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Onze unieke kinderopvang- en BSO locatie midden in het groen biedt met een buitenruimte
van ruim 500 m2, babyspecialisten voor de allerkleinste, gratis vervoer voor alle scholen in
Berlicum en Middelrode een fantastische plek voor kinderen om hun natuurlijke wereld te
ontdekken. Maak kennis met ons unieke aanbod en schrijf in voor een gratis workshop.

DE GROESKANT 1 BERLICUM • WWW.GOUDVISJE.NL • 073-522 16 70

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

• KICKBOKSEN
• BOKSZAKTRAINING
• KICKBOKSEN VOOR KINDEREN
• MENTALE EN FYSIEKE
WEERBAARHEID
• PERSONAL TRAINING
De lessen zijn in Berlicum en Den Bosch.
Voor meer informatie bel 0655123702
of kijk op kickboksendenbosch.nl
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OP DE FOTO
MET JEZELF

KLEURRIJKE CLUB
JUBILEERT
Vogelvereniging De Nachtegaal bestaat 40
jaar. Liefdevol verzorgen de leden hun vogels
van diverse pluimage uit alle windstreken.
Een kleurenpracht die ons doet denken aan
de bonte stoet van mensen die in ruim vijf
jaar BaMi voorbijkwam.

WIJ ZATEN ER NIET ACHTER, HET WAS EEN SPONTANE ACTIE
VAN DE GEPORTRETTEERDEN ZELF. OPEENS VERSCHENEN ER OP
SOCIALE MEDIA ALLEMAAL FOTO’S VAN BAMI’ERS DIE ZICHZELF
VEREEUWIGDEN BIJ HUN LEVENSGROTE FOTO UIT EEN VAN DE
EERSTE TWINTIG EDITIES. DE FOTOTENTOONSTELLING DEED
VELEN NOG EENS TERUGGRIJPEN NAAR DE OUDE BAMI’S. ZE
LATEN ZICH PRIMA HERLEZEN, BLIJKT. DE OPSTELLING OP HET
DORPSVELD WERD BESCHADIGD. MET OPZET OF PER ONGELUK,
WE WETEN HET NIET. ROY DE WIT BAALDE EN WIERP ZICH OP
ALS REPARATEUR. EN DAT IS DAN WEER MOOI.
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Anouk van Cauter doet de art direction
van BaMi. In juli nam ze het vliegtuig naar
Sri Lanka en trouwde daar, in het wit. Dat
‘trouwen in het wit’ lang voorbehouden was
aan de gegoede klasse, leest u verderop
in de rubriek Uit Beeld. Tegenwoordig is
het gewoon, hoewel niet iedereen voor zijn
jawoord naar het tropische Sri Lanka afreist.

Wij wensen Anouk en
Roy heel veel geluk!

4 I bami

FEESTJE GEMIST

EEN ETER EN EEN
LEZER ERBIJ

Ook de redactie ging het ongemerkt voorbij:
het 60-jarige jubileum van aardgas in het

Wim en Rian hebben er een eter

dorp. Op 8 februari 1958 werden Berlicum en

bij. Voor de rubriek Lekker Dan in de

Middelrode op feestelijke wijze aangesloten

vorige editie schoven we bij hen aan

op het aardgasnet. Vorig jaar kopte Brabants

voor de spaghettini van Wim. Er was

Dagblad: “Bewoners ‘Aan het

toen nog sprake van een ongeboren

Plein’ in Berlicum koken straks

spruit. Welnu, Xem is geboren. Joyce

zonder gas”. Nog een paar jaar

Steenbergen was in blijde verwachting

verder en er wordt nauwelijks

toen we haar spraken voor de rubriek

meer op gas gekookt. Zestig jaar

Import van nummer 19. Het doet ons

aardgas: het was een feestje

deugd dat het eerste boekje van

waard. Al was het maar voor een

Bobbie de BaMi is.

toast op een gasloze toekomst.

Proost op een
gasloze toekomst!

WEINIG VERHULLEND
Wie goed naar deze foto kijkt, weet wellicht welke etalage met
deze poster was versierd. De winkelier verwijderde hem nadat
een redactielid zich hardop afvroeg wat hij ermee beoogde. ‘Niet
te bloot, maar wel sexy.’ Misschien staan deze woorden van Kitty
Glamorous wel voor het nieuwe verleiden. Of zijn we gewoon
preutser geworden?

BEZOEK UIT

Myanmar

NEDERLAND IS ECHT WEL WAT ANDERS DAN

-Preuts-

MYANMAR. DAT BEGINT

KENNELIJK AL BIJ HET WEER. DRIE DAMES UIT MYANMAR ZATEN OP EEN
VOOR ONS REDELIJK MOOIE LENTEDAG KLAPPERTANDEND VAN DE KOU
BINNEN TEGEN DE VERWARMING AANGEPLAKT. MET EEN STEL HOLLANDSE
TRUIEN EN JASSEN WAS DAT ZO OPGELOST. WAT ER NOG MEER ANDERS IS,
LEEST U VERDEROP IN DEZE BAMI. HET DRIETAL WAS HIER TER PROMOTIE
VAN EEN GOED DOEL: DE STICHTING WORLD CHILD CARE. MEER WETEN?
VOLG DAN DEZE LINK: WWW.WORLDCHILDCARE.ORG.
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TOETJE VOORAF

Terugblikken op en uitkijken naar

VIJFTIG TINTEN GRIJS

Vijftig jaar samen en nog een wereld te ontdekken

LEKKER DAN!

Koken op houtvuur is teamwork

75 JAAR BEVRIJDING

Onze dorpen lagen middenin de vuurlinie

UIT BEELD

Balkumse bruiden droegen van alles

CLUBKE

Op het Kanaalfeest gebeurt altijd wat

IMPORT & EXPORT

‘Ik riep altijd dat ik met een boer wilde trouwen’

70

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

HUISMANNEN

De man kan de was doen

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

JONGE ONDERNEMERS
‘Papa speelt voor bank’

OP KAMERS

In Utrecht kom je uit de Berlicumse bubbel

BINNENBLIEKEN

Urbexen in een uitgestorven Berlerode

GRUTS

Rien zapt de omgeving schoon

JONGE MENSEN, GROTE DROMEN
Bente’s moment komt nog

TUSSEN MYANMAR EN BERLICUM

Drie vrouwen ontdekken een nieuwe wereld

GESPOT

Een fijne plek om afval te dumpen

* op de cover Ray Roovers
foto door Andrea Tibosch

Marcel Verhagen
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Al sinds 1954 hét vertrouwde adres in de regio voor uw auto
Officieel dealer van topmerken Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi. Specialist in Kia en occasions van alle merken.
U bent van harte welkom bij een van onze vestigingen in Middelrode, Oss en ‘s-Hertogenbosch. Graag tot ziens!

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

KIA

SPECIALIST

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,
Tom Grosfeld, Koen de Haas, Claartje ten Have, Marenna van
Reijsen, Jochen Schoofs, Andrea Tibosch, Edwin Timmers, Donna
van de Ven, Ardienne Verhoeven, Edith Verhoeven, Yvonne
Wesling, Marlie van Zoggel, Jurre van Breugel
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), Teis Albers, Yord van Breugel

SOCIAL MEDIA

Marlie van Zoggel, Leonie Wijgergangs
DRUKWERK
Veldhuis Media
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

Een bad

MET BELLETJES
Toen wij ons ruim tien jaar geleden lieten overschrijven
van Berlicum naar Den Bosch, zaten in het stadskantoor
dichtbij aan een tafeltje
twee mannen. Een van
hen stak zijn wijsvinger
op en bewoog die
vermanend heen en
weer. Wat bezielde ons!
Den Bosch heeft veel te
bieden, maar Berlicum
bleef dichtbij. Wij reden
vaak ons ritje naar het
oude dorp, soms wel
tweemaal per dag.
Huisarts, vrienden,
clubjes, feesten om
het lidmaatschap
daarvan te vieren,
dat alles trok ons die
richting uit. Toen we
de kans kregen te bouwen op een
mooi plekje, grepen we die met vier gretige handen aan.
We keren binnenkort terug op het oude nest.
En wat is leuker om weer voeling te krijgen met de
gemeenschap door mee te draaien in de redactie van
BaMi? Iedere vergadering is een warm bad. Een bad met
belletjes wel te verstaan. In het bovenzaaltje van de Prins
ontmoet ik een ploeg frisse, enthousiaste mensen. Ideeën
vliegen over tafel en worden ontvangen, aangevuld en
bijgeschaafd. En aan het eind van de avond is het concept
van weer een nieuw nummer een feit.
Onderwerpen genoeg. Het verbaast me iedere keer
opnieuw hoeveel bijzondere en kleurrijke mensen in
de twee dorpen wonen. Hoeveel initiatieven er zijn die
weerklank vinden. Ik schuif aan bekende en onbekende
tafels aan om ze op te schrijven. Weer meer dorpsgenoten
die ik leer kennen. En weer meer opgestoken handen
en een praatje tijdens het boodschappen doen. Van alle
leeftijden, dát is nog het leukst.

Annette François
Redacteur
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Kom je bij
mij afhalen?
Dagverse en originele seizoensmaaltijden
Vanaf 1 september ook vegetarische maaltijden
mogelijk op maandag en dinsdag!

Elke maandag en dinsdag

voor € 10,00 p.p.

Elke woensdag vega-dag

voor € 7,50 p.p.

catering - kookworkshop - kok aan huis - aanschuiven
06-53641213 I

info@achter-het-fornuis.nl I

www.achter-het-fornuis.nl

ADVERTORIAL

‘Langer thuis wonen

DOOR DESKUNDIGE ZORG’

Ouder worden gaat niet altijd zonder gebreken. Wanneer die gebreken een rol gaan spelen in de
zelfredzaamheid staat het team van specialisten van Vivent voor je klaar. Zij zorgen ervoor dat je langer
thuis kan wonen en dat je leert omgaan met die beperkingen.
tekst Erwin Frunt foto Teis Albers

De positiviteit straalt ervan af bij Iris Verdaasdonk en Marlon van Tiel. Iris (25) is

WAARDEVOLLE DOELEN

geriatriefysiotherapeute i.o. en Marlon (27) werkt als ergotherapeut bij Vivent.

Bij Vivent merken ze dat het stellen van

Iris vertelt: “Pas tijdens mijn stage bij een verpleeghuis kwam ik erachter dat mijn

haalbare doelen cliënten enorm motiveert.

passie ligt bij het helpen van cliënten voor een langere termijn. Doordat ik bij

Marlon: “Wanneer wij kunnen bewerkstelligen

de mensen thuiskom of in hun wijkgebouw werk, bouw ik een band op met die

dat iemand weer een dag voor zichzelf

mensen. Ik was echt positief verrast. Ook de samenwerking met diverse collega’s

kan zorgen, krijgen we daar een heleboel

is hierbij erg fijn.”

dankbaarheid voor terug.” Iris: “We kijken vooral
naar wat mensen zouden willen bereiken.

TEAM VAN SPECIALISTEN

Ook al is dat enkel weer zelfstandig zitten of

Marlon kan dat beamen en vult Iris aan: “We vormen een team met collega’s in

opstaan. Elk stapje in de goede richting is er

de thuiszorg, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en soms ook met

één. Wanneer deze waardevolle doelen worden

de huisartsen. Zo kunnen we kennis combineren en altijd zorgen voor optimale

bereikt krijgen wij daar ook weer energie van.

zorg die past bij de client. Het is een hele fijne manier van werken.”

Dat is toch waar je het voor doet.”

Vivent | Vliertwijksestraat 369 | 5244 NJ Rosmalen | www.vivent.nl
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50 TINTEN GRIJS

EEN GEDEELDE PASSIE
Even naar het toilet gaan bij de familie Van de Ven is er niet bij. Want zodra de deur van
het kleinste kamertje opengaat, begint een video te lopen. Begeleid door een muziekje
verschijnen talloze reisimpressies van Peer (70) en Nel (67) op het scherm aan de muur.
Met zijn tweetjes poseren ze op de mooiste plekken in de wereld.
Allicht dat je even blijft zitten.
Tekst Annette François Foto’s Andrea Tibosch, Familie van de Ven

Toen de kinderen nog thuis woonden trokken ze er al veel met de vouwwagen op uit.
Kriskras door Frankrijk en om de paar dagen de boel weer inpakken. Dochter Marieke
kreeg de reislustige genen van thuis mee en zwierf als backpacker de wereld rond. Nel
en Peer waren er als de kippen bij om haar op te zoeken in Thailand en Costa Rica. Die
verre streken smaakten zo goed, dat ze meer exotische oorden gingen bezoeken. Ze
kiezen nooit voor gezelschap, maar reizen altijd met z’n tweeën, hoe lang de tocht ook
duurt.
50 JAAR SAMEN

Afgelopen voorjaar kenden ze elkaar 50 jaar en ze besloten dat goed te vieren. “Het
leek een beetje vreemd dat we het huwelijksjubileum niet afwachtten,” vertelt Peer,
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“maar wij vonden het veel belangrijker de datum te vieren dat we elkaar leerden
kennen, op 16 maart 1969, Halfvasten. Zonder die ontmoeting zaten we hier niet.” Nel
liet Peer voor de grap struikelen en hij viel letterlijk én figuurlijk als een blok voor haar.
Sindsdien zijn ze samen.
VOETREIS NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA

Een uitzondering deed zich voor kort na Peers pensioen. Alleen maakte hij een voetreis
naar Santiago de Compostella, drie maanden lang. “Super dat ik dit van Nel mocht.
Het was een geweldige ervaring en ook heel confronterend. Ik wilde een keer in mijn
leven alleen zijn en zo primitief mogelijk. Maar zij zat al die tijd in haar eentje.” Nel vult
aan: “Het was in 2002, nog in de tijd voor de mobiele telefoon. Mijn enige eis was dat
hij iedere dag even belde, dan wist ik dat alles goed was.” En bellen kon Peer overal.
Was er geen openbare telefoon, dan kon hij bij iedereen terecht. “Frankrijk heeft me
ontzettend goed ontvangen. Als pelgrim kon ik toentertijd altijd slaapplaatsen krijgen
in abdijen. Als dat niet lukte, gingen overal deuren open. Dat verwachten mensen niet

‘ALS WE EEN TOILET
VROEGEN, WEES DE
GIDS NAAR HET GRAS’
bami I 13

Koop nu de Grenoble C7+ HMB Elite
Bij Tweewielers Guus van Buuren
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Deze alleskunner met de extra krachtige en geruisloze Bosch
middenmotor is ideaal voor zowel de dagelijkse tocht als de lange
afstanden. De motor ondersteunt moeiteloos, zowel op vlak als op
heuvelachtig terrein.
•
•
•
•

Ongekende actieradius
Geen moeite met heuvelachtig terrein of sterke tegenwind
Beter zien en gezien worden dankzij heldere LED-verlichting
Maximaal comfort door brede banden met elegante, verende
voorvork en zadelpen
• High tech in harmonieus design

van de Fransen en ik vermoed dat het nu niet meer zo zal zijn. Comfort heb ik weinig
gekend, maar hartelijke gastvrijheid des te meer.”

Groeten uit..

.

VASTGELEGD

De wandvullende boekenkast in de huiskamer telt maar weinig leesboeken. Alle
planken worden in beslag genomen door fotoboeken en dvd’s. Peer legt alles vast.
De reizen, de familiegebeurtenissen, de mooie momenten. Een pronkstuk is het mooi
vormgegeven dagboek van zijn voetreis. Van dag tot dag zijn de ervaringen opgetekend
met foto’s erbij. Tijdens de tochten loopt hij altijd met een camera in de aanslag. En
dan wint de drang om vast te leggen het van de angst voor gevaar. Ze vertellen over
een tocht in de jungle, waar een bewaker met ontgrendeld geweer hen begeleidde.
Peer vol passie op zoek naar prooi, Nel met bibberende benen. Nel: “Ik zei: ‘Zie je daar
die pluimpjes?’ Bleken het de oortjes van een groep nijlpaarden te zijn! Dat zag ik toen
er eentje levensgroot oprees.” Peer: “Heb ik een slang voor de lens, begint zij te gillen.
Weg slang.” Ondanks de schrik begeleidde Nel hem op vele tochten. In Canada liep ze
maar te praten en te zingen, dan zouden de beren wegblijven. En dat was natuurlijk
niet Peers bedoeling. “Op het laatst deed ik het niet meer”, zegt Nel. “Dan wachtte ik
hem op een veilig punt op, blij als ik hem weer zag.”
MEESTE INDRUK

Het is moeilijk te zeggen welke reis de meeste indruk maakte. Op het toilet hangt
een kaart van de Transmongolië Express die zij in 2008 namen. Van Moskou met de
trein dwars door Siberië en Mongolië naar China. 300 kilometer zonder een boom te
zien. Het Grote Niks. Peer: “We zijn toen met een plaatselijke gids tien dagen door de
steppen getrokken. Hij sprak bijna geen Engels; we communiceerden met handen en
voeten en met tekeningetjes. Als we naar een wc vroegen, wees hij op het gras en zei:
‘Everywhere toilet, misses’. We sliepen bij nomaden in een groepje tenten waar we ons
plekje kregen toegewezen.”
China vonden ze zo indrukwekkend, dat ze er nog een keer naar terug zijn gegaan. “Het
Tibetaanse gedeelte, prachtig! We reisden met het openbare vervoer en bezochten bij
voorkeur plekken waar weinig toeristen kwamen. De mensen waren erg vriendelijk, van
het regime merkten we weinig.”
CAMPER

Vier jaar geleden kochten ze een camper. “De verre reizen hebben we gehad en er
enorm van genoten, maar nu zoeken we het dichterbij.” De zuidelijke landen hebben
hun voorkeur: Griekenland, Spanje, Portugal en nog steeds ieder najaar naar Frankrijk.
Er zijn weinig reisdoelen; ze rijden, parkeren hun camper en komen zo fantastische
dingen tegen. Nel: “Er is zoveel moois te zien. En dan te bedenken dat er mensen zijn

‘HEB IK EEN SLANG
VOOR DE LENS,
BEGINT ZIJ TE GILLEN’

die dertig jaar lang naar dezelfde camping gaan. Snap jij dat nou?”
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www.eetcafedeprins.nl
Hoogstraat 50 Berlicum
T 073 503 16 12

ADVERTORIAL

Niet alleen voor de huisarts kun je
terecht In het gezondheidscentrum
Berlicum. In verschillende spreekkamers
houden beoefenaars van (para)medische
beroepen praktijk. Een van hen is
Laura Wesseling, BIG-geregistreerde
podotherapeute en verbonden aan de
podotherapiepraktijk Makkelijk Lopen.
Tekst Annette François Foto Koen de Haas

Lopen is vanzelfsprekend, denkt iedereen.

tenen kunnen een standafwijking hebben en een likdoorn op een vervelende

Totdat ineens iedere stap pijn doet. De

plek kan het lopen erg belemmeren. Daarvoor ontwerp ik hulpstukken, zoals een

boosdoener kan een ingroeiende teennagel

teenstukje of een nagelbeugel. Steunzolen bieden hulp bij ingezakte voeten of bij

zijn, maar even goed kunnen enkel, knie,

bepaalde beperkingen in de gewrichten.” Soms is het advies van een klein hakje al

heup of rug opspelen. Laura Wesseling:

voldoende. “Bij heel platte zolen, ga je als het ware in je rug – achterover – hangen.

“Je kunt naar mij verwezen worden door

Een hakje maakt je houding dan actiever.”

de huisarts, maar ook uit eigen beweging
komen. Omgekeerd kan ik gericht doorsturen,

DIABETES

bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut. Daarom

Speciale aandacht krijgt de groep die aan diabetes lijdt. Het risico op

is het prettig onderdeel uit te maken van dit

voetproblemen moet zo laag mogelijk worden gehouden. Daarvoor zijn er

centrum. De lijntjes zijn kort.”

schoenadviezen en kunnen podotherapeutische zolen en pedicurezorg worden
geregeld.

HULPSTUKKEN

Haar jongste patiënt is 3 jaar, de oudste 98.

VERZEKERING

Daar tussenin zit een scala aan leeftijden.

Podotherapeutische zorg valt onder de ziektekostenverzekering. Een

Iedereen heeft zijn eigen probleem. Wesseling

basisverzekering volstaat niet; er moet een aanvullend pakket zijn. Laura adviseert:

bekijkt hoe ze een zwakke schakel in het

“De verschillende verzekeringen werken op dit gebied met andere normen. Het is

bewegingsapparaat kan aanpakken. “Voeten

dus zaak de polisvoorwaarden goed door te lezen.”

hebben invloed op de hele houding. Bepaalde
Makkelijk Lopen I Milrooijseweg 57 I 5258KG Berlicum I 073-5470019 I info@makkelijklopen.nl I www.makkelijklopen.nl
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LEKKER DAN

‘Met kerst KOKEN
WE BUITEN BIJ HET
houtvuur’

Als het even kan steekt Ray Roovers het houtvuur aan bij zijn huis
in ’t Soperse Bos. Vanuit de tuin maakt hij de lekkerste maaltijden
in zijn gietijzeren pannen, de zogenaamde Dutch Ovens. “Ik kan
niet koken, maar hierin lukt alles.”
Tekst Donna van de Ven Foto’s Andrea Tibosch

Ray zet de pannen klaar, zoon Max brengt hout voor het vuur en dochter Lenna snijdt samen met
Ray’s vriendin Wil de groenten. Koken op een houtvuur is teamwork, zo blijkt. Ray: “Deze manier van
koken is een familieding. Je zorgt er samen voor dat er een lekkere maaltijd op tafel komt.” Max en
Lenna beamen dat: “Dit is veel gezelliger dan binnen eten.”
ALTIJD BEZIG

Terwijl het vuur steeds harder knispert, is Ray druk in de weer om de bereiding van zijn maaltijd in
goede banen te leiden. “Ray moet altijd bezig zijn,” vertrouwt Wil ons toe. En inderdaad: tijd om lang
te blijven zitten is er niet. Het vuur moet aanblijven, de beenham moet gedraaid en oh ja, kunnen de
aardappels er al bij?
STEEDS EEN STAP VERDER

Een paar jaar geleden volgde Ray een opleiding tot hike- en survivalinstructeur. Sindsdien trekt
hij regelmatig de Nederlandse bossen in. Ray: “Iedereen die voor het eerst in de buitenlucht gaat
slapen, maakt zijn eten in een Billy Can. Die gebruiken ze in Azië als lunchbox. Je probeert een keer
een ei te bakken, maakt er een brood in en merkt dat het heerlijk smaakt. Zo ga je steeds een stap
verder. Nu heb ik verschillende gietijzeren pannen waar ik alles in kook.”

S la pagina om
voor het recept
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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.

Koken OP

HOUTVUUR IS
TEAMWORK
KERST IN DE BUITENLUCHT

Ook met kerst gaat het vuur in huize Roovers aan. Ray: “Dan
komt de hele familie langs en zitten we samen bij het vuur.
Een chic kerstdiner kan voor mij niet tippen aan het eten dat
je hierop maakt. Voor ons geen galakleding, maar dekens om
lekker warm te blijven. Dat is onze traditie.”

RECEPT STOOFPOTJE VOOR 4 TOT 6 PERSONEN

Makkelijk: je kunt zelf kiezen wat voor vlees en groenten je
gebruikt in je stoofpot. Dit is Ray’s recept:

BEREIDING:

Maak vuur in de vuurschaal. Hang een pot water boven het
vuur en maak hierin de bouillon. Maak naast het grote vuur een
kleiner vuur met kooltjes. Hang hier de gietijzeren pan boven.

2 beenhammen gemarineerd in grove mosterd, peper en zout
1 courgette
3 grote winterpenen
3 grote uien

Marineer de beenham. Doe bakboter of olie in de gietijzeren
pan en braad de beenham aan. Snijd ondertussen de groentes
in grove stukken.
Als de beenham rondom bruin is, doe je de groenten en

3 paprika’s

aardappels in de pan. Roer een paar keer door en voeg de

1 knoflook

bouillon toe. Zet de deksel op de pan en gooi hier hete kolen

10 champignons

op. Zo maak je van de pan een oven, vandaar de naam ‘Dutch

15 kleine aardappels in schil

Oven’. Laat het geheel 45 minuten sudderen en roer af en toe

1 liter water en een bouillonblokje

door. Serveer het stoofpotje en geniet van je maaltijd!
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ADVERTORIAL

‘vertrouwd dichtbij’

VAN DER DOELEN IS
‘Meer dan verzekeren’ is een
sterke slogan, want hij blijft
hangen juist omdat ‘ie een
vraag oproept. Hoezo meer
dan verzekeren? Het antwoord
geeft Berlicummer Danny van
Zoggel. Hij is de man van de
hypotheken. Maar Van der
Doelen biedt nóg meer.
Tekst Edwin Timmers Foto Edith Verhoeven

De deur van het nieuwe pand aan de
Kerkwijk, tussen Blokker en Shoeby, staat
wijd open. “Letterlijk een inloopkantoor”,
zegt de vriendelijk lachende Ruud
van der Doelen. Hij en Danny zijn de
eigenaren. Na vestigingen in Loosbroek
en Geffen werd in 2017 de Berlicumse
aan het Braakven geopend. Door
uitbreiding van de dienstverlening met
hypotheken verhuisden ze naar hier.
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Danny en Ruud gaan voor door het frisse interieur naar de spreekkamers met glazen
wanden. Middels een fraaie wandfolie waarborgen ze de privacy van de klant, want:
“hypotheken en verzekeringen, geldzaken in het algemeen, zijn heel persoonlijk”,
erkent Danny. “Persoonlijk én ingrijpend. Het is onze taak ze gerust te stellen en
duidelijkheid te verschaffen. Deze prettige omgeving helpt daarbij. Uiteraard komen
we ook graag bij de mensen thuis.”
Hypotheken en verzekeringen moeten mensen niet tot last zijn, integendeel, ze
moeten bijdragen aan een mooi en zorgeloos leven. En ondernemers moeten vrijuit
kunnen ondernemen. Vandaar hun derde tak van expertise: risicobeheer.
Met een aanstekelijk enthousiasme en groot gemak maakt Ruud ons wegwijs door
het oerwoud aan regels en voorwaarden die zijn werkgebied kenmerkt. Taaie kost
maakt hij behapbaar, lekker zelfs. Op dezelfde wijze legt hij de link tussen zijn vak
en de gemeenschap. Van der Doelen is opvallend maatschappelijk betrokken – de
vele mooie projecten op hun website spreken boekdelen. “We willen echt iets voor
Berlicum betekenen.”
“Mag ik dit telefoontje even beantwoorden”, vraagt Danny. “Een klant met een paar
vragen.” Hij neemt op en slaat meteen een map open. Hij is voorbereid. “Graag
gedaan”, zegt hij enkele minuten later en hangt op. Van der Doelen is vertrouwd
dichtbij.

Van der Doelen I Kerkwijk 7 I 5258 KA Berlicum I 073-3035303 I info@vanderdoelenberlicum.nl I www.vanderdoelen.nu
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Berlicum en Middelrode werden ruim 75 jaar geleden bevrijd. Dit ging niet zonder
slag of stoot. Sterker nog, onze dorpen lagen destijds middenin de vuurlinie en
hoorden bij de zwaarst getroffen kernen van Noord-Brabant. Hoe was het om als
kind de oorlog mee te maken? En wat voor impact heeft dat generaties later nog?
tekst Erwin Frunt en Nanneke van Drunen foto’s Claartje ten Have en Heemkundekring
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Toon Pennings
MOBILISATIE

Leo van den Broek (1933) was bijna zeven jaar oud toen de
oorlog uitbrak. “Wij woonden destijds op ’t Woud aan de rand
van Berlicum en Schijndel. Tijdens de mobilisatie had ik al veel
militairen gezien. Maar toen de oorlog uitbrak, voelde het toch
anders. Het was angstig en we kwamen niet veel van het erf af.
In mei 1940 vlogen er Duitse vliegtuigen over en brachten we
een nacht in de schuilkelder door. Die was door mijn broers
gegraven. Ik herinner me nog dat er bommen werden gelost
door een neergeschoten Duits vliegtuig. Als kind merkte ik dat
het ernstig was, maar er werd niet met ons over gepraat.”
Toon Pennings (1931) herkent de angst. Hij was destijds negen
jaar oud en woonde op Zuid-Willemsvaart 37-39 waar zijn
ouders een café en kruidenierswinkel runden. Bij hem begon de
oorlog toen hij een stoet Duitsers over de Laan van Seldensate
zag lopen. “Onze winkel werd geplunderd waarna een van

mijn broers er een bordje ‘ganz ausverkauft’ ophing in de hoop
dat ze niet terugkwamen voor meer plunderingen. Door het
gerucht dat ze de brug bij Seldensate zouden opblazen moesten
mijn zus en ik het huis verlaten. We hebben enkele dagen
ondergedoken gezeten.”
HET LEVEN TIJDENS DE BEZETTING

Vrij snel na de Duitse inval werd het ‘normale’ leven hervat.
Kinderen gingen terug naar school en de mensen weer aan
het werk. Wel kwam er steeds meer op de bon en men moest
voorzichtig zijn met wat je aan wie vertelde. “Je wist nooit wie
je kon vertrouwen. Dat is een rare gedachte”, peinst Toon. Er
waren in het dorp zowel mensen die hielpen in het verzet als
mensen die voor de Duitsers werkten, al dan niet gedwongen.

Leo van de Broek
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Café en kruidenier aan Zuid-Willemsvaart 37-39 (gesloopt)
Leo: “Omdat de Duitsers alles opeisten werd er veel achtergehouden, zoals kalveren,
haver, tarwe en tabak. Ver weg gestopt in de schuur werd dan het kalf gehouden, zodat
de Duitsers het niet konden meenemen. Er is een keer een controleur bij ons geweest.
Mijn oom en vader hebben hem aangepakt. Hij is nooit meer terug geweest.”
DE BEVRIJDING IN ZICHT

Toen op 17 september operatie Market Garden van start ging, begon de mogelijke
bevrijding ook in Berlicum en Middelrode te leven. Via illegale radio’s en kranten
kwam er steeds meer nieuws over binnen. Toon herinnert het zich nog goed: “Iedere

‘JE WIST NOOIT WIE JE
KON VERTROUWEN’

nacht vlogen de ronkende Engelse en Amerikaanse vliegtuigen over om in Duitsland
hun bommen te laten vallen. Mijn ouders waren als de dood en die angst kreeg ik
als kind mee. We moesten de hele nacht bidden voor een goede afloop.”Ook Leo
herinnert zich de vliegtuigen: “Vaak moesten we ‘s nachts de schuilkelder in uit vrees
voor neerstortende vliegtuigen. Op zondag 17 september 1944 zag de lucht zwart
van de vliegtuigen. Boven Schijndel werden parachutisten gedropt. Wij dachten dat
de bevrijding nabij was. Een dag erna stortte een Dakota glider neer op nog geen
tweehonderd meter van ons erf. Eerder was op de Molenheide een vliegtuig met
munitie neergestort dat pas uren later ontplofte. Uit angst voor eenzelfde gebeurtenis
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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

verboden mijn ouders ons om dezelfde dag te gaan kijken. Een

Omdat het steeds gevaarlijker werd en het dorp voortdurend

dag later mochten we er wel naartoe. We troffen vier verminkte

werd beschoten, kwam er een evacuatie op gang. Toon: “Samen

lichamen van overleden Amerikanen aan. Dat beeld vergeet ik

met mijn zus werd ik al eerder geëvacueerd naar de Kwikvonder

nooit meer.”

en later naar Loosbroek, dat al bevrijd was. We gingen te voet
naar Loosbroek terwijl de granaten ons om de oren vlogen.

BERLICUM EN MIDDELRODE EVACUEREN

Dat was enorm beangstigend, net als de Engelse tanks die bij

De beschietingen tussen de Duitsers en de geallieerden

de Roode Sok stonden opgesteld. In totaal zagen mijn zus en ik

verhevigden en kwamen steeds dichterbij totdat Berlicum en

de rest van ons gezin een week of vijf niet. Al die tijd wisten we

Middelrode op een gegeven moment middenin de vuurlinie

niet waar ze waren en of ze nog leefden. Dat heeft zo’n indruk

lagen. Leo blikt terug: “Een granaat raakte het huis van de

op mij gemaakt. In Loosbroek verbleven we met zo’n twintig

buurman. De bewoners, een gezin met acht kinderen, trok

volwassenen en kinderen in een huis. Eten werd klaargemaakt

bij ons in. In totaal woonden en sliepen er op een gegeven

in de wasketel. Lekker was het niet, maar je was al lang blij dat

moment zo’n dertig personen in en rond ons huis. In alle haast

je iets te eten had. We sliepen onder een mat op de grond in de

is er toen een nieuwe, ruimere schuilkelder gebouwd waar we

stal. Vier weken lang droegen we dezelfde kleding en konden we

meerdere nachten in doorbrachten.”

ons niet wassen. We stonken allemaal een uur in de wind.”
Ook de familie van Leo moest evacueren.
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“Op drie oktober 1944 kwamen de Duitsers en werd ons huis ingenomen. Iedereen
moest eruit. Met een paard met twee karren erachter, wat kleren en wat eten
vertrokken we met de hele groep richting de Kanaaldijk. Daar mochten we niet
verder, dus zijn we omgedraaid. Ook de Dungense Brug mochten we niet over,
zodat we geen andere keuze hadden dan via de Beusingsedijk richting Den Bosch

‘IK HOOP VAN HARTE DAT
ER NOOIT MEER OORLOG
KOMT’

te vluchten. Het krulde flink overal. Tot diep in de nacht liepen we totdat we op
landgoed Sint Annaland in Vught terechtkwamen bij een tante van mijn vader. Een
groep Duitsers had daar kwartier gemaakt. Mijn vader smeekte de Duitse wacht op

NA DE OORLOG

zijn knieën om ons binnen te laten. Wat de soldaat, na enig aarzelen, gelukkig deed.

Bij Toon thuis was de oorlog nog lang het

Hij moest het later bezuren. Een meerdere kwam erachter en liet hem als straf een

gesprek van de dag. “Omdat iedereen

week wachtlopen. In Vught verbleven we tot de bevrijding.”

elkaar kende, werden in het dorp de
belevenissen met elkaar gedeeld. Nog

TERUG NAAR HET DORP

steeds speelt de oorlog een belangrijke

Toon vertelt: “Toen we vanuit Loosbroek terugkeerden naar Berlicum wisten we

rol in mijn leven. Regelmatig bezoek ik

niet wat we zagen. Alles was kapotgeschoten. Ons huis was door negen granaten

oorlogskerkhoven. Het is toch niet te

geraakt. Er zat geen raam meer in en er lag geen pan meer op het dak. De

bevatten dat jongens van nog geen twintig

hereniging met mijn familie, die naar Rosmalen was gevlucht, was een groot feest.

jaar oud hun leven hebben opgeofferd voor

Gelukkig was iedereen ongedeerd de oorlog doorgekomen.”

onze vrijheid.”

Ook op Leo maakte de terugkomst een grote indruk. “Ons huis was geplunderd
en er was enorm veel kapotgeschoten. Overal lag munitie waar wij als kinderen

“Bij ons werd er na de oorlog niet veel meer

graag mee speelden. Dat was natuurlijk hartstikke gevaarlijk en er zijn verschillende

over gepraat”, vertelt Leo. “We waren er

ongelukken mee gebeurd, zelfs enkele met dodelijke afloop. Maar daar stond ik

goed vanaf gekomen en het was vooral

eigenlijk helemaal niet bij stil. Het waren kwajongensstreken.”

hard werken om de boel weer op de rails
te krijgen. Als kind werd je lang niet alles
verteld, en dat is maar goed ook.”
Dat er na de bevrijding niet meer over de
oorlog werd gepraat, herkent Annie van
Drunen-Swartjes (1948): “De oorlog werd
niet bewust stilgezwegen, want als we
vragen stelden, kregen we antwoord. Maar
uit zichzelf spraken ons pap en mam niet
over de oorlog. ’Praat er niet over. Het was
een rottijd en ik hoop dat jij het nooit mee
hoeft te maken’, zei ons pap altijd terwijl het
verdriet op zijn gezicht te lezen was. Hun
zoon Harrie kwam na de oorlog om door
achtergelaten munitie. Dat verlies had hem

Busselsteeg 22, voorheen Woud D60
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diep geraakt, net als de honger en ellende
die hij had gezien. Via een aannemer had
hij als metselaar in Kamp Vught gewerkt. Hij

Annie van Drunen-Swartjes

‘JONGE MENSEN WETEN NIET WAT ÉCHTE VRIJHEID IS’

wilde niet, maar er moest toch brood op de plank komen voor zijn gezin. Wat hij daar zag en het geschreeuw en
gekrijs dat hij hoorde, grepen hem aan. Het weinige brood dat hij had, gaf hij aan gevangenen.”
Het effect van de oorlog werkte nog vele jaren door. “Etensresten of kleding mochten we niet zomaar
weggooien. ’Je had de oorlog mee moeten maken. Als je net als wij échte ‘erremoei’ had meegemaakt zou je
dat niet doen’, kregen we vaak te horen. Toen we ons mam van haar seniorenwoning naar het bejaardenhuis
verhuisden, kwamen we op zolder blikken voedsel tegen, al jaren over de datum. Dat hamsteren voor als de
oorlog zou uitbreken, was diepgeworteld. Het meeste wat ik van de oorlog weet, hoorde ik van mijn oudere
broers en zus. Die praten er eigenlijk ook pas de laatste jaren over. Bijvoorbeeld toen de stroom vluchtelingen
uit Syrië op gang kwam. Het deed ze herinneren aan de tijd dat ze zelf uit huis werden verjaagd.”
Ook Toon en Leo worden geraakt door de beelden uit hedendaagse oorlogsgebieden. Toon: “Vrijheid is dat je
elkaar vertrouwt en kunt zeggen wat je denkt. Jonge mensen weten niet wat échte vrijheid is. Ik hoop van harte
dat er nooit meer oorlog komt.” Ook Leo heeft een dergelijke boodschap: “Hoe ouder je wordt hoe meer je
terugkijkt in plaats van vooruit. Laten we in vrede en met respect voor elkaar leven. En dat er maar nooit meer
een oorlog mag komen.”
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Uw betrokken makelaars in Berlicum!

Binnenkort ook
te vinden op de
Hoogstraat 135
in Berlicum!
Bel 073 - 613 19 19 voor
een gratis WaardebepalingPlus!

Kijk op berlicum.nl-wonen.nl

ADVERTORIAL

EEN NIEUWE
NAAM MET
ALLURE, MAAR
PLEK VOOR
IEDEREEN
Den Durpsherd is al jaren een begrip in Berlicum en behoeft verder weinig uitleg. Maar de
naam Beneluxtheater wél. Bedrijfsleider Mark Verhoeven vertelt gepassioneerd over al zijn
plannen voor ons geliefde dorpshuis.
Tekst Nieke van Broekhoven Foto Claartje ten Have

Den Durpsherd is letterlijk de ‘durpsherd’ waar iedereen weleens komt. Voor

VRIJWILLIGERS

verenigingen, clubjes, vergaderingen, muziek- en yogalessen, de bibliotheek,

Maar diezelfde zaal blijft evengoed

het consultatiebureau, huiswerkbegeleiding en nog veel meer. “Dit zal altijd een

beschikbaar voor de inmiddels vertrouwde

plek zijn waar jong en oud samenkomt”, zegt bedrijfsleider Mark Verhoeven. “Die

invulling. Van theatervoorstellingen tot

verscheidenheid aan activiteiten zorgt voor sociale verbinding.”

schoolmusicals, filmhuis, rolschaatsdisco’s,
uitvaarten of zelfs hondenshows. De

Onlangs werd het terras opgeknapt zodat dit nog meer uitnodigt voor een spontaan

huurtarieven liggen lager dan bij veel

appeltaartje of koud biertje. “Ook Pokemon Go spelers zijn hier welkom”, zegt Mark

andere locaties maar desondanks zijn wel

lachend. Samen met assistent-bedrijfsleider Anja van den Berg streeft hij ernaar een

alle benodigde faciliteiten aanwezig.

multifunctionele ontmoetingsplek voor inwoners van het dorp te creëren.
Den Durpsherd draait grotendeels
BENELUX THEATER

op vrijwilligers. Nu de subsidiekraan

Het theater werd omgedoopt tot Beneluxtheater wegens de centrale plek van Berlicum

dichtgaat zorgen inkomsten uit zakelijke

in de Benelux. Mark: “Deze naam heeft toch meer allure als we bellen met een

evenementen er voor dat andere

impresariaat van een artiest of als het op de tv-aftiteling staat van het

verenigingen ‘hun plek’ in het dorpshuis

NK-Driebanden wat hier elk jaar plaatsvindt.

niet verliezen. Mark: “Het is mijn doel

De zaal heeft volgens de ambitieuze bedrijfsleider nog veel meer potentie. “Ik wil ons

om de naam nog meer bekendheid te

meer positioneren op de zakelijke markt. En bijvoorbeeld ook gezondere catering

geven in de omgeving, maar bovenal om

aanbieden. Daarin kan ik samenwerken met andere ondernemers in het dorp. We

iedereen hier onvergetelijke dagen en

hebben hier laatst al een succesvol ‘Food for business’ evenement gehad.’’

avonden te bezorgen.”

Den Durpsherd - Beneluxtheater | 073 503 2016 - 073 737 0259 | www.durpsherd.nl – www.beneluxtheater.nl | info@durpsherd.nl - info@beneluxtheater.nl
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UIT BEELD

yes Dress

SAY

TO THE

De trouwjurk – tegenwoordig worden er zelfs televisieprogramma’s gemaakt over het
uitkiezen van het perfecte exemplaar. Dat ging vroeger wel anders. Ruim honderd
jaar geleden droegen de vrouwen vaak gewoon een nette jurk, want die kon je later
tenminste ook nog aan. En vlak na de Tweede Wereldoorlog naaiden sommigen er zelf
eentje van parachutestof, omdat er nou eenmaal niks anders was.
Tekst Laura van der Burgt Foto’s Heemkundekring De Plaets, Anja van Oort

Zo romantisch als we nu denken over het huwelijk, zo praktisch redeneerden ze
vroeger. Trouwen was gewoon noodzaak als je een eigen leven wilde opbouwen. Dus
toen de firma Teurlings bij de Mirroise molenaar Heintje Jacobs graan leverde en
hem werd gevraagd of hij nog iets nodig had, antwoordde hij: “Nou, een bruid zou
fijn zijn.” Niet lang daarna werd dochter Jeannette Teurlings aan hem voorgesteld.
Het stel trouwde in 1927.
TROUWEN IN EEN PARACHUTE

De supermodieuze, witte jurk van Jeannette was voor veel vrouwen in die tijd
echter niet weggelegd. Wit was voor de rijken, vrouwen van eenvoudiger
komaf droegen zwart. Voor Ria Verkaar was haar witte jurk echter
pure noodzaak. Ze trouwde op 30 november 1944 met Jan
van Lieshout, vlak nadat Berlicum was bevrijd. Mooie
stof voor een trouwjurk was nergens verkrijgbaar,
maar de witte parachutes van de Geallieerden
lagen overal. Ria maakte van de nood een
deugd en trouwde in een jurk van

‘JE KRIJGT MET KERSTMIS EEN FIETS, MAAR
JE MAG PAS FIETSEN MET PASEN’

parachutestof; in het parochiehuis, tegenover de totaal verwoeste kerk. Vanaf de jaren vijftig
werd de witte jurk gemeengoed.

PAS FIETSEN MET PASEN

Trouwen voor de wet deed je het best tegen het einde van het jaar, want dan
had je er dat hele jaar nog belastingvoordeel van. Maar pas na het kerkelijk
huwelijk was er reden voor een feest. Dat volgde in boerenfamilies meestal
pas in mei of juni, als de koeien in de wei stonden en de stal vrij was voor
het feest. Helaas moest je in de tussentijd nog wel van elkaar afblijven. ‘Je
krijgt met Kerstmis een fiets, maar je mag pas fietsen met Pasen’, noemden
ze dat. De rijkelui feestten vaak in Villa Weltevreden, vandaar dat dit
pand op zoveel trouwfoto’s staat. Net als het witte,
smeedijzeren hekje uit de fotozaak van Het Zuiden
in Den Bosch, trouwens.
In de jaren zeventig werd gebroken met
de strikte normen en waarden, ook in de
bruidsmode. Alles mocht! Vrouwen kozen voor
kleur of trouwden in een broek. De mannen
hoefden niet langer in zwart jacquet; een
‘gewoon’ pak was ook prima. In de jaren
tachtig kwam de romantiek terug, tot op
de dag van vandaag trouwen de meeste
bruiden in traditioneel wit. Maar de tijden
van het parachutestof lijken definitief
voorbij.
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BEROEMD,Berucht
EN EEN TIKJE
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De ingrediënten zijn simpel. Een steengoede rockband, kampvuur,
barbecue, (bijna) elk jaar een ander thema waar je al dan niet
gehoor aan geeft en bier, heel veel bier. Het kanaalfeest is
uitgegroeid tot een befaamd feestje aan de oever van de ZuidWillemsvaart. Maar zonder uitnodiging kom je er niet binnen.
tekst Nieke van Broekhoven foto Koen de Haas

DE TREND VOOR

PORNO LANGS DE WEG

Thema’s als ‘Unga Bunga’, ‘Voetballende Western

Vroeger was het een berucht feest: one-night

Zombies’, ‘Freakshow’ en ‘Miami Vice in de

stands, startende of abrupt eindigende relaties,

Balkumse Mais’ passeerden afgelopen jaren de

met een dikke kater wakker worden en je

revue. Dit keer vierden de Kanaalfeest-vrienden

schoenen in het vuur vinden, een wit laken als

hun dertigste jubileum.

filmdoek, waar iemand de videoband verwisselde
voor een pornofilm die zo ook zichtbaar was voor

Gasten kunnen hun tentje en caravan gewoon

al het langsrijdende verkeer. Of een koelbox die

op het feestterrein parkeren. Het kanaalfeest kan

per ongeluk werd aangezien voor een chemisch

immers niet lang genoeg duren. Wat dat betreft

toilet. Tijdens het Kanaalfeest gebeurde altijd wel

was de organisatie de huidige festivaltrend al

wat.

jaren voor.
Inmiddels is de sfeer iets minder wild, maar
Vooraf bouwt de organisatie de tent met podium,

nog even goed. De kinderen van de organisatie

vloer en themadecoraties op. Alle gasten die

lopen er nu ook rond, klaar om het stokje van de

blijven slapen of de volgende ochtend nog bij

oudere generatie over te nemen. Maar nog even

het kampvuur staan helpen met opruimen.

geduld, want zolang ze nog overeind staan, gaat

En ’s middags volgt de after-barbecue bij Cafe

deze organisatie gewoon door.

Frappant.
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‘IK RIEP ALTIJD DAT IK MET EEN
BOER WILDE TROUWEN’

&

Als student had Natascha Woudwijk (48) een vriendje uit Berlicum. De relatie hield
geen stand, maar toen de in Amsterdam wonende juriste jaren later een nieuwe
man ontmoette, bleek óók hij uit dat Brabantse dorp te komen. ‘Er zal iets in het
water hebben gezeten.’
Tekst Marlie van Zoggel Foto Rita Dekkers

Natascha: “Mijn man Pieter en ik hebben elkaar leren kennen

ALLEBEI EEN TWEELING

via Farm Date, een datingwebsite voor boeren. Ik werkte toen

“Het verbaasde Pieter dat ik hier zo snel mijn draai had

nog als jurist bij de gemeente Amsterdam. Op kantoor riep ik

gevonden. Voor ik hem kende was ik nog nooit op een

vaak dat ik met een boer wilde trouwen. Toen een collega mij

boerderij geweest. Toen hij dat hoorde dacht ‘ie: o jee, dat

op deze site wees, dacht ik: ik probeer het gewoon.”

wordt niks. Maar het viel mee. Ik vond het heerlijk om zo

“Pieter reageerde op mijn profiel. We spraken een keer af in

afgelegen te wonen en voelde me snel thuis in het dorp.

Den Bosch en zo is het begonnen. Een jaar na onze eerste

Berlicum is klein, maar zeker geen gesloten gemeenschap.”

ontmoeting verhuisde ik naar Berlicum en het jaar daarop
openden we het kattenpension en was ik zwanger van ons

“Pieter en ik zijn allebei een eeneiige tweeling. We begrijpen

eerste kind.”

van elkaar hoe dat is. Zijn broer en hij zijn hier geboren en
getogen.
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‘DIT FIJNE LEVEN HEB IK ZELF
VOOR ELKAAR GEBOKST’

Opgroeien in Berlicum is heerlijk, maar er oud worden? Dat heeft Eline de Looijer
(22) nooit zien zitten. Op haar achttiende vertrok ze naar Utrecht om vervolgens
via Parijs in Amsterdam te belanden: “Hier blijf ik denk ik wel een jaartje.”
Tekst Marlie van Zoggel Foto Edith Verhoeven

“De plek waar je tussen je 18e en 25e woont, legt de basis voor

PARIJS

de rest van je leven. Althans, zo zie ik het. Ik ben blij dat ik de

“Dat ik op mijn twintigste in Parijs terecht kwam, was

afgelopen jaren op plekken heb gewoond waar ik mensen uit

min of meer per toeval. Ik studeerde communicatie- en

allerlei culturen heb leren kennen. Ik heb nu vrienden van over

informatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en

de hele wereld, echt een verrijking.”

kon op uitwisseling. Dat zag ik wel zitten. Twee dagen voor de
deadline bekeek ik de opties. Ik wilde graag een vreemde taal

“Ik ben niet de enige thuis die er zo over denkt. Ik heb drie

leren, dus Engeland viel af. Ik wilde iets nieuws. Parijs stond nog

zusjes, waarvan er een net terug is uit het buitenland en er

open en ik dacht: ja, waarom niet?”

een binnenkort naar Zuid-Afrika vertrekt. Mijn ouders zijn daar
gelukkig heel relaxed in. Ze zeggen altijd: als het goed voelt,

“De uitwisseling duurde zes maanden, maar ik wist al snel dat ik

moet je het doen.”

wilde blijven. Ik woonde in een fijn appartementje, had een leuk

Lees verder op pagina 39
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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
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Ik kom oorspronkelijk uit het noorden, maar ben opgegroeid

Frans vriendje en in korte tijd veel vrienden gemaakt. Ik voelde

in Dongen. Na de middelbare school zijn mijn zus en ik

me in die periode zó gelukkig. Ik leefde zo’n fijn leven daar en dat

samen rechten gaan studeren in Nijmegen. Vervolgens

had ik helemaal zelf voor elkaar gebokst. Niet dat ik in Nederland

verhuisden we allebei naar Amsterdam om daar in de

aan een ketting lag, maar op een vreemde plek ben je enorm op

advocatuur te werken. Toen ik naar Berlicum verhuisde

jezelf aangewezen. Dat is in het begin toch spannend.”

splitsten onze wegen, min of meer voor het eerst.”
STUDEREN IN NEDERLAND

‘NAAR DE STAD HEB IK GEEN
SECONDE TERUGVERLANGD’

“Over Parijzenaren bestaat het beeld dat het hele kille mensen
zijn. Het is zeker niet het warmste volk ter wereld, maar als je
ze leert kennen zijn het de leukste mensen met wie je maar
kan zijn. Ik heb mijn bachelor in Parijs afgerond en daarna een
tussenjaar genomen. Dit najaar begin ik aan een master. Ik heb

KATTENPENSION

op verschillende plekken ter wereld gekeken, maar de studie die

“Al voor ik Pieter kende liep rond met het idee om met dieren

ik het liefst wilde doen zit in Amsterdam. Dus ben ik deze zomer

te gaan werken. Ik was vrijwilliger op de dierenambulance

terug naar Nederland verhuisd.”

en merkte dat dat werk me veel meer voldoening gaf, dan de
hele dag achter een bureau zitten. In eerste instantie wilde ik
van de oude melkruimte een opvang beginnen voor ‘zielige’
dieren. Maar dat levert geen geld op. Zo is het idee voor het
kattenpension ontstaan.”

‘NIET DAT IK IN NEDERLAND
AAN EEN KETTING LAG’

“In de zomer logeren er tot wel honderd katten bij
ons. Daarnaast zijn we onlangs ook een opvang voor

“Het is fijn om even wat dichter bij familie te wonen, al is het

zwerfkatten begonnen en ben ik een opleiding tot

maar voor een jaartje. Na mijn master wil ik denk ik wel weer

kattengedragstherapeut aan het volgen. Het blijft kriebelen

naar het buitenland. Waarheen? Ach, er zijn zoveel mooie

om nieuwe dingen te ontdekken, maar dan wel vanuit hier.

plekken. Ivoorkust of Oeganda, dat lijkt me wel wat. Maar pin me

Naar de stad heb ik geen seconde terugverlangd.”

er niet op vast. Het kan nog alle kanten op.”

Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6 13 84 95 56
info@beleefgroen.nl

Huismannen

Ze zorgen voor huis, gezin en omgeving. Huisman uit welbewuste vrije
keuze of gewoon, omdat het zo liep. ‘Wij mannen poetsen anders dan
vrouwen. Die kunnen zelfs in een schoon huis nog aan de slag’.
tekst Ardiënne Verhoeven foto’s Rita Dekkers
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HANS HULSENBOOM (63)
VADER VAN JOSJE (36) EN BORIS (35), GETROUWD MET HEDWIG

Hij werd huisman in een tijd – de jaren 80 – dat het nog

het huishouden doet, strijkt en stofzuigt. Hans vond het

heel uniek was. Gewoon omdat het zo liep. Hans woonde

prima. Later ging hij parttime werken in de nachtdienst.

samen met Hedwig. Door het slechte economisch tij werd

En hij maakt meubels, verhuurt geluidsapparatuur, maakt

het stagecontract van Hans niet omgezet in een vaste baan.

muziek en klust eens voor anderen. ‘Hoe mooi is het dat ik

Hedwig had wel een fulltime vast contract. Toen daarna de

me breed kon ontwikkelen en tegelijkertijd thuis de boel

kinderen kwamen, ging Hans voor ze zorgen.

draaiende hield.’

De buitenwereld keek er in die tijd vreemd
tegenaan: een ambitieuze vrouw die
carrière maakt met een man die

‘IK ZOU HET ZO
WEER DOEN’
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THEO VAN DEN BERGH (62)
VADER VAN LUC (11), GETROUWD MET ERNA

Theo was kabellasser bij KPN. Tot hij zes jaar geleden een

graag. Theo doet het huishouden en regelt dingen voor de

zware hartaanval kreeg. Hij kon niet meer fluitend naar zijn

salon. En hij zorgt graag voor hun zoon. Ze gaan geregeld

werk, terwijl hij dat graag deed. Hij werd huisman, door

vissen in ‘t Ven in Middelrode. Pas vingen ze er 300. Maar een

omstandigheden gedwongen. Hij besloot er wat van te gaan

grote snoekbaars zou wel heel mooi zijn. Het leukst zijn de

maken.

complimenten na het eten. ‘Tien jaar geleden kon ik amper
koken. Ik had toen nooit gedacht dat ik dit uit mijn handen

Zijn vrouw Erna heeft een drukke kapsalon aan huis. Er

kon krijgen. Nu krijg ik van mijn zoon geregeld een dikke

komen veel mensen over de vloer. Gelukkig, want hij buurt

negen.’

‘IK HEB ER NIET
VOOR HOEVEN
SOLLICITEREN’
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SANDER VAN DIJK (39)

VADER VAN DRIES (6) EN ANNE (2), SAMENWONEND MET ANNEMARIE

Sander en Annemarie werkten allebei fulltime. Zij in de

hoe zijn kinderen opgroeien en leert hun vriendjes kennen.

e-commerce, hij in loondienst bij een sanitairzaak. Een druk

Hij heeft aan een half woord van hen genoeg. Daarnaast

werkleven, ook in de weekenden. Na Dries wordt dochter

werkt hij aan zijn herstel door fitness en boksen.

Anne geboren, die iedere nacht een paar keer wakker wordt
en huilt. Sanders accu loopt leeg en de balans in het gezin is

De batterij laadt weer op. Sander blijft zorgen maar gaat

weg.

binnenkort parttime aan het werk. ‘Alles netjes op stapeltjes?
Zo’n huisvader ben ik nou ook weer niet’

Ze nemen een beslissing: Annemarie blijft werken, maar
Sander gaat voor het gezin zorgen. Hij is er blij mee. Hij ziet

‘BOKSEN EN
ZORGEN VOOR MIJN
GEZIN GEEFT
ME DRIVE’
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JOOP HEEREN (52)

VADER VAN AMY (20) EN LARS (18) GETROUWD MET HELLEN

Het is voor Joop altijd duidelijk geweest: als er kinderen

Durpsherd, de EHBO vereniging, de Sinterklaasintocht. Verder

komen, ga ik zorgtaken oppakken. Joop had minder

liep zijn kookhobby uit de hand. Hij kan genieten van de

carrière-ambities dan zijn vrouw Hellen, die een drukke

stamppotbuffetten voor de kinderverjaardagen.

fulltime baan heeft. Maar toen hij twintig jaar geleden om
ouderschapsverlof vroeg, was zijn baas niet blij. Joop zette

Er is wel wat veranderd in het dorp: ‘Toen ik vroeger langs het

toch door.

schoolplein stond met een andere vader, zei een moeder: je
kunt wel zien dat het crisis is. Alle mannen zitten thuis. Dat

Hij kreeg het druk: naast de zorg voor zijn gezin en het huis

het een vrije keus was, kwam niet in haar op. .’

werkte hij parttime. Hij werd actief in de kinderopvang, Den

‘IK ZIE MEZELF
MEER ALS
ZORGVADER DAN
ALS HUISMAN’
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AUTOBEDRIJF VAN EMPEL

VOOR BETAALBARE KWALITEIT
EN UITSTEKENDE SERVICE !
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» 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

Je eigen toko

IN HET DORP

‘Een gemeenschap kan niet zonder MKB’, stelde een door de wol geverfde
lokale ondernemer resoluut. Wat dat betreft zitten we hier voorlopig nog
gebakken. Het moge echter duidelijk zijn dat nieuwe aanwas onontbeerlijk
is. Daarom gingen we op zoek naar starters. Waarom kiezen ze voor een
dorp in een geglobaliseerde wereld? Waar lopen ze tegenaan? En wat doen
ze om er een succes van te maken?
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Teis Albers

Willeke Scholl (26)

Danielle Bosch (24)

Willeke Scholl heeft met diewillik een winkeltje, alleen

“Ik ben eigenlijk zomaar begonnen,” vertelt Danielle

online. Ze maakte een origineel kraamkado voor een

Bosch. Ze begint te stralen als ze vertelt over haar

vriendin en ontving zoveel enthousiasme dat ze sinds kort

sportmassagebedrijf Dani Massage: “Mensen fit en

haar ontwerpen via Instagram verkoopt. “Het is een uit de

sterker in hun lichaam maken waardoor ze beter in hun

hand gelopen hobby, maar wel een winkeltje in wording

hoofd zitten, dat is wat ik doe. Ik geloof dat het lichaam

met zijn eigen sluitstickers, visitekaartjes en verpakkingen.

gemaakt is om te bewegen, niet om de hele tijd op

Je moet tenslotte ergens beginnen. Wil ik in
de toekomst groeien dan moet ik absoluut
meer uren steken in de wondere wereld van
Facebook en Instagram. Uiteindelijk gaat het

die telefoon te zitten. Een moment voor

‘EEN UIT DE HAND
GELOPEN HOBBY’

overigens niet over het aantal volgers dat je
account rijk is hoor. Ik heb liever 100 kopers,

jezelf is zeldzaam geworden, net als een
goed een 1-op-1 gesprek. Ik wil klanten
helpen te focussen op wat echt belangrijk
is. Niet op een zweverige manier, maar
je hebt tenslotte maar één lichaam, daar

dan 100 nieuwe volgers. Ik vind het leuk dat je naast het

moet je goed voor zorgen.” Ze ervaart dat ondernemen

promoten van je producten, ook iets van jezelf laat zien

veeleisend is. Ze is blij met de steun van een goede

op social media. Sommige klanten bedanken me heel

vriend en oud-ondernemer. Jezelf verkopen en ook

persoonlijk. Dat is eigenlijk heel grappig, ze betalen er

jezelf promoten op social media, vindt Danielle moeilijk.

tenslotte voor.”

“Mensen hebben zo snel een mening over je.”
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Bart van der Valk (36)
“Ik ergerde me aan de kennis binnen de

“De huur hier is wat lager dan op het

mode-industrie in Nederland. De prijs

Mercuriusplein. Het is echt jammer

lijkt belangrijker dan het kledingstuk

dat de prijzen daar zo hoog zijn,

en je krijgt weinig advies.” Hij dacht dat

met leegstand als gevolg. Maar in

hij het beter kon en startte Kustomaid.

de stad zou ik nog meer moeten

“De Berlicummers kwamen niet zomaar

betalen. Bovendien hebben we

binnenlopen. In het begin kwamen

hier volop parkeerplek.” Bart

klanten vooral uit andere dorpen.

droomde eerst van franchisers

Inmiddels komt ongeveer 60 procent

maar met zijn jongste dochter

uit Berlicum en Middelrode. Als

op de arm vertelt hij: “Zo fijn deze

ondernemer geloof ik in concurrentie

winkel, het biedt mij een mooie

en ook dat je kan profiteren van

balans tussen gezin

elkaars succes. Zo verkoop ik meer

en bedrijf.”

dameskleding sinds Muvoga open is.” Hij
huurt van zijn schoonouders.
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‘WE HEBBEN NOG
DUIZEND PLANNEN’

Loes Geurts (23) en Kirsten (27)
“Doen wat je wilt doen en niemand boven je.” Kirsten en Loes grepen hun kans toen

“Steeds ‘in the picture’ staan, is best

het pand van hun vader aan het Mercuriusplein leegkwam. Ze huren het van hem.

lastig. Maar social media zoals Instagram

“Mijn vader zei: We moeten hoe dan ook leegstand voorkomen. Bovendien is in

zijn echt belangrijk voor ons bedrijf.

‘s-Hertogenbosch de huur veel hoger en bepaalde modemerken mogen wij daar niet

Daarvoor iets creatiefs bedenken is

verkopen omdat die al worden aangeboden.” Ze deden uitgebreid onderzoek, ook

trouwens erg leuk.” Kirsten vult aan:

naar hun eigen koopgedrag: “Een winkel waar je kleding kan voelen, aanpassen en

“We hebben nog duizend plannen.”

advies krijgt, heeft nog bestaansrecht. Maar we leven ook in een digitale wereld. Onze

Aarzelend licht ze een tipje van de

webshop noem ik de tweede Muvoga.” Ze ervaren allebei dat het echt geen winkeltje

sluier op: “Een artiest beïnvloedt met

spelen meer is. “Het is heel hard werken”, zegt Loes. “En ik ga niet meer in mijn kloffie

zijn kleding de mode, in die raakvlakken

mijn huis uit, ben me bewust van wat ik aantrek.”

tussen muziek en mode zien wij nog
uitdagingen.”
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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

Oktober
woonmaand

10% korting op raamdecoratie

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

*

* M.u.v. shutters

E info@changewonen.nl
W www.changewonen.nl

Marijn van Doorn (25) en Kelly Kuijpers (26)
“Het begon met een biertje en een lolletje
aan de bar met mijn vriendin Kelly,
inmiddels gastvrouw”, vertelt Marijn
van Doorn, zittend op het terras aan de
Driezeeg. “Maar we werkten het idee
uit en beseften dat we er gewoonweg
niet omheen konden.” De eerste avond
draaiden ze met z’n tweetjes. Stampvol.
Ze lachen er nog om. “Als ondernemers
leerden we dat daden op woorden volgen.
Helaas denkt de gemeente daar anders
over als je een festival wilt organiseren.
Waarom kan dat niet flexibeler?” Kelly
vindt het prille ondernemerschap intensief
en zwaar: “Maar dat weet je van tevoren.
Elke dag stuit je wel op iets nieuws en dat
maakt het juist leuk.” Marijn: “Mensen
plaatsen je snel in een hokje, je moet
echt je best doen om dat beeld te
veranderen. Het is lef hebben en
als dan alles lekker loopt, begin
ik al na te denken over nieuwe
menu’s.” Marijns droom is er
eentje die hij met elke
gepassioneerde kok
deelt.

‘ZO INTENSIEF
HAD IK HET
NIET VERWACHT’
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‘IK KRIJG EEN
IDEE EN DAT WIL
IK PROBEREN’

Robin van den Heuvel (29)

Jeroen van Breugel (39)

Robin van den Heuvel startte ruim drie jaar

Berlicum, waar fysio- en manueeltherapeut Jeroen

geleden een kapsalon die ze onlangs uitbreidde

van Breugel opgroeide, bood indertijd ruimte

met een boutique. Ondertussen is ze zwanger,

voor het verwezenlijken van zijn droom: een

“die vliezen zullen wel in de salon knappen,”

eigen praktijk. “Adverteren op Google hielp

voorspelt ze. “Ik krijg een idee en dat wil ik

me het eerste jaar, daarna nam de mond-

proberen, dat had ik als kind al. Mijn vader speelt

op-mond reclame het over.” Voor Jeroen is

voor bank, daardoor kon ik dit pand kopen. Bij

de samenwerking met de sportschool ideaal.

de bank hoef je niet aan te komen als jonge

“Die bedrijvigheid om me heen is fijn, we

ondernemer en bovendien is de huur in Berlicum

vullen elkaar aan en de huur is lager dan op

bizar hoog. In mijn achterhoofd weet ik dat ik

het Mercuriusplein.” Hij verbaast zich over de

altijd bij papa terecht kan.” Robin komt uit Nuland

huurprijzen in Berlicum. “Waarom zijn er geen

en heeft het idee dat de BaMi-inwoner je sneller

gunstige condities voor startende ondernemers

iets gunt. Dat vrienden en familie weleens korting

in de eerste jaren dat ze hun bedrijf opbouwen?”

verwachten, is herkenbaar. Robin: “Je moet

Jeroen laat zich er niet door tegenhouden en

oppassen, anders is op een gegeven
moment iedereen je vriend.”

hoopt op termijn een dependance van zijn
praktijk te realiseren.
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OP KAMERS

‘WE ZIJN ECHT
HECHT’
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bizar

Het is een hete zomerdag als Lucien Jetten (22) ons een rondleiding geeft door
‘GS 50’, het Utrechtse huis waar hij samen met negen andere huisgenoten woont.
Op weg naar boven passeren we een winkelwagen vol post, compleet bestickerde
muren en stapels bierkratjes. ‘Dit waren vroeger meerdere huizen’, legt Lucien
uit. ’Maar het is verbouwd tot één groot huis en het kan nu best een doolhof zijn.’
Tekst Jurre van Breugel Foto’s Edith Verhoeven

Al snel is duidelijk hoe Lucien de hete dagen doorkomt.
Boven, op het zonnige dakterras, ligt een opblaasbaar
zwembadje. Een half dozijn studentes heeft er rondom
plaatsgenomen, wat het geheel tot een gezellige boel maakt.
Lucien studeert Bedrijfseconomie en woont alweer drie
jaar in Utrecht. Het leven in de grote stad bevalt hem goed:
“Utrecht is een compacte stad en de cafés leven altijd, dat
vind ik erg leuk. Of ik Berlicum mis? Ik vind het eigenlijk wel
fijn om uit de bubbel van Berlicum en Den Bosch te zijn,
hoewel ik de gezelligheid wel mis hoor.”
EEN GROTE FAMILIE

In de woonkamer toont een grote muurschildering alle tien
de huisgenoten. “Het is een grote familie hier”, vertelt Lucien
terwijl hij wat kopjes en flessen saus aan de kant schuift.
“We wonen hier met vijf jongens en vijf meiden en doen veel
samen, we zijn echt bizar hecht. Maar zoals je ziet kan het
ook best een rommel zijn. Dat vind ik heel frustrerend.”

‘IK VIND HET EIGENLIJK WEL
FIJN OM UIT DE BUBBEL VAN
BERLICUM EN DEN BOSCH
TE ZIJN, HOEWEL IK DE
GEZELLIGHEID WEL MIS HOOR’

Een glimp in verschillende kamers onderschrijft zijn punt
en ook de huiskamer zelf kan een goede schoonmaakbeurt
gebruiken. “De mannen zijn hier het schoonst hoor. De
vrouwen laten echt de meeste troep achter. Gelukkig
hebben we er een oplossing voor: degene die zijn troep
niet opruimt krijgt één streepje. Vier streepjes betekent
koken en afwassen.” Lucien geeft lachend toe dat hij zelden
de klos is. Zijn brandschone kamer bewijst het. “Ik leerde
schoonmaken toen ik op kamers ging hoor, zo was ik thuis
nog niet.”
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BINNENBLIEKEN

Urbexen
IN OUD BERLERODE
tekst Jochen Schoofs foto’s Rita Dekkers

Nog niet zo lang geleden liep er een man door de
gang op een tempo dat hoorde bij zijn leeftijd.
Misschien had hij even daarvoor een kop koffie
gedronken in het restaurant; had hij gekeken naar sjoelende
dames en getwijfeld of hij later die dag mogelijk bij hun
activiteit aan zou willen sluiten. Voordat hij naar zijn kamer ging, liep
hij langs de brievenbus. Zoals hij iedere dag deed, las hij ook vandaag
het Brabants Dagblad en de Telegraaf. Hij vouwde de kranten in elkaar en
stapte in de lift naar de eerste verdieping waar zijn kamer was. Nu is er haast
geen brievenbus meer heel. Op zoek naar iets – naar wat eigenlijk? – zijn de meeste
opengebroken met als enig zichtbaar resultaat een Brabants Dagblad uit het najaar
van 2013 dat nu op de grond ligt te vergelen.
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5476 KC Vorstenbosch
06 17 59 10 97
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De bewoners van Berlerode zijn al lang verder gegaan maar het gebouw is
blijven staan. Nu het zijn functie verloren heeft, slijt het doelloos zijn laatste
dagen terwijl het de beschimpingen ondergaat van koperdieven en vandalen.
Wanneer het donker wordt en het dorp stil is, breken avonturiers de houten
platen voor de ramen weg. Ze hebben bier en sigaretten, en sluipen door de
gangen.
Walter Schuurman is projectleider bij Hendriks Coppelmans, de ontwikkelaar
en het bouwbedrijf dat de nieuwbouw van Berlerode heeft gedaan. Hij draait
de moeren los van de sluiting waarmee het hekwerk rondom het pand is
vastgemaakt. Hij maakt een opening in het hek en gaat ons voor door het
onkruid dat ongehinderd groeit rondom het voormalige zorgcentrum. Een
schroefmachine en een breekijzer zijn nodig om de deur open te krijgen.
Het is pas zes jaar geleden dat de bewoners verhuisden naar het nieuwe
verzorgingscentrum Berlerode. Hun sporen zijn zichtbaar maar worden
steeds vager.

‘OVERAL IN HET GEBOUW
ZIJN DEUREN MET GEWELD
OPENGEBROKEN’
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ALLES WAT
ENIGSZINS VAN
WAARDE WAS,
IS WEG’
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‘ZE HEBBEN BIER
EN SIGARETTEN,
EN SLUIPEN DOOR
DE GANGEN’

Terwijl we rondlopen en kijken, houden we ons aan de gedragscode van de urban
explorers, liefhebbers van het ontdekken van verlaten panden: ‘Laat slechts
voetstappen achter, neem enkel foto’s mee’. Walter loopt met ons mee tijdens
onze urbex. Voor de veiligheid maar ook omdat we toestemming nodig hebben
om het gebouw binnen te gaan. Binnen wijst hij ons op loshangende planken en
glasscherven. Het advies om stevige schoenen aan te trekken, was niet overbodig.
Even verderop stopt Walter even. Hier moeten we goed uitkijken. Het is donker en
de toegang tot de kruipruimte is niet overal meer afgedekt.
Terwijl we ons in stilte verbazen over wat we zien, schijnt Walter ons bij met zijn
lamp. Er komt nauwelijks licht binnen omdat alle ramen op de begane grond met
houten platen zijn dichtgetimmerd. “Toen we net begonnen met de nieuwbouw
gebruikten we dit gedeelte van het gebouw als opslag en als kantine voor onze
medewerkers”, vertelt hij. “Maar er werd zo vaak ingebroken dat we op een
gegeven moment toch maar een bouwkeet hebben neergezet.” Geregeld komen
er meldingen van insluipers. “Dan moeten we alles weer controleren en opnieuw
dichtschroeven.” Als het gebouw in het najaar van 2019 eindelijk gesloopt mag
worden, is dat ook voor het bouwbedrijf een opluchting.
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‘t Dorp 60B
Ma : 13:00-17:30
Di : 09:30-17:30
Wo : 09:30-17:30
Do : 09:30-17:30
Vr : 09:30-21:00
Za : 09:30-17:00

nter
Denim Hu

www.vanzoggelcatering.nl - 073 594 2085

Bij weer of geen weer...

Passie
voor
rgen
ontzo

Kijk op onze website voor de nieuwe brochure

Op de vloer van een grote ruimte ligt een sjoelbak. Kapot en afgedankt. Mocht er
nog iemand willen sjoelen dan zal diegene op zoek moeten gaan naar de stenen.
Misschien zijn daarom alle kasten open en leeggehaald. Overal in het gebouw
zijn deuren die dicht zaten, amateuristisch en met grof geweld opengebroken.
Er liggen hoezen van videobanden. Snip & Snap. Swiebertje. De tape is uit de
cassettes getrokken. Alles wat enigszins van waarde was, is weg. De rest vernield.
Alsof iemand een verleden heeft willen wissen maar daar halverwege mee is
opgehouden. In het halfdonker is het restaurant alleen nog maar als zodanig te

‘SOMS HOREN
WE EEN DEUR
IN ZIJN KOZIJN
SLAAN’

herkennen door het bordje boven de deur.
Op de eerste verdieping is daglicht. Daar zijn de ramen niet dichtgetimmerd. Op
enkele plekken zijn de ruiten nog heel. En waar ze dat niet meer zijn, probeert
klimop met succes zijn weg naar binnen te vinden. Hier zie je graffiti. Ondanks dat
de zon hier naar binnen kan schijnen, en men dus kon zien wat men deed, is er
weinig schoonheid in de muurschilderingen te bespeuren.
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CEMENTDEKVLOEREN &
AANVULLEN ZWEMBADEN
06 - 239 41 576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum | fred@neomagusvloeren.nl

HÉ BAMI-ONDERNEMER,
HOE STAAT HET MET JOUW
GOEDE VOORNEMENS?
Elke maand een nieuwe blog plaatsen op je website
Nu echt dat magazine uitbrengen voor je bedrijf
Eindelijk je klanten om reviews vragen over je diensten
Gelukkig is 2019 nog lang genoeg om je plannen te
laten slagen. Ik help je graag met het schrijven van
inspirerende blogs, een zakelijk magazine en wervende
klantverhalen.
GA NAAR WWW.DONNAVANDEVEN.NL
VOOR MEER INFORMATIE.

MAGAZINES

BLOGS

CONTENT MARKETING

geprobeerd de brand te blussen en er
toen achter kwam dat het water al tijden
is afgesloten. Soms horen we een deur in
zijn kozijn slaan. Het lijkt alsof er leven in
het gebouw is, maar het is enkel de wind
die vrij spel heeft door de kapotte ramen.
Op de balie bij de hoofdingang zit met
plakband een geprinte plattegrond geplakt.
Daarop staat ook de vleugel van het gebouw
getekend die al wel gesloopt is. Fantoompijn.
Alsof er niets aan de hand is. Aan het eind van de
gang is een gesloten deur. Ooit was dit de toegang
tot een ander gedeelte van Berlerode. Nu leidt het
naar niets meer dan braakliggend terrein met een hek
erom en uitzicht op de nieuwbouw.

Het contrast met wat over is van een lieflijke
krijttekening van bloemen op een deur, is groot.
De kamers van de bewoners zijn leeg. Zonder
meubels en mensen valt des te meer op hoe zeer
ze allemaal hetzelfde zijn. Overal dezelfde vloer en
verf op de muren. De keukens zijn gelijk, net als
de kleine badkamers. In geen enkele kamer is nog
een kraan te vinden. Waar ze ooit zaten, rest alleen
een gat in de muur. Op de begane grond zijn de
plafonds losgetrokken op zoek naar koperdraad. In
de kamers hebben metaaldieven systematisch elke
kraan eruit gesloopt. Soms met stukken muur en al.
In een hoekje onder een zekeringenkast zijn
sporen zichtbaar van een kleine brand. Overal
zijn de brandhaspels afgerold. Alsof iemand heeft
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GRUTS

ZAPPEN
Tekst Jochen Schoofs foto’s Koen de Haas

in de REGEN

Op vrijdagavond hebben we met Rien Voets afgesproken om hem in actie te zien als

‘zapper’. We zitten aan de koffie en Rien vertelt honderduit als het begint te regenen.
Hij ziet ons enigszins vertwijfeld naar buiten kijken. “Het maakt mij niet uit hoor”, zegt hij
met een brede glimlach. “Ik zap ook als het regent.”
Zijn hele leven heeft Rien als onderwijzer gewerkt. Hij is nog maar net twee maanden
met pensioen wanneer hij een hartinfarct krijgt. Om te revalideren gaat hij veel
wandelen. Tijdens die wandelingen valt het hem op hoeveel zwerfafval overal ligt. Het

‘ACHTER DE SPORTHAL
LIGGEN ALTIJD LEGE
WIETVERPAKKINGEN’
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HEMA Berlicum

BENIEUWD NAAR MORGEN

WE ZIJN ER KLAAR VOOR!
LAAT DE HERFST MAAR KOMEN

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

KINDCENTRUM

GEDRAG ALS VAK

21ST CENTURY SKILLS

Doorgaande lijn van
0 – 13 jaar

‘Leren leren’:
zelfstandig en
taakgericht werken

Onder andere creatief
denken, programmeren
en samenwerken

KOM JE EEN KEER KIJKEN?

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

info@dekleinebeer.nl

Westerbroek 2

Uw eigen wellness thuis, op maat

Slopen

Sauna’s,
infrarood
& stoom

Isoleren

Bezoek onze webshop:
www.emporte.nl

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

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

besluit om hier actief iets aan te gaan doen, is dan ook snel gemaakt. Hij
meldt zich aan bij de gemeente en wordt zapper: ZwerfAfvalPakker.
BETRAPT

Rien krijgt zijn ‘eigen’ wijk toegewezen: Westerbroek. Maar al snel is dat
niet meer bevredigend genoeg voor hem. Tegenwoordig zie je Rien op
veel meer plaatsen in het dorp zappen. Zelfs daarbuiten. Zo ‘betrapte’
een ambtenaar van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch Rien een keer toen
hij zapte op de Rosmalense Veedijk: “U bent hier op Bosch grondgebied
aan het rapen. Weet u dat wel?” De volgende avond stond de Bossche
gemeenteambtenaar aan de deur. Een kistje bloembollen en een fles
wijn.
DRIE KEER PER WEEK

Het zappen wordt alom gewaardeerd. Ook over de samenwerking met
de gemeente is Rien zeer te speken: “Ik hoef ze maar te bellen en ze
komen de vuilniszakken ophalen.” Zelf heeft hij het grootste deel dan
al gescheiden. Metaal brengt hij naar de milieustraat en het glas gaat
in de glasbak. Vanwege de afstanden die Rien aflegt en de hoeveelheid
die hij raapt. heeft Rien een fietskar van de gemeente gekregen. Hij is
dan ook een van de meest fanatieke zappers. Minimaal drie keer per
week gaat hij op pad. En als het kan vier of vijf keer. Gemiddeld raapt
hij een vuilniszak per dag, vertelt hij niet zonder trots. Zijn belangrijkste

‘IK STUURDE RED BULL
EEN E-MAIL DAT ZE DE
GROOTSTE
LEVERANCIER VAN
ZWERFAFVAL ZIJN’

gereedschap is de grijper. Daarvan heeft hij er altijd twee bij zich:
“Voor als er een kapot gaat.” En daarnaast een extra lange grijper
van bijna twee meter waarmee hij gemakkelijk afval uit de sloten kan
halen.
BAVARIABOCHT

Rien weet precies waar je welk zwerfafval kunt vinden in het dorp.
Zo is er een Heinekenbocht en een Bavariabocht in het dorp. “En
achter de sporthal en bij het bankje bij het Hersend liggen altijd lege
wietverpakkingen.” Het meest komt hij blikjes Red Bull tegen. “Ik
heb Red Bull een e-mail gestuurd dat ze de grootste leverancier van
zwerfafval zijn in Berlicum en Middelrode. Maar daar heb ik nooit
meer wat op terug gehoord”, vertelt hij lachend.
De hoeveelheid zwerfafval is groot maar boos wordt Rien er niet
over. Hij gaat rustig door met zappen. Op vakantie in Duitsland en
Oostenrijk valt het hem wel op dat daar minder afval op straat ligt.
“Misschien komt het door het uitgebreide statiegeldstelsel”, zegt
Rien. Hij oppert om dat ook in Nederland in te voeren. “En ach, als
dat niet werkt, kan ik er misschien wel rijk van worden.”
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KINDERDROOM

Dat voetbal niet alleen iets voor mannen is, weet Bente
Schutjens (15) al langer. Haar droom is profvoetbalster worden.
Haar ultieme doel? Ooit Lieke Martens opvolgen
bij FC Barcelona.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Yvonne Wesling

Samen met Bente en haar moeder rijden we naar Eindhoven. Het vrouwenelftal van
PSV speelt die avond tegen PEC Zwolle. Tijdens de wedstrijd vliegen de ‘ohs’ een ‘ahs’
ons om de oren, net als het commentaar op het spel van de dames. Bente bekijkt de
wedstrijd ogenschijnlijk onbewogen, al kauwt ze regelmatig op haar onderlip, terwijl ze
de speelsters op het veld gadeslaat. Of zou ze het stiekem spannend vinden dat ze na
de wedstrijd in gesprek gaat met Jeslynn Kuijpers (24), aanvoerster van het PSV-team?
Jeslynn en haar teamgenoten vliegen over het veld heen, maar tot scoren komt het
in de eerste helft nog niet. Al is het team volgens Bente sterker dan de tegenstander.
Dat blijkt na de rust wanneer de PSV Vrouwen maar liefst vier keer de bal tussen de
doelpalen weten te krijgen. Zodra het eindsignaal klinkt, begeeft het team zich naar de
zijkant van het veld om handtekeningen uit te delen en met fans op de foto te gaan.
Bente bekijkt het van een afstandje. Haar moment komt nog.
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Bente, zelf middenvelder, is sinds haar twaalfde
echt serieus met voetbal bezig. Ze traint twee
keer in de week in Uden en vult dat aan met
vier (kracht)trainingen op school.

‘BLIJF ZO LANG
MOGELIJK BIJ DE
JONGENS SPELEN’
Bente: Hoe vaak per week train jij?
Jeslynn: “Ik train zes tot zeven keer per week.
Als we thuis spelen, trainen we op zaterdag
ook. Als we uit spelen, moet ik zelf thuis nog
een hersteltraining doen.”
Bente: Heb jij nog een baan naast je carrière als
profvoetballer?
Jeslynn: “Ja. Ik heb het geluk dat ik bij PSV werk.
Ik zet me in voor de PSV Foundation waarmee
we maatschappelijke projecten in de regio
ondersteunen. Mooi werk dat ik prima kan
combineren met mijn trainingsschema. Op
maandag en woensdag train ik eerst en werk ik
daarna. Op dinsdag en donderdag start ik voor
de Foundation waarna ik ga trainen om daarna
weer aan het werk te gaan.”
Bente: Zijn er dingen aan het profbestaan die je
hebben verrast?
Jeslynn: “De sport is in de loop der jaren een
stuk professioneler geworden. De sport groeit
en daar ben ik heel dankbaar voor. Voetbal jij
zelf ook?” Bente knikt en vertelt dat ze bij UDI
speelt.
Bente: Wat was voor jou het moeilijkste moment
in je carrière en wat heb je daarvan geleerd?
Jeslynn: “Ik was nog erg jong toen ik bij PSV
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Jeslynn Kuijpers in gesprek met Bente

Bente met Aniek Nouwen, PSV-speelster en Oranjeleeuwin

‘IK WAS ECHT ‘ONE OF THE GUYS’’
tekende. Daarvoor speelde ik bij VVV Venlo. Bij die club lag veel minder druk op mij.

om uitgelachen. Maar daar trok ik me

Daar moest ik erg aan wennen toen ik hier begon. Ik vond dat lastig, maar het zorgde

niets van aan. En moet je nou eens zien.

er wel voor dat ik mentaal sterker ben geworden.”

Ben ik gewoon profvoetballer.”

Bente: Speelde je liever in een jongensteam of met meiden?

Jeslynn sluit af met een tip voor Bente.

Jeslynn: “Vroeger met de jongens. Ik was echt ‘one of the guys’. Maar toen ik een keuze

“Zorg dat je plezier in het voetballen

moest maken, koos ik heel bewust voor het vrouwenelftal. En jij?” Ook Bente is blij met

houdt, dan presteer je beter. Blijf leren,

het jongensteam waarin ze nu voetbalt.

je ontwikkelen en blijf zo lang mogelijk
bij de jongens spelen.”

Bente: Is dit jouw droomberoep?
Jeslynn: “Absoluut! Als kind vulde ik in vriendenboekjes bij de vraag wat ik later wilde
worden altijd profvoetballer in. Dat bestond toen helemaal nog niet en ik werd er ook
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‘IK KREEG IN
EEN KIJKJE
IN DE

Nederland
toekomst’

Wat gebeurt er als je drie jonge meiden uit Mandalay in Myanmar
drie weken in Berlicum laat vertoeven? Opgegroeid in een Aziatisch
land waar jarenlang een dictatuur heerste waardoor vrijheid van
meningsuiting niet vanzelfsprekend was. Laat staan de wereld over
reizen. Wat valt hun op? Wat leren zij van ons en wat kunnen wij van
hun leren?
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Yvonne Wesling

We zitten in de knusse keuken van Nico en Fréderique Schoenmakers. De dames, Yi Mon, Nann Myint
en Kyawt Kyawt, zijn gehuld in dikke vesten en zitten dichtbij de verwarming. Het is begin mei en ze
hebben het koud, maar klagen doen ze niet. Ze vinden het veel te bijzonder om in Nederland te zijn.
De dames hier krijgen, bleek een uitdaging te zijn. Nico vertelt: “We leerden elkaar in 2009 kennen
toen ik voor Stichting World Child Care (zie kader) naar Mandalay reisde. Yi Mon, Nann Myint en Kyawt
Kyawt zijn vanaf het begin als stafleden aan ons project verbonden. Vanwege het tienjarig jubileum
van onze stichting wilden we ze op een bijzondere manier bedanken, namelijk door ze naar Nederland
te halen.”
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‘JULLIE LEVEN OP EEN
MANIER DIE IK ALLEEN
MAAR UIT HOTELS EN
FILMS KEN’

VISUM REGELEN

“Yi Mon en Kyawt Kyawt waren nog nooit buiten Azië geweest. Nann Myint had in
eerdere jaren Duitsland en Nederland bezocht. Hierdoor kon zij vooraf aangeven
waarmee we rekening moesten houden. Het invullen van alle papieren kostte me
twee dagen om vervolgens tot de conclusie te komen dat we een formulier mistten.”
Fréderique vult aan: “Dus moest ik hier naar het gemeentehuis om dat formulier
te regelen. Bleek dat Nico dat zelf moest aanvragen, maar hij zat in Myanmar. De
medewerker vond het goed dat ik via Facetime contact zocht, zodat ze Nico zelf
kon spreken. De stempel werd gezet en we waren weer een stap verder.” Nico
vertelt verder: “De drie moesten hun visum persoonlijk aanvragen. Dat betekende
een busreis van tien uur van Mandalay naar Yangon waar ze één voor één een
kantoortje binnengeroepen werden om tekst en uitleg te geven. Twee weken later
reisde Yi Mon weer naar Yangon om te horen of de visa waren toegekend. We
waren zo opgelucht toen we via Whatsapp een foto van haar kregen met het goede
nieuws.”
LEVEN ALS IN EEN MUSEUM

Yi Mon: “Ik was heel blij toen ik hoorde dat we naar Nederland zouden gaan, maar
vond het ook eng en spannend. Ik zorg, samen met mijn team, 365 dagen per jaar
24 uur per dag voor 350 kinderen. Hoe zou dat gaan als ik er niet was? Dat gaat
goed, maar ik mis ze. En ook het eten. Ik heb toch liever rijst, dan aardappelen”,
zegt Yi Mon lachend, terwijl Kyawt Kyawt instemmend knikt. Nann Myint vult aan:
“Ik ben heel blij dat ik hier met mijn zus en achternichtje ben. Nu kan ik mijn
ervaringen delen. Wij groeiden op in een klein dorpje waar in 2018 pas elektriciteit
is aangelegd. Buitenlanders leven op een manier die ik in Myanmar alleen maar
uit hotels en films ken. Met dikke matrassen en lakens, zo slapen wij niet. Tijdens
een vorig bezoek bezocht ik het openluchtmuseum in Arnhem. Daar zag ik dingen,
zoals een buitentoilet, ijzeren strijkijzer en waterput, die in mijn geboortedorp nog
dagelijks worden gebruikt. Bij ons gebeurt nog veel met de hand. Jullie verzinnen
overal slimme oplossingen voor, waardoor het leven makkelijker wordt. Ik kreeg hier
een kijkje in de toekomst.” Maar of dat altijd beter is, is maar de vraag. “In ons land
denken veel mensen nog dat als ze maar meer luxe spullen hebben, dat ze dan
gelukkiger worden”, zegt Nann Myint. “Maar ik zie in Nederland dat je niet gelukkiger
wordt van meer comfort en luxere spullen. Jullie blijven zoeken naar geluk.”
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OPVALLENDE DINGEN

Dat is niet het enige wat opvalt. Yi Mon en Kyawt Kyawt
nemen ons mee in hun verwondering. “De eerste avond
stak Fréderique kaarsen aan. We vroegen haar waarom
ze dat deed. Dat was voor de gezelligheid. Bij ons doe je
alleen kaarsen aan als de elektriciteit uitvalt.” Ze moeten
nog steeds om het voorval lachen. Ook geluidsschermen,
weilanden en gescheiden fiets- en voetpaden vielen
de dames op, net als aquaducten en schuttingen. “In
Myanmar heeft niemand schuttingen, alles is gewoon
open”, legt Kyawt Kyawt uit. Zij en Yi Mon zouden veel
technische snufjes, zoals een vaatwasser, mee naar
huis willen nemen. “Jullie houden alles zo schoon en
onderhouden dingen goed. Dat doen wij niet, maar wil
ik voortaan wel gaan doen”, zegt Yi Mon. “Mijn hoofd zit
echt vol van alles wat ik hier heb gezien.” Nann Myint vult
aan: “Jullie hebben te veel keuze, qua eten, drinken en
decoratie. Ik ben een simpel leven gewend en vind dat
verwarrend.”

‘IN MYANMAR
HEEFT NIEMAND
SCHUTTINGEN’
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DANKBAAR

De drie zijn dankbaar voor de kansen die ze kregen. “Tien jaar geleden kon ik niet met
een computer omgaan, sprak ik geen Engels en had ik nog nooit van internet gehoord.
Dankzij World Child Care wel”, licht Nann Myint toe. Het verblijf van drie weken bij Nico
en Fréderique raakt vooral Kyawt Kyawt. “Bij ons wonen meerdere generaties in één
huis. Hier is dat niet zo en heeft iedereen een eigen huis. Dat is vreemd voor ons, maar

‘IK HEB TOCH
LIEVER RIJST, DAN
AARDAPPELEN’

ik vind het mooi om te zien hoe jullie relaties onderhouden. Mijn ouders wonen op drie
uur rijden. Door te zien dat Fréderique en haar zus hun vader elke week bezoeken,
besefte ik dat ik meer tijd met mijn ouders wil doorbrengen.” De andere twee knikken.
Yi Mon blikt terug: “Ik vond het best lastig om drie weken bij Nico en Fréderique in
huis te zijn. Wij kunnen dat nooit terugdoen voor ze. Totdat Nico me liet inzien dat ik
dat elke dag voor ‘mijn’ kinderen doe. En dat kan weer dankzij de hulp van World Child
Care.” De cirkel is rond.

STICHTING WORLD CHILD CARE

In mei 2008 raasde cycloon Nargis over het zuiden van Myanmar. Eén
miljoen mensen raakten dakloos, honderdduizenden verdronken en
tienduizenden kinderen verloren één of beide ouders. Veel monniken
en nonnen trokken zich het leed van deze kinderen aan, zo ook U
Nayaka. Hij stelde zijn kloosterschool open voor deze kinderen. Eén
van zijn stafleden die in het rampgebied was geweest, ontmoette de
Nederlander Frank Dirks die in Myanmar op reis was. Geraakt door zijn
verhaal besloot Frank te helpen en richtte hij met een aantal vrijwilligers
stichting World Child Care op.
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GESPOT

Zaterdagmiddag
13.30uur
17 augustus

Het is zaterdagmiddag en Peter Bongers (59) loopt achter zijn kruiwagen over de
Runweg. Licht bezweet, verfomfaaid t-shirt: hij ziet eruit als een man die zojuist in
de tuin heeft gewerkt. En dat is ook zo. De opbrengst rijdt hij naar de stort.
Tekst Tom Grosfeld Foto Edith Verhoeven

In de kruiwagen: veel tuinafval, zoals verdorde planten en

(53) aanlopen, ze sleept een container vol afval achter zich

gesnoeide takken. Daarbovenop twee doorzichtige zakken

aan.

plastic afval met veel lege pakken chocomel. Dat zegt toch iets
over een huishouden.

De twee zijn geen bekenden van elkaar, ze hebben elkaar
nooit eerder gezien tijdens het vuil wegbrengen. Toch gaan

Bongers en zijn vrouw houden van tuinieren. De taken zijn

ze beide geregeld naar de stort. Ze raken aan de praat,

verdeeld: de vrouw van Bongers kiest de planten en bloemen

hebben het over hun tuin, opruimen en de stort. Conclusie:

uit, denkt aan zaken als kruisbestuiving en de optimale

ze vinden de stort allebei een fijne plek om hun afval te

opstelling voor insecten. Wanneer ze onkruid ziet woekeren,

dumpen.

roept ze haar man erbij. Bongers is dan een paar uur bezig,
vult de kruiwagen en brengt het afval naar de stort.

Na een poos zegt Bongers dat hij maar weer moet gaan.
De stort gaat om 15.00 uur dicht. Hij pakt zijn kruiwagen en

Hij zou de auto kunnen nemen, maar liever loopt hij met zijn

vervolgt zijn route over de Runweg. Als hij snel is, kan hij op

kruiwagen. Het weer is zacht, wat lichaamsbeweging is nooit

de terugweg nog een pak chocomel scoren. Want zo zijn de

weg en hij komt geregeld bekenden tegen met wie hij een

taken verdeeld.

praatje aanknoopt. Net als hij dat zegt komt José Verhagen
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ADVERTORIAL

‘MET DE DETAILS

bemoei
IK ME NIET
MEER’

Wat de baas kan, kan ik ook. Met die gedachte richtte de toen
22-jarige Henk Steenbergen zijn bedrijf oprichtte. In zijn eerste
week als ondernemer nam hij zijn eerste personeelslid aan. Al snel
kwamen daar oud-collega’s van zijn vorige werk bij. In september
viert bouwbedrijf Steenbergen zijn 50-jarige bestaan.
Tekst Donna van de Ven Foto Edith Verhoeven

er niet in. Henk: “Ik zeg altijd: ik ben
aanwezig. Ik kom ’s ochtends naar de
zaak en ga ’s avonds pas weer naar huis.
Maar ik kijk vooral rond en houd de
grote lijnen in de gaten. Bemoeien met
details doe ik niet meer. Wel ga ik langs
bij onze projecten. Even kijken hoe het

TROTS OP ALLES

ervoor staat.”

Waar hij het trotst op is? Henks ogen beginnen te stralen als hij over die vraag nadenkt.
Vijftig jaar samenvatten in een paar hoogtepunten is geen makkelijke opgave. Maar al

TROUWE CLUB

snel volgt het antwoord. “Ik ben trots op alles wat we gedaan hebben. Elk gebouw is

In september viert bouwbedrijf

weer een uitdaging om te maken. Maar een project als het bouwen van de hoofdingang

Steenbergen het 50-jarig bestaan. In

bij de Efteling, dat blijft je bij.”

die tijd is veel veranderd. Zo begon het
bedrijf al voor de huidige trend met

“Ik ben op nog veel meer trots. Bijvoorbeeld hoe het ons nu – in tijden waarin goed

het bouwen van duurzame woningen.

personeel schaars is – toch lukt om jonge mensen enthousiast te maken voor een baan

Maar er bleven ook dingen hetzelfde.

in de bouw. Er werken hier hele goeie vakmensen.”

Henk: “We werken samen met een hele
trouwe club klanten, leveranciers en

ALTIJD AANWEZIG

onderaannemers. Bij sommigen komen

Tot tien jaar terug heeft Henk zelf zijn bedrijf geleid. Op zijn 62e droeg hij de dagelijkse

we al vijftig jaar.”

leiding over aan Theo Steenbergen en Jeroen van Schijndel. Maar thuisblijven? Dat zit
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aan
het
plein
in Berlicum

De bouw is gestart!

Nog enkele appartementen en commerciële ruimtes beschikbaar

Verkoopinformatie

aanhetplein.nl
Bernheze makelaars
& adviseurs

T 0413 - 243 818
Makelaar073

T 073 - 820 07 30
Initiatief en ontwikkeling:

www.blhuisvesting.nl

Commerciële ruimte
Aan het Plein is een multifunctioneel gebouw met
exclusieve penthouses, luxe appartementen en
commerciële ruimte gelegen in het centrum van
Berlicum aan het Mercurius Plein. In het complex
komt een Aldi supermarkt en een modewinkel die
reeds over 60% van de commerciële ruimte
beschikken. Op dit moment zijn er nog aantal
commerciële ruimtes beschikbaar die zijn te verdelen
in oppervlaktes van circa 210 m2, 221 m2, 316 m2 en zijn
daarmee uitermate geschikt zijn voor een winkel,
kantoor of praktijk. Het is ook mogelijk de ruimtes
te verdelen in 2 ruimtes van circa 315 m2 en 450 m2
of 1 ruimte van circa 765 m2. De ligging aan de
doorgaande weg door het centrum van Berlicum en
tegenover het winkelcentrum maakt het woon-,
winkel- en werkgebouw tot een unieke zichtlocatie.
Voor meer informatie neemt u contact op met
Bernheze makelaars & adviseurs T 0413 - 243 818.

Appartementen
Er zijn nog ruime appartementen en exclusieve
penthouses met een mooi formaat en bijzondere
indeling beschikbaar vanaf € 349.000 v.o.n.. Schrijf je
nu in op www.aanhetplein.nl/verkoopinformatie of
neem voor meer informatie contact op met
Bernheze makelaars & adviseurs T 0413 - 243 818 of
Makelaar073, T 073 - 820 07 30.

ADVERTORIAL

BOUW APPARTEMENTENGEBOUW, SUPERMARKT EN WINKELS
‘AAN HET PLEIN’ IN BERLICUM GESTART
Direct na de Bouwvak is gestart met de bouw van het winkel en appartementengebouw
‘Aan het Plein.’ Het centraal gelegen complex aan het Mercuriusplein voorziet in 46 luxe
appartementen en exclusieve penthouses, supermarkt Aldi en zo’n 1.000 m2 aan winkels.
Inmiddels is de achterzijde van het perceel opgeschoond en is begonnen met de

te zien is aan de fraaie belijning van het

aanleg van de groene afscheiding op de grens van het terrein met de achterliggende

exclusieve appartementencomplex. Het

woningen. Vervolgens worden de huidige gebouwen direct gesloopt waarop het

is een voorbeeld van architectuur op

inrichten van de bouwplaats volgt. Na het verwijderen van het sloopafval wordt gestart

dorpse schaal en menselijke maat.

met de bouw van de parkeerkelder. Het totale complex wordt indien het weer goed
uitpakt opgeleverd in oktober 2020.

BL HUISVESTING

Aan het Plein is ontwikkeld door BL
NOG APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR VANAF €349.000

Huisvesting uit Gemert. BL Huisvesting

Het gebouw herbergt straks 46 unieke en luxe appartementen en exclusieve

kenmerkt zich als specialist in grote

penthouses met alle luxe en comfort van vandaag. Alle woonwensen smelten samen

gebiedsontwikkelingen met vaak in het

in een compositie van riante woonoppervlaktes, royale buitenruimtes, een sublieme

centrum van een stad of dorp gelegen

afwerking tot in alle details en een fraaie privé binnentuin als oase van rust. Het

nieuwbouw of transformatieprojecten.

totale complex is gasloos waarbij de appartementen worden verwarmd middels een

Projecten die zich onderscheiden met

luchtwarmtepomp en staan er op het dak van het gebouw zonnecollectoren voor de

exclusiviteit en kwaliteit van architectuur

nodige energieopwekking. Ieder appartement heeft een parkeerplaats en berging in de

en afwerking. Het credo van BL

kelder van het gebouw. Nog verschillende appartementen zijn beschikbaar aan zowel

Huisvesting is dan ook ‘investeren in de

het Mercuriusplein als de Runweg. Er staan verschillende appartementen onder optie,

kwaliteit van Nederland’.

vraag naar de beschikbaarheid bij een van de makelaars. De verkoopprijzen variëren
vanaf €349.000 v.o.n. tot €425.000 v.o.n.

Voor meer verkoopinformatie kijkt
u op www.aanhetplein.nl of neemt

EEN OPMERKELIJK GEBOUW

direct contact op met Bernheze

Aan het Plein wordt een opmerkelijk gebouw. Voor zijn ontwerp van Aan het plein liet

makelaars & adviseurs, T 0413 - 243 81

de architect zich inspireren door het ooit zo imposante kasteel Ter Aa, hetgeen duidelijk

of Makelaar073, T 073 - 820 07 30

