak wel. Om naar het werk te gaan of voor korte vakanties of weekendjes-weg. Onze 

eerste fietsreis ging naar de Baltische staten, maar al gauw gingen we naar Azië. De 

afgelopen jaren fietsten we onder meer een maand in Vietnam, Cambodja, Bhutan (dat was 

de absolute topper) en Zuid-Korea. Dit is de tweede keer in China, maar onze eerste keer 

als routecontroleurs.

EH, ROUTECONTROLEURS?

Voor een reisorganisatie met fietsreizen in Azië controleren we een bestaande route, 

die updaten we en zetten het op GPS. Tijdens het fietsen spreken we alles in op een 

voicerecorder en ‘s avonds werken we de etappe uit. 

DAT KLINKT BIJNA MEER ALS WERK, DAN 

ALS VAKANTIE..

Het is erg druk, maar bevalt goed! Vanaf 

2018 maken we, behalve de jaarlijkse reis 

als routecontroleur, ook nog een lange 

fietsreis voor onszelf. Dan kunnen we zelf 

bepalen waar we heen gaan. Een ding staat 

vast: vanaf volgend jaar zitten wij twee tot 

drie maanden per jaar op de fiets! 

Thuis: 
Berlicum

Uit: 
China

trappend DE
WERELD OVERWERELD OVER

trappend DE
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Binnenblieken

Ze gaan waar de wind hun brengt, maar wilden voor hun kinderen een 

vaste basis: Het werd Berlicum. Teis en Erika Albers betrokken één van 

de pittoreske huisjes van de Twaalf Apostelen op de Veedijk.  

Tekst Nieke van Broekhoven  Foto Rita Dekkers

IN   BERLICUM
Alles gevonden  

Het zijn rasechte Brabanders, oorspronkelijk uit Drunen en Oud-Heusden. Na een tijd in Wijk en Aalburg - tussen twee drukbezochte 

kerken in - te hebben gewoond met zoons Ot en Jacob zochten ze een woonplek met veel groen en rust maar toch ook gezelligheid. En 

dichtbij de culturele bezienswaardigheden van de stad. Ze zochten in meerdere dorpen, waaronder Vught. “Daar werd ik gek van de 

spoorlijn”, zegt Teis lachend. De combinatie van hun wensfactoren vonden ze allemaal in Berlicum. 
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�e��val

8
9

juli

Zaterdag van 18.00 uur tot 01.00 uur met o.a. 
Joel Borelli (crazy piano’s) en The Fabulous 90’s DJ’s
Zondag van 13.00 uur tot 21.00 uur met o.a. 
Harrie van Grinsven, Topband Fragment, 
De Snollebollekes en 
Dansado de feestneger 

Locatie:      @eetcafedeprins Burg. Godschalxsplein Berlicum

gra�s en��

diverse ��od�tands 

Prins

“Ik kreeg een alert op mijn telefoon van de makelaar over een mooie oude woning uit 1910”, 

vertelt Teis. “Het stond nog maar één dag online en we voelden dat dit snel weg zou zijn. 

We zijn vlug gaan kijken en zeiden meteen ja.  Vooral vanwege de historie van 

’Vanwege de historische waarde 
moet de voorkant van het huis 
intact blijven’ 

het huis en de tuin. Precies wat we wilden voor onze kinderen. Ons andere huis was op 

dat moment al verkocht, dus dit heeft vast zo moeten zijn. We hoefden er haast niks aan 

te doen. Alleen een nieuwe vloer, wat verven en wat kastjes verplaatsen.” De woning maakt 

deel uit van de Twaalf Apostelen-huizen. 

Het eerste sociale huurwoningenproject van de oude woningbouwvereniging ‘Volksbelang’ 

verdeeld over de Nederhof en de Veedijk. Doordat de huisjes een homogene uitstraling 

hebben, ondanks dat ze allen verschillen, zijn de woningen van grote historische waarde. 

Daarom moet de voorkant intact blijven. 

De oorspronkelijke bouwelementen de 

kelder en de deuren. Op dit huis na zijn het 

nog immer huurwoningen.  

EEN EIGEN ‘MAN CAVE’

Teis: “Ons huis heeft een scandinavische 

inrichting maar dan aangevuld met vrolijke 

kleuren. Eén van de meest waardevolle 

dingen voor ons is de dressoirkast van 

Erika’s oma.” Erika vult aan: “We waren 

allemaal meteen weg van de achtertuin.” 

Het lijken van buitenaf kleine huisjes, maar 

dat valt mee en er zit een ontzettend diepe 

tuin achter. Ik vind de grootte van de tuin 

eigenlijk belangrijker dan die van het huis. 

En we hebben geen inkijk. De tuin is echt 

mijn favoriete plek.”
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‘Waar ons 
gezin is, 

daar is ons 
thuis’

‘Sinds we hier wonen, 
kreeg ik nieuwe 
energie 

Teis vertelt dat hij blij is dat ze geen voortuin 

hebben. “Je zit er nooit en het kost allemaal 

extra werk. Nou staan de fietsen daar. Wel zo 

praktisch. Erika’s domein is de tuin, het mijne 

het atelier achterin de tuin waar vroeger het 

vee stond.” “Zijn man cave”, grapt Erika. “Zo 

hip is het niet. Maar het is wel echt mijn plek. 

Daar kan ik een beetje fotograferen, zagen, 

schilderen en muziek maken”, zegt Teis. “Ik vind 

het fijn voor hem dat hij zijn eigen plek heeft. 

Bijkomend voordeel is dat de verfvlekken niet 

meer op de grond of het stucwerk zitten, zoals 

in het vorige huis” lacht Erika. Teis: “We kozen 

er bewust voor de jongens naar de vrije school 

in Den Bosch te laten gaan. We kunnen ons 

goed vinden in deze manier van onderwijs. 

Aangezien Erika als lerares werkt en ik als 

grafisch designer veel vanuit huis werk, haal en 

breng ik de jongens elke dag. Mijn computer 

staat middenin de woonkamer. Dat is wel druk, 

want de jongens zijn altijd vroeg uit school en 

rennen rond, maar dat gaat prima en is vooral 

erg gezellig. Ik kreeg sinds we hier wonen echt 

nieuwe energie.”

“De jongens waren snel gewend. Zeker toen 

de vorige bewoners hun trampoline lieten 

staan”, lacht Erika. “Ze kunnen uren in de tuin 

spelen. Vooral Jacob is gek op het kippenhok. 

Hij gaat altijd op zoek naar eitjes. We hebben 

alleen geen haan, dus bestellen we eitjes per 

post en leggen we ze gewoon onder de kip. 

Het is fijn dat de jongens nu opgroeien in 

zo’n groene omgeving. We hechten waarde 

aan een biologische levensstijl. Dat voeren 

we door in de opvoeding. We gebruiken 
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BLOEMBOETIEK FUCHSIA

SWEET HAPPINESS

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

BLOEMEN
ABONNEMENT

20% KORTING
BIJ JE EERSTE 

ABONNEMENT

Verse bloemen bij jou thuis bezorgt
 AANGESNEDEN EN INCLUSIEF LEENVAAS  

biologische producten en hebben een 

duurzame levensstijl. We lieten kortgeleden 

een duurzaamheidsonderzoek doen. Ondanks 

dat het een oud huis is, was alles al heel goed 

geïsoleerd.” 

‘Zoiets moderns 
hadden we hier niet 
verwacht’ 

OUD HUIS MET EEN MODERN RANDJE

Teis: “Het kenmerkende van dit huis is dat 

er geen zolder is en een relatief kleine 

bovenverdieping. Het had wel een hele speciale 

infrarood douche toen we het huis kochten. 

Zoiets moderns hadden we niet verwacht.” 

Jongste zoon Jacob koos vanaf een foto - voordat 

ze het huis kochten - voor het kleinste kamertje. 

“Dat wilde hij per se. Zijn bed is zijn favoriete 

plek. En de trampoline natuurlijk”, laat Erika 

weten. “We hebben het erg naar ons zin in dit 

huis. Berlicum is een fijn en gezellig dorp met 

leuke mensen. We zijn zelf niet heel honkvast, 

dus wie weet vertrekken we weer ergens anders 

heen als de kinderen groot zijn. Maar tijdens 

hun jeugd vinden we een vaste en veilige basis 

belangrijk.” Teis: “Het leven is toevallig. Zo zijn 

we hier gekomen, maar wie weet voor hoe lang.” 

Erika: “Thuis wordt voor ons niet gedefinieerd 

door een huis. Waar ons gezin is, daar is ons 

thuis.”
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Gruts

                     Wilma (55) en Eric Scholl (59) verkochten in 2006 hun camping 

‘De Hooghe Heide’ voor een mooie prijs. Ze konden ervan rentenieren en besloten 

hun tijd te steken in het opleiden van speurhonden. Met succes, getuige de 

recente kampioenstitel.

Tekst Tom Grosfeld  Foto Teis Albers

“Een speurhond opleiden kost veel denkwerk”, zegt Eric. “Begrijpen hoe de hond op je reageert. Waarom hij zo op je reageert. Het 

mooie van honden is dat je ze alles kunt leren. Het zijn egoïstische beestjes. Voor alles wat ze doen, willen ze iets terug. Een beloning. 

Daardoor kun je ze leren wat je maar wilt.” 

SPORTEN MET grote,lieve stinkerds
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www.lunenburgautos.nl  |  Sassenheimseweg 64  |  5258 HL Berlicum
Tel: 073-5033694  |  info@lunenburgautos.nl  |  

Al 30 jaar is Lunenburg Auto’s uw bedrijf voor:

1987

2017

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

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

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

GESPECIALISEERD IN ONTWERP 
EN EXCLUSIEF TEGELWERK

Eric spaarde als jonge jongen niet voor een brommer of auto, maar voor een hond. Op zijn 

veertiende had hij genoeg geld bij elkaar gesprokkeld en kocht hij zijn eerste viervoeter. 

Zijn liefde voor honden lijkt aangeboren. Bij Wilma ontwikkelde die liefde zich pas op latere 

leeftijd. Ze was begin twintig toen ze ging samenwonen met Eric en zei stellig: “Er komt hier 

geen hond in huis!” Haar verzet was snel gebroken toen ze op een dag ziek thuis zat. Na 

een paar dagen miste ze gezelligheid in huis en vertelde ze Eric dat ze een hondje wilde. Hij 

besloot snel te handelen, voordat Wilma zich bedacht. “Een halfuur later zaten we met zo’n 

grote stinkerd in huis. Een Rottweilerpup. Zo is het begonnen”, zegt Eric trots.

 

NEDERLANDS KAMPIOEN

Toen Wilma eenmaal overstag was, leefden er altijd wel twee à drie honden in huize 

Scholl. Ongeveer zeven jaar geleden besloten Eric en Wilma eens langs te gaan bij een 

hondensportclub in de buurt. Eric was op slag enthousiast en besloot zich actief bezig te 

houden met het trainen van speurhonden. Wilma ontwikkelde interesse voor de africhting 

en ging deelnemen aan speurhondentraining. Samen behaalden ze alle benodigde 

certificaten die toegang verlenen tot deelname aan het NK speurhonden.” Daarna ging 

het snel. Eric fokte nestjes, leidde de speurhonden op en Wilma begon mee te doen 

aan wedstrijden. “Het is een moeilijke sport, maar we hebben geluk gehad met onze 

hondenvereniging. Onze voorzitter, Ad Verstijnen, heeft ontzettend veel knowhow en 

leerde ons het vak tot in de kneepjes. Dat gaf ons een voorsprong op de rest en leidde er 

uiteindelijk toe dat ik vorig jaar het NK speurhonden won en Eric Brabants Kampioen werd”, 

zegt Wilma. 

BEKENDE BLAFFERS

Maar het was niet altijd gemakkelijk voor Wilma. “Ik moest echt langzaam in het vak rollen. 

De hond was er klaar voor, ik moest nog klaargestoomd worden.” Eric voegt toe dat het 

oefening vergt om je hond te kunnen ‘lezen’. “Er is een onderdeel waarbij je samen met je 

speurhond een groot bos moet afstruinen, opzoek naar een moordwapen met menselijke 

geur. Je moet aanvoelen of de hond op het goede spoor zit of dat hij de geur kwijt is.” Wilma 

heeft vaak op het punt gestaan ermee te stoppen. “Uiteindelijk heb ik doorgezet en Eric 

speelde daarin een belangrijke rol.” 

Wilma en Eric houden niet alle honden die ze fokken. De beste speurhonden gebruiken 

ze als fokmateriaal en voor wedstrijden. De rest wordt verkocht aan de politie, het leger of 

bedrijven. “We krijgen ontzettend goede recensies en verkochten de honden ondertussen 

aan jan en alleman”, zegt Eric. “Nu zien we weleens een hond van ons bij Hart van 

Nederland of Opsporing verzocht. Dat is geweldig om te zien.”
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Jonge mensen, grote dromen

DIEKE: HOE WORD JE POLITIEAGENT?

Ronny: “Eerst schrijf je een brief om te solliciteren. Als die goed is, mag je op 

gesprek. Vervolgens krijg je een medische keuring en moet je een sporttest doen. 

Daarmee testen we of je goed kunt klimmen, zwemmen en hoe hard je kunt 

lopen. Doe je dat allemaal goed, dan ga je naar de politieschool. Aan het einde van 

de opleiding loop je stage en draai je volledig mee als agent. Kun jij eigenlijk hard 

rennen?” Dieke aarzelt geen moment en laat de agent zien wat ze in huis heeft. Ze 

trekt een sprintje en rent het denkbeeldige parcours zo hard als ze kan. Met de 

snelheid zit het wel goed. 

Het is een indrukwekkend gezicht: onze wijkagent 

Ronny van Oort, ruim twee meter, volledig in 

uniform. Vooral voor de zesjarige Dieke. Het wordt 

nog indrukwekkender als ze achter het stuur van 

de politiewagen mag plaatsnemen. Sirenes aan, een 

omroep via de megafoon: de spanning stijgt, en het 

plezier ook. Na een afwachtend begin brandt ze los. 
Tekst Donna van de Ven  Foto’s Claartje ten Have

BEN JE OOIT BANG? 

“Niet snel, maar soms het gebeurt wel eens. Bijvoorbeeld als we echt in een 

gevaarlijke situatie zitten. Gelukkig hebben we altijd beschermende kleding aan 

en dragen we een extra harnas als dat nodig is. We zorgen er allereerst voor dat 

we zelf veilig zijn. Het is niet erg als je af en toe bang bent, want dan let je extra 

goed op.” Dieke reageert: “Ik ben nergens bang voor.”

Even later laat Ronny zijn uitrusting zien aan Dieke. In de kofferbak ligt zijn 

harnas, dat ze uiteraard even aan mag. Ook het schild wordt tevoorschijn 

gehaald. Agent Ronny houdt het vast en Dieke ziet haar kans. “Mag ik daar eens 

tegenaan schoppen?” 

Dieke aarzelt geen 
moment en laat de agent 
zien wat ze in huis heeft

“IK BEN nergens
“Zullen we mama in de boeien slaan?” Alleen kijken was al leuk, 

maar nu wordt het extra spannend voor Dieke van den Berg. Agent Ronny 
gaat meteen aan de slag. Dieke kijkt toe, terwijl haar moeder met de handen 

op de rug geboeid wordt. Zodra mama weer bevrijd is, staat Diekes besluit 
vaster dan ooit: ze wil later politieagent worden. 

bang VOOR”



Met de toestemming op zak gooit ze al haar kracht achter de karatetrap. “Doet dat 

pijn?” Ronny: “Bij mij niet, want ik heb het schild vast. Ik denk eerder dat jij zere tenen 

hebt nu.” Dat moet Dieke beamen.

WAT VIND JE HET LEUKST AAN POLITIEAGENT ZIJN?

“Het leukst vind ik om samen te werken met de andere agenten en om mensen te 

helpen. Ik weet nooit wat ik vandaag ga meemaken, dat maakt het spannend om bij de 

politie te werken.”

HOE KEN JE ALLE REGELS?

“Die leer je op de politieschool. In de 

boeken staan alle regels waar mensen zich 

aan moeten houden in Nederland. Het 

belangrijkste is  om te weten wat je wel en 

niet mag als agent. Als je dat weet, komt 

het meestal wel goed.”

Dan stelt Ronny de hamvraag aan Dieke: 

“Waarom wil jij eigenlijk politieagent 

worden?” Haar antwoord is kort maar 

krachtig: “Om boeven te vangen.”

‘Op school luister je 
naar de juf of meneer, 
op straat naar de politie’

EN WAT VIND JE HET MINST LEUK?

“Het naarste is als er mensen overlijden. Nog erger is eigenlijk om de familie te moeten 

vertellen dat er iemand dood is. Dat vind ik echt het minst leuke aan politieagent zijn.”

WAAROM IS DE POLITIE EIGENLIJK BELANGRIJK?

“De politie zorgt ervoor dat alle mensen zich aan de regels houden. Op school luister je 

naar de juf of meneer, op straat naar de politie. We zorgen ervoor dat alles goed, rustig 

en veilig verloopt. We handhaven de openbare orde, zoals dat zo mooi heet.”



 I bami66

“Ik werd onwel tijdens het ontbijt. Mijn moeder stuurde me naar bed. In de hal zakte ik in 

elkaar, daarna ging het razendsnel.” Zittend aan haar keukentafel blikt Nellie terug: Hoewel 

het al vierenveertig jaar geleden gebeurde, ervaart ze het nog als de dag van gisteren. 

“Ik voelde mezelf wegglijden. Via mijn hoofd werd ik mijn lichaam uitgezogen en zag mezelf 

op de grond liggen. Ik wilde roepen, maar dat lukte niet. Ik kon niets. Eng vond ik het niet, 

want ik voelde een rust over me heen komen en wist dat het goed was. Ik kwam in een 

grenzeloze ruimte terecht en zag een prachtig fel licht, rood en geel van kleur. Ik kon in 

dat licht kijken, het verblindde me niet, zoals de zon dat kan doen. Het was zo intens mooi. 

Liefde viel als een warme deken over me heen. Mijn lichaam voelde ik tot stof worden. Ik 

had mijn lichaam niet bij me, alleen mijn geest was daar. Uitleggen hoe dat precies is, kan ik 

niet. Je moet het meegemaakt hebben om te weten hoe het voelt.”

‘Uitleggen kan niet, je moet 
het meegemaakt hebben om  
te begrijpen’

Nellie Vogels – Van Roosmalen (66) had op haar tweeëntwintigste een  
bijna-doodervaring (BDE). Zeven jaar lang zweeg ze erover. Nog steeds schreeuwt 

ze het niet van de daken. Voor BaMi maakt ze een uitzondering. “Het zou mooi 
zijn als ik iemand over de streep kan helpen om er ook over te vertellen.”

Tekst Nanneke van Drunen  Foto’s Claartje ten Have

EEN RIJKDOM EN EEN LAST

“Mijn BDE zie ik als een enorme rijkdom, 

terwijl het ook een enorme last is 

(geweest). Het veranderde me. De natuur 

is mijn vriend geworden, omdat die even 

puur is als daar. Mijn intuïtie werd sterker 

en ik begrijp anderen beter, kan beter 

invoelen. Dat helpt me enorm in mijn 

werk als verzorgende. Ik geniet meer van 

kleine dingen en het mooie in mijn leven. 

Dat weegt, gelukkig, zwaarder dan de 

momenten waarop ik me eenzaam en 

onbegrepen voel en terug wil naar daar.”

Heb jij iets soortgelijks meegemaakt en wil je 

daar met Nellie over praten? Stuur dan een 

mail naar nvanroosmalen@hotmail.nl. 

ZWIJGEN

“In de kamer op de bank werd ik wakker. Ik durfde niemand te vertellen wat ik had 

meegemaakt. Ik was in de war en bang dat ik gek geworden was, maar kon dat voor mezelf 

weerleggen. Toch zweeg ik erover waardoor ik me heel eenzaam en schuldig voelde. Ik 

wilde, en wil, namelijk terug naar die plek vol liefde, vrede en licht. 

Zeven jaar later was ik op een avond alleen thuis toen ik het programma ‘bestaan er 

engelen?’ op televisie zag. De verhalen van die mensen kwamen overeen met het mijne. Ik 

slaakte een zucht van verlichting. Ik was niet de enige die dit overkomen was. Ik vertelde het 

mijn directe omgeving. Zij kunnen er weinig mee. Dat snap ik. Daarna ben ik op zoek gegaan 

naar informatie en zocht ik contact met lotgenoten. Zij herkennen de hang naar de liefde en 

geborgenheid van die andere wereld.”

‘IK WERD

UITGEZOGEN
MIJN LICHAAM

MEZELF LIGGEN’
EN ZAG
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Kijk op onze website voor de nieuwe brochure

Particuliere- en bedrijfscatering 
Al uw aangelegenheden, uniek en op maat!

www.vanzoggelcatering.nl - 073 594 2085

 Passie 

voor

ontzorgen!

MARLIEKE JANSEN, HUISARTS:

“Het fenomeen BDE vind ik interessant en intrigerend. Ik geloof dat het 
bestaat, maar wetenschappelijk gezien is het fenomeen nog niet goed 
ontrafeld. Dat komt doordat de hersenen enorm complex zijn en we er nog 
maar weinig over weten.  
In 2013 is er voor het eerst een Amerikaans onderzoek bij ratten gedaan. 
Daarbij is er bewijs gevonden dat er in de hersenen iets bijzonders 
plaatsvond na de klinische dood. Tijdens dat onderzoek is bij negen ratten 
het hart stil gezet. Een hersenfilmpje (EEG) liet daarna bij alle ratten extreme 
hersenactiviteit zien, meer nog dan bij normaal bewustzijn. Daarbij werd 
onder andere het visuele deel van de hersenen gestimuleerd, wat mogelijk 
het licht kan verklaren waarover veel mensen spreken. Niet iedereen met een 
BDE had een hartstilstand, maar mogelijk kunnen ook andere triggers deze 
situatie in de hersenen opwekken. Dit onderzoek vormt slechts een klein 
begin van een neurofysiologische verklaring. Mogelijk kan onderzoek in de 
toekomst meer verklaringen geven, die wetenschappelijk onderbouwd zijn. 
Feit blijft dat het bijzonder intrigerend is dat zoveel mensen verspreid over 
de wereld dezelfde ervaringen met intense gevoelens beschrijven.” 

SASKIA CHATILLON, MEDIUM EN LIFE COACH:

“Plato schreef in de 5e eeuw voor Christus al over het verschijnsel BDE, al 
lijkt het van de medische wereld bijna niet te mogen bestaan. Terwijl de 
medische wereld juist zorgt voor meer bijna-doodervaringen. Meer mensen 
worden, met succes, gereanimeerd en hebben tijdens dat proces een BDE. 
Wereldwijd onderzoek laat zien dat er twaalf kenmerken zijn voor een 
BDE, zoals een gevoel van rust en liefde ervaren, (een tunnel) licht zien of 
overleden dierbaren ontmoeten. Twee procent van de bevolking maakt 
het mee (volgens Amerikaanse en Duitse enquêtes en een Australisch 
onderzoek, zie netwerknde.nl, red.), dat betekent 340.000 mensen in 
Nederland. Helaas durven velen er niet over te praten. Daardoor lijkt het 
zeldzamer dan dat het is. We hebben niet echt een verklaring voor een BDE, 
maar zien het als een spontane ervaring in de spirituele wereld. Iedereen 
heeft een fysiek lijf en een energetisch lijf. Je ziel huist in dat energetisch 
lichaam. Na je dood blijft dat over. Het herbergt al je herinneringen en 
gedachten. Je bewustzijn zit dus niet in je hersenen, maar in je energetisch 
lichaam. Tijdens een BDE krijg je een ‘voorproefje’ van de spirituele wereld. 
Als het jouw tijd nog niet is, ga je terug in je fysieke lichaam. Vaak met de 
wetenschap waartoe je hier op aarde bent, wat jouw taak is.” 

‘Een BDE wordt medisch (nog) niet begrepen’

‘Een BDE is een ‘voorproefje’ van de 
spirituele wereld’
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Sassenheimseweg 76
5258 HL Berlicum (NB)
Tel. 073 - 503 12 24
www.autopuntvanherpen.nl Wij doen alles voor uw auto

“Eén punt voor al    
uw autozaken”

Advertorial

Iedereen kent de witte bussen met blauwe 

opdruk van Steenbergen Bouwwerken. 

Vaak hangt er een aanhangwagen 

vol bouwmaterialen achter. Jeroen 

van Schijndel benadrukt de roots van 

Steenbergen. De meeste werknemers 

komen uit de buurt en zijn trots op wat ze 

in en om het dorp gebouwd hebben. “Je 

staat er van te kijken hoeveel werk, groot en 

klein, onze vaklui hier in de loop van bijna 

een halve eeuw gemaakt hebben.” 

Jeroen erkent de voordelen van de 

prefab-woningbouw, maar denkt dat 

de traditionele woningbouw een groot 

Steenbergen Bouwwerken
Milrooijseweg 41

info@steenbergen-bouw.nl
www.steenbergen-bouw.nl

5258 KG Berlicum
073 - 503 25 27

deel van Steenbergens klanten nog altijd 

het beste past. “Tijdens het bouwproces 

maakt de klant keuzes voor het leven. Het 

traditionele bouwen sluit hier beter op aan. 

Het is flexibeler, omdat kleine wijzigingen 

op de plannen veel gemakkelijker zijn 

door te voeren.” Steenbergen was een 

van de eerste in Nederland die bouwt met 

duurzame bouwstenen. 

Het gaat om de mantelsteen, die sinds 

enkele jaren in het pakket zit. “Deze stenen 

sluiten perfect aan bij de toenemende 

isolatie-eisen van de gemeente. De 

mantelsteen bestaat al zestig jaar en 

bewees zich in die tijd ruimschoots. In 

Nederland is het betrekkelijk nieuw. Toch 

bouwden we al zeventien huizen met deze 

duurzame steen.” 

Met zowat vijftig jaar ervaring voelt dit 

bedrijf haarfijn aan welke innovaties 

kansrijk zijn. “De mantelsteen heeft de 

toekomst”, besluit Jeroen. “We bouwen voor 

de huidige generatie en de generaties die 

na ons komen.” Duurzaam en solide: op 

Steenbergen kun je bouwen.

Tekst Erwin Frunt & Marlie van Zoggel  Foto Edith Verhoef

Bouwen is prachtig! Als Jeroen van Schijndel over zijn vak vertelt, wil je dezelfde dag 
nog aan je droomhuis beginnen. Jeroen leidt de woningbouwtak van Steenbergen 

Bouwwerken. “Wist je dat wij naast nieuwbouwwoningen en bedrijfshallen ook veel 
verbouwingen van woningen doen? Evenals renovaties en kleine reparaties, zoals 

het vervangen van een kozijn.”

GROTE EN HET KLEINE WERK
HET bouwbedrijf VOOR HET 
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SHOP &
SUPPORT
S W E A T E R S  -  T O P S  -  P O S T E R S

Gespot

Na enkele grauwe dagen waarin de temperaturen langzaam richting het nulpunt 

kelderden, schijnt vandaag het zonnetje weer eens. We fietsen daarom lekker 

door het buitengebied van Berlicum en zien in de verte plots een oude boerderij. 

Het lijkt alsof twee vrouwen genieten in een zonovergoten tuin.  

We treffen daar Lieke Quirijns, die samen met haar schoonzus Carolien met een 

koffietje in de tuin zit. Lieke is net wakker en enigszins overrompeld door ons 

plotselinge bezoek, maar ze herpakt zich snel en voorziet ons van een heerlijk 

bakje koffie. Terwijl we in de tuin gezamenlijk aan onze ‘tan’ werken, vertelt Lieke 

dat ze deze boerderij drie jaar geleden samen met haar man kocht.

“Vroeger woonden we in ’s-Hertogenbosch op een boot aan de Brede Haven. We 

zaten midden in de stad, maar hadden toch veel rust en contact met de natuur”, 

vertelt Lieke. “Uiteindelijk werd het daar te klein voor ons, want ons gezinnetje 

breidde zich uit. Anders hadden we daar de rest van ons leven gewoond.” Lieke en 

haar man verhuisden naar Berlicum, maar vonden daar nooit het gevoel van rust 

De Berlicumse polder
zondag 30 april 10:40 uur

Tekst Tom Grosfeld  Foto Edith Verhoeven

en contact met de natuur dat ze op de boot 

ervoeren. “Totdat we deze boerderij kochten. 

Op de eerste dag was dat gevoel meteen terug. 

Alsof we opnieuw op onze boot aan de Brede 

Haven zaten.” 

“Familieleden verklaarden ons voor gek. We 

woonden prima en kochten een boerderij 

waar we misschien wel tien jaar aan moeten 

verbouwen. Nu zien zij ook hoe gelukkig we 

hier zijn. We hebben opnieuw ruimte en rust. 

Omringd door weilanden, die nu nog kaal 

zijn, maar waar we maïs op gaan verbouwen. 

Zo creëren we een natuurlijke schutting en 

voorkomen we dat we in de toekomst zomaar 

‘gespot’ worden in onze tuin”, lacht Lieke. 



Autobedrijf Hanenberg
Hooghei 5   5258 SX   Berlicum

T  073 503 2249   E  info@autobedrijfhanenberg.nl

WWW.AUTOBEDRIJFHANENBERG.NL

AIRCO ONDERHOUDSBEURT 

INCLUSIEF  GRATIS 
VAKANTIECHECK VOOR UW AUTO!

Verversen van het koudemiddel van uw 
aircosysteem (voor alle merken).

€79,95
Aanbieding geldig t/m 31 juli

van €114,90 voor



Verzorgd wonen, logeren 
of herstellen?
Dat kan bij Laverhof!

U kunt bij Laverhof o.a. terecht:
• voor herstel na een ziekenhuisopname 
•  wanneer uw vaste mantelzorger tijdelijk afwezig is, 
 bijvoorbeeld door vakantie, ziekte of om even ‘op 
 adem’ te komen
• wanneer u tijdelijk meer zorg nodig heeft

Voelt u zich thuis onveilig?
U kunt bij Laverhof een appartement huren 
en gebruikmaken van onze zorg- en dienstverlening. 

Ons cliëntservicebureau staat voor u klaar
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met ons cliëntservicebureau in Heeswijk, bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, 
telefoon 0413 - 29 81 13, 
e-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl.

www.laverhof.nl


