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VALS ALARM
“Er is hier een ambulanceman langs geweest en
die heeft er drie meegenomen”, appte Erwin Frunt
doodgemoedereerd. Wat?! Het bleek vals alarm. Het
ambulancepersoneel was gewoon heel blij met hun
artikel in BaMi 18 en parkeerde hun ziekenauto even
op de stoep bij Erwin voor het oppikken van wat
extra exemplaren.
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lijn 158
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Zeggen dat je eigenlijk nooit met de bus reist
en vervolgens door de redactie voor de tweede
keer gespot worden bij de bushalte op het
Mercuriusplein. Dit overkwam Marjanka en haar
dochter Jasmijn, die twee edities terug de hoofdrol
hadden in Lijn 158. In de bus draaide Marjanka zich
opeens met een big smile naar de BaMi-reporters
toe: “We hebben zoveel leuke reacties gehad!”
4 I bami

Nieuw record
“Ik ben even weg voor een interview!” De partners
van BaMi-schrijvers geloven dat ‘even’ allang niet

meer. Niet zelden ben je twee tot drie uur onder de
pannen. Nanneke en Claartje vestigden een nieuw
record. In totaal luisterden ze vijf uur lang met open
mond naar de fantastische verhalen van Marcel
Veldt. En nog was het niet genoeg. “Kan er zo nog een
week mee aan tafel zitten!” liet een van hen weten.
Volgende keer misschien een camper meenemen.

lein bier
K
GROOT SUCCES
De slijter sleet in slechts één dag zijn voorraad

BaMi-bier. Het vermelden waard, vinden wij. Ons
bierbevoorradingsteam loste deze kortstondige
en zeer plaatselijke schaarste kordaat op met
een nieuwe lading.

IN EEN HUUKSKE
SPIERTSEN
Om duidelijk te maken dat men zich
vroeger nogal eens verveelde als de
zon achter de horizon verdwenen was,
gebruikte één van de geïnterviewden
voor deze editie de volgende
uitdrukking: “Vruuger zaten ze ’s
avonds mar wa in een huukske te
spiertsen.” Pruimtabak was een vrij
algemeen gebruikt
genotsmiddel. Het
genot ging gepaard
met de productie
van veel speeksel,
dat met een
boog in een
bakje in de hoek
van de kamer
werd gespogen.
Tegenwoordig
leest men de BaMi om
verveling tegen te gaan.

Achter

DE SCHERMEN
Negen mensen rondom een
tafel, allemaal betrokken bij de
totstandkoming van het artikel voor de
rubriek Jonge mensen, grote dromen
verderop in deze editie. Soms komt er
heel wat bij kijken.
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TOETJE VOORAF

Een blik op wat is geweest en nog komen gaat

VIJFTIG TINTEN GRIJS

Het geluk hervonden dankzij online dating

37

LEKKER DAN!

Thijmen en Bart bereiden hun prijswinnende pesto

AFLUISTERAPPARATUUR BIJ HOGE PIEFEN PLAATSEN
De belevenissen van Marcel Veldt lezen als een jongensboek

UIT BEELD

Op ontdekkingstocht door BaMi’s watertjes

CLUBKE

Van stipjes zetten word je hartstikke mindfull

IMPORT & EXPORT
Voor de liefde van huis

NOOIT UITGEBOERD

Adverteren?
Ben je lekker gemaakt door BaMi?
Dan wil je er natuurlijk ook in
adverteren! Vinden we fijn,
dus neem contact op.

Boer, voor altijd

DE SOOS TOEN EN NU

Een plek om het leven te ontdekken

LIJN 158

Roel houdt zijn einddoel voor ogen

WILLY BOUWMAN
(06) 27 06 22 74
ADVERTEREN@BAMI-MAGAZINE.NL

BINNENBLIEKEN

Wonen en werken tussen Wambergse eiken

GRUTS

Alle aanslagen op zijn voortbestaan de baas

JONGE MENSEN, GROTE DROMEN

Katja en Tristan hebben op bijna iedere vraag een dravend antwoord

TE OUD OM OUDER TE WORDEN?

‘Sommige mensen hebben altijd wat te miepen’

GESPOT

Kay en Michiel fietsen om het hardst door BaMi

* op de cover Toon Dielissen

foto door Teis Albers

50

Colofon

BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners
van Balkum en Mirroi. Het wordt vier keer per jaar
huis aan huis verspreid en is ook te lezen op www.
bami-magazine.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
Teis Albers, Nieke van Broekhoven, Laura van der Burgt, Rita
Dekkers, Nanneke van Drunen, Annette Francois, Erwin Frunt,
Claartje ten Have, Stijn van Nuland, Marenna van Reijsen, Jochen
Schoofs, Andrea Tibosch, Edwin Timmers, Donna van de Ven,
Ardiënne Verhoeven, Edith Verhoeven, Yvonne Wesling,
Marlie van Zoggel
Ideeën of opmerkingen zijn welkom!
Mail ze naar redactie@bami-magazine.nl of deel ze op Facebook.

REDACTIEASSISTENT
Areke Duijs

ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Nikki van Esch,
BigBird Creative Studio, Teis Albers, Sven Spierings.

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
BaMi Magazine
Mercuriusplein 80, 5258 AW Berlicum
WWW.BAMI-MAGAZINE.NL

onzichtbaar
TEAM

Er gebeurt veel achter
de schermen van dit
magazine. Helaas voor
de roddelmachine
niets onoorbaars. De
redactie is een brave
club.

Nanneke van Drunen
gaf gehoor aan
haar schrijfpassie
en maakte plaats
voor een nieuwe
hoofdredacteur. Het
bestuur besloot de
functie in tweeën
te delen: de een bewaakt de inhoud en de ander
coördineert het geheel. Areke Duijs coördineert voortaan en
Edwin Timmers richt zich op de inhoud. Een creatief baasje,
zeggen sommigen over Edwin, die zich bewust is van het feit
dat creatieveling een eufemisme is voor warhoofd. Gelukkig
scheidt organisatietalent Areke hoofdzaken gemakkelijk van
bijzaken. Een perfect team dus.
Areke woonde vijftien jaar in het buitenland voordat ze
terugkeerde naar Balkum. De meeste mensen kent ze dus van
buiten BaMi. Mensen voor wie ze een ambassadrice voor het
decor van haar jeugd was. Met weemoed vertelde ze over het
dorp waar alles kan en alles mag. Haar kennissen stellen zich
Berlicum voor als het New York van Nederland.
Vier maanden geleden waren Areke en Edwin nog
onbekenden voor elkaar. “A je to!”, typte Edwin nadat hij
samen met Areke het eerste hoofdredactionele probleem had
getackeld. “Toch hoop ik dat we minder brokken maken dan
Buurman en Buurman”, reageerde Areke. “Ik ook”, liet Edwin
weten. “Maar de buurmannen zijn wel altijd tevreden.”
Ach, de nieuwe hoofdredactie gaat gewoon voor een 10 en
treurt niet als het een 9,7 is. Op de foto hierboven toasten
ze op jullie vertrouwen en leesplezier, waarna ze snel weer
achter de schermen verdwijnen, onzichtbaar tot uw dienst.

Areke Duijs & Edwin Timmers
bami I 9

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

DE KLEINE BEER: BENIEUWD NAAR MORGEN

KINDEROPVANG: ZEKERHEID & FLEXIBILITEIT
INFORMATIE
Jennie Tasseron

Kindercentrum ’t Kasteeltje

Juliët Bender

OBS De Kleine Beer

073-6841160
073-5038020
info@t-kasteeltje.nl info@dekleinebeer.nl
www.t-kasteeltje.nl www.dekleinebeer.nl
>ŽĐĂƟĞϬϳϯ-5031922

KOM GERUST EEN KEER KIJKEN & VRAGEN

Advertorial

VIVENT THUISZORG
PRIKT BLOED VOOR
TROMBOSEMETING

bij cliënten thuis

Van veel oudere mensen wordt de stolling van het bloed
nauwlettend in de gaten gehouden. Zij hebben trombose
of dreigen het te krijgen. Voorheen betekende dat een
regelmatige gang naar de trombosedienst. Dat is veranderd.
Thuiszorgmedewerkers van Vivent Berlerode verrichten nu ook
trombosemetingen. Dat scheelt tijd en helpt cliënten langer
zelfstandig te blijven. Bovendien kan er sneller ingegrepen
worden, indien nodig.
Tekst Annette Francois Foto Yvonne Wesling

SOCIALE CONTROLE

Tessa’s collega Ilona Zomers vult aan: “De
trombosedienst houdt supervisie over het
gebruik en de dosering van de medicatie
en wij zorgen voor de uitvoering en de
sociale controle. We nemen de prik mee
in onze verzorging bij de mensen thuis.
Daardoor is er herkenning, even contact.”
BAND

EEN SNELLE PRIK IN DE VINGER

De zorgprofessionals draaien mee in

“Het is veel minder belastend om thuis bloed te prikken,” vertelt Tessa Ruyken, een van

een vast schema, in teams van twee.

de zorgprofessionals van Vivents thuiszorgteam Berlerode. “Allereerst prikken we in de

Dat zorgt voor continuïteit. Tessa somt

vinger, niet in een ader. We kennen de omstandigheden van de cliënt, dus als er een

op waarom het op deze manier prettig

verandering optreedt, kunnen wij de oorzaak inschatten. En wij schakelen meteen met

werken is: “Je bouwt een band op met

de trombosedienst, zodat we kunnen handelen. De lijntjes zijn veel korter.”

de mensen. Onze samenwerking met
de trombosedienst is heel goed. Er is
overzicht, we krijgen prima aansturing en
er is een arts aan de dienst verbonden.”
TEST GESLAAGD

Thuiszorgteam Berlerode was een pilot
voor deze nieuwe manier van metingen
verrichten en zal nu binnen Vivent verder
worden ingevoerd. Beide dames zijn het
hartgrondig eens: “Thuis prikken heeft
echt een meerwaarde.”
Vivent Berlicum - Middelrode: 085 - 002 54 80
Vivent Berlerode: 085 - 002 52 00
www.vivent.nl
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Online ontmoeting

VOOR HET LEVEN
Het is zondagmiddag 5 januari 2014, vijf voor half vijf, als de telefoon
van Henriëtte van der Sloot (59) gaat. Ze weet wie het is:
Peter Berns (64), de man die haar afgelopen week via datingsite
Lexa zo’n leuk berichtje stuurde.
Tekst Laura van der Burgt Foto’s Yvonne Wesling, Henriëtte van der Sloot

12 I bami

50 tinten grijs
LEXA

Henriëtte zat pas drie weken op Lexa, maar wilde er eigenlijk alweer vanaf. “Al die

puur geluk.” Henriëtte knikt. “Het is

profielen waaruit je dan de ware moet zien te filteren, al die reacties – als je wilt, heb

ongelofelijk hoe we bij elkaar passen.

je er een dagtaak aan. Hoewel ik leuke mensen ontmoette, was ik snel klaar met dat

Ik zei die maandag na het eerste

circus. Peter mailde me net op tijd.” Een uitgebreid profiel van zichzelf had Henriëtte

telefoontje al tegen mijn collega’s: dit

ook niet aangemaakt; Peter moest het doen met haar foto. “Ze zat bij de Vijf van de

is het. Ik wist het gewoon. De zaterdag

Dag, een selectie van de beste matches die Lexa dagelijks mailt”, grinnikt hij. “Haar lieve

erop spraken we af in Den Bosch. Eerst

uitstraling sprak me meteen aan, maar van haar profiel werd ik niet veel wijzer. Zelf had

een terrasje bij ’t Veulen, daarna eten bij

ik een hele waslijst opgesteld, maar zij deelde alleen dat ze tenniste en niet rookte. Het

Le Bateau. Er viel niet één stilte.” Peter:

was genoeg om toch te reageren.”

“Het voelde echt en eerlijk, alles klopte.”
RESPECT VOOR DE KINDEREN

‘Ik
hou
niet
van dat
op-en-neer-gemail,
ik wil een stem horen’

Ondanks de sterke overtuiging dat het
goed zat, besloten ze nog een tijdje
rustig aan te doen – vooral voor de
kinderen. “Mijn zoon Coen was meteen
blij voor mij, maar ik wilde me niet
opdringen aan Peters kinderen Kitty en
Roel”, legt Henriëtte uit. “Peter heeft me
wel aan ze voorgesteld, maar daarna
deed ik een stapje terug. Ik wilde ze

METEEN BELLEN

alle tijd geven om het verlies van hun

Ook Henriëtte lacht als ze aan dat eerste contact terugdenkt. “Peter schreef dat hij

moeder te verwerken.” Een verstandig

hazelnootkleurige ogen had, dat vond ik zo grappig specifiek. Maar op zijn profielfoto

besluit, beaamt Peter achteraf. “Ik ben

droeg hij een zonnebril. Wat moest ik daar nou mee?” Ze stelde hem voordiezelfde

impulsiever, ik had het liefst meteen

middag even te bellen. “Ik hou niet van dat op-en-neer-gemail, ik wilde zijn stem horen.

iedereen bij elkaar gezet. Mijn liefde voor

We praatten meteen een uur en waren allebei heel open. Ik had een moeilijke relatie

Henriëtte kon bestaan náást het verdriet

achter de rug en net een huis gekocht. Ik voelde zoveel kracht, alsof ik eindelijk mijn

om Yvonne, maar dat hoeft niet voor

vleugels kon uitslaan. Ik was klaar voor de toekomst, liefst met een leuke man. Maar in

iedereen zo te werken. Ik vond het top

een langeafstandsrelatie had ik geen trek, op den duur wilde ik wel samenwonen. Daar

dat zij daar zo zorgvuldig mee omging.”

wilde ik duidelijk over zijn”, vertelt ze.
DIT IS HET

Ook Peter was eerlijk over zijn situatie. “Mijn vrouw Yvonne was na een langdurige
ziekte overleden. Ik had me aangemeld bij Lexa omdat ik openstond voor gezelschap,
maar ik dacht nog veel aan haar. Dat ik meteen zo’n klik voelde met Henriëtte, was

bami I 13

‘‘Je moet op
je auto kunnen
vertrouwen’’

Sassenheimseweg 76
5258 HL Berlicum (NB)
Tel. 073 - 503 12 24
www.autopuntvanherpen.nl

Wij doen alles voor uw auto

Na twee jaar daten verruilde Peter zijn woonplaats Beuningen definitief
voor Berlicum. “Ik vond het best spannend om mijn leven weer écht met
iemand te delen, maar toch nam ik de sprong. Wat had ik te verliezen?”,
verklaart Henriëtte. Peters kinderen zeiden hetzelfde: “Pa, je hebt niets te
verliezen”. Pas toen hij bij Henriëtte introk, stelden ze alle kinderen aan
elkaar voor. Ook dat klikte.

‘Ik heb twee
totaal verschillende,

fantastische vrouwen
mogen kennen’

TWEE KAPITEINS

Inmiddels is het stel ruim 4,5 jaar gelukkig samen. “In mijn huwelijk was ik
de kapitein op het schip, maar in deze relatie zijn we om beurten kapitein”,
zegt Peter. “Henriëtte is sterk en onafhankelijk, ze geeft me tegengas. Ik ben
er dankbaar voor dat ik in mijn leven twee totaal verschillende, fantastische
vrouwen heb mogen kennen.” Hoewel Henriëtte hecht aan haar zelfstandigheid, koestert ze Peters steun. “Als ik ergens mee zit, dan vraagt hij door
tot hij precies begrijpt wat er scheelt. Ik vind het zo bijzonder dat hij zoveel
aandacht voor mij heeft. We zijn heel eerlijk naar elkaar, alles mag gezegd.
Dat vind ik fijn, anders ga je dingen opstapelen. Je kunt het er maar beter
meteen uitgooien.”
TENTZEIL

De verschillen in hun karakters blijken goed te werken. “Ik ben van de grote
lijnen, Henriëtte is van de details, zij denkt langer en grondiger na over de
dingen”, legt Peter uit. “Je moet ons eens de voortent van onze caravan in
Zeeland zien opzetten. Ik ben al snel tevreden, maar Henriëtte kan nog dagen aan het tentzeil blijven plukken tot het perfect zit. Het is de kunst om
de ander zijn gang te laten gaan. Met onze levenservaring ga je niet meer
uit elkaar om iets futiels. Als je die zekerheid hebt, is alles makkelijker.”
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JOS VAN BOXTEL GROEP
ERVAAR ONZE KRACHT!

Alles op het gebied van automobiliteit! www.josvanboxtel.nl
KIA

SPECIALIST

JosvBoxtel_groep_Lente_adv_205x125_01.indd 1

14-05-18 13:49
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EXCLUSIEVE KLEDING

met dorpse gezelligheid
De naam lijkt te verraden waar Le Village zich bevindt.
Alleen blijkt de modewinkel niet in onze ‘Village’
gevestigd, maar in het even zo mooie Heesch.

aan eens iets nieuws te proberen. We

Tekst: Nieke van Broekhoven Foto: Edith Verhoeven

ook voor de gezelligheid.”

AVONTUUR

MODESHOW

Eigenaresse Marion Giebels besloot in 2015 dat het na jarenlang ervaring in andere

Inmiddels is Marion voor de liefde naar

winkels tijd was voor een eigen winkel. Ze vond een pand in het centrum van Heesch.

Berlicum verhuisd en mocht ze eindelijk

Na een grote verbouwing met behulp van familie en vrienden kon het avontuur begin-

in de BaMi. Zo kunnen nog meer men-

nen. De eigen zaak was best een gok, blikt Marion terug: ‘’Mijn man was plotseling

sen kennismaken met haar winkel.

overleden dus ik moest als alleenstaande moeder gezin en werk combineren.

Bijvoorbeeld tijdens de modeshow die ze

Maar ik voelde dat ik het kon en schijnbaar hadden we de gunfactor. Twee maanden

ieder kwartaal in de winkel organiseert

na de opening was de winkel al bijna leeg.’’

met de nieuwe collectie. Ongedwongen

hebben echt dat dorpse nog. Vrouwen
komen hier niet alleen voor de kleding,
advies en persoonlijke aandacht maar

en gezellige avonden. Marion: ‘’Lekker
GEZELLIGHEID

kleding kijken onder het genot van een

Le Village verkoopt exclusieve modieuze dameskleding, gericht op vrouwen vanaf

hapje en drankje en daarna passen

25 jaar. Marion: “Voor elke gelegenheid kunnen we volledig kleden en adviseren.

natuurlijk. Inschrijven kan via Facebook,

Van kleding tot schoenen. We verkopen kledingmerken zoals Gustav, No Man’s Land,

maar langskomen mag natuurlijk ook!”

Juffrouw Jansen en nog veel meer. Eerlijkheid staat voorop, al sporen we soms ook
Le Village | ‘t Dorp | 5384 MC Heesch | 0412-488 958 | www.levillagebv.nl | info@levillagebv.nl
Geopend: Ma: 13.00-17.30, di t/m do: 09.30-17.30, vrij 09.30-21.00, Za 09.30-17.00
bami I 17

Lekker dan

VERVANG

Italiaanse DOOR

Balkumse PRODUCTEN EN JE
HEBT PRIJSWINNENDE PESTO

Thijmen Bijl (12) en Bart Smulders (12) namen als team ‘De Smikkel Bazen’
deel aan de finale van de kinderkookwedstrijd Keukenbazen met maar liefst
147 concurrenten uit heel Brabant. Hun Balkumse walnotenpesto maakte
indruk op de vakjury. Ze wonnen de prijs voor het gerecht met de beste
lokale producten.
Tekst Ardienne Verhoeven Foto’s Rita Dekkers

18 I bami

Bart en Thijmen waren direct enthousiast toen burgemeester
Pommer en chefkok Ellen Steenbergen op school kwamen
vertellen over Keukenbazen. Ze fietsten na school meteen
naar de neven van Thijmen, Bram en Bas Janssen, beiden
koks, om een lekker menu samen te stellen. Met producten
van lokale leveranciers, was de opdracht. Dus geen Italiaanse
pijnboompitjes maar Balkumse walnoten door het gerecht.

finale. Ze wonnen de prijs voor het gerecht met de beste lokale
producten. Inmiddels kijken en proeven ze als twee echte koks:
de pesto moet wat smeuïger. Even wat olie erbij. Ze nemen nog
een hapje: “Niks meer aan doen”, lachen ze.

r
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‘We kookten nog niet zo vaak, maar houden wel van lekker eten’,
zeggen de jongens terwijl ze handig hun aardappelkroketjes
rollen. Na de gewonnen voorronde gingen ze met Ellen naar de

t
e
m
Kip otenwaln

pesto

Of ze kok willen worden? Helaas voor onze lokale horeca. Liever
dierenarts of in een arrestatieteam. Er pronkt ondertussen een
heerlijk geurig gerecht op het bord. Daar valt niet alleen een
jury voor!

enppelaardaoketjes
kr

PESTO

AARDAPPELKROKETJES

Maal in een keukenmachine: 20 gr verse basilicum, 20 gr
walnoten, 20 gr Parmezaanse kaas, 1 teen knoflook, 2-4 el
olijfolie en voeg een snuf zout en peper toe.

Maak een mooie droge puree van 750 gr aardappelen. Meng
er daarna 1 eetlepel mosterd, verse peterselie, peper en zout
doorheen. Verdeel de puree over een groot bord, laat hem een
uur in de koelkast opstijven. Rol mooie kroketjes van de koude
puree. Haal ze door de bloem, dan door het ei en rol ze door
het paneermeel voor een mooi laagje. Bak ze 4 minuten in heet
frituurvet.

KIP

Snijd 4 kipfilets in de lengte doormidden (niet helemaal los).
Smeer de kip in met de pesto, maak hem dicht met een prikker.
Bak de kip op een hoog vuur goudbruin en haal hem uit de pan.
Omwikkel de kipfilets met Serranoham en bak ze 20 minuten
op 160 graden in een voorverwarmde oven.
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AUTOBEDRIJF VAN EMPEL

VOOR BETAALBARE KWALITEIT
EN UITSTEKENDE SERVICE !
» 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

‘HOLLEEDER

LOKTE ONS IN DE VAL.
DRIE JAAR WERK

naar de kloten’

Eigenlijk wilde Marcel (55) boer worden. Het liep anders. Met een carrière als
marechaussee bij het Koninklijk Huis, wachtmeester in Berlicum en lid van een
arrestatieteam beleefde hij genoeg avonturen om een spannend jongensboek
mee vol te schrijven. “Mijn verhaal is toch helemaal niet interessant voor BaMi”,
zei hij vertwijfeld toen we hem belden. Oordeel zelf.
Tekst Nanneke van Drunen Foto‘s Claartje ten Have
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Marcel groeide op in Velsen, onder de rook van de Hoogovens. Een buitenkind dat
hunkerde naar vrijheid en ruimte. Grote koeien opdrijven, leek hem wel stoer. Na het
behalen van de middelbare agrarische school had hij twee opties: een boerendochter
trouwen of hovenier worden. Hij haalde zijn hoveniersdiploma, maar kon door de
toenmalige crisis geen werk vinden. “Ik zag een bonnetje in de tv-gids: ‘Kom bij de
marechaussee’. Waarom niet, dacht ik. Dus startte ik in 1981 de opleiding bij de
marechaussee. Leren motorrijden, het werken bij een defensie-organisatie en de
mogelijkheid om te worden uitgezonden naar het buitenland lonkten. Na de opleiding
werd ik in Den Haag geplaatst op de paleisbrigade en begon ik aan mijn wachtperiode.
Gedurende een jaar stond ik onder andere op Paleis Huis ten Bosch, paleis
Noordeinde en Koninklijke Stallen. De toen vijftienjarige kroonprins Willem-Alexander
kwam geregeld naar ons wachtverblijf. Bij de achterdeur van ons verblijf tikte hij op de
ramen en vroeg dan in plat Haags of hij een sjekkie kon krijgen en pafte dan met ons
mee. Zijn twee broers waren ook ondernemend en haalden regelmatig kattenkwaad
uit, wat wij als jonge gasten leuk vonden. We speelden regelmatig wedstrijdjes
flipperen met ze als hun ouders er niet waren. De inzet: 1 gulden. Bij afwezigheid van
de Koninklijke Familie hebben wij wel eens in het zwembad, achter in de paleistuin van
Huis ten Bosch, gelegen.”

‘Prins Willem-Alexander
kwam sigaretten bietsen’
KOFFIE MET COR VAN THIEL

“Na de wachtbrigade werkte ik twee jaar in Den Helder en wilde ik graag naar het
buitenland. Mijn volgende post werd de brigade Seedorf in Duitsland, waar ik als
militair politieman aan de slag ging. Dat vond ik leuk en ik ontdekte dat ik het werken
als een soort wijkagent leuk vond. Ik besloot over te stappen naar de burgerpolitie.
Inmiddels was ik getrouwd en vader van een zoontje. We wilden graag in de buurt
van Nijmegen, Nistelrode of Den Bosch wonen. Lekker in het groen. Tijdens een
oriëntatierondje nam ik per toeval de afslag naar Berlicum. Via de Wamberg reed ik
het dorp binnen en wat ik zag, beviel me wel. Op de bonnefooi liep ik het politiebureau
binnen en vertelde daar dat ik op zoek was naar een plaats binnen een team van de
politie in de regio. Cor van Thiel, de toenmalige postcommandant leidde me meteen
rond in het dorp en voor ik het wist, zat ik op de kamer van wethouder Van Uden
die over huisvesting in Berlicum ging. ‘Dit is onze nieuwe wachtmeester en die moet
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fatsoenlijk ondergebracht worden’, zei Van Thiel. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kreeg een
woning aangeboden en de postcommandant regelde mijn plaatsing binnen het team.”
MOORD IN BERLICUM

In oktober 1987 kwamen we in Berlicum wonen. “De sociale betrokkenheid met de
bewoners vond ik leuk. Soms is het lastig om in je eigen dorp te werken, want als agent
moet je impopulaire maatregelen nemen. Niet iedereen neemt je dat in dank af. Ik
heb geregeld mensen gewaarschuwd of op de bon geslingerd. Ook latere bekenden
van mijn kinderen. Eén van hen fluisterde me later weleens toe: ‘Het is niet leuk als je
bekeurd wordt of een taakstraf krijgt, maar je was altijd eerlijk en fair.’ Vergis je niet:
Berlicum oogt als een rustig dorp, maar er gebeurde altijd wel iets. Dat was toen en is
nu nog steeds zo. Ik heb genoeg meegemaakt; ernstige ongevallen met name op de
oude weg langs het kanaal, inbraken, branden en overvallen.
Wat veel indruk op mij maakte was de moord op Mariëlle van Doorn in mei 1988. Ze
was bij ons op het bureau geweest om aangifte te doen van mishandeling, vernieling
en bedreiging. De verdachte, haar ex-vriend, hebben we aangehouden en verhoord.
De zaak is naar het OM gestuurd voor verdere vervolging. Een paar weken later
beroofde hij Mariëlle van het leven. Er volgde een klopjacht op hem. Na enkele dagen
werd hij aangehouden bij wegrestaurant ‘De Lucht’ in Bruchem langs de A2. Hij is
veroordeeld en kwam in 1994 in het nieuws, omdat hij een ontsnappingspoging met
een helikopter uit de Scheveningse gevangenis had beraamd, wat niet gelukt is.”
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BOEVEN VANGEN, BLIJFT HET MOOISTE WAT ER IS

In de zaak van Mariëlle maakte Marcel kennis met het arrestatieteam (AT). “Ik dacht
altijd dat die gasten een soort super fitte en gespierde Arnold Schwarzeneggers waren,
maar het bleken heel normale mannen te zijn. Deel uitmaken van zo’n hecht team,
daadwerkelijk grote boeven vangen en betrokken zijn bij complexe operaties was een
reden voor mij om te solliciteren bij het AT. Ik werd helemaal doorgelicht. Kreeg een
medische test, sprak een psycholoog en een psychiater. Die waren positief waarna
ik een ‘intest’ mocht doen. Dat is een vierdaagse test waarin je fysieke en mentale
vaardigheden en conditie op de proef worden gesteld. We begonnen met twintig man
aan de selectie. Op dag vier waren we nog met vijf mensen over. Ik had nooit verwacht
dat ik zover zou komen, want het traject was echt heel zwaar. Ik heb aan opgeven
gedacht, maar een stemmetje in mijn hoofd zei telkens: volhouden, je wilt dit graag.
Ik haalde de eindstreep en werd na het afronden van mijn AT-opleiding geplaatst
bij team AT Zuid in Den Bosch. Ik had een mooie tijd bij het arrestatieteam. Je leert
ontzettend veel. Het werken in dit soort teams is intensief en stressvol, maar geeft veel
voldoening. Ik heb regelmatig mijn vuurwapen moeten trekken, maar heb gelukkig nooit
daadwerkelijk iemand hoeven neerschieten. Juist het doseren van geweld en dit op een
juiste manier toepassen, is de kracht van een arrestatieteam.”

‘In alle huizen zat

afluisterapparatuur’
OP HET DAK VAN EEN POOLSE TOURINGCAR

“Na vijf jaar bij het AT, stapte ik over naar de ‘sectie stiekem’ van het Korps Landelijke
Politiediensten. Dat team werd zo genoemd, omdat het heimelijke operaties uitvoerde.
Je moet dan denken aan het toepassen van technische middelen en tactieken bij
complexe rechercheonderzoeken in Nederland en in het buitenland. Mijn eerste klus
was in 1995 in Polen. Het ging om een smokkelzaak waarbij amfetaminen via een
tourincar van Polen naar Nederland werden gebracht. Totaal onverwacht moest ik mee
naar Polen. Thuis mocht ik daar niets over zeggen. Het was horen, zien en zwijgen. Lag
ik midden in de nacht ineens in het voormalig Oostblok bovenop het dak van een bus.
We hoefden ons geen zorgen te maken dat de bewoners in een nabije flat ons zouden
zien, zeiden onze samenwerkingspartners van de Poolse politie. ‘Wij hebben die flat
onder controle’. Bleek in alle huizen afluisterapparatuur te zitten. Mocht een bewoner
de politie bellen, konden ze ingrijpen. ‘Als het fout gaat en het licht moet uit, dan roep
maar. Regelen we’. Die erfenis uit de Sovjet-tijd was voor hen heel normaal, maar ik
vond het een bijzondere ervaring, kan ik je vertellen.”
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OPROLLEN VAN DRUGSLIJNEN

Marcel maakte in zijn carrière de meest vreemde dingen mee. “Eén van mijn mooiste
zaken vind ik het oprollen van een cokehandel op Curaçao waar personeel van de
Koninklijke Marine bij betrokken was. We opereerden ‘s nachts op het terrein van
de marinekazerne Suffisant en in gebouwen, zodat we afluisterapparatuur konden
plaatsen bij een hoge pief. Het terrein werd bewaakt, maar de wacht heeft ons nooit
kunnen betrappen. Met deze actie werd een drugslijn met Nederland opgerold.”
Ons oog valt op het boek ‘Judas’ van Astrid Holleeder in het huis van Marcel. “Ja, daar
waren wij met ons team ook bij betrokken. Het onderzoek zat een beetje op een
dood spoor. Uit het niets kreeg het onderzoeksteam een sleutel van het kantoor van
Endstra en de tip wanneer hij in het buitenland zou zijn. Een collega had er een slecht
gevoel over, maar van hogerhand werd beslist dat we door zouden zetten. Het doel
was om afluisterapparatuur in Endstra’s kantoor te plaatsen. Dit zou een mooie kans
zijn. Achteraf bleek dat Holleeder verdekte camera’s had laten plaatsen en alles was

‘Het terrein
werd

bewaakt,
maar de

wacht heeft
ons nooit
kunnen

betrappen’

gefilmd. Daarbij hadden ze ook een bed in de ruimte gezet waardoor de functie van
het pand veranderde in woning en onze opsporing op dat moment onrechtmatig was.
We waren in de val gelokt. Drie jaar werk naar de kloten”, zucht Marcel.
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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

P R O E V E N

&

F E E S T E N

Tapas in een nieuw jasje
Met ook gerechtjes van de grill.

teit

Kwali

Kom Proeven!

“Met werk dat zo onvoorspelbaar is, is het belangrijk om een fijne plek te hebben waar
je tot rust kunt komen. Deze plek is voor mij in Berlicum bij mijn gezin. Als mijn vrouw
anders was ingesteld, had het nooit gewerkt. Zij had destijds geen baan buitenshuis

‘Na de
moord op

Pim Fortuyn
en 9/11 leven
we in een

andere wereld’

en verzorgde onze kinderen, omdat ik elk moment weggeroepen kon worden. Ik was
regelmatig weg en ook weleens voor langere tijd, maar als ik thuis was, was ik er voor
de volle honderd procent.”
TIJD VOOR WAT ANDERS

“Na een uitstapje naar de spoorwegpolitie werk ik als operationeel specialist
beveiliging. Al mijn expertises uit voorgaande jaren komen samen in deze functie. Na
de moord op Pim Fortuyn en 9/11 leven we in een andere wereld. Er zijn groeperingen
in onze samenleving die geweld niet schuwen en ook in Nederland is terrorisme aan
de orde. Ik heb een afwisselende baan. Zo adviseer ik bijvoorbeeld onze ministerpresident en de overige bewindslieden hoe ze hun woonhuis kunnen beveiligen. Ook
voeren we voor Buitenlandse Zaken opdrachten uit in zogenaamde risicolanden. Na
de ramp met MH17 in 2015 werd ik naar Kiev gevlogen om ervoor te zorgen dat er een
ruimte in de Nederlandse ambassade was waar staatsgeheimen veilig konden worden
besproken. In mijn huidige werk heb ik wel eens contact met onze Koning gehad. Zo
was ik medeverantwoordelijk voor de beveiliging van zijn vakantiehuis in Griekenland.
De gelegenheid deed zich nog niet voor, maar ik zou hem graag eens willen vragen:
‘Weet je nog dat je sigaretten kwam bietsen?’ Eens kijken hoe hij reageert”, lacht Marcel.

bami I 27

• KICKBOKSEN
• BOKSZAKTRAINING
• KICKBOKSEN VOOR KINDEREN
• MENTALE EN FYSIEKE
WEERBAARHEID
• PERSONAL TRAINING
Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6 13 84 95 56
info@beleefgroen.nl

De lessen zijn in Berlicum en Den Bosch.
Voor meer informatie bel 0655123702
of kijk op kickboksendenbosch.nl

www.eetcafedeprins.nl • Hoogstraat 50 Berlicum • T 073 503 16 12

Advertorial

Verzekeren MET

EEN GOED DOEL

Met bijna 250 relaties en evenzoveel supporters vierde Van der Doelen Verzekeringen
hun 25 jarig jubileum bij de Break Out Run in Schaijk. ”Mooi hé, onze wens was een
eigentijds feestje: Sportief, gezellig en maatschappelijk relevant. Daar zijn we wel in
geslaagd”, zegt Ruud van der Doelen trots.
Tekst Ardienne Verhoeven Foto’s Van der Doelen Verzekeringen

”We hadden iets te vieren”, vertelt Ruud, “25 jaar geleden richtte mijn vader ons

KERS OP DE TAART

verzekeringsbedrijf op in Geffen. Onze kenmerken zijn ‘betrokkenheid’ en ‘vertrouwen’.

Veel klanten hadden het voor geen

Je moet elkaar in de ogen kunnen kijken”.

goud willen missen. Een geslaagd
evenement, ook op maatschappelijk

SAMEN ERVOOR GAAN

vlak: “We hebben ons goede doel

“Sinds twee jaar zitten we ook in Berlicum”, zegt Michel Lucius. “We willen dichtbij

volledig kunnen realiseren”, zegt

onze relaties staan, zodat ze makkelijk bij ons binnen kunnen lopen. “Samen met

Ruud. “Omdat mijn vader ernstig ziek

onze klanten gaan we ervoor. Ze moeten er op kunnen vertrouwen dat ze geholpen

is geweest, besloten we als bedrijf

worden”, vertelt Ruud. Dat, en het jubileum, zijn precies de redenen om aan de Break

vier organisaties voor zieken en

Out Run mee te doen.

gehandicapten te sponsoren. Voor
iedere deelnemer doneerden we een

ENTHOUSIASME EN VERBONDENHEID

mooi bedrag. Onder andere Stichting

Na de warming up met opzwepende muziek van een DJ startte de run. Het was pittig

Adora uit Berlicum konden we daarom

met veel obstakels, echt bikkelen en afzien. Dat resulteerde in saamhorigheid onder de

blij maken met een donatie van 1000

deelnemers. Ze hielpen elkaar vooruit. Ondertussen moedigden de vele meegekomen

euro. Dat is de kers op de taart.”

fans hen vol enthousiasme aan. “Zo mooi om te zien, die verbondenheid. Zeker met al
die Van der Doelen shirtjes aan”, lacht Michel.
Van der Doelen Verzekeringen | Ruud van der Doelen & Michel Lucius | Braakven 79 | 5258 AH Berlicum | 073-3035303
www.vanderdoelenverzekeringen.nl
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VloeibaarVERLEDEN
Uit beeld

Aan water geen gebrek in ons land. Sinds mensenheugenis voeren we strijd
tegen het doorzichtig goedje. En hoewel onze provincieburen in Zeeland daar
ogenschijnlijk meer last van hebben (en hadden) dan wij op de Brabantse
zandvlaktes, heeft water ook in Berlicum en Middelrode een belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis. We gaan op vaartocht door BaMi’s watertjes.
Tekst Stijn van Nuland Foto’s Heemkundekring Berlicum

ROME AAN DE AA

eeuw waren er plannen om de Aa bevaarbaar te

Net als Rome haar bestaan heeft te danken aan het water

maken. Maar Koning Willem I zette zijn onderdanen

van de Tiber, zo heeft Berlicum dat aan de Aa. Daar waar een

flink aan het werk en gaf de opdracht tot het graven

rivier makkelijk over te steken was, bijvoorbeeld met vee,

van een nieuw kanaal: de Zuid-Willemsvaart. Hij dankte

ontstonden vaak nederzettingen. De grond naast de rivier

er zijn bijnaam ‘De Kanalenkoning’ aan.

was vruchtbaar en daarom goed geschikt voor landbouw. Op

De Aa verloor hierdoor veel van haar betekenis. Tussen

een hoger gelegen stuk land, naast de Aa, verrees daarom de

1932 en 1934 werd de Aa rechtgetrokken, waardoor

eerste nederzetting die later uit zou groeien tot Berlicum. Dat

honderden mannen in de crisistijd met een schep aan

hoger gelegen deel bestaat nog steeds. We vinden daar nu

het werk moesten om alle meanderbochten uit de rivier

het protestantse kerkje en het oude raadhuis.

te halen. Een paar jaar geleden besloot de gemeente en
het waterschap om die plannen ongedaan te maken.

EN DAT IS RECHT…

De Aa ging weer als vanouds meanderen door het

Eeuwen later speelde de Aa opnieuw een belangrijke rol in de

landschap.

historie van ons dorp. In het begin van de negentiende
EEN VENNETJE HIER, EEN VENNETJE DAAR

In Berlicum en Middelrode waren ook meerdere grote
vennen te vinden, die dan weer afwaterden in één van
de rivieren. Bijna alle vennen zijn inmiddels verdwenen,
maar her en der zien we er nog sporen van terug. ’t
Ven in Middelrode is daar een goed voorbeeld van,
maar ook de straat Braakven is een overblijfsel van de
vennen. Op de plek waar nu het Mercuriusplein ligt, lag
vroeger een ven dat bekend stond als Het Brakke Ven.
De Run was dan weer een Berlicumse rivier en geen
ven, maar die naam zien we wel nog vaak terugkomen.
luchtfoto Hersend Berlicum

Onder andere de sporthal en een van de grote wegen
van het dorp is ernaar vernoemd.
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hypotheken • verzekeren • vermogen • pensioenen

Vriend

Peter van den Elzen
Financieel Advies

Kerkstraat 10
5476 KC Vorstenbosch
06 17 59 10 97
petervandenelzenfa.nl

Clubke

STRESSLOOS

stippelen

Een serene rust hangt er in de hobbyruimte van
Creativit-Teit als
we er binnenvallen. Zes vrouwen die zó kalm bij elkaar zitten, hoe bestaat het?
“Stippelen is hartstikke mindfull, je wordt er superrustig van”, verklaart
Annemiek van den Bosch.
Tekst Laura van der Burgt Foto Claartje ten Have

Elke eerste donderdag van de maand kun je aanschuiven bij het Stippelcafé.

nooit met mijn reumatische vingers,

Iedereen kan het, beweren de dames. Dus ook wij worden meteen aan het werk

sputterde mijn tante van in de tach-

gezet. “Je dipt een sushistokje in de porseleinverf en maakt er stippelpatronen mee

tig. Maar vijf minuten later zat ze er

op een schaal, pot of bordje”, legt Ans van Aar uit. De resultaten in de winkel zijn

helemaal in.” Voor Gerty, die naast

prachtig – maar wát een priegelwerk is het. “Niks aan de hand, een foutje veeg je

Jeanine zit, geldt hetzelfde. “Het is mijn

gewoon weg met wat spuug op een wattenstaafje”, sust Annemiek. Niet lang na de

eerste keer, ik vind het echt leuk.” Kim

spuugcorrectie daalt inderdaad de kalmte in. Wie had ooit gedacht dat stipjes zet-

is intussen uitgestippeld, haar theepot

ten zo ontspannend kon zijn?

staat vol. “Ik kan dit úren doen, maar
het is de kunst om op tijd te stoppen.”

TAPASSET

Daar stipt ze inderdaad een punt aan.

Het Stippelcafé kent geen verplichtingen, iedereen komt zoals het gaat. Letty was

Voldaan fietsen we even later met ons

erbij vanaf het eerste uur: “Ik heb hier al een hele tapasset gestippeld.” Jeanine

zelfgemaakte schaaltje naar huis.

kwam laatst met haar tantes en nichtjes een avondje extra stippelen. “Dat kan ik
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‘DAT DORPSE IS DENK IK
HEEL LEUK VOOR DE KLEINE’

&

Terugkeren naar Berlicum, het dorp van haar jeugd? Nou, dat hoefde van
Joyce Steenbergen (31) niet per se. Wonen in Den Bosch was immers een stuk
spannender. Tot er plots een wel heel mooi stukje grond beschikbaar kwam.
“Het zou hartstikke stom zijn om het niet te doen.”
Tekst Marlie van Zoggel Foto Andrea Tibosch

BOUWEN

dan het dorp. In ons vorige appartement woonden Claudio en

Joyce: “Sinds maart zijn we terug in Berlicum en dat bevalt super

ik op drie minuten van de centrum. Leuk, maar met het oog op

goed. Hoewel, dat zeg ik nu wel, maar eigenlijk zijn we alleen

de toekomst was het idee van een tuin toch wel fijn.”

nog maar bezig geweest met ons huis. Zelf bouwen is natuurlijk
een droom, maar er komt veel bij kijken. Tot in den treure heb

ONOVERTROFFEN LOEMPIA’S

je over alles mee mogen beslissen. Gelukkig kan Claudio, mijn

“Achteraf gezien is Berlicum een heel logische keus. Mijn ouders

vriend, veel zelf. Voor mij is dat wat lastig nu ik zwanger ben van

wonen hier praktisch om de hoek. Zij zijn tijdens de bouw vaak

ons eerste kindje.”

bijgesprongen zodat wij naar werk konden en zijn straks ook in
de buurt voor de baby, dat is fijn. Dat dorpse is denk ik ook heel

HUIS MET TUIN

leuk voor de kleine. Weet je waar ik trouwens echt blij mee ben?

“Ik heb me hier in mijn jeugd altijd goed vermaakt, maar op een

Dat de loempia-kraam er nog steeds staat. Die loempia’s zijn

gegeven moment begon het te kriebelen en verhuisde ik naar

niet te overtreffen.”

Den Bosch. Wonen in de ‘grote’ stad is toch wat spannender
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‘VEEL SALARIS KREEG IK NIET, WEL
EEN AUTO, BUTLER EN ZWEMBAD’
Zes jaar woonde Jorg van Gaal (34) in Afrika voordat hij halsoverkop met zijn
gezin naar Kuala Lumpur verhuisde. Het relatief onbekende continent heeft
een onuitwisbare indruk achtergelaten: “Denk nou niet meteen aan honger,
oorlog en blote borsten.”

Tekst Marlie van Zoggel Foto Jorg van Gaal

BACKPACKEN IN AFRIKA

met wat investeerders aan de bar mondde uit in een baan in de

“Oeganda was het eerste Afrikaanse land waar ik ooit kwam. Met

kopermijn-industrie. Zo verruilde ik mijn backpack-bestaan voor

een vriend deed ik een georganiseerde tour van toeristenplaats

een huis met zwembad en butler. Veel salaris kreeg ik niet, wel een

naar toeristenplaats. Het was toch heel wat: velen backpackten wel

auto, waarmee ik het land verkende.”

in Azië of Zuid-Amerika, maar Afrika? Op de eerste dag ontmoetten
we een Australisch meisje. Klein en blond. Ze reisde alleen. Als

DONALD DUCK

zij dat kan, dachten we, dan moeten wij dat ook kunnen. Een

“Mijn vrouw Temwa ontmoette ik in een Irish Pub in Zambia.

paar dagen later wist ik al zeker dat het niet bij deze ene reis zou

Ze werkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op mijn

blijven.”

verjaardag in 2017 kreeg ze een brief: ‘gefeliciteerd, komende
jaren werk je vanuit Kuala Lumpur’. Ik had net promotie gemaakt,

BUTLER

maar dit plan je niet, dus emigreerden we. Maleisië is warm! Zelfs

“In 2011 vertrok ik enkele reis naar Nairobi. Ik werkte bij een

vergeleken met Zambia. Maar we hebben het hier goed. Soms lees

Nederlandse NGO in Tanzania voor ik verder trok door Malawi,

ik onze zoon Storm (5) de Donald Duck voor. Zo krijgt ‘ie ook nog

Mozambique en uiteindelijk in Zambia terecht kwam. Een biertje

wat Nederlands mee.”
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Nooit
uitgeboerd

Eens een boer altijd een boer. Een manier van leven, het zit ze in het hart. Vier vrije
geesten met een nuchtere kijk op de dingen. Vroeger was het misschien mooier, maar
ondanks alles, is het nu toch beter.

Tekst Edwin Timmers Foto’s Teis Albers
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Fried Steenbergen (81)
“De vrijheid. Als boer heb je altijd het laatste
woord. Je kunt nooit iemand ergens de schuld
van geven, want je hebt het zelf gedaan.
Nadeel is het zeven dagen per week paraat
zijn. Al had ik daar nooit moeite mee. Ik kom
nog elke dag bij onze Peter. Zeventig stuks
vee en het dubbele aan meststieren. Zelf had
ik er een groente-, fruit-, zuivel- en eierhandel
bij. Ook dat had ik van vader op zoon. Een
dag in de week naar de markt van Helmond,
waar ik de weg beter kende dan hier. De markt
vond ik mooi vanwege het contact met andere
mensen. Als je goeie spullen verkocht, sprak
je ook met de burgemeester. Vroeger waren
er grote gezinnen met veel armoede. Het was
hard werken. Ik zou niet terug willen, maar
ben ook niets tekort gekomen. Ik hoop dat de
boeren van nu kunnen blijven, dat ze er plezier
in houden en niet weggepest worden.”
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Toon Dielissen (76)
“Ik moet niks, maar mag veel. Die regelgeving,
daar bemoei ik me niet mee. Blij dat ik dat
niet hoef. Nog elke dag werk ik mee in de
melkcarrousel in de nieuwe melkstal van onze
Peter. Honderddertig koeien in iets meer dan
een half uur. Het boerenleven is mooi en vrij. Ik
kon goed leren, maar was veel liever buiten. Elke
dag is spannend. In het begin melkte ik nog met
de hand, in het veld, en ploegde nog met het
paard. Het was hard werken. Toen onze Peter
de loader kocht, vroeg ik me af wat hij daarmee
moest. Hij gebruikt hem overal voor. Je kunt niet
meer zonder. Griep heb ik nog nooit gehad.
Verkouden wel ja, maar je moet toch altijd weer
aan het werk. Ik zou willen dat de regering
meer duidelijkheid verschaft. Dat de huidige en
toekomstige boer weet waar hij aan toe is.”
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Jan van Hedel (77)
“Vroeger had je burenhulp. Je was afhankelijk van
elkaar en het was vanzelfsprekend dat je elkaar
hielp. Met de komst van de loonwerker werd
dat minder. Riek en ik begonnen met dertien
koeien. Alles handwerk. Ik werk nog steeds mee
op de boerderij bij onze Pedro en Simone, vooral
tractorwerk. Ze hebben twee melkrobots. Die
werken goed, ja, als Pedro en Simone erbij zijn. Het
mooiste van het boerenleven vind ik de natuur, het
altijd buiten zijn. Kijk, daar, die foto. Vijf hazen die
hier in de wei achter elkaar aan rennen. Ik hoop
dat het te doen blijft met die regeldruk en dat de
buurt het goed blijft vinden dat hier een boerderij
zit. Vroeger was het lichamelijk zwaar. Nu hebben
boeren vooral kopzorgen. Toch zou ik niet terug
willen naar toen. Hoewel er toen meer
tijd was om met elkaar te buurten.
Ons paard dat de kar trok, stopte
uit zichzelf als er iemand
bekends tegemoetkwam.”

40 I bami

Piet van Uden (84)
“Regeltjes. Als er een kalf geboren wordt, begint
het al: meteen aanmelden. Maar goed, het
is niet allemaal mis hoor. Dat hoor je mij niet
zeggen. Regels komen ook ten goede en waren
er trouwens vroeger ook al. Toen moest elk kalf
geschetst worden. Onze Martijn nam het bedrijf
officieel over in 2003. Als ik de leeftijd nog had,
zou ik gewoon doorgaan. Het is allemaal veel beter
geworden door de machines. Vroeger moest alles
met de hand. Ik zou niet terug naar toen willen. Dat
kan ook niet meer. Het mooie aan boeren vind ik
het buiten zijn, de vrijheid, hoewel, vrijheid... Laat
ik het zo zeggen: ik kon gaan liggen wanneer ik
wilde. Bij wijze van spreken dan, want dat deed ik
natuurlijk niet. Iedereen kan boer worden, maar
de nieuwe generatie moet wel op weg geholpen
worden.”
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Lekker en verstandig eten.
Bel of mail voor voedingsadvies, ook aan huis!

06 1903 7203
info@stephanievandenberg.nl
www.stephanievandenberg.nl

Altijd schik

in de soos

Een glaasje ranja, zakje chips, pijltjes gooien, tafelvoetbal, even los gaan
op de dj-set? Dit kan sinds kort allemaal bij Skik, de soos voor de jeugd van
twaalf tot en met achttien in café Frappant. Een mooi initiatief. Het laat ook
zien dat de tijden veranderen. Want bij ’soos’ denken vele ’minder jeugdigen’
in BaMi niet aan ranja, wel aan stiekem wiet roken en pilsjes drinken, toch?
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Andrea Tibosch, Chris Heerius
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Chris Heerius (55) ging vanaf zijn twaalfde naar de soos

TESTOSTERON

op de Ploeg. ”Het was echt ons honk waar van alles werd

In Middelrode was het ook ’hot and happening’ in de

georganiseerd. Boven was de plek voor de twaalf- tot

zeventiger jaren, herinnert Anja Nolten (53 jaar) zich. Vanaf

zestienjarigen en beneden voor de ouderen, met bier en

haar twaalfde ging ze met de meiden dansen in D’n Doofpot

joints. Maar die verdeling werd niet zo nauw genomen,”

aan de Driezeeg. “Eén van ons had geregeld met de kastelein

herinnert hij zich nog goed.

dat wij ’s middags, als het leeg stond, plaatjes mochten
draaien en dansen.” Anja geniet nog zichtbaar na.

Als tiener bezocht hij meer dan alleen de soos. ”In alle cafés
in het dorp waren we welkom, even een keutje leggen
of flipperen. Je kon toen nog een echte kroegentocht
houden. Op zondagmiddag gingen we naar de Witte
Zwaan, onbeperkt drinken voor ongeveer tien gulden.
Later ging ik op zondagavond naar café de Wissel aan de
Hoogstraat - waar nu Van Gemert zit - want daar was het
disco. De volgende ochtend gewoon op de fiets naar school.
Trouwens, in discotheek La Moustache – nu Smaakvol - zat
op zaterdagavond in de hoek weleens een pooier met drie
prostituees!”
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‘Vroeger kon je
nog echt

kroegentochten
houden’

”Bloedheet werd het daar binnen. Gingen we buiten
uitpuffen op de vensterbank en daar kwamen ze aan, de
jongens op hun brommers. Testosteron vloog in het rond.”
Geleidelijk aan mochten ze langer blijven. Zo gauw het café
opende dronken ze echt geen cola meer. “Wat hebben we
een lol gehad! Stonden we op een gegeven moment met vier
op een rij achter bij de wc’s met een jongen te zoenen. Bleek
een vader ons gezien te hebben. Maar echte problemen
kregen we daar niet mee.”

‘Stonden we
met vier
op een rij
te
’

zoenen

”Er hing soms wel een bepaalde spanning in D’n Doofpot. Het
was er druk, er kwamen er zelfs uit andere dorpen. Bladen

DE SOOS NU

bier gingen rond, iedereen stond dicht op elkaar en dan brak

Tegenwoordig zijn jongeren in de meeste cafés niet welkom.

er weleens een gevecht uit. Ik heb de kastelein over de bar

”We begonnen Skik juist voor die groep die overal buiten de

zien springen om een stoot uit te delen. Wij vluchtten naar de

boot valt en rondhangt of achter de Playstation zit”, vertelt

wc’s of onder de tafel, zoals mijn moeder me had geleerd. Tot

Jurgen Toemen (47), penningmeester bij Skik. Zijn ervaring is

de muziek weer aan ging, dan was het voorbij.”

dat de jeugd van dertien nu gewoon nee zegt tegen alcohol. ”
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aan
het
plein
43 exclusieve appartementen
in het centrum van Berlicum

Gegarandeerde start bouw!

Er zijn nog enkele appartementen te koop
Aan het plein, 43 exclusieve appartementen in het centrum van Berlicum.
Het project is inmiddels een geweldig succes. De laatste 13 appartementen
staan nog te koop. De in het hart van Berlicum gelegen appartementen zijn
zeer geliefd, bij starter tot senior. Het is dan ook voor iedereen een
fantastsche plek om te wonen. De laatste appartementen zijn in verkoop.
Kijk maar eens op www.aanhetplein.nl

aanhetplein.nl

AD_Berlicum-magazine_16aug18.indd 1

Bernheze makelaars
& adviseurs

Makelaar073

T 0413 - 243 818

T 073 - 820 07 30

22-08-18 11:51

André Ketelaars & Jurgen Toemen

Van links naar rechts: Luc Elsjan, Chris van Veen, Chris Heerius en Bouke van den Brink

Na de zomervakantie organiseren we een beachparty met

Chris noemt zichzelf achteraf een hangjongere. Bijna elke

alcoholvrije cocktails en zo hebben we veel meer ideeën.”

avond zat hij om half zeven met zijn vrienden uit de wijk op
het bankje bij het Kwetterbeekje. “Sigaretje roken, beetje

Volgens Skik-voorzitter André Ketelaars (42) waren er op

voetballen en in het weekend een pilsje erbij en dan op stap.”

de eerste Skik-avond slechts een paar bezoekers. Op de

Voor Anja Nolten was uitgaan het moment van de week. ”De

derde vermaakten tientallen jongeren zich er al. Hij voelt de

aandacht van de jongens, wie was je, waar wilde je bij horen:

verantwoordelijkheid voor andermans kinderen sterk. ”We

daar ging het om. Over welke outfit we zouden dragen, zaten

schenken geen alcohol, maar je weet soms niet wat vooraf is

we al doordeweeks bij elkaar met koffie en roze koeken. Het

gebeurd. Beveiliging zal soms nodig zijn. Meer ouderen die

liefst droegen we glimmende broeken en hoge hakken. In

op de soosavonden willen helpen ook”, voegt hij snel toe.

het weekend dronken we, dat wisten mijn ouders. Roken was
taboe, dat deed je stiekem.”

VEEL DRANK

Het was niet alleen maar rozengeur en maneschijn

Anja ziet de vriendinnen van toen nog steeds. Chris

in de zeventiger jaren. Anja herinnert zich de fatale

ontmoette zijn vrouw in café De Gouden Leeuw. Uitgaan,

brommerongelukken als gevolg van drank. Chris begrijpt niet

beetje dwars zijn, jezelf ontdekken, elke generatie zoekt zijn

dat geen enkele barman ingreep als iemand straalbezopen

weg. Wie weet welke vriendschappen en liefdes er opbloeien

in de auto of op de brommer kroop. Maar het fenomeen

bij Skik.

comazuipen speelde in die tijd niet.
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GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

TEGELWERK

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

Werststeeg 16, Berlicum

t: 073 503 3432

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

m: 06 5386 1550

Maandagochtend
10.15 uur

Schijndelnaar Roel Kuypers
(34) kent de BaMi wel. Hij
vindt het een grappige
naam, de associatie naar
nasi en rijst is zo gemaakt.
Halte Mercuriusplein.
Nietsvermoedend en vol in
de zon wacht hij op de bus
als hem opeens het hemd
van het lijf wordt gevraagd.
Tekst Edwin Timmers
Foto Yvonne Wesling

“Ik ben een paar dagen bij mijn vader geweest en ben nu op weg naar Schijndel, waar
ik al tien jaar woon. Vandaag met de bus en soms met de fiets, net hoe het uitkomt.
Volgende week ben ik weer in Berlicum, want dan wordt ons pap vijfenzestig.”
De bus rijdt de rotonde op en Roel pakt zijn tas van de grond in het aardig volle
bushokje. “Ik werk bij Broodje Apart in Schijndel. De ene week vier dagen, de andere
week vijf. In augustus krijg ik vakantie en ga ik naar Macedonië met Dolfijn, een
reisorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.”
Eenmaal ingestapt vertelt hij dat hij vorige week wilde shoppen in Oss. Met de bus
vanaf Schijndel via Uden. Omdat de trip daar vanwege een brand stokte, besloot hij
naar Eindhoven te gaan en vandaaruit met de trein via Den Bosch naar Oss. “Al moet ik
over Amsterdam”, zegt hij. “Als ik naar Oss wil, dan ga ik naar Oss.”
Af en toe is hij een week lang bij zijn vader in Berlicum. “Ook een soort vakantie”, geeft
hij toe. “Maar dan kook ik wel eens hoor. En ik laat de hond uit.” Tevreden strijkt hij met
beide handen zijn haren nog eens achterover. “Jongens met zo’n kapsel staan bekend
als lieve jongens.”
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Binnenblieken

50 I bami

authentieke

‘ALLE
ELEMENTEN
BLEVEN BEHOUDEN,
EN TOCH IS

alles nieuw’

‘Ten zuiden van Amsterdam’ ligt Wamberg 5. Althans, dat schreef
een Australische website over de eikenhouten schuur van
Annemariken Hilberink en Geert Bosch. We nemen een kijkje in deze
monumentale boerderij.
Tekst Donna van de Ven Foto‘s Edith Verhoeven
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Ruim een decennium geleden woonden en werkten ze samen in Den Bosch.
Annemariken en Geert zijn namelijk eigenaren van een architectenbureau en
hebben samen een gezin met hun dochters Iza en Alex. In het centrum van de stad
combineerden zij wonen en werken in een mooi pand. Maar het bedrijf en het gezin
groeiden uit hun stadse jasje, en dus zocht het stel naar een grotere locatie.
ZO WEINIG MOGELIJK DOEN

‘Als het die

grote langs
de weg is, dan
kopen we
hem’

Dat grotere pand kwam er, in de vorm van een monumentale boerderij. Geert
vertelt: “In het Brabants Dagblad zag ik een artikel over boerderijen van landgoed De
Wamberg die te koop zouden komen. Ik zei tegen Annemariken: ‘Als het die grote langs
de weg is, dan kopen we hem.’ En zo geschiedde. We gingen kijken, en een week later
was alles geregeld.”
Het tekenen van het koopcontract nam meer tijd in beslag. Elke wijziging moest langs
alle leden van de omvangrijke familie Van Rijckevorsel. Gelukkig konden Annemariken
en Geert wel eerder aan de slag. Annemariken: “Ik begon meteen met ontwerpen. We
wilden de authentieke sfeer volledig behouden. Daarom was zo weinig mogelijk doen
de insteek. Toch is bijna alles hier nieuw.”
PLANKEN VAN DE SLOPER

De kunst was om binnen alles zo comfortabel mogelijk te maken, zonder de
oorspronkelijke elementen aan te tasten. Geert: “We hebben echt ons best gedaan om
de oude uitstraling te behouden. De planken om het dak te vernieuwen, kochten we
bij een sloper. Ze kwamen net als de boerderij uit 1890, maar waren nog in een veel
betere staat. Daardoor paste het meteen in de sfeer van het huis.
Tussen het woonhuis en het kantoor staat een groot houten volume. Hier bevinden
zich de toiletruimtes, de technische installaties en de badkamer. Annemariken:
“Vroeger bestonden deze ruimtes niet in een boerderij. Die moesten we dus zelf
maken. Door het op deze manier allemaal bij elkaar te plaatsen, hoefden we zo min
mogelijk te verbouwen aan de rest van het huis.”
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LIEVER CREATIEVER

Het paar kwam met meer creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld bij de glazen
schuifpuien in het kantoorgedeelte. Geert: “We moesten het hele pand isoleren. Dat
ging ten koste van de oude muren. Daarom hebben we op een aantal plekken glazen
schuifpuien geplaatst. Deze staan op zestig centimeter van de oorspronkelijke muur.
Zo is het geïsoleerd en zien we toch de oude muren. Dat geeft de ruimte heel veel
sfeer.”
DUBBEL ZO GROOT

Hoewel ze als architecten bijna geen verrassingen kenden bij de restauratie, was
er toch één punt waarover wat verwarring was. Annemariken vertelt: “We vroegen

‘Het hout

dat je in de
winkel koopt,
vertelt niet

zulke verhalen’

de aannemer om een kosteninschatting. Hij gaf vrij snel een prijs, gebaseerd op
de grootte van een standaard Brabantse boerderij. Toch bleek die van ons minder
standaard dan gedacht. De opzet was hetzelfde, maar dan twee keer zo groot. En dat
gold ook voor de prijs.”
HOUT MET KARAKTER

Naast de boerderij staat een houten bijgebouw dat dient als carport, berging en
vergaderruimte. Wat hier bijzonder aan is? Hij is helemaal gemaakt van eiken die op
de Wamberg stonden. Geert legt uit hoe dit idee ontstond: “We wilden al een hele tijd
een nieuwe schuur. Toen er zeven bomen gekapt moesten worden op het erf, gingen
we nadenken wat we hiermee konden. Binnen de kortste keren lag er een ontwerp
voor een nieuwe schuur.”
Zeven eiken bleken niet genoeg om het hele idee tot realiteit te maken. Gelukkig lagen
er op de Wamberg nog negen gekapte bomen die Annemariken en Geert mochten
gebruiken. Geert: “Normaal gesproken maken ze van dit hout papier of brandhout.
Zo zonde, want het heeft zoveel karakter. Juist de imperfectie ervan bepaalt het
hele beeld hier. In één van de bomen heeft bijvoorbeeld ijzer gezeten. Dat zie je
aan de zwarte strepen. Waarschijnlijk komt dit door een granaat die in de Tweede
Wereldoorlog hier terecht is gekomen. Het hout dat je in de winkel koopt, vertelt niet
zulke verhalen.”
SCHOONHEID VERGAAT NIET

Overal vinden we unieke elementen. De grote balken zijn niet kaarsrecht, omdat een
eik nu eenmaal niet recht omhoog groeit. En aan de buitenkant zitten nog stukken
van de stam aan de planken. Dat geeft dit bijgebouw de mooie sfeer. Geert vervolgt:
“Zelfs voor het beton hebben we de eiken gebruikt. In de bekisting waarin het beton
gegoten is, hebben we de zachte stukken hout gelegd. Deze zie je aan de buitenkant
zitten. Dit blijft veranderen, omdat het hout steeds verder vergaat. Dat vind ik prachtig
om te zien.”
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Uw persoonlijke adviseur voor:
Particuliere verzekeringen
Verzekeringen voor MKB
Hypotheken
Financieel advies
088 - 8000 900

info@rivez.nl

www.rivez.nl

EENZAAM EERSTE WEEKEND

Van de binnenstad naar een boerderij. Dat was
even omschakelen voor het stel. Geert: “Ik kom
oorspronkelijk uit Berlicum. Toen ik vertrok, heb ik het
eigenlijk nooit gemist. Toch lokte deze locatie me weer
terug. Sinds we hier wonen, hebben we daar geen
seconde spijt van gehad.” Of toch wel? Annemariken
herinnert zich een moment: “Het eerste weekend zaten
we buiten. We waren natuurlijk gewend om de deur
uit te stappen en meteen in de drukte te staan. Hier
zagen we niemand. Eenzaam dat we ons voelden! Maar
gelukkig is de stad dichtbij en kunnen we de drukte
opzoeken als we daar behoefte aan hebben.”

‘Sinds we hier
wonen, hebben
we daar geen

seconde spijt
van gehad’

GEZELLIG BUURTEN

Terwijl de twee met de verbouwing bezig waren, kwam
de ene na de andere passant een kijkje nemen. Geert:
“Dat is echt het dorpse. Mensen fietsen langs, zien dat
we bezig zijn en stappen af om te vragen wat er gaat
gebeuren. Heel gezellig. Ook de buurtvereniging stond
na twee weken op de stoep. Of we lid wilden worden.
Zulke dingen gebeuren niet in de stad. Maar: we sloten
ons aan en het bleek een ontzettend leuke club. De
buurtbarbecues zijn altijd een feest.”
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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%!

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

BEL DIRECT

073-521 51 95

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

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

Gruts

EN DE BOOM,

hij leefde voort

Viermaal doorstond hij een aanslag op zijn leven. Hij overwon ze allemaal en torent
nog steeds hoog uit boven het drukke verkeer op de Hoogstraat, zijn wortels
diep onder het plaveisel en tuinen: de moerascipres op nummer 106, vlak aan de
straatkant. Honderddrieënvijftig jaar oud en nog steeds in prima conditie.
Tekst Annette Francois Foto’s Rita Dekkers
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Grafische oplossingen voor
elke drukwerkuitdaging.
Bel ons met je vraag!

t +31 73 503 3000

e info@graphicinmind.nl

www.graphicinmind.nl
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De botanische naam van de moerascipres is taxiodium distichum. Deze
naaldboom verliest zijn blad en komt uit het zuidoosten van Noord-Amerika. Wij
zien hem hier vaak in parken en als straatboom. Hij kan wel duizend jaar oud
worden, vijfenveertig meter hoog en zijn stam drie of heel soms zelfs vijf meter in
doorsnee. Onze Balkumse boom haalt nu al een omtrek van net geen zes meter
en behoort tot de oudste moerascipressen in Nederland.
RESPECT

Zijn geschiedenis mag er zijn. Geplant door de huisarts Josef Knipp rond 1865
als pronkstuk van een arboretum op dat perceel. De dokter voerde praktijk in
de latere notariswoning aan de overkant en legde een prachtige tuin aan met de
meest exotische bomen. Helaas werd het stuk grond vele jaren later aangekocht
door een boer die de liefde van de dokter voor de exoten niet deelde, maar de
zaag in alle bomen zette. Allemaal, op één na: de moerascipres, want die dwong
door zijn schoonheid inmiddels zoveel respect af dat hij mocht blijven staan.
De zandweg die de Hoogstraat nog was, moest ontdaan worden van zijn vele
bochten om de gouverneur gemakkelijker in Kasteel Heeswijk te laten komen. Dat
was het volgende gevaar voor onze reus. Maar er ging een stukje af van de tuin
tegenover om hem te sparen.
OPBLAZEN

“En toen kwam de oorlog,” vertelt Marietje Swanenberg, de bewoonster van
nummer 106. “Niemand weet wat er precies gebeurd is, maar ondertussen was
dit huis gebouwd door de directeur van de landbouwschool iets verderop. Hij
moest net als iedereen geëvacueerd worden. Toen hij na drie weken terugkwam,
zag hij vanuit de verte de pluimpjes van zijn grote trots. Dichterbij gekomen schrok
hij hevig. In de stam van de boom zat een groot gat. Men heeft de boom willen
opblazen om de weg te versperren en de tanks een halt toe te roepen. Maar
waarschijnlijk vreesde men het notarishuis aan de overkant te verpletteren. De
tanks reden door de tuinen aan de achterkant; alles was vernield.” De directeur
schakelde Wageningen in en experts behandelden de stam met succes. Het gat is
mooi dichtgegroeid.
VOORUITGANG

De vooruitgang bleek een bedreiging. In de zestiger jaren werden leidingen
ondergronds gelegd; in de jaren zeventig kwam er riolering in de hele straat. De
vrees dat de boom het loodje zou leggen, bleek ongegrond. Hij bleef jaar na jaar
zijn naalden en groene kegeltjes verliezen en pronkte in de lente met fris groen.
“Een ontzettende rotzooi heb ik er iedere herfst van, kruiwagens vol,”
zegt Marietje. “Maar ik word altijd heel blij van die boom. Ik bewaar alle
krantenartikelen van vroeger. Waarom het huis De Beuk heet? Er stond ook
een prachtige beuk maar die moest geruimd worden bij de bouw van het huis.
Vandaar de naam.”
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Jonge mensen,
grote dromen

‘ Paardrijden

GEEFT HEM ZOVEEL

zelfvertrouwen’

Nick van Doorn (10) is duidelijk is zijn element wanneer hij Thriller, het grote
wedstrijdpaard van Katja Gevers (33) bestijgt. Hoewel hij in zijn leeftijdsklasse
normaal gesproken op een pony rijdt toont hij geen greintje twijfel of angst
bij het berijden van dit toppaard.
Tekst Erwin Frunt Foto’s Rita Dekkers
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We zijn op bezoek bij de stal van Katja Gevers en haar
Australische vriend Tristan Tucker in Langenboom. Maar
eigenlijk is ‘stal’ een understatement voor deze prachtige
hippische locatie. Er is een binnenbak, vergelijkbaar met
die van De Schutskooi, een mooie buitenbak en diverse
luxe onderkomens voor de paarden zelf. Nick is hier geen
vreemde. Sinds hij Katja zo’n jaar geleden voor het eerste
ontmoette bij haar stal in Nuland helpt hij haar regelmatig
met het verzorgen van de paarden.

‘Het rijden
op de Olympische
Spelen is mijn
ultieme droom’
Vandaag is het andere koek. Katja en Tristan hebben speciaal
voor Nick een programma in elkaar gezet waarbij hij mag
rijden op Thriller en ook nog eens les krijgt van zijn grote
voorbeeld Tristan. Tristan is een icoon in de paardenwereld.
Hij ontwikkelde een eigen trainingsmethode die er vooral op
gericht is om het paard rustig en zelfverzekerd te krijgen. Nick
zou in de toekomst ook graag paarden gaan trainen en heeft
de basis hiervan duidelijk al in de vingers.
Na Thriller mag Nick ook even op Crescendo rijden, het
andere paard van Katja waar ze veel wedstrijden mee rijdt.
Crescendo lijkt bijna te dansen als Nick er met een grote
glimlach zijn rondjes mee maakt door de bak. Harold, de
vader van Nick, vertelt: “Nick kon nooit stilzitten. Door het
paardrijden kreeg hij zoveel geduld! Bovendien geven zijn
prestaties en de sport zelf hem zelfvertrouwen. Het bracht
hem al veel goeds.”
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HEMA Berlicum
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!
LAAT DE HERFST MAAR KOMEN

ook voor al je make-up, gebak, leuke cadeau’s, kleding en
dagelijkse benodigdheden
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Ofschoon ze elkaar goed kennen heeft Nick toch nog wel
enkele brandende vragen voor Katja.
HOE OUD WAS JE TOEN JE BEGON MET PAARDRIJDEN?

Katja: “Ik was zes jaar oud toen ik begon met rijden in
Heesch, waar mijn moeder ook al reed. Mijn eerste pony
heette Lucky maar veel geluk bracht hij niet. Ik viel er meer af
dan dit ik erop zat.”
WAT IS JE GROOTSTE DROOM?

“Het rijden op de Olympische Spelen. Deze kans is maar heel
klein omdat er per land maar drie ruiters worden toegelaten.
Toch zou dat mijn ultieme droom zijn”, erkent Katja en kaatst
de bal meteen terug: “En wat is jouw droom?”
Nick: “Een Grand Prix op Indoor Brabant rijden. En werken
met paarden net als Tristan.”
WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN TRAINING GEVEN?

Katja: “Ik vind het leuk om training te geven aan iedereen,
jong en oud, leeftijd maakt niet uit. Het belangrijkste is dat ze

‘Ik viel er

meer af
dan dat ik

erop zat’

gemotiveerd zijn om te leren. Gelukkig is dat zeker het geval
bij de mensen die ik momenteel train.”
NICK RICHT ZICH NU TOT TRISTAN EN VRAAGT HEM HOE
HIJ LEERDE OM PAARDEN OP ZIJN MANIER TE TRAINEN?

Tristan: “Ik heb me de techniek zelf aangeleerd. In Australië
werkte ik veel met wilde paarden. Door veel te kijken en
observeren leerde ik ieder paard op zijn eigen manier te
behandelen. Nu komen er mensen van over de hele wereld
om deze techniek te leren.”
Nick heeft nog één vraag voor Tristan. Hij durft het bijna niet te
vragen maar..
WANNEER GAAN JULLIE TROUWEN?

Tristan spreekt ineens niet meer zo goed Nederlands en
moet ook nodig een training gaan geven. Op dit antwoord
zullen we nog even moeten wachten.
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Ouder
ONGEACHT DE leeftijd

Als er al een ideale leeftijd voor ouderschap bestaat,
hadden Danique Koolen (27, sinds zeven jaar moeder) en Toon Langenhuijsen (58,
sinds tien jaar vader) er weinig boodschap aan. Maakt het wat uit?
“Ik dacht altijd: als ik straks dertig ben komen nummer drie en vier. Nou, daar ben
ik van teruggekomen.”
Tekst Laura van der Burgt & Marlie van Zoggel Foto‘s Andrea Tibosch
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IK WIL IETS ACHTERLATEN

“Een kind van mij, wat zou er dat voor een zijn? Een sjouwer, werker, slimmerik…”
Toon Langenhuijsen mijmerde er wel eens over. Hij had wel kinderen gewild, maar de
situatie was er nooit naar geweest. Tot hij Ramona ontmoette. Hij was destijds 38, zij
18 en nog helemaal niet met dat soort dingen bezig. Dat veranderde toen een aantal
jaar later Ramona plotseling haar broer Patric verloor. Toon: “Sindsdien had Ramona
zoiets van: ik wil iets achterlaten. Toen hebben we het laten gebeuren. Ze stopte met
de pil en we zagen wel.”
Binnen de kortste keren was Ramona in verwachting en zo belandde Toon ‘op zijn
oude dag’ nog voor het eerst tussen de luiers. Twijfelen over kinderen vanwege zijn
leeftijd heeft hij nooit gedaan en waarom zou hij ook: “Mijn vader was 37 toen ik werd
geboren, maar ik had niks met hem. Hij rookte veel en hoestte nog veel meer. Hij was
op zijn 58e een stuk ouder dan ik nu ben.”

‘Mijn
vader
was op zijn

58e een stuk
dan ik
ouder
nu ben’

Hun zoon Peter is inmiddels tien jaar oud. Waar zijn vrienden weer ‘kunnen doen
wat ze willen’, is dat voor hen anders. Toon: “Veel van onze vrienden rijden
motor. Ik zou die weekendjes weg best meewillen, maar dat gaat nou
eenmaal niet. Vroeger ging ik overal mee naar toe, nu kies ik de krenten uit
de pap.”
HUWELIJKSREIS OP CENTERPARCS

Keuzes maken is onlosmakelijk met het ouderschap
verbonden, maar kan verdomd lastig zijn als je je in
een andere leeftijdsfase bevindt dan je vrienden.
Danique Koolen kan erover meepraten. Terwijl veel
leeftijdsgenoten na hun studie de wijde wereld introkken
op zoek naar nieuwe exotische bestemmingen of naar zichzelf,
boekte Danique voor haar huwelijksreis ‘gewoon’ een weekje
Centerparcs. Voor haar was het dan ook allang duidelijk wie ze was,
namelijk de moeder van Jason (7) en Justin (6).
“De meeste vriendinnen bouwen hun leven om hun werk heen,
ik begon met een gezin en bouwde daar alles omheen”, vertelt
Danique. Ook bij haar was het ouderschap een bewuste keuze.
“Ik was negentien toen ik zwanger raakte, jong ja, maar het
is maar net hoe je leven loopt. Ik was al zeven jaar
samen met Martijn, we woonden samen en op een
geven moment is je relatie gewoon toe aan een nieuwe
uitdaging.”
DAT HOUDT GEEN STAND

Haar omgeving was dan ook niet verrast toen ze haar zwangerschap
aankondigde. Alleen toen anderhalf jaar later nummer twee op
komst was, kwamen er wat bezorgde reacties.

bami I 67

Uw betrokken makelaars in Berlicum!

Speciaal
voor Berlicum

Verhuisbus
bij iedere
verkochte
woning!
Bel 073 - 613 19 19 voor
een gratis WaardebepalingPlus!

Kijk op berlicum.nl-wonen.nl

“Mensen zeiden: ach meiske, je krijgt het zo druk en je bent nog zo jong, is dit wel
verstandig? Maar weet je, sommige mensen hebben altijd wat te miepen. Toen Martijn
en ik verkering kregen riep ook iedereen dat het geen stand zou houden omdat hij
tien jaar ouder is. Maar we zijn nog steeds samen en volgens mij doen we het lang niet
slecht.”
Jong moeder zijn heeft zo zijn voordelen. Als de kinderen op de trampoline springen,
springt Danique net zo hard mee. Ze begrijpt die eindeloze energie van haar jongens
wel, zelf is ze ook geen stilzitter. Al is het fijn dat nu de kinderen wat ouder zijn, ze ook
meer hun eigen ding doen. “Dat biedt voor ons ook weer mogelijkheden om lekker weg
te gaan of dingen samen te doen. Ik zei altijd: als ik dertig ben komen nummer drie en
vier, maar daar ben ik van teruggekomen. Het is wel prima zo.”
KINDEREN AAN DE VREET HOUDEN

Ook Toon werd dankzij het vaderschap een stuk sportiever. “Ik werk als timmerman,
moet vaak vroeg op. Maar als ik thuiskom en ik slaap een uurtje op de bank krijg ik
direct commentaar” zegt hij lachend. Dus toen Peter op judo ging, trok ook Toon zijn
oude pak uit de kast. “De trainingen zijn zwaar, maar ik voel me dankzij mijn judo- en
bokszaktrainingen nu zoveel beter.” Hij mag dan de oudste vader op het schoolplein
zijn, de minst fitte is hij zeker niet.
Misschien is het juist wel de leeftijd, die van hem een stabiele ouder maakt, denkt
Toon: “Ramona heeft weinig geduld. Dat komt door de leeftijd, vroeger kon ik ook niks
hebben. Hij noemt het een ‘geruststellende gedachte’ dat hij zijn leven al op orde had
toen hij vader werd: “een eigen huis, weinig hypotheekschuld. Hierdoor kon hij na
de geboorte van Peter een dag minder gaan werken om voor hem te zorgen. “Mijn

tweelingbroer was eind twintig toen hij
kinderen kreeg. Hij moest flink werken
om die jong aan de vreet te houden.”
Danique merkt het leeftijdsverschil
tussen haar en haar man vooral
in het weekend. “Toen ik nog jong
was wilde ik heel graag de perfecte
moeder zijn. Nu denk ik makkelijker:
weekendje Amsterdam? Leuk! Martijn
heeft dat niet, daardoor voel ik me
soms bijna bezwaard om te zeggen
dat ik wegga, maar hij heeft nooit
commentaar. Moeder zijn is kei veel
verantwoordelijkheid, af en toe moet
ik er even uit. Even gewoon mijn eigen
jonge ik zijn.”

‘Volgens
mij doen we
het lang

niet slecht’
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MOGELIJKHEID TOT 100% VOLLEDIG

DIGITALE VERWERKING!

JFV Accountants is specialist op
het gebied van accountancy,
administratieve dienstverlening
en belastingadvies. Wij werken
pro-actief en zorgen voor wederzijds vertrouwen.

Openheid en eerlijkheid staan
hoog in ons vaandel. Tegen
scherpe tarieven neem ik al uw
zorgen en lasten uit handen!
JFV Accountants - Jurgen Frunt

Dit zijn de beste ingrediënten voor een succesvolle
en langdurige samenwerking!

Heeft u vragen over zorg?
Voor al uw vragen over onze zorgen dienstverlening kunt u contact opnemen
met ons cliëntservicebureau in Heeswijk.
Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl
Het cliëntservicebureau is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

Advertorial

VAN SANTVOORT
ENOVATIEVE INSTALLATIES:

thuis in Berlicum

Van Santvoort enovatieve installaties; dat is de nieuwe
naam van het vertrouwde Elektro van Santvoort uit Berlicum. “We bestaan 45 jaar en richten ons op de toekomst;
daarom kiezen we bewust voor een naam met nieuw elan.
Met onze oude naam en logo was niets mis. Maar, je blijft
alleen aan de top als je voortdurend durft te vernieuwen”,
vertelt directeur Jos van Schijndel. Hij leidt het bedrijf samen met technisch directeur Marco van Boven.
Tekst Erwin Frunt Foto Edith Verhoeven

Van Santvoort enovatieve installaties staat voor daadkracht, slagvaardigheid, de
beste willen zijn. “De drang om te blijven verbeteren zit er gewoon in bij ons. We
beseffen dat wij voor onze klanten onze toegevoegde waarde moeten bewijzen.
Of het nou bedrijven of particulieren zijn. We willen dat onze opdrachtgevers
onze fans zijn,” aldus Jos van Schijndel die met veel plezier in Berlicum woont.
UITBLINKEN

Marco van Boven: “Ons uitgangspunt is wat onze klanten van ons willen. In het
verleden zeiden we dat alles werd geïnstalleerd ‘met een draadje’. Dat is echt
achterhaald; ons werkterrein is veel breder en lastig te vangen in één begrip. Kijk
maar op onze website. Maar wat we zeker willen is: uitblinken, maatwerk leveren,
net wat verder gaan en meer leveren dan de klant in gedachten had. Inderdaad,
we zijn ontzettend ambitieus en daar is niets mis mee.”

ROOTS

“We zijn een bedrijf met een familie-karakter
dat trots is op onze vestigingsplaats Berlicum.
Ons werk gaat ver over de plaatselijke
grenzen heen, maar we voelen ons hier
thuis”, vertelt Jos van Schijndel. Oprichter Wim
van Santvoort startte het bedrijf eerst thuis,
verhuisde naar de Nieuwe Ploeg en vanaf
1991 naar de Runweg. “ Hier liggen onze roots
en we voelen ons echt betrokken bij wat er op
maatschappelijk en sportief gebied te doen
is.”
TECHNISCH TALENT

“We werken met top-techniek en willen het
hoogst haalbare bereiken. Daar heb je een
goed team voor nodig, met de juiste mix van
routine en jong talent. Daar werken we aan,
ook in samenwerking met scholen. Wij hopen
dat technisch talent hier uit het dorp en de
regio voor ons kiest. We zijn een technisch
hoogwaardig bedrijf, houden van hard werken
in een goede sfeer en investeren graag in
mensen die vooruit willen. Als ze net als wij
die drive hebben, zijn ze meer dan welkom in
onze familie!”
Kijk op evansantvoort.nl

Van Santvoort enovatieve installaties | www.elektrovansantvoort.nl
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CEMENTDEKVLOEREN & AANVULLEN ZWEMBADEN

06 23941576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum

06 - 83 53 07 40 | 085 - 330 10 05
info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Reijerspad 4 - 5258 AW Berlicum
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Direct zorg na overlijden, dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
Ook indien u elders verzekerd bent.

Levatio Uitvaartzorg is aangesloten bij ‘Stichting Keurmerk Uitvaartzorg’
en ‘BGNU’ het kwaliteitskeurmerk voor de uitvaartbranche.

Gespot
Veedijk
Maandag 2 Juli, 21:04
Tekst Jochen Schoofs Foto Teis Albers

Het is stil op straat. De zon schijnt deze avond nog
even fel als in de middag en de thermometer tikt
de dertig graden aan. De meeste inwoners van
Berlicum en Middelrode hebben de koelte
van hun huis opgezocht. België speelt
tegen Japan op het WK voetbal. Twee
jongens maken zich niet druk om de
hitte, noch om het voetbal. Ze fietsen
om het hardst op hun mountainbikes.
STUNTS EN RACEN

“Straks hebben we downhill-training
in Wijchen,” zegt Kay Huisman
(14). “We wachten tot het wat afgekoeld is.”
Michiel van de Water (12) vult aan: “Nu doen we
een soort warming up.”
Ze kennen elkaar al sinds Michiel in groep 3 zat. Ze
fietsen elke dag en bijna altijd samen. Behalve aan
downhill mountainbiken doen ze ook aan freestyle
BMX. Ze kunnen niet kiezen tussen de twee disciplines.
“Bij BMX gaat het om de stunts. En het mooie aan
downhillen is het racen, de snelheid,” zegt Kay. “BMX
doen we vooral als het regent. In een skatehal. Binnen.”
Kay heeft afgelopen seizoen twee downhill-wedstrijden
gewonnen. Voor de komende wedstrijden willen beiden meer:
“Daarom trainen we zo vaak mogelijk op de baan in Wijchen.
Liefst twee keer per week.”
‘GEWOON BLIJVEN FIETSEN’

In de buurt zijn voldoende plekken om te trainen. Ze gaan
bijvoorbeeld naar de snelweg en racen vanaf het talud naar
beneden. In de zomer moet Kay wel even een pauze inlassen:
“We gaan met het vliegtuig op vakantie en dan kan mijn fiets
niet mee.” Michiel heeft een duidelijk doel: “Samen met Kay
op het podium staan.” Hij fietst op zijn achterwiel verder en
springt vervolgens over een stoeprandje. Volgens Kay moet
dat lukken. “Gewoon blijven fietsen!” roept hij naar Michiel.
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Advertorial

‘Makkelijk lopen

BEWANDELT NOOIT DEZELFDE WEG’
Jessica Festa is een van de zes podotherapeuten van Podotherapie Makkelijk
Lopen. De praktijk heeft meerdere locaties in de omgeving waaronder een
vestiging in Gezondheidscentrum Berlicum. Zelf werkt ze in Rosmalen,
Schijndel en Heeswijk-Dinther.
Tekst Jochen Schoofs Foto Teis Albers

In haar spreekkamer in De Groote Wielen vertelt ze enthousiast

oncologische voetverzorging,” vertelt Jessica. “Bij specifieke klachten

over haar vak. “Veel mensen kennen de podotherapeut vooral van

is er dus altijd een collega die je om hulp kunt vragen. Voor de

de steunzolen, maar het is veel meer. Zoveel verschillende mensen,

patiënt is dit heel waardevol.”

zoveel verschillende klachten. Steeds zoeken we naar de beste
behandelmethode. Het is nooit dezelfde weg die we bewandelen.

BETROKKEN BIJ PATIËNTEN

Dat maakt het vak van podotherapeut zo interessant.”

De meeste vestigingen van Makkelijk Lopen delen de locatie met
bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. “Een podotherapeut werkt

ALLROUND PRAKTIJK

multidisciplinair. Het is fijn om in hetzelfde gebouw te zitten als

Patiënten kunnen bij Podotherapie Makkelijk Lopen onder andere

de fysiotherapeut of diëtist. De lijntjes zijn dan kort. Dat komt de

terecht voor nagelbeugels en siliconen teenstukken. Ook doen ze

patiënt ten goede.”

wondverzorging bij diabetespatiënten.
Alle podotherapeuten van Makkelijk Lopen deden de vakspecifieke

Als podotherapeut kun je geen 9-tot-5-mentaliteit hebben: “Op

HBO-opleiding en zijn allround. “En we blijven ons bijscholen en

een vrij moment nemen we even contact op met de patiënt om

specialiseren,” zegt Jessica. Zelf specialiseert ze zich momenteel tot

te weten hoe het gaat.” Het geeft Jessica de meeste voldoening

diabetes podotherapeut.

wanneer een patiënt na een jaar op controle komt en de klachten
zijn verdwenen: “Bijvoorbeeld wanneer steunzolen niet meer nodig

VEEL SPECIALISME

zijn omdat de stand van de voet is veranderd.”

“Binnen de praktijk werkt een sportpodotherapeut, een
specialiste in nagelchirurgie en een deskundige op het gebied van
Podotherapie Makkelijk Lopen | Milrooijseweg 57 | 5258KG Berlicum | 073-547 0019 | info@makkelijklopen.nl | www.makkelijklopen.nl

Enigszins verscholen, maar wel midden in de kern
van Berlicum, ligt het verenigingsgebouw d’n Inloop
van seniorenvereniging BRES. Dit is het
ontmoetingscentrum van ongeveer 950 leden uit de
kernen Berlicum en Middelrode.

Belangenbehartiging

Seniorenvereniging BRES richt zich op het welzijn en
welbevinden van iedereen in Berlicum en Middelrode
vanaf de leeftijd van 50 jaar. BRES staat voor
Belangenbehartiging, Recreatie, Educatie en Solidariteit.
Voor het ondersteunen van de activiteiten staan vele
vrijwilligers klaar, niet alleen omdat het nodig is, maar ook
omdat zij veel voldoening halen uit het helpen van onze
gemeenschap.

Een groot aantal activiteiten worden wekelijks of
maandelijks georganiseerd zoals fietsen, wandelen,
rikken, bridgen,bowlen, koersbal, biljarten, breien,
handwerken, maar ook deelnemen aan een zangkoor of
toneelvereniging is mogelijk.

BRES staat voor
Belangenbehartiging, Recreatie,
Educatie en Solidariteit.

www.seniorenverenigingbres.nl
Kerkwijk 45A, 5258 KA Berlicum
073 503 1833 / seniorenverenigingbres@ziggo.nl

Het onderhouden van contacten met andere organisaties,
zoals Gemeente, KBO Brabant, Nationaal ouderenfonds,
Oranjefonds etc. Onze vereniging is hierbij een partij waar
rekening mee wordt gehouden.

Recreatie

Educatie

BRES geeft training aan haar leden met betrekking tot het
omgaan met de digitale media. Elke maand een excursie
naar een interessante locatie en een keer per jaar een
meerdaagse reis en een uitstapje met de Museum-plus
bus. Tevens wordt elke maand een film vertoond en/of
een presentatie over een interessant thema.

Solidariteit

Ondersteunen van leden met betrekking tot het invullen
van belastingformulieren, aanvragen huur- en
zorgtoeslag, PGB, hulpmiddelen en huishoudelijke hulp ,
maar ook een onderzoek naar de veiligheid in de woning.
Als lid van onze vereniging kunt U ook gebruik maken van
de voordelen en ondersteuning zoals die door KBO
Brabant worden geboden.

