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MOGELIJKHEID TOT 100% VOLLEDIG

DIGITALE VERWERKING!

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

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

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

BAMI IN DE BUS

De BRAVO nam uw gemutste reporter mee
vanaf halte Mercuriusplein. Hij vond een
plekje tegenover een man op leeftijd die
hem vorsend opnam en dit bleef doen
tot diep in Hintham. Daar nam de man

afscheid met de woorden: “Jij bent er een
van de BaMi, of niet soms?” Houd uw
verhalen paraat, want vanaf deze editie
reist de BaMi structureel mee
met lijn 158.

APPLAUSJE VOOR
ONSZELF

We komen onze redactieleden op verrassende
plekken tegen. Zo werkte Marlie van Zoggel
vorig jaar als onderzoeksjournalist mee aan
een sterk artikel in de Groene Amsterdammer,
een vooraanstaand opinieblad. Tom Grosfeld
publiceerde reeds drie fraaie columns op Joop,
de zachtaardige tegenhanger van het altijd boze
Geen Stijl. Het pleziert ons dat lokaal schrijftalent ook buiten BaMi wordt herkend. Chapeau!

Eva begint lokaal

Anders dan de meeste klasgenoten koos Eva van Dinther (14)
niet voor een maatschappelijke stage in een verzorgingstehuis.
Ze investeerde de verplichte 24 uur in haar toekomstige
carrière. Eva wil de journalistiek in, en bood daarom aan een
nummer BaMi mee te maken. Wij gingen een stapje verder
en klopten aan bij de NOS. Zo kwam Eva op de redactie in
Hilversum terecht. Begin lokaal, tipten haar toekomstige
collega’s, want daar kun je alles leren en uitproberen. Eva snapt
het helemaal (zie Jonge mensen, grote dromen).
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Tienvoudig kampioen
Henneke van Ruitenbeek, eigenaresse van dansschool Dance Action,
werd onlangs voor de tiende keer wereldkampioen Line Dance. Hoewel
ze (nog) niet in BaMi woont, verdient deze topprestatie hier wel een
vermelding. Al was het maar omdat ze al jarenlang een flink deel
van onze dorpsgenoten aan het dansen krijgt. Evengoed een
prestatie van formaat.

Notenboompje

Zo’n mooie, grote notenboom, waar je in de zomer onder
kunt zitten met een koel glas drinken. Dat wilde Wendy
Hoefnagels (zie Binnenblieken) graag. Het stekje dat haar
vriend Jos vervolgens plantte telde echter maar één
blaadje – wordt vanzelf groot, was zijn nuchtere reactie.
Wendy liet zich niet kennen en zette er gewoon een stoel
bij. ‘Zo! Over vijftien jaar zit ik wel in de schaduw’,
appte ze haar ouders.
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Opkrabbelen en
weer door

Een onschuldig filmpje op social
media zette het leven van Annet op
zijn kop. Ze vertelde erover in de vorige
BaMi en ontving hierop veel en louter
positieve reacties. “Ik merk wel dat nog
maar een klein aantal personen ‘openlijk’
over dit, voor velen vrij gevoelige,
onderwerp durft te praten. Tegelijk merk
ik dat meer mensen, ook oude bekenden,
mij weer aanspreken, of het nu in de
supermarkt is of op een feestje. Voor mij
is het artikel een soort afsluiting. Ik hoop
dat mensen inzien dat erover gepraat kan
worden, dat het geen schande is, en dat
niet altijd alles maar klakkeloos hoeft
worden aangenomen.”

MEER

brandweermannen

Geen vuur, toch uitrukken. Speciaal voor BaMi organiseerde de

brandweer een spectaculaire oefening (zie Clubke). Volgens fotografe
Claartje was de gevoelstemperatuur die avond min twintig. Een
beetje vuur had van haar best gemogen. Maar er moest iemand uit
een autowrak worden gered. Ook redacteur Donna is overtuigd
van het belang van deze club. Ze zoeken nog mensen. Ervaar wat
de brandweer allemaal doet tijdens de open avond op 16 april.
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Een even zoete als pittige mix van voetnoten

VIJFTIG TINTEN GRIJS

Trouwen hoefde hij niet meer zo nodig, totdat…

50

LEKKER DAN!

Zonder strijd een slagveld in de keuken

‘KUNST IS EEN MANIER OM JE VAN HET JUK TE BEVRIJDEN’
Eva verkoos het Concertgebouw boven de barricades

UIT BEELD

De vergeten villa Weltevreden

CLUBKE

Ze zitten binnen zeven minuten in de brandweerwagen

IMPORT & EXPORT

Nederlandse regeltjes: je went er aan of mist ze

STAMGASTEN

‘Ik ken elke plank aan de muur’

HET MERCURIUSPLEIN IN DE REVISIE
Toekomstige hangplek voor jong en oud

LIJN 158

Liever de lijnbus dan de achtbaan

Adverteren?
Ben je lekker gemaakt door BaMi?
Dan wil je er natuurlijk ook in
adverteren! Vinden we fijn,
dus neem contact op.
WILLY BOUWMAN
(06) 27 06 22 74
ADVERTEREN@BAMI-MAGAZINE.NL

BINNENBLIEKEN

Verbouwde boerderij houdt de herinnering levendig

GRUTS

Hoe bozer de parkietenkop, hoe blijer Ad

JONGE MENSEN, GROTE DROMEN
Eva heeft geen cameravrees

HANS VAN ZOGGEL

Liet half Berlicum Cambodja verkennen

GESPOT

Abhiram en Aravind hebben net nieuwe Nerfs. “Houdoe”

* op de cover Benjamin en Phoenix van Empel foto door Edith Verhoeven

37

Bij De Panhoeve vind
je merk en vintage,
lamp en vloerkleed,
textiel en prints. En
alles wat daartussen
zit! Ook voor styling en
advies staan we voor
je klaar!

BEZOEK DE PANHOEVE OP
DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR EN OP AFSPRAAK
MET O.A. HK LIVING, VT WONEN, STOREBROR EN BY-BOO

Werststeeg 25, 5258 TA Berlicum | 073 50 32 552 | 06 50 51 20 84
/depanhoeve | depanhoeve.nl | info@depanhoeve.nl

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
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Dorpsreputatie

De ene vreemdganger is de andere niet. Althans, niet in
dit dorp. Dat concludeerde een man eens toen we op een
zondagavond aan de bar in een Berlicums café in gesprek
raakten over reputatie. “Als jij iets uithaalt zouden mensen
milder reageren dan bij mij. Zo is het gewoon. Als je hier
eenmaal een naam hebt kom je er niet meer vanaf.”
In diezelfde periode interviewde ik een vrouw voor BaMi. Ze
vertelde prachtige verhalen over haar opvoeding, de oorlog en
over flirten op latere leeftijd. Toen haar belevenissen op papier
stonden, wilde ze dat ik juist die onderwerpen schrapte. Het
verhaal klopte wel, maar – zo schreef ze – wat zouden de
mensen in het dorp wel niet van haar denken als ze dat lazen?
Iedereen leest de BaMi. Daar zijn we best trots op, al werkt
het soms nadelig. Pittige onderwerpen blijken af en toe niet
haalbaar, omdat de betrokkenen niet op die manier in het
magazine willen komen: je zet je dorpsreputatie op het spel.
Juist daarom vind ik het extra stoer dat ik voor afgelopen
wintereditie Annet mocht interviewen. Filmpjes van haar
– als dertienjarige, dansend in ondergoed – werden destijds
door de hele omgeving bekeken. De uit de hand gelopen
grap kostte haar naast haar zelfvertrouwen ook de nodige
vriendschappen en haar reputatie in het dorp, zo vertelde ze.
Annet was niet langer een verlegen meisje van dertien, maar
plots Annet, de slet van internet. Het rijmt perfect, maar dat
is dan ook het enige wat niet beschamend is aan deze leus,
bedacht en geroepen door mensen hier in het dorp.
Bij BaMi zoeken we altijd naar de beste verhalen. Kleine
odes aan al die mooie mensen die dit dorp kleuren. Maar
een goede BaMi is ook pittig. Daarvoor interviewen we soms
dappere lefgozers. In BaMi 16 heette die dappere
lefgozer Annet.

Marlie -

(Eind-)redacteur
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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

Écht thuis in Berlicum.

Heeft u plannen om te verkopen of kopen? Ik, Mark
Nieuwenhoven, (dorpsgenoot en betrokken makelaar)
weet wat er speelt in Berlicum. Met het NL Wonen team
zet ik onze jarenlange kennis en expertise en ons lokale
netwerk in voor een succesvolle bemiddeling.

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

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

‘ VAN		
hobbyklussers

Advertorial

NAAR PRIJSWINNEND

maatwerk’

Eerlijk advies, ontzorgen en maatwerk leveren
zijn volgens eigenaren Jeroen Smulders en Tessa
Ummenthun de belangrijkste verklaringen voor
het succes van CHANGE Wonen.
Tekst Nieke van Broekhoven Foto Edith Verhoeven

In het jaar dat Jeroen en Tessa het tienjarig jubileum van CHANGE wonen
vierden, werden ze door de Ondernemersvereniging Berlicum ook nog eens
bekroond tot ‘Ondernemers van het jaar 2017’. En dat terwijl ze beiden uit
totaal andere vakgebieden komen. Tessa was verpleegkundige en Jeroen
verzekeringsadviseur. Klussen, inrichten en meubels opknappen was een
gezamenlijke hobby en beiden waren toe aan iets anders. In 2008 besloten
ze samen het roer om te gooien en opende CHANGE Wonen de deuren.
CHANGE Wonen biedt een ruim assortiment aan raamdecoratie, gordijnen,
vloeren, behang en binnen- en buitenzonwering. Tessa en Jeroen zijn
een sterk team. Zij is het gezicht van de winkel, doet alle verkoop en geeft
adviezen. Tessa: “Ik neem de tijd voor onze klanten en geef hen altijd eerlijk
advies. Het doel is om samen alle woonwens(en) te vervullen.’’
Jeroen komt bij de mensen thuis. Hij neem de maten op, adviseert en
installeert alles. Alles is zo veel mogelijk in eigen handen. “We hebben een
eigen atelier en coupeuse. Verder werken we samen met een vaste ploeg
zelfstandige vakmensen.”
MAATWERK

Mensen denken vaak dat een woninginrichter duurder is. Tessa: “Maatwerk
kost inderdaad geld, maar het bespaart ook veel stress en tijd. Wij zorgen
er namelijk voor dat alles er perfect uitziet. Of het nou één rolgordijn is, een
nieuwe vloer of een gehele nieuwe inrichting.”
In de voorbereiding naar het tienjarig bestaan ondergaat de winkel dit jaar
zelf een ‘change’. Via de website houden ze iedereen van het laatste nieuws
en trends op de hoogte.
CHANGE Wonen | Hoogstraat 21 | 5258 BA Berlicum | 073-503 1239 | www.changewonen.nl | info@changewonen.nl
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‘Nu ZOU IK HAAR
NIET MEER

ten huwelijk vragen’
12 I bami

50 tinten grijs
Na zijn scheiding en wat dates wist Leo Boselie (66) één ding zeker: hij
wilde geen jongere vrouw met kleine kinderen meer. Tot Angelique (49) en
haar destijds vijfjarige dochter Lotte in zijn leven kwamen. Hij sloot hen in
zijn hart en andersom. Trouwen hoefde hij niet meer zo nodig, totdat…
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Teis Albers, Leo Boselie

“Ik ben twintig jaar getrouwd geweest met Coby en samen hebben we twee zoons,

Leo: “Een jaar nadat we een relatie

Erwin en Marcel”, steekt Leo van wal. “Na onze scheiding had ik een aantal relaties. Ik

kregen, had ik een huis op het oog.

was inmiddels negen jaar alleen toen ik Angelique tegen het lijf liep tijdens een avondje

Angelique schrok daarvan. Die had niet

uit in de Witte Zwaan. Ik had haar daar wel eens eerder gezien en die avond raakten

verwacht dat ik zo snel mijn vrijheid

we aan de praat. Het was een fijn gesprek, maar daar bleef het bij. Ik vond het goed

wilde opgeven en een volgende stap

zoals het was en wilde geen relatie meer met een jongere vrouw met kleine kinderen.

wilde zetten. Ik woonde tien jaar

Toch bleven we elkaar op de een of andere manier tegenkomen.”

alleen en het leek me samen een stuk
gezelliger. In 2006 kochten we ons huis

Angelique stond er meteen heel anders in: “Toen ik met mijn toenmalige man Wim

en maakten we hier een nieuwe start.

trouwde, kwam ik in Berlicum terecht. Samen kregen we een dochtertje, Lotte. Ik was
nog maar net gescheiden toen ik Leo die avond sprak. Ik vond hem meteen leuk, maar

Vanuit praktische overwegingen werden

hij was 52 jaar oud en ik 35. Mijn vader zei me: ‘Besef je wat dat betekent?’ Dat deed ik.

we geregistreerd partners. Ik had geen

Desondanks ben ik voor Leo gegaan. Ik voelde me fijn bij hem. Het leeftijdsverschil is

behoefte om te trouwen, vond het niets

voor ons nooit een punt geweest.”

toevoegen.” Angelique lacht. “Ik wilde wél

‘Het leeftijdsverschil is voor ons
nooit een punt geweest’

graag trouwen. Vanuit liefde, niet omdat
het moest. Ik wilde gevraagd worden.
Leo zei voor de grap altijd dat ik hem
maar moest vragen. Dat weigerde ik.
Het was een patstelling waar ik me bij
neerlegde.”

GEEN KINDEREN MEER

OP ÉÉN KNIE

“Leo was er vanaf het begin heel duidelijk over dat hij geen kinderen meer wilde”,

Dat duurde tot Leo vijfenzestig werd.

vertelt Angelique. “Daar had ik vrede mee. Neemt niet weg dat ik nog wel een kind

Leo: “Die verjaardag vierde ik in oktober

had gewild als Leo jonger was geweest. Hoewel een vrouw met jonge kinderen niet

2016 met een groot feest in de Witte

Leo’s voorkeur had, ging hij voor de volle honderd procent voor Lotte. Erwin en Marcel

Zwaan. Niemand, maar dan ook echt

zijn echt grote broers voor haar. Dat is mooi om te zien. Ze heeft wel eens tegen me

niemand wist dat ik Angelique die avond

gezegd dat ze niet wil dat Leo en ik uit elkaar gaan, omdat ze dan alles kwijt zou raken

ten huwelijk zou vragen. Ik weet niet

wat haar dierbaar is.”
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waarom, maar mijn gevoel was veranderd en daarmee mijn mening over een
tweede huwelijk ook. Ten overstaan van alle aanwezigen ging ik op één knie.”
Angelique: “Ik was totaal overrompeld en vond het heel bijzonder dat al onze
dierbaren bij het aanzoek aanwezig waren.” Het is even stil als Leo zegt: “Ik ben blij
dat ik haar toen gevraagd heb. Nu zou ik dat niet meer doen. Dan is het net alsof
ik wil trouwen, omdat ik ziek ben. Terwijl ik juist uit liefde met haar ben getrouwd.”
GRENZEN VERLEGGEN

“Vorig jaar maart voelde ik me grieperig, mijn rechterzij irriteerde en tijdens een
wandeling zag ik ineens zwarte stipjes”, licht Leo toe. “Op Koningsdag zag ik een
grijs vlekje op het midden van mijn rechteroog. Als het zo blijft, kan ik hier prima
mee leven, dacht ik nog. Helaas moest ik stukje bij beetje mijn grenzen verleggen.
Na de vlek op mijn rechteroog verslechterde plots ook mijn linkeroog. Zeer
waarschijnlijk heb ik een auto-immuunziekte waardoor er een ontsteking op mijn
oogzenuwen zit. Rechts zie ik vijf procent en links twintig procent. Het is net alsof
ik door matglas kijk.”

‘Ik had nog wel een kindje
met Leo gewild’
“Ik mag geen auto meer rijden, kan niet meer alleen fietsen
en een bioscoopje pakken is een compleet andere ervaring
geworden. Hoewel dat vervelend is, baal ik er het meeste van
dat non-verbale communicatie volledig aan me voorbijgaat en
dat ik de gezichten van mijn kleinkinderen niet goed kan zien.
Oppas-opa ben ik alleen als er iemand bij is. Ik ben gevallen op
de sprankeling in de blauwe ogen van Angelique, maar kan die
niet meer zien. Zulke dingen ervaar ik echt als een gemis.
Door die ziekte werd 2017 enerzijds een klotejaar en
tegelijkertijd een jaar met mooie hoogtepunten, zoals ons
huwelijk, opa worden en met pensioen gaan. Ik leerde dat

‘Mijn pilsje smaakt
nog even goed ’

ik positiever ben ingesteld dan ik dacht en dat vrienden en
familie het leven waard maken. Mijn pilsje smaakt nog even
goed. Er is immers altijd wel iets te vieren.”

bami I 15

Ondernemen
ZIT IN ONS BLOED

Advertorial

Toen Roy van der Steen (27) vorig jaar zijn eigen bedrijf VDS Elektro startte had hij al tien
jaar ervaring als elektromonteur in loondienst. Over de stap naar het ondernemerschap
heeft hij nooit getwijfeld. Vele Van der Steen’s gingen hem voor.
Tekst Erwin Frunt Foto Bart van de Hulsbeek

“Met VDS werk ik aan grote en kleine opdrachten voor zowel bedrijven als

Ook voor elektrotechnisch advies kun je

particulieren”, zegt Roy, geboren en getogen in Middelrode. De focus ligt op

bij me terecht.”

elektrotechnische installaties, netwerkinstallaties, beveiligingsinstallaties en duurzame
technieken. Mijn zaak is een erkend elektrotechnisch reparatiebedrijf. Ik school me

SAMENWERKEN

regelmatig bij om dat te blijven. Dankzij dat keurmerk weet de klant dat hij kwaliteit in

De familie Van der Steen kent vele

huis haalt. Afspraak is afspraak bij mij. Ik sta 24/7 klaar voor mijn klanten. Of het nou

ondernemers. “Mijn vader runt samen

gaat om een stopcontact of een complete installatie, ik voer iedere klus met plezier uit.

met zijn broers een stukadoorsbedrijf en
veel andere familieleden ondernemen
eveneens, zowel binnen als buiten
BaMi.” Administratieve taken horen er bij
als je voor jezelf werkt, maar het liefste is
Roy met zijn handen bezig. “Stilzitten is
niks voor mij.”
“In deze drukke tijden werk ik veel
samen met andere bouwondernemers
en ook met collega-elektromonteurs
uit Berlicum en Middelrode. Je kunt
elkaar beter vooruit helpen dan kapot
concurreren. Dat is ook het mooie aan
hier in het dorp werken. Je gunt elkaar
wat.”

VDS Elektro
Kennedystraat 32 | 5258 LC Berlicum
06 10 37 21 89 | roy@vdselektro.nl
www.vdselektro.nl
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Lekker dan

twee smaken

ONDER ÉÉN DAK

Dat haar man iedere dag een slagveld van de keuken maakt, neemt Anke
van Dongen voor lief. Ze ruimt zelfs met plezier alles netjes op, want
dankzij Pim smult het gezin iedere dag van een maaltijd waar het voor
zowel vegetariërs als alleseters aan niets ontbreekt.
Tekst Annette Francois Foto‘s Rita Dekkers

18 I bami

“Ik eet al vanaf mijn elfde vegetarisch”, zegt
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INGREDIËNTE

em:
Voor de bod
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8 à 9 plakjes

Anke, “Pim houdt echt van de Hollandse
pot”. Pim: “Zonder vlees heb ik niet gegeten,
maar ik kook niet apart voor Anke. Ik speel
wat met ingrediënten en er is steeds meer
keus in vleesvervangers.” Veel receptuur
komt er niet aan te pas. “Met de juiste
verhoudingen in mijn hoofd werk ik op
gevoel. Proefondervindelijk kom ik heel ver.”
In zijn winkelwagentje belanden steeds
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meer groenten en biologisch vlees. “Veel
lekkerder”, aldus Pim. Dochters Evelien en

BEREIDINGSWIJZE

Iris eten mee met hun vader. Evelien is veel

• Vet een quichevorm/ovenschaal in met boter.

te dol op de worst bij de stamppotten, maar

Beleg de bodem en randen met bladerdeeg en prik er gaatjes in met een vork

Iris waagt zich wel eens aan de krokante

• Verwarm de oven voor op 220 graden.

groenteburger die mama voorgezet krijgt.

• Kook de fijngesneden groenten (op de paprika na) in een pan met ruim water
5 minuten. Giet af en voeg de rauwe fijngesneden paprika toe.

Vandaag staat er een vegetarische quiche
op het menu. Een romige mango-smoothie
maakt het af.
Vlees wordt door niemand gemist.

• Klop een glad beslag van de eieren en de crème fraiche.
Voeg zout en peper naar smaak toe.
• Verdeel de groentemix gelijkmatig over de bodem en giet
het beslag eroverheen.

Omgekeerd pikt Anke soms weleens een

• Zet de schaal 30 minuten in de voorverwarmde oven.

mosseltje mee. “Zo gezellig!”

Quiche klaar!
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EVA VAN GRINSVEN

juiste
moment
OP DE JUISTE PLEK ZIJN’
’JE MOET OP HET

Beroemd worden was nooit haar doel. Niettemin won saxofoniste Eva
van Grinsven (36) de prestigieuze Duitse Echo Klassik Preis, belt het
Concertgebouw in Amsterdam of ze komt spelen, is ze te horen op Radio
4 en te zien bij Podium Witteman. ”Als je iets ambieert in de muziek moet
je er veel voor laten en ook veel voor doen. Het is topsport. Maar ik ben
gelukkig, ik kan doen wat ik leuk vind.”
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Claartje ten Have, Eva van Grinsven
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Op haar website zien we een ’glamourous’ Eva, prachtig in retro-stijl gekleed. Ze geniet
van de stylist die haar professioneel opmaakt en kapt wanneer ze optreedt bij Podium
Witteman. Even gemakkelijk bespeelt ze in een soepjurk met strak achterover gebonden
haar de saxofoon in het indrukwekkende muziektheaterstuk: ’Breaking the silence’.
Als we elkaar treffen is ze in haar spijkerbroek: vrolijk, en iets te laat omdat haar acht
maanden oude dochtertje Ella nog moest getroost.
GEFELICITEERD MET DIE MOOIE PRIJS. WAT BETEKENT DIE VOOR JE?

“Voor mij is de prijs echt een erkenning voor de kwaliteit van mijn solo-cd ‘Rendezvous Russe’. Een prijs die een jury van vakgenoten en journalisten toekent. Na jaren
musiceren in ensembles wilde ik graag iets voor mezelf maken. Hoewel de cd niet ‘solo’
is in die zin dat je alleen mij hoort. Mijn man, saxofonist Lars Niederstraßer, speelt
mee, naast andere musici. Wel koos ik het repertoire uit muziekstukken van Russische
componisten.”
WAAROM RUSSISCHE MUZIEK?

“Mensen in Rusland zitten nog steeds onder het juk van de politieke machthebbers.
Kunst is een manier om je van dat juk te bevrijden. Ik voel die melancholie, die diepe
zielenroerselen die ze in hun muziek leggen, omdat ze zich alleen op die manier
kunnen uiten. Ik geloof in de uitspraak dat muziek een universele taal is en ongrijpbaar.
Wat je er mee wil zeggen is niet altijd concreet, maar het kan wel heel direct bij je
binnenkomen. Dat merk ik altijd aan de reactie van het publiek, ondanks mijn diepe
concentratie. Voor mij is musiceren geen eenrichtingsverkeer. Ik vind het fijn om met
de muziek een verhaal te vertellen. Muziek hoeft niet alleen maar mooi te zijn, het mag
schuren, het mag vragen oproepen, het mag je doen realiseren hoe goed je het hier in
Nederland hebt.”
Eva speelde vroeger wel eens met de gedachte activiste te worden. Bij Greenpeace
bijvoorbeeld, of bij het Wereld Natuur Fonds. Iets doen voor de wereld.
“Maar ik blijk niet zo’n held. Met mijn muziek kan ik wel die idealen uitdragen, een
verhaal vertellen door de keuze van ons repertoire. Toch ben ik dit vak vooral ingegaan,
omdat ik niets liever wil dan saxofoon spelen om daarmee mensen te bereiken.”
DROOMDE JE OVER BEROEMD WORDEN?

“Dat is nooit mijn doel geweest. Wel is het fijn erkenning te krijgen, juist van vakgenoten.
Daarom ben ik zo blij met die Duitse prijs.”
Na een start op blokfluit en viool begon ze op haar negende met saxofoon-les. Van
de viool werd ze heel ongeduldig. Ze zag haar peetoom en neef op de saxofoon in de
harmonie, die haar vader dirigeerde, en zag in dat zij hetzelfde wilde. Vanaf haar
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‘Muziek hoeft
niet alleen
maar mooi te
zijn, het mag
schuren, het
mag vragen
oproepen’

‘Als je wereldberoemd
wil worden, moet dat echt je
voornaamste doel zijn’
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veertiende piekerde ze over het conservatorium. Tijdens het eindexamenjaar op
Bernrode volgde ze een vooropleiding aan het conservatorium in Tilburg, maar
helemaal overtuigd was ze niet.
WAAROM TWIJFELDE JE OVER HET CONSERVATORIUM?

“Ik vroeg me af of ik mijn brood kon verdienen met muziek maken. Mijn vader had
als trombonist een vaste baan bij het Brabants Orkest. Als saxofonist krijg je geen
vaste plaats in een symfonieorkest. Je wordt hoogstens af en toe uitgenodigd om
een bepaald stuk te spelen. Ik koos daarom voor een brede culturele studie aan de
universiteit van Utrecht. Veel geleerd, maar na twee jaar realiseerde ik me: heel leuk
al die theorie, maar ik wil toch echt zelf muziek maken. Toen was ik klaar voor het
conservatorium.”
Op twintigjarige leeftijd begon ze aan het conservatorium in Tilburg
“Tijdens het tweede jaar kriebelde het weer. Ik wilde meer mensen om me heen die
naar het podium wilden. Ik besloot naar Amsterdam te gaan vanwege een docent,
Arno Bornkamp, die zelf veel op het podium staat. Niet iedereen begreep dat, want
waarom weer verder ’van ‘ons’ vandaan? Maar ik voelde me als een vis in het water
in de hoofdstad, ondanks dat het individualistischer was. Ik was dat jaar als enige

‘Meedoen is
belangrijker
dan winnen.
Al vind ik
winnen wel
erg leuk’

Nederlandse aangenomen en moest mee op het internationale niveau. Omdat ik bang
was bepaalde technische bagage te ontberen, deed ik het tweede jaar opnieuw en
studeerde als een gek, minstens vier uur per dag. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat was ik op het conservatorium, gelukkig al snel met een leuke groep.”
In 2008 studeerde Eva cum laude af aan het conservatorium. Al tijdens haar
mastertraject speelde ze bij grotere gezelschappen, zoals het Nederlands Blazers
Ensemble en het Brabants Orkest, en trad ze op met Sax&Stix. Ze won in die jaren
diverse prijzen. Momenteel speelt Eva de baritonsaxofoon in het Berlage Saxophone
Quartet. Op haar cd speelt ze de meeste stukken op de altsaxofoon, haar favoriete
instrument.
JE KIEST ER HEEL BEWUST VOOR OM IN EEN KWARTET TE SPELEN.

“Omdat je niet zomaar in een bestaand orkest kunt spelen word je tijdens de opleiding
gestimuleerd om kwartet te spelen en daarmee te gaan optreden. Bovendien leer je
veel van samenspelen; je leert luisteren naar elkaar, reageren en anticiperen, wat heel
belangrijk is als je muziek maakt, zeker met een kleiner gezelschap. In 2008 richtten
we het Berlage Saxophone Quartet op. Mijn man Lars was toen ongeveer een jaar
mijn vriend. Hij speelde al samen met zijn zus en om het kwartet compleet te maken,
vroegen we er een goede vriend bij.”
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SAMENSPELEN MET JE PARTNER, HOE IS DAT?

”Het lijkt vanzelfsprekend om met je partner te gaan samenwerken, maar
eigenlijk is het dat helemaal niet. Je moet muzikaal gezien echt in elkaar geloven.
De mazzel is dat onze karakters elkaar aanvullen, daar kwamen we eigenlijk al
doende pas achter. Natuurlijk zijn er weleens ’struggles’, is er groepsdynamiek.
Wij hebben weleens twee voor en twee tegen bij het nemen van een beslissing,
dan wordt het kop of munt. Als groep moet je allemaal dezelfde kant op, dat voelt
het publiek ook. Ondertussen zijn Lars en ik ruim tien jaar samen. We proberen
geregeld weg te gaan, zodat we echt tijd voor elkaar hebben en niet voor de
muziek. Binnenkort zal Ella het gesprek wel gaan bepalen!”
BEN JE BEWUST NIET HEEL JONG MOEDER GEWORDEN?

“Ja. Ik heb nu een carrière om op terug te vallen. Ik ben niet zomaar vergeten.”
In hun gezellige appartement in Amsterdam staat Ella’s kinderbox pal tegenover
een geluidsdichte studiocabine waarin Lars en Eva studeren. Ella kijkt vanuit de
box mee, maar vindt papa of mama achter een glazen deur beduidend minder
gezellig. Gelukkig springen de ouders van Eva geregeld bij als oppas. In de familie
Van Grinsven wordt al gespeculeerd over welk instrument de kleine meid zal
gaan spelen. “Ze is echt geluidsgevoelig, wordt heerlijk rustig als ik voor haar zing.
Ze heeft dan ook tot drie weken voor de bevalling mee genoten van die toeter
voor mijn buik.”
ZOU JE NIET VERDER WILLEN ALS SOLIST NU JE SUCCES HEBT MET JE SOLO-CD?

”Nee, dat is niet echt realistisch met klassiek saxofoon. Ik denk ook dat je vaak
eenzaam bent als solist. Je reist de hele wereld over, hotelkamer in en uit. Je
speelt dan steeds met een ander gezelschap, die bovendien veel ontzag hebben
voor jou als solist. Af en toe solo spelen sla ik zeker niet af maar met een groep
iets bereiken is veel leuker. Dat vond ik vroeger al. Op de muziekschool in
Berlicum speelde ik in ’Quattro Saxioni’. We waren superfanatiek, deden mee aan
concoursen en mochten bij de omroep in Hilversum optreden.”
Eva vindt dat ze geluk heeft gehad. Op de juiste momenten heeft ze aan diverse
concoursen deelgenomen om zichzelf te verbeteren, podiumervaring te krijgen
en haar repertoire uit te breiden.
“In 2013 wonnen we de Dutch Classical Talent Award. We kregen coaching, veel
zendtijd op Radio Vier, een cd gefinancierd en een tournee langs Nederlandse
zalen. Dat was echt een ’boost’ voor ons. Ik weet dat het klinkt als de miniplaybackshow, maar meedoen is belangrijker dan winnen. Al vind ik winnen wel
erg leuk.”
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Weet wat u doet
bij pijn aan u voet!
het onderzoeken en
behandelen van voetklachten
Voor

en pijn aan de enkels,
knieën,
heupen of rug kunt u terecht bij de

podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend
specialist op het gebied van de
voet.

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl
Berghem
Berlicum
Breugel
Heeswijk
‘s Hertogenbosch
Rosmalen
Schijndel
Sint Oedenrode
Vinkel

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

MAAR MET DIE GROTE DUITSE PRIJS OP ZAK IS JE NAAM TOCH GEVESTIGD?

“Ha ha, nee hoor. Bovendien als je naast de telefoon gaat zitten wachten, wordt

”We kunnen er goed van leven. We gaan op

het niks. We zijn nu succesvol, maar er staat nieuw talent te dringen. Het blijft een

vakantie en doen leuke dingen, maar het

uitdaging op die gevestigde plek te blijven. Ondertussen heb ik geleerd, dat het

blijft een onzeker bestaan. Voor optredens

begint bij jezelf. Ik zal nooit vergeten dat ik als student de dochter van Theo van

ben je afhankelijk van boekingen. Daarom

Helvoort zag op station Amsterdam Amstel. Zij werkte toen in het Concertgebouw.

geef ik nu met heel veel plezier les aan het

Met lood in mijn schoenen vroeg ik haar hoe ik zou kunnen spelen bij die

conservatorium van Maastricht en sinds kort

lunchconcerten. ‘Stuur me een mailtje’, zei ze. Iets meer dan een jaar later stonden

ook in Berlicum.”

we er.”
HEB JE AMBITIES OM NAAR HET

“Op het podium staan vergt slechts tien procent van mijn tijd. Een

BUITENLAND TE GAAN?

concertprogramma samenstellen, zelf en samen oefenen en concerten verkopen

”Zeker! Daar spelen we nu ook al. Maar

kost uiteindelijk meer tijd dan het optreden zelf. Daarbij verzorg ik als freelance

iedereen van ons kwartet doet er andere

musicus de marketing, de website, de facturen, allemaal van die leuke klusjes.”

dingen naast, zoals ik mijn solo-cd maakte.
Als je wereldberoemd wilt worden, moet
dat echt je voornaamste doel zijn. Wij willen
vooral mooie muziek maken waar we gelukkig

HET

Pal mares
VAN Eva

van worden en waarvan we hopen dat die
het publiek raakt.”

ilie in Berlicum.
Eva groeide op in een muzikale fam
e ze bij de
Haar eerste muzikale stappen zett
haar studie
harmonie in Berlicum. Nog tijdens
internationaal
aan het conservatorium won ze het
duo Sax & Stix.
Kamermuziekconcours in Almere met
het Berlage
Het bleek de opmaat voor meer. Met
meer verschillende
Saxophone Quartet won ze onder
sical Talent
muziekconcoursen en de Dutch Clas
nommeerde Echo
award. Vorig jaar ontving ze de gere
van de Edisons –
Klassik Prijs – het Duitse equivalent
se’.
voor haar solo-cd ‘Rendez-Vous Rus
Aan het
Eva speelt veel, maar geeft ook les.
in Berlicum. Op 20
Conservatorium van Maastricht én
en op 29 juni is ze
april treedt ze op in Den Durpsherd
te zien in De Kersouwe.
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BASISSCHOOL & KINDEROPVANG 0-13 JAAR
Ons kindcentrum biedt alles wat uw kind nodig heeft
om zich verder te ontwikkelen in voorbereiding op
morgen! We delen de visie dat met aandacht voor
de ontwikkeling van het individuele kind, kinderen
verder uitgroeien tot nieuwsgierige, betrokken en
ondernemende jongeren. We leren kinderen op
een breinvriendelijke manier wat onmisbaar is
voor een toekomst die steeds blijft veranderen.

DE KLEINE BEER: BENIEUWD NAAR MORGEN

KINDEROPVANG: ZEKERHEID & FLEXIBILITEIT
INFORMATIE
Jennie Tasseron

Kindercentrum ’t Kasteeltje

Juliët Bender

OBS De Kleine Beer

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

Advertorial

ten voeten uit
PODOLOOG

Vanaf de eerste wankele stapjes leren we vertrouwen op
onze voeten. Zij brengen ons waarheen we willen en dat
gaan we gewoon vinden. Pas als voeten, enkels of knieën
gaan opspelen, zijn we ons ervan bewust hoeveel we van
ze vragen. Podoloog Astrid van Osch kan uitkomst bieden.
Tekst Annette Francois Foto Andrea Tibosch

of de stand van de voeten is verkeerd.
Soms zorgt een groeispurt voor
problemen. “Ik maak zooltjes, pas de
schoenen aan of geef oefeningen mee.
Kinderen zijn zo enthousiast! Ze staan
met hun neus op de aanpassingen die
ik in de werkplaats maak, willen alles
weten.”

De praktijk van Voetcentrum Berlicum is gevestigd in een verrassend modern gebouw

ECHOGRAFIE

aan de Apolloweg 12a. “Ik specialiseer me in sporters”, vertelt Astrid. “Elke sport brengt

De nieuwste aanwinst in de praktijk

een specifiek looppatroon met zich mee. Ik zet mensen op de loopband, maak een

is het echografieapparaat waarmee

film en analyseer de problemen. Ik controleer de schoenen, de stand van de voeten

Astrid de botstructuren, spieren en

en houding. Daaruit kan het advies rollen van een andere schoen of zool, maar ook

pezen binnen in de voet kan bekijken.

een ander trainingsschema of ik verwijs door naar een fysiotherapeuten met wie ik

Met die informatie kan ze nog beter

samenwerk. Alle aanpassingen maak ik zelf.”

problemen diagnosticeren en een
passende behandeling geven. Ook haar

ENTHOUSIASTE KINDEREN

tien jaar ervaring helpt daarbij. “Mijn

Podotherapie is geschikt voor alle leeftijden Astrid: “Sommige kinderen hebben al

streven is maatwerk te leveren, ook in de

moeite met het lopen van de school naar de gymzaal”. Ze kunnen platvoetjes hebben

toekomst.”

Podologie Pedicurepraktijk Voetcentrum Berlicum | Apollostraat 12A | 5258 AR Berlicum | 06 24941192 | www.voetcentrumberlicum.nl
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goedmakertje
EEN VILLA ALS

Wie via het Raadhuisplein Berlicum inrijdt, krijgt een
vracht aan dorpse geschiedenis voor de kiezen: het
protestantse kerkje, het oude raadhuis en een aantal huizen
die ook niet van gisteren zijn. Wie zijn weg over de verkeersader
vervolgt, ziet rechts spoedig een groot wit huis opdoemen.
Op zoek naar de geschiedenis van dit opmerkelijke pand,
genaamd Villa ‘Weltevreden’.
Tekst Stijn van Nuland Foto’s Heemkundekring De Plaets
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Uit beeld
Notaris Eugenius van Mens
kwam in 1886 samen
met zijn 24 jaar jongere

eerste stenen had laten zetten. ‘Eugène’
is te lezen in een steen links van de
voordeur.

vrouw Johanna Emelia
Murraij in Berlicum

De notaris overleed in 1931. Zijn

wonen. Hij was de

echtgenote bleef nog tot na de Tweede

eerste katholieke

Wereldoorlog in het huis wonen.

notaris in het dorp sinds
jaren. Zijn vrouw was het niet

Toen ook zij overleed, werd het pand
opgekocht door Jan Mulder, die het

helemaal eens met zijn beslissing om

ombouwde tot wat jarenlang het enige

zich in Berlicum te vestigen.

hotel-restaurant-pension van Berlicum
zou zijn.

Voor het begin jaren ’70 weer in
particuliere handen kwam gaf het
onderdak aan twintig Joegoslavische
vrouwen die in de Gruyter-fabriek in Den
Bosch werkten. De Bossche bakker Van
Riel en zijn vrouw, de nieuwe eigenaren,
troffen een volledig uitgewoond pand.
Ze lieten het na aankoop grondig
renoveren. Sinds die renovatie in 1973 is
er tot op de dag van vandaag nauwelijks
nog iets aan het statige huis veranderd.
Huize Weltevreden is nog altijd in het

GENOEG GELD

Om haar leed ietwat te verzachten

DE KEUKEN VAN HET ZUIDEN

bezit van de familie. Het is het thuis

beloofde Eugenius dat hij een groot,

‘Weltevreden’ was een drukbezocht

van de bakkersdochter, een juriste.

nieuw huis voor haar zou bouwen,

etablissement. Vele trouwfeesten zijn er

Verscholen achter de hoge bomen van

zodra hij genoeg geld had verdiend.

gegeven. De geruchten gaan dan zelfs

de Hoogstraat wacht het misschien

En zo geschiedde. Weliswaar een flink

Prins Bernhard er wel eens een nacht

wel op iemand die er ooit weer het

aantal jaren later, in 1909, liet hij de

heeft doorgebracht. Op ansichtkaarten

succesvolste hotel van Berlicum en

woning aan de Hoogstraat bouwen.

uit die tijd met foto’s van het hotel

omstreken van weet te maken.

Latere bewoners ontdekten tijdens

erop prijkt de tekst ‘De keuken van het

schilderwerkzaamheden dat de notaris

Zuiden’. De laatste jaren werd het hotel

de naam van zijn zoon in een van de

gerund door Floor Ackermans.

‘ Prins Bernhard
schijnt er ook
weleens overnacht
te hebben .’
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PUUR – STREEKGEBONDEN MET AANDACHT VOOR
DIER EN MILIEU
Bij ons vindt u kalfs-, lams- en rundvlees dat
afkomstig is van onze boerderij. Daarnaast hebben
wij een ruim assortiment aan (veelal)
biologische streekproducten.
KOESTEEG17

5258 TN BERLICUM 06 - 57 75 66 32
(geopend van wo t/m za)

WWW.ELSBURG.NL
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Clubke

“IEMAND REDDEN GEEFT

een onbeschrijfelijk gevoel”

“Als je er eenmaal bij bent, wil je nooit meer weg.” Het lijkt bijna ingestudeerd, want ze
zeggen het allemaal. De twinkeling in de ogen van de mannen en vrouw van de brandweer
bevestigen de enthousiaste woorden. Zodra de pieper gaat, begint het. Alles uit je handen
laten vallen om binnen zeven minuten aangekleed en wel in de brandweerwagen te zitten.
Tekst Donna van de Ven Foto Claartje ten Have

Natuurlijk blussen ze branden, maar de specialiteit van onze BaMi-brandweer is
de technische takel. Ofwel: grote dieren uit putten redden. Laatst moesten ze in
actie komen, toen er 39 varkens door een stalvloer waren gevallen. “Mijn ring was
helemaal verkleurd van de ammoniak.”

elkaar blind vertrouwen, daarom is
het belangrijk om een goede band te
hebben. Gelukkig zit dat bij ons wel
goed.”

Hoe kom je bij de brandweer terecht? Iris Bissels, de enige dame van het stel,
vertelt: “Ik werd lid via mijn vader Henk, die bij de brandweer zat. Iedereen mag
binnenlopen op de kazerne, dat gebeurt alleen bijna nooit. Daarom werven we
actief. Met flyers, maar ook in de kroeg.” Nieuwbakken brandweerman Rob weet er
alles van: “Iris haalde me over bij de Solexrace.”

Bij de brandweer zijn, geeft veel
voldoening. Hoewel ze ‘fik blussen’ mooi
vinden, is dat niet waar het om draait.
René: “Het bijzonderst is uiteindelijk wat
je voor een ander kunt doen.” Nog zoiets
waar alle leden van deze heldenclub het
roerend over eens zijn.

Het is een gezellige, maar vooral hechte club. Dat moet ook wel, want je gaat
letterlijk voor elkaar door het vuur. René Hoezen, postcommandant: “Je moet
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IMPORT

‘TEGEN DAT AANBOD KON HIJ
GEEN NEE ZEGGEN’

&

Jarenlang pendelde ze op en neer tussen Berlicum en Frankrijk. Uiteindelijk
streek ze neer op de Wamberg, in een van de oudste boerderijen die ons dorp
rijk is. Marie Christine Renard (54) voelt zich al aardig thuis.
Tekst Erwin Frunt Foto Bart van de Hulsbeek

Marie Christine leerde Oscar kennen toen hij in Frankrijk op

SPONTANITEIT

vakantie was. Ze bood aan hem Parijs te laten zien. “Tegen dat

De ruimte en natuur maken het wonen hier fijn. “Ik hou ervan

aanbod kon hij geen nee zeggen.” In de stad van de liefde sloeg

om over de dijk naar Coudewater te fietsen. De mensen zijn

de vlam over.

erg aardig en hulpvaardig. Wat me opvalt is dat alles zo goed
geregeld en georganiseerd is in vergelijking met Frankrijk.

Sinds eind vorig jaar wonen ze samen op de Wamberg in

Al gaat dat soms wel ten koste van de spontaniteit.”

een boerderij uit 1550. Haar kleine atelier is gevestigd in
een bijgebouw. “Het uitzicht op het bos zorgt voor enorm

In de nabije toekomst hoopt Marie Christine een groter atelier

veel rust en inspiratie”, zegt Marie Christine. “In Fontenay

dichterbij het centrum te vinden. “Bij voorkeur met meerdere

sous Bois, mijn oude woonplaats, hield ik me vooral bezig met

creatieve ondernemers samen, zodat we elkaar kunnen

interieurontwerp. Nu heb ik me volledig op het vervaardigen

inspireren en mensen ons werk kunnen bekijken.”

van keramische kunst gestort.”

Ondertussen vijzelt ze haar Nederlands op.
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& EXPORT
‘DIT EILAND HOORT BIJ
DE BESTE TER WERELD’

Na een stage op de Filipijnen was Wesley van de Voort (26) verkocht
aan het Aziatische land. Het duurde dan ook niet lang voordat hij zijn
vertrouwde Berlicum verliet voor een avontuur op tropisch Boracay.
Tekst Erwin Frunt Foto Wesley van de Voort

“Ik woon op een van de 7107 eilanden van de Filippijnen”, zegt

Iedereen denkt dat ik minimaal tien uur per week in de zon lig,

Wesley. Boracay is met zijn witte stranden en gemiddelde

maar dat valt tegen hoor!”

temperatuur van 29 graden een typisch bounty-eiland. ”De laatste
jaren bemachtigt Boracay steevast een toppositie in de lijst van

ROMMELTJE

‘beste eilanden ter wereld’ van reisplatform Travel + Leisure.”

“Iedere dag is anders. We maken tropische stormen mee, maar
vieren ook allerlei feestdagen dankzij de verscheidenheid aan

Sinds die erkenning is het toerisme booming. De twaalfduizend

nationaliteiten. Hoewel het eiland bij de beste ter wereld hoort

eilandbewoners verwelkomen jaarlijks zo’n twee miljoen

is hier niet alles rozengeur en maneschijn. Je geduld wordt vaak

reizigers.” De populariteit komt Wesley niet ongelegen: “Ik ben

tot het uiterste getest. Waar wij in Nederland alles geordend

verantwoordelijk voor een hotel en diverse appartementen.

en efficiënt willen hebben is het hier vaak een rommeltje.

Naast mijn werk zet ik me in voor het eiland. Zo ben ik sinds kort

Wat ik verder mis van thuis is de satésaus van Giel’s Friture.

bestuurslid van de lokale Kamer van Koophandel.

Daar kan geen satésaus in de wereld tegenop.”
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AUTOBEDRIJF VAN EMPEL

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

HEMA Berlicum
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!

LAAT DE PAASHAAS MAAR KOMEN

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

STAMGASTEN
Stap je een café binnen zie je ze zitten.
De bekende gezichten.
Vaste gasten die niet naar huis gaan
tot het licht is uitgedaan.
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Edith Verhoeven
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Ooit gingen we pokeren,

NU IS HET EEN GOEI SMOESJE
Peter van Gaal, Maarten Kuijpers, Boy Vorstenbosch, Paul van Haren, Chris Schellekens, Patrick
van der Aa, Rocky van Grinsven, Jeroen van Schijndel, Rodger Kivit, Steven Vos, Toby Kortland,
Patrick Jacobs, Jeroen van den Boom.
“Zeventien jaar geleden ging de verkering uit bij twee van ons, dus dan maar met z’n allen op woensdagvond kaarten bij iemand
thuis. Dan was het alsof je een verjaardag had gevierd: overal chipszakken, lege bierkratten en nadampend frituurvet. Op naar
De Prins, eerst nog om te kaarten maar eigenlijk wilden we gewoon buurten en bier drinken. We kennen elkaar van de LTS,
voetbal, motorcross en de Luun. Ondertussen zijn we echte vrienden, niet alleen op woensdagavond. We gaan ook weekendjes
weg en is er een baby op komst, dan proosten we hier met champagne. Onze vrouwen? Die mogen alleen komen bij de
kerstlunch. Die donderdag is soms een rotdag, maar ons bioritme is er wel aan gewend. Extra koffie en een vette hap helpen je
door de dag heen.”
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WE FEESTEN NOG

elk weekend
Ad van Venrooij (59)

”Achtendertig jaar geleden ben ik hier in de Driezeeg getrouwd met Mieke. Tijdens onze verkering waren we op zaterdagavond
altijd hier, pilsje aan de bar en daarna lekker dansen. Mieke, voor jong en oud is ze ’tante Mieke’, heeft hier nog op de bar
gestaan. We gaan nog elk weekend op stap. Altijd samen, anders heb ik een paar dagen geen beeld en geluid thuis. Op
dinsdagavond ga ik wel alleen naar de biljartclub hier. Als kleine jongen ben ik een tijdje misdienaar geweest in Rosmalen. Ik
pikte daar wat wijn, had toen al zin in een glaasje. Ik drink elke dag, ook thuis, maar helemaal zat zuipen dat doe ik niet meer.
Ik ga niet meer liggen vallen. Zomers zitten we hier met de buurt op terras. Spreken we af om te gaan fietsen, maar we komen
nooit verder dan de Driezeeg.”
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NAAR HUIS ALS

de muppets gaan zingen
Ad van Schijndel (58)
”Ik ken elke plank aan de muur bij ff Ted. Niet dat ik hier zoveel ben, maar ik heb volop mee getimmerd. Beetje mee
gefilosofeerd hoe we een goede bruine kroeg konden bouwen. Soms kom ik één keer in de drie weken, soms twee keer per
week. Ik ga liever een pilsje vatten dan me thuis op de bank vervelen. Beetje slappe klets verkopen aan de bar. Ik ken Ted en
Wilma nog van discotheek de Doofpot in Mirroi, al bijna veertig jaar geleden. Ik was daar altijd DJ, dat klikte wel. We houden
alle drie van muziek, liefst een beetje rockstijl. Eigenlijk kom ik mijn hele leven al in de kroeg. Met dertien jaar kreeg je destijds
gewoon bier en later als discjockey heb ik veel gefeest. Als er gewerkt moet worden, dan drink ik niet, maar af en toe ga ik los.
Als ie dan ’Closing Theme’ van de Muppets opzet, weet ik hoe laat het is.”
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Je krijgt de kroeg

NIET UIT DE SPORT
Jarno Kapteijns (45) ’Kappie’

”Als kleine jongen ging ik al met mijn ouders naar het café. Mocht ik glazen spoelen en klusjes doen. Voelde ik me best groot,
al viel ik weleens in slaap op een stoel. Mijn vader noemden ze Kappie, toen hij overleed kreeg ik die naam. Ik ben gaan darten
toen Barney populair werd. Sindsdien ben ik verslaafd aan de sport. Ik regel van alles voor de competitie en voor ons team heb
ik deze shirtjes ontworpen. In Frappant kom ik al vijfentwintig jaar graag. Twee à drie per week. Darten is een mooi excuus om
naar de kroeg te gaan, nog even trainen. Die wedstrijden maken het echt leuk en natuurlijk ook het pilsje erbij. Na een flesje of
vijf ga ik echt goed gooien. Na het twaalfde flesje wordt dat minder, maar dan ga ik ook geen cola meer drinken. Thuis drink ik
nooit, daar gaat het bier over de datum.”
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HARDOP DROMEN

MAAKTE VAN

amibitieus plan
REALITEIT
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Berlicum centrum gaat op de schop. Medio 2019 moet de nieuwbouw
rondom het Mercuriusplein gereed zijn. Klinkt goed, maar wat kunnen
we precies verwachten?
Tekst Nieke van Broekhoven Impressies BL Huisvesting, Rundael

De plannen voor het centrum zijn groots en kennen vele betrokkenen. Een beknopt

naar het plein. De bouw van de nieuwe

overzicht: op de plek van het pand van Tibosch aan de Hoogstraat komen

projecten staan vast, maar over het

14 seniorenappartementen. Tevens komt de Aldi terug. BL Huisvesting bouwt op

parkeren overleggen we graag met

2500 vierkante meter een winkelcomplex met de naam ‘Aan het Plein’. Dat complex

bewoners. Hardop dromen is daarbij

herbergt een parkeerterrein en 43 appartementen voor verschillende budgetten. Het

toegestaan. De auto moet te gast zijn op

kerkbestuur bouwt sociale huurwoningen op de plek van de voormalige katholieke

het plein.”

kerk. Hendrik Coppelmans Bouwgroep BV is verantwoordelijk voor de bouw van
32 huurwoningen op de locatie van het vroegere bejaardentehuis. Op het plein zelf

WAAROM WORDEN DE BESTAANDE

verschijnt ‘De Uitkijk’. Een toren met vier appartementen in een hogere prijsklasse en

PANDEN OP HET PLEIN NIET

het nieuwe onderkomen voor lunchroom ‘Smaakvol.’

OPGEKNAPT?

Wethouder Mathijssen: “Ik zou dat
BaMi polste verschillende dorpsgenoten over de nieuwe plannen. Opvallend: iedereen

graag willen, maar dat is niet aan de

lijkt enthousiast. Tegelijkertijd zijn we benieuwd naar wat er komen gaat. We legden

gemeente. Wij zijn verantwoordelijk voor

de meest prangende vragen voor aan wethouder Ed Mathijssen, die dit alles tot stand

de openbare ruimte en veiligheid. Deze

brengt, projectontwikkelaar Ronald Geurts die verantwoordelijk is voor ‘de Uitkijk’ en

panden zijn van particuliere eigenaren.

Bert en Lia Sterkenburg, eigenaren van ‘Smaakvol’.

Hier kan geen gemeenschapsgeld aan
worden besteed. Het initiatief moet

KRIJGEN WE STRAKS EEN PARKEERPROBLEEM?

komen van de eigenaren van de panden.

Wethouder Mathijssen: “Allereerst vinden we parkeren heel belangrijk. Door de bouw

Zij moeten dit willen en bereid zijn te

van ‘De Uitkijk’ verdwijnen er zo’n twintig parkeerplaatsen. Tegelijkertijd worden bij de

investeren.”

nieuwe Aldi vele parkeerplaatsen gecreëerd. Dit parkeerterrein krijgt een doorloop
ZIJN ZOVEEL VERNIEUWINGEN NODIG?
JONGEREN TREKKEN TOCH STEEDS
MEER WEG UIT DORPEN?

Wethouder Mathijssen: “Wij dachten ook
dat jongeren liever in de stad woonden,
maar uit onderzoek bleek juist dat de
meeste jongeren graag blijven mits er
genoeg woonmogelijkheden zijn. Om
die reden bouwen we appartementen
in verschillende prijsklassen. Op de
Berlerode locatie komen bijvoorbeeld
sociale huur- en koopwoningen met
huurprijzen rond de 700 euro.”

Aan het Plein
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De Uitkijk - zijde Hoogstraat

Aan het Plein - zijde Hoogstraat

HOE KOMEN JULLIE ERBIJ OM EEN TOREN TE BOUWEN OP HET MERCURIUSPLELIN?

variatie in het menu. We willen graag

Ronald: “Dat de kerk en haar toren zijn afgebroken ervaren velen als een groot gemis

een ontmoetingsplek worden voor jong

voor ons dorp. Vandaar deze nieuwe ‘toren met een knipoog’ op een centraal punt in

en oud. Een plek waar je in de ochtend

het dorp. Een echt Balkums ‘landmark’.”

lekker van je koffie, thee, of lunch kunt

Bert: “Spullen uit de voormalige katholieke kerk krijgen zelfs plek in het restaurant.”

genieten en in de middag en avond heen
gaat voor een wijntje of hapje eten.”

WAAROM VERHUIST ‘SMAAKVOL’ NAAR DEZE PLEK?

Ronald: “Men denkt weleens dat

Ronald: “We wilden graag een blijvend restaurant met een groot terras voor 80 mensen

andere horecagelegenheden op het

mét perfecte zonligging. Met Bert en Lia klikte het meteen. Hun enthousiasme spatte

plein er last van krijgen, maar we

ervan af. Daarbij vind ik het mooi dat Smaakvol een maatschappelijke functie heeft

hebben alles met elkaar besproken.
De horecagelegenheden hoeven geen

Jongeren blijven hier graag wonen mits er
genoeg mogelijkheden zijn

concurrentie te voeren. Ze versterken
elkaar en daarmee ook de gezelligheid in
ons dorp.”
HET VOORMALIGE VERZORGINGSTEHUIS WORDT DUS OOK OPGEKNAPT?

Wethouder Mathijssen: “Dit willen we
door dagbesteding te bieden aan mensen met een verstandelijke of psychische

zeker slopen en opnieuw opbouwen. Er

beperking. Deze mensen worden zo in het zonnetje gezet op een prominente plek in

wordt druk gewerkt aan een ontwerp.

het dorp.”

Een definitief bestemmingsplan is er
nog niet, maar eind 2018 verwachten we

Bert en Lia vertellen beiden met pretogen dat dit een ‘once in a lifetime opportunity’ was. Ze

tot een akkoord te komen. De focus ligt

wilden al heel lang naar het Mercuriusplein en nu kwam de kans.

nu eerst op het plein. Het creëren van
een plek waar je ook na sluitingstijd nog

Lia: “Zodra we verhuisd zijn gaan we zeven dagen per week, 365 dagen per jaar,

graag heen gaat. Daarna kunnen we de

overdag open. Van donderdag tot en met zondag zijn we ook ’s avonds geopend.”

toekomst in.”

Bert: “Het huidige concept van de lunchroom blijft bestaan, ’s avonds komt er meer
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hypotheken • verzekeren • vermogen • pensioenen

Peter van den Elzen
Financieel Advies

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

Geriatrische
revalidatie bij Vivent
verder uitgebreid
Op revalidatieafdeling Heeseind van Vivent
Mariaoord kunnen ouderen revalideren
na een ziekenhuisopname. U kunt bij ons
terecht als u bijvoorbeeld een operatie,
een ongeluk of een beroerte heeft gehad.
Als dat nodig is, kunt u uw revalidatie ook
poliklinisch bij ons voortzetten als u weer
thuis bent. Sinds januari 2018 hebben we
onze revalidatiemogelijkheden uitgebreid
en kunnen nieuwe cliënten die moeten
revalideren of om een medische reden
tijdelijk niet thuis kunnen wonen op de nieuwe
afdeling Heeseind 4 terecht.
Samen met u werken we eraan dat u zo
spoedig mogelijk weer naar huis of naar
een andere passende woonsituatie kunt. We
doen dat in een therapeutisch leefklimaat.
Dat betekent dat we u stimuleren om zoveel
mogelijk zelf te doen. U leert 24 uur per
dag om weer zelfstandig te zijn. Onze
medewerkers zijn speciaal geschoold om u
hierin te begeleiden.
Zo haalt u altijd het beste uit uw dag.
Vivent zorgt!
www.vivent.nl

088 - 163 70 00

“Ruime accommodatie in een
bosrijke omgeving met
fijne wandelpaden en
buiten een beweegtuin met
beweeginstructies.
Er is optimale zorg-aandacht,
revalidatie-instructie en
-begeleiding. En bovendien
een enorm vrijwilligersteam,
met aandacht en optimale
bereidwilligheid tot helpen.”

Op reis met 158

MARJANKA EN
JASMIJN’S

vrouwendag
Tekst: Marlie van Zoggel Foto’s: Rita Dekkers

Halte Mercuriusplein is leeg. Het bushokje is
enkel omsingeld door drie fietsen die daar
al uren, dagen of misschien weken wachten
tot de rechtmatige eigenaar terugkeert van
zijn reis. Buslijn 158 vormt - qua openbaar
vervoer - de enige verbinding met het
buitendorpse leven. Het maakt de lijn tussen
Veghel en Den Bosch een van de drukste van
de omgeving. Maar vandaag niet.
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Het is even na tienen als een buschauffeur zachtjes voorbij de
winkels tuft. Er is geen reden om te stoppen. Zijn collega passeert
even later in tegenovergestelde richting, zonder ook maar één
passagier te vervoeren.
Een uur en drie gepasseerde bussen later lopen Marjanka (47) en
dochter Jasmijn (11) richting het bankje bij de halte. Ze zijn vroeg.
Ze hebben de tijden thuis nog opgezocht, maar die bleken toch
niet helemaal te kloppen. “Het is de eerste keer in jaren dat we de
bus pakken.” Gelukkig doemen niet veel later in de verte de lichten
van de rood-witte touringcar op. De reis kan beginnen.
Terwijl Marjanka twee dagretourtjes afrekent, zoekt Jasmijn naar
een stoel. Ze hoopte op een plek achterin. Triomfantelijk gaat ze
zitten op de achterste rij. Missie geslaagd.
Jasmijn kan haar laatste busrit niet herinneren, zo lang geleden is
het. Dus een beetje spannend is het wel. “Alles wiebelt”, merkt ze
op. “Net een achtbaan.” “Nou, dan hadden we toch naar de Efteling
kunnen gaan”, zegt haar moeder lachend. De mannen van het
gezin gingen vandaag naar het pretpark, maar Jasmijn is niet zo’n
fan van achtbanen en spannende attracties. “Dus hebben wij een
vrouwendag”, zegt Marjanka.
Lekker winkelen, taartjes eten en samen lunchen. Dat is de
reden dat ze deze ochtend in de bus zitten. Hoe leuk ze het
ook vinden om in Berlicum te wonen, om te shoppen moet je
toch naar Den Bosch. Marjanka: “Het enige wat ik hier mis, zijn
terrasjes en winkels. Verder heeft Berlicum alles.”
Marjanka komt uit Nijmegen. Ze verhuisde naar Berlicum
voor de liefde. De overgang van de stad naar het dorp viel
aanvankelijk zwaar. “Het kostte me veel moeite om hier te
aarden, maar ik vind het zo leuk nu! Ik wil hier niet meer weg.”
Jasmijn knikt enthousiast mee. Zij wil ook het liefst in Berlicum
blijven wonen. “Voor altijd.”
Binnen twintig minuten arriveert de bus op het station van Den
Bosch Centraal. Moeder en dochter stappen als laatste uit en
slenteren rustig richting de winkels. Grote grijns op het gezicht.
Klaar om te winkelen. Vrouwendag is begonnen.
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Mooi
MENSENHUIS
Voor VT Wonen bedankten ze, maar voor BaMi maken Jos
van Empel (44) en Wendy Hoefnagels (42) een uitzondering.
Op één voorwaarde mogen we binnenkijken: geen
onpersoonlijke, strak gestylde toestanden alstublieft.
“Hier wordt geleefd. De mensen maken ons huis mooi,
niet de spullen.”
Tekst Laura van der Burgt Foto’s Edith Verhoeven
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• 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

Dienstverlener voor
leasecontracten
mobiliteit
autokosten

FLEETS wil u graag vrijblijvend
informeren bij en adviseren over de
laatste ontwikkelingen op het gebied
van elektrisch rijden.
Ook over de (on)mogelijkheden van
privé-lease kan FLEETS u onafhankelijk
adviseren.
Maak nu een afspraak via info@fleets.nl
of bel met Marijn Steenbergen
advertentie Fleets Bami 2 liggend.indd 1

FLEETSl
nl

X

Kerkwijk 92 - Berlicum
(06) 83 53 22 60
www.fleets.nl
info@fleets.nl
10-05-17 17:13

Wie met oudjaar meedoet aan de Sylvesterloop of weleens appels haalt bij Van Wamel,
moet de ruim honderd jaar oude boerderij van Van Empel aan de Assendelftseweg 21
in Middelrode kennen. Aan de voorkant springt hij niet eens zo in het oog – des te
verrassender zijn de achter – en binnenkant. En dan die omgeving… Een oude beukenlaan, Seldensate om de hoek, een fruitboomgaard; veel idyllischer wordt het niet. “Wij
zijn enorme bofkonten, dat beseffen we heel goed”, benadrukt Wendy, terwijl ze in de
leefkeuken kokosreepjes met dadel staat te maken.
Al sinds 1815 wonen er Van Empels op deze plek. “De oorspronkelijke boerderij is in
1903 herbouwd, omdat alle eiken balken rot waren. In dat herbouwde pand wonen wij
nu nog”, vertelt Jos. Hij is de jongste uit een gezin van vier en was de enige die dolgraag
in het stalgedeelte van de boerderij wilde wonen. “Mijn broer Peter had al een fijn
huis, Marieke werkte op dat moment in Afrika en Rita woonde in Canada. Ze vonden
het mooi dat wij naast onze ouders kwamen te wonen”, vertelt hij. “De stal was in hele
slechte staat, maar daar konden wij doorheen kijken.”
EXTRA ROL

Toch gingen hij en Wendy niet over één nacht ijs. Wendy: “Ik kon het goed vinden met
mijn schoonouders, Wim en Marietje, maar we wisten dat zij leed aan Huntington: een
erfelijke hersenziekte waardoor ze binnen enkele jaren veel zorg nodig zou hebben.
Hoewel die taak zeker niet alleen op ons zou neerkomen, heb je als buren toch een
extra rol. Die taak vervulden we met liefde. Ik heb er nooit spijt van gehad.”

‘Da kunde gij hèndig zelf’,
zei mijn schoonvader steeds’

CAMPINGGEVOEL

In 2002 trokken Jos en Wendy in een keet in de achtertuin, waar ze ruim vier jaar
zouden wonen. Jos: “Ik deed zoveel mogelijk zelf, met veel hulp van Wendy’s vader en
ons pap. ‘Da kunde gij hèndig zelf’, zei mijn schoonvader steeds. Van hem leerde ik
veel.” Van bouwstress hadden beiden weinig last, vertelt Wendy: “Ik vond het superleuk,
dat campinggevoel, altijd mensen over de vloer. En ik maar koffiezetten en eten koken
voor iedereen. Alleen het plaatsen van de dakplaten was echt stressen. We hadden
nog maar één dag voor de hijskraan kwam. Overal haalden we werklui vandaan, die
dag kookte ik zestien liter erwtensoep– een record. Toen ze klaar waren, begon het te
sneeuwen. We waren nét op tijd.”
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NIEUWE OUDE TRAP

Een van hun woonwensen was een open, houten trap middenin de kamer. “We zagen
zo’n trap ooit in een Belgisch cafeetje en wisten meteen: dat willen wij ook. De timmer-

‘Koffiedrinken
met ons pap,
dat mis ik enorm’

man schaafde zelfs de treden wat bij om ze ingesleten te laten lijken. De trap is een
mooie scheiding tussen keuken en kamer, dat kan zo’n grote ruimte goed gebruiken.
We zijn er nog steeds heel blij mee.” Een andere hartenwens was een leefkeuken.
Vooral Wendy is daar vaak te vinden. “De ontwerper stelde voor om de spoelbak helemaal in de hoek te plaatsen, zodat de kraan leek op een waterpomp die uit de muur
komt. Het leek een geweldig idee, maar achteraf gezien is het superonhandig. Je hebt
totaal geen werkruimte aan de rechterkant.”
SCHUIVEN MET SPULLEN

Toen de stal na vier jaar eindelijk bewoonbaar werd, kon Wendy aan de slag met inrichten. “Ik kon écht niet meer wachten. Soms stond Jos in de ene helft van de kamer nog
te werken, terwijl ik de andere helft al aan het inrichten was.” Jos liet haar haar gang
gaan – en dat doet hij eigenlijk nog steeds. “Wendy blijft schuiven met spullen. Kom ik
thuis, is de tafel weg of kan ik het bestek nergens meer vinden. Dat maakt me niks uit.
Ik vind het mooi, wat ze doet.”
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INRICHTING MOET GROEIEN

vast om tien uur en om half drie. Dat mis

Inmiddels zijn we tien jaar en drie kinderen verder. “Nu wordt het huis pas echt mooi”,

ik enorm.” Ook Wendy pakt mis op Wim.

vindt Wendy. Een inrichting is als een verzameling, die moet groeien. Ik hou me niet

“Hij was mijn cursus mindfulness. In zijn

meer zo bezig met trends, ik vind het juist leuk om een eigen sfeer te creëren. Dat

huis leek de tijd stil te staan, ik kwam

hoeft niet veel te kosten. Laatst breide ik een vloerkleed van allerlei restjes wol. Daar

daar helemaal tot rust.”

kan ik enorm blij mee zijn.” Tot een paar jaar terug deelde ze haar favoriete momenten
in en om het huis enthousiast op Instagram. In no time had ze 2.000 volgers. “Hart-

GEEN DRUK

stikke leuk, maar het groeide me compleet boven het hoofd. Ik zat constant op mijn

Beetje bij beetje ruimen Jos, Peter en

telefoon. Toen ben ik rigoureus gestopt, het was me nooit te doen om de aandacht.”

Marieke de spullen in het ouderlijk huis
op. Elke woensdagavond zitten ze er

‘Een inrichting is als een
verzameling, hij moet groeien’

samen in de keuken, meestal schuift Rita
vanuit Canada aan via Facetime. “Laatst
hebben we zo een oude videoband van
een familievakantie zitten kijken”, vertelt
Jos. “Het is fijn dat daar tijd voor is, er zit
helemaal geen druk op.” Terwijl het op
nummer 19 stil blijft, gaat het leven op

KOFFIE MET WIM

nummer 21 door. “We zetten iets voort,

Hoewel Wendy hun leven niet meer deelt op social media, worden Jos en zij nog steeds

zo voel ik dat echt”, zegt Wendy. “Soms

het meest gelukkig als ze hun huis met anderen kunnen delen. “Ons pap overleed

fiets ik ’s morgens met de kinderen over

begin 2017”, vertelt Jos. “In het jaar daarvoor kwamen er ontzettend veel mensen bij

het bruggetje naar school en dan denk

hem langs, vaak wipten ze ook even bij ons binnen. Dat kan hier, daar is dit huis voor

ik: hier fietste Marietje vroeger ook. Dat

gemaakt. Sinds zijn dood is het stiller. Elke maandag dronken we samen koffie; stee-

is toch mooi?”
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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

Gruts

‘MET BALKUM KERMIS

ZET IK DE

nieuwe koppels

BIJ ELKAAR’

Van jongs af aan heeft Ad van Helvoort (68) iets met vogels. Zijn vader
hield duiven, maar “voetbal en duiven gaan niet samen”. Het voetbal bleef,
de duiven werden grasparkieten. Geel, groen, blauw, violet: het is een
bonte bedoening in de volière.
Tekst Donna van de Ven Foto’s Claartje ten Have
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Online onderdelen bestellen

Heerlijke VLEESPAKKETTEN

willem.van.den.akker@hetnet.nl
www.heikantsehoeve.com

P R O E V E N

&

F E E S T E N

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

teit

Kwali

Kom Proeven!

Hoewel hij veertien of vijftien keer Nederlands Kampioen werd – “ik heb ze niet geteld” –
zijn het niet de prijzen waar Ad het voor doet. Het fokken is wat de hobby zo mooi
maakt. Ad: “Ik ben begonnen met een paar vogels. Zodra je gaat fokken, worden dat er
al snel meer. Met het aantal groeit ook het enthousiasme. Als het lukt om een mooiere
en betere vogel te fokken door de juiste parkieten bij elkaar te zetten, word ik blij.”
VERRASSING

Timing is cruciaal bij het fokken. “In oktober krijg ik de wedstrijdringen toegestuurd,

‘Met wat

jenever of
jonge klare
loopt het vuil
er zo af’

die de jonge vogels om hun pootje dragen. Ze moeten dan dus al een paar weken oud
zijn.” Gelukkig heeft Ad een handig ezelsbruggetje: “Meestal probeer ik met Balkum

aan natte veren blijft meer viezigheid

kermis nieuwe koppels bij elkaar te zetten. Om de ideale vogel te krijgen, zet ik er twee

plakken. Daarom zet ik ze soms onder

bij elkaar die elkaar kunnen aanvullen. Wat eruit komt, is altijd een verrassing. Soms heb

een oude droogkap uit de kapsalon. Of

je geluk, dan hebben ze van beide ouders de goede kenmerken. Soms zit er geen van

ik wikkel ze in keukenrol en leg ze even in

beide in. Die verrassing houdt het spannend.”

de verwarming. Binnen een mum van tijd
blinken ze als nieuw.”

HOE BOZER, HOE BETER

De mooiste parkieten vormen Ad’s pronkstukken op tentoonstellingen. Een keurmeester

OUDE NIVEAU

beoordeelt alle vogels op uiterlijke kenmerken. “Met een felle kleur en goede conditie

Stoppen? Dat zit er niet in. Een paar jaar

zijn punten te verdienen”, licht Ad toe. “Voor de kop geldt: hoe bozer, hoe beter. Dus

geleden besloot Ad om zijn hobby aan

als een jonkie heel boos kijkt, word ik juist blij. Verder moet een grasparkiet vier stippen

de wilgen te hangen. Zijn beste parkieten

hebben in de hals. Maar vaak hebben ze er meer. Dan pak ik de pincet en trek ik de

verkocht hij. Zijn zoon riep hem een halt

veren met extra stippen eruit. Daar hebben de vogels geen last van hoor.”

toe. Ad: “Hij vond het zonde als ik zou
stoppen met de parkieten. Hij haalde me

Natuurlijk is een schoon verenkleed essentieel om hoge ogen te gooien bij een

over om toch door te gaan. Meteen lag er

kampioenschap. Daarom krijgen de grasparkieten een verfrissende douche. “Voor een

een nieuwe uitdaging, want nu moest ik

wedstrijd was ik alle parkieten. Soms doe ik wat jenever of jonge klare in het water,

weer beginnen om goede vogels te fokken.

dan loopt het vuil er zo af. Na het wassen is het zaak dat ze snel droog worden, want

Ik zit nu weer bijna op mijn oude niveau.”
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Jonge mensen, grote dromen

“DIT IS HET

NOS Achtuurjournaal,
MET
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EVA VAN DINTHER”

Dat Eva van Dinther iets in de media wil gaan doen is
al heel lang duidelijk. Ze heeft geen cameravrees en is
erg nieuwsgierig. Vroeger presenteerde ze het nieuws
al thuis voor de televisie. Haar voorbeeld is Amber
Brantsen, die sinds vorig jaar de dagjournaals van de
NOS presenteert. Nu maar hopen dat Eva’s Brabantse
dialect snel slijt.
Tekst Eva van Dinther, Laura van der Burgt Foto’s Andrea Tibosch

Eva (14) wil alles weten over het nieuws, het presenteren daarvan is haar grootste

DAT ZOU IK OOK WEL WILLEN. HOE

droom. Als Eva het NOS-gebouw op het Hilversumse mediapark binnenstapt, weet ze

KWAM JIJ DOOR DE STRENGE SELECTIE

het al zeker: hier wil ze werken. Dat redacteur Danny Simons (24) van NOS op 3 maar

HEEN?

liefst drie uur de tijd neemt om haar rond te leiden op de redactie, voedt haar ambitie

“Je moet goede ideeën hebben, dat is

alleen nog maar meer.

belangrijk. Ik heb altijd een nieuwsradartje aanstaan. Zelfs kleine dingen kunnen

WELKE OPLEIDING MOET JE HEBBEN ALS JE BIJ DE NOS WILT WERKEN?

nieuws zijn. Zo hoorde ik steeds een

Danny: “Dat maakt niet veel uit. We willen het liefst een redactie die zo divers mogelijk

panfluitje in Nederlandse hiphop muziek.

is. Mensen van de School voor Journalistiek hebben we al genoeg. Zo studeerde Am-

Ik wilde weten waar dat vandaan kwam

ber, onze jongste nieuwslezeres, Bestuurskunde. Het vak leer je vooral in de praktijk:

en belandde aan tafel met muziekpro-

als je hier komt stagelopen en een baan krijgt. Zelf begon ik al op mijn veertiende bij de

ducer Jack $hirak. Hij vertelde dat hij

lokale omroep, dat is een hele goede leerschool.”

net een tattoo van dat fluitje had laten
zetten.”
WAT HEB JE NODIG OM NIEUWSPRESENTATRICE TE WORDEN?

“Logopedie, dat in elk geval. Je leert waar
je op moet letten bij het praten: je ademhaling, je uitspraak, je intonatie - dat is
allemaal belangrijk. Veel nieuwspresentatoren beginnen bij de radio, daar leer
je heel goed hoe je een tekst voorleest.
Maar ook zij krijgen nog steeds logopedie, zelfs na vijftien jaar ervaring.”
DUS IK MOET MIJN ZACHTE G AFLEREN?

“Nou, er is wel wat meer ruimte voor diversiteit dan vroeger. Je mag nu best wel
een ‘eigen’ stem hebben, maar het moet
niet afleiden van je verhaal.”
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GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

TEGELWERK

2017
1987

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp

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

van badkamers verzorgen wij tegelwerk
in (natuursteen) vloeren, badkamers,
toiletten en keukens.

In- en verkoop van:
schadevoertuigen, auto’s,
caravans, bedrijfswagens
campers en motoren
(wij kopen ook in van particulieren)

APK en onderhoud

Voor complete verbouwingen en

Schade taxatie en herstel

aanbouwen kunt u ook bij ons terecht.

Schadevrije occasions

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

Werststeeg 16, Berlicum

t: 073 503 3432

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

m: 06 5386 1550

WAAROM VIND JIJ HET ZO LEUK BIJ DE
JONGERENREDACTIE VAN DE NOS?

“Ik wilde altijd nieuwslezer worden, maar
mijn kracht is dat ik goed in de jonge
doelgroep zit. Ik ben 24 en kijk veel YouTube, daardoor doe ik veel ideeën op voor
nieuwsverhalen voor jongeren. NOS Kort is
erg leuk om te maken en door de frissere
toon trekken we veel jongere kijkers. Inhoudelijk is het nog steeds serieuze journalistiek, maar de vorm is hipper.”

‘Mijn leraar zei:

’Nieuwslezeres?
Dat lukt toch niet’.
Maar ik wil het echt!’
HET WERKT WEL. BIJ ONS IN DE KLAS
KIJKT IEDEREEN HET.

Tijdens een uitgebreide rondgang langs
alle studio’s loopt Eva plotseling haar idool
tegen het lijf: Amber Brantsen. Ze heeft net
het middagjournaal gepresenteerd, dat Eva
vanuit de regiekamer mocht volgen. Achter
de nieuwsdesk in de studio praten ze over
het vak.
MIJN LERAAR ZEI: ’NIEUWSLEZERES? DAT
LUKT JE TOCH NIET’. MAAR IK WIL HET
ECHT. HEB JIJ NOG TIPS VOOR MIJ?

Amber: “Wat raar, op school moeten ze
je juist stimuleren. Maar ik heb zeker tips:
begin bij de lokale omroep, dat hebben
veel mensen gedaan. Doe je best voor een
goede stageplek, want dat opent de deuren
naar een baan. En spreek gerust je ambities uit! Ik ben ook gewoon op het hoofd
van de NOS afgestapt om te zeggen dat ik
op tv wilde.”
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‘HALF BERLICUM
IS AL langsgekomen’

Dat ons dorp het al jaren ‘doet’ met
Bonheiden is vooral bekend in
ambtelijke kringen. Een stedenband is doorgaans niet meer dan een samenwerking
tussen twee plaatsen op bestuurlijk niveau. Dat vele Berlicummers zich sterker
verbonden voelen met het Cambodjaanse Kampot dan met het Belgische dorp is
vooral te danken aan één oud-Berlicummer. Een man met een avontuurlijk hart.
Tekst Tom Grosfeld Foto Teis Albers, Sjors van Zoggel

Vraag op een dorpsfeestje eens wie Kampot weet te liggen en de kans is groot dat er

omstandigheden waarin sommige

handen de lucht in gaan. Sinds Hans van Zoggel (61) Villa Vedici opende in dit koloniale

mensen leefden.” Hans wilde de kampen

plaatsje in het zuiden van Cambodja is het een komen en gaan van vrienden, familie en

graag met eigen ogen zien en toog

voormalig dorpsgenoten.

samen met zijn toenmalige vrouw Annie
naar Thailand. “Dat maakte veel indruk.

Hans was drieëntwintig toen hij vrijwilligerswerk ging doen voor Stichting

Wat vrijwilligers daar voor die mensen

Vluchtelingenwerk Nederland. Hij gaf Nederlandse les aan Vietnamese

deden was fantastisch. We dachten: dit

bootvluchtelingen. “Het contact met de mensen was geweldig. Dankzij hen kreeg ik

willen wij ook doen.”

veel belangstelling voor Zuidoost-Azië, voor vluchtelingenkampen en de erbarmelijke
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BUIKPIJN

Vanaf dat moment stopten Hans en Annie met dure wintersportvakanties
en besloten te sparen voor een reis naar Azië om daar vrijwilligerswerk te
doen. Azië werd hun thuis. Na een halfjaar sprak en las Hans vloeiend Thai
en begon hij vluchtelingen te onderwijzen. Eerst vrijwillig, later als betaalde
baan. Een drukke periode, die nog drukker werd na de geboorte van hun
eerste kind. “Geertje werd geboren in Bangkok. Kort daarna kwam Frank.
Toen de combinatie van het werk en de kinderen niet meer te behappen
was, gingen we terug naar Berlicum.”
De terugkeer viel Hans zwaar. De cultuurverschillen tussen de twee landen
werden hem pijnlijk duidelijk. “Ik kreeg een baan als docent in Tilburg. Dat
was verschrikkelijk. Alle waardering die ik kreeg van de studenten in de
kampen, was afwezig in mijn nieuwe klas. Het was een nare groep. Als ik
Tilburg naderde kreeg ik buikpijn. Het was zo’n contrast met wat ik gewend
was.”
Toen Hans de kans kreeg om een hulpactie voor het World Food Program
te leiden in Laos was de keus snel gemaakt. Het zou drie maanden duren.
Hij ging alleen. Na anderhalve maand kwamen Annie en de kinderen. Frank
zette daar zijn eerste stapjes, werd één jaar oud. Hans kreeg een vast
contract. Daar was Annie niet blij mee, die wilde dat leventje in Azië niet
meer.

‘Als ik Tilburg
naderde kreeg ik
buikpijn’

COMPROMIS

“Daarom koos ik voor iets anders. Ik kreeg een aanbod voor consultant in
Bhutan, in dienst van Unicef. Dat vond Annie wel leuk, dus ze ging mee.
We zetten samen een kleuterklasje op.” Toen dit project afgerond was,
werkte Hans voor het Rode Kruis in Cambodja. Inmiddels had de geboorte
van Sjors het gezin compleet gemaakt. “We hadden het leuk daar, maar
de kinderen werden ouder. In 1994 vertrok Annie met de kinderen naar
Nederland. Hierna werkte ik zes maanden per jaar in Cambodja en zes
maanden in Nederland. Een compromis.”
Het werk leidde ertoe dat Hans steeds langer in Cambodja verbleef en
steeds minder vaak terugvloog naar Nederland. De kinderen groeiden
ondertussen op in Berlicum, met Annie. “Ze kwamen wel vaak langs”. Dat
ging lange tijd goed, maar in 2004 besloot Hans dat hij iets anders wilde.
“Ik was het fulltime werken beu. Ik was zes dagen per week in de weer en
werkte ook vaak op zondagochtend nog. Annie en ik besloten in Kampot
te gaan wonen en bouwden daar een huis.”
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Vriend

VILLA VEDICI

Het huis betekende het startschot voor Villa Vedici. Al wisten
ze dat toen nog niet. Zoon Frank kwam met het idee om
er een ‘guesthouse’ te beginnen, gecombineerd met een
watersportschool. Hij wilde de kennis die hij tijdens zijn

KLEINE WERELD

opleiding Sport en Bewegen had opgedaan in praktijk brengen.

Vanwege de afstand zag Hans zijn kinderen vaak lange periodes

“We startten met vier kamertjes in 2009”, zegt Hans. “Inmiddels

niet. Hij heeft ze wel degelijk gemist. “Het scheelt dat ik kan

hebben we drieëntwintig kamers en drie bungalows. Het is

bellen, appen en facetimen. En dat de wereld zo klein is, binnen

groot genoeg om tachtig gasten te herbergen.”

twintig uur ben ik in Nederland.”

‘We zijn bang voor de kou
in Nederland’

Dat er vliegtuigen vol bezoek zijn kant op komen helpt ook. “Half

Annie en Hans gingen in 2010 uit elkaar. De - inmiddels

DROMEN IN HET CAMBODJAANS

volwassen - kinderen hun eigen weg. Ieder combineert op

Na vijfendertig jaar Azië, waarvan zesentwintig in Cambodja,

zijn eigen manier het leven op twee continenten. Geertje en

voelt Hans een speciale band met het land. “Ik droom in het

haar vriend Luc reisden de wereld rond, maar settelden zich

Cambodjaans, maar ik ben en blijf natuurlijk een Nederlander.

in Berlicum. Tussen het werken door bezoeken ze Cambodja.

Ik lees dagelijks een Nederlandse krant en wekelijks De Brug.”

Frank werkt als watersportinstructeur in de Villa. Sjors besloot

Hij volgt de sportprestaties van zijn kinderen op de voet. Sjors

dit jaar weer eens een Hollandse winter mee te pikken, nadat hij

voetbalt bij BMC en Geertje basketbalt bij Springfield. “Tijdens

de afgelopen jaren steeds als de temperatuur daalde voor zes

wedstrijden van BMC word ik op de hoogte gehouden van de

maanden naar zijn Aziatische thuisbasis vertrok.

stand. Springfield volg ik met een app.”

Berlicum is al een keer langsgekomen.” Zelf gaat hij ieder jaar
terug naar Nederland. Inmiddels is zijn Cambodjaanse vriendin
Seyha al drie keer in Berlicum geweest. “Maar in de winter
blijven we lekker hier. We zijn bang voor de kou in Nederland.”
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aan
het
plein
43 exclusieve appartementen
in het centrum van Berlicum

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

aanhetplein.nl

Advertorial

‘DE TOEKOMSTIG EIGENAREN
MOETEN ZICH VOELEN ALS

kasteelbewoners’

“We werken op maat en bieden veel keuzevrijheid.
Daarmee zijn we al twaalf jaar succesvol. Het gaat
om de details.” Maar ook het verhaal erachter is
belangrijk: “Dat was ook ons uitgangspunt bij de
herontwikkeling aan het Mercuriusplein.”
Het bedrijf zoekt op iedere plek naar de beste
samenwerkingspartners. Niet geheel verwonderlijk
kwamen ze voor appartementencomplex ‘Aan het
plein’ op het Mercuriusplein uit bij de bekende
Berlicumse architect Kim van Cauter. “Hij liet zich
voor het ontwerp inspireren door kasteel Ter
Aa. Een knipoog naar het verleden.” En dat geldt
wat Bas betreft niet alleen voor het aanzicht: “De
toekomstige bewoners zullen zich voelen als een

Wat direct opvalt op de site van BL Huisvesting, is
de grote verscheidenheid aan nieuwbouwprojecten.
Eén ding hebben ze gemeen: het zijn stuk voor
stuk blikvangers in de omgeving. Het motto van
BL Huisvesting is ‘Investeren in de kwaliteit van
Nederland’. “Een project is voor mij pas geslaagd, als ik
er op mijn zeventigste nog graag kom”, zegt Bas van de
Laar, directeur van het bedrijf.

kasteelbewoner.”
INSCHRIJVINGEN

Ze bouwen voor ieder wat wils op het plein. Van
luxe startersappartement tot penthouse: ze zijn
allemaal riant vormgegeven met twee tot vier kamers, inclusief een luxe designkeuken van het merk
Varenna, en sanitair van Villeroy & Boch. Tevens
beschikt ieder appartement over een royaal terras
of logia.

Tekst Jochen Schoofs Impressie BL Huisvesting

Het complex wordt een combinatie van wonen en
MERCURIUSPLEIN

winkelen. De belangstelling is groot. “Het aantal

BL Huisvesting is sinds 2006 actief als projectontwikkelaar. Momenteel

inschrijvingen overtreft het beschikbare aantal van

investeren ze in Zuid-Nederland in de leefbaarheid en voorzieningen van

43 appartementen ruimschoots”, vertelt Bas. Wie

nieuwe en bestaande winkelcentra, woongebieden, historisch erfgoed en

kijkt op de website aanhetplein.nl zal daarover niet

bedrijfslocaties. “De uiteindelijke gebruiker staat bij ons centraal”, zegt Bas.

verbaasd zijn.

BL Huisvesting B.V. | Ruijschenberghstraat 2 | 5421 KS Gemert | 0492 848 427 | www.blhuisvesting.nl
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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

SCHOENREPARATIE

SLEUTELSERVICE

GRAVEERWERK

LOCATIE BERLICUM
Mercuriusplein 53
5258 AX Berlicum

STOMERIJ

LOCATIE ROSMALEN
Raadhuisstraat 4b
5241 BL Rosmalen

WWW.SINDS2012.NL
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Gespot
Lochtsehoeve
Vrijdag 12 januari, 16.00 uur
Tekst Ardiënne Verhoeven Foto Yvonne Wesseling

“Namaste”, zegt Abhiram (9) met een brede
glimlach tegen zijn moeder en tweelingbroer
Aravind als hij de bus uit stapt. Na deze Indiase
begroeting, schakelt hij over op vlot Nederlands.
Zijn broer laat ondertussen de klep van de
brievenbus zakken. Geen post vandaag.
“Ik kom nu van school, de Mytylschool Gabriel in
Den Bosch. Daar ga ik iedere dag naar toe met
de bus. Om kwart voor acht word ik opgehaald
en ‘s middags rond vier uur ben ik weer thuis.
Behalve op woensdag. Dan ben ik er eerder.”
Abhiram zit in een rolstoel want lopen
gaat moeilijk. “Ik weet niet beter. Ik ben zo
geboren. Op de Mytylschool oefen ik extra
veel. Mijn tweelingbroer heeft dat niet.
Die zit op basisschool de Parel.” Abhiram
vertelt enthousiast verder. “Ik heb net mijn
zwemdiploma C gehaald”, klinkt het trots.
De tweeling is onafscheidelijk. Ze zijn geboren in
India en woonden daarna drie jaar in Singapore
voor het werk van hun vader. Zes jaar geleden
werd hun vader als uitgezonden door zijn
werkgever Dialog Semiconductors, naar De
Brand in Den Bosch. Ze hoorden leuke verhalen
over Berlicum en zo kwamen zij hier terecht.
“Ik ben blij dat ik met mijn rolstoel niet op de
onverharde wegen in India rol!”, lacht Abhiram.
Beide jongens hopen hier nog lang te blijven.
Lang genoeg gepraat. Abhiram en Aravind
struinen naar binnen. “We hebben net nieuwe
Nerfs, houdoe!”
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Texaco van Zoggel
Hoogstraat 48 • Berlicum • 073 5033224
info@texacovanzoggel.eu

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

WE GAAN WEER VAN START!
Bekijk het hele programma op www.kersouwe.nl

Brigitte Kaandorp • Jett Rebel • Ellen ten Damme • Dutch Eagles
Martijn Kardol & Janneke Bijl • Kommil Foo • Hippe Gasten • WENDE
Herman van Veen • Veldhuis & Kemper • Yuri Honing & Eva van Grinsven
De avonturen van Pinokkio • Elvis Comeback Tour • Lil’ Kleine • Lucifer
woensdagmiddag jeugdvoorstellingen • Yentl en de Boer • Merchant of Venice
Racoon • Bløf • ..... • ..... kijk op www.kersouwe.nl
Kaarten kun je bestellen op www.kersouwe.nl & bij Paperpoint in Heeswijk-Dinther.
In de bossen van Heeswijk ligt al 72 jaar een uniek openluchttheater. Gerund door vrijwilligers, geliefd bij bezoekers en
artiesten. Een natuurlijke omgeving waar muziek, cabaret en theater nog puur beleefd en gebracht worden.

