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TOETJE vooraf 

Tranen van geluk
Emotioneel worden door herinneringen aan de 
fijne jeugdjaren hier. Een van onze reporters  
hoorde dat een jongeman soms bijna een  
traantje wegpinkt tijdens het lezen in  
BaMi. Tranen van geluk. 
Sterk spul, die BaMi. 

STEMMERS BEDANKT!Maar liefst 207 mensen stemden op BaMi 
Magazine tijdens de Rabobank Clubkas 

Campagne. De donatie investeren we in nog meer 

glans in uw lokale glossy. Stemmers bedankt!

Post van A.F.Th. van der Heijden
Nelleke de Laat sierde de cover van BaMi 16. Trots stuurde ze een exemplaar naar 
A.F.Th. van der Heijden, met wie ze al zo’n 35 jaar een penvriendschap onderhoudt. 

Bijzonder fraaie brieven, getuige de fragmenten die Nelleke ons voorlas. Het fragment 
waarin de sterauteur aan deze editie refereert, willen we jullie niet onthouden: “Door 

het artikel in BaMi weet ik alweer wat meer over jou en je voorgeschiedenis. Je bent nog 
steeds van een rijp soort schoonheid, maar het is ook een genoegen om je op die oude 
foto’s en schilderijen te zien flonkeren.” Nelleke lacht. Ze waardeert de manier waarop 

hij de werkelijkheid verwoordt.

FOTOGRAAF WORDT 
WETHOUDER
Na de gemeenteraadsverkiezingen gaf bezige bij Bart van de 
Hulsbeek plots te kennen voorlopig minder tijd te hebben voor 
fotoklussen voor de BaMi. Hoezo dat? Een dag later biechtte hij 
op dat hij als wethouder aan de bak moet. We wensen hem
veel succes! 

BINNENBLIEKEN 
ZONDER TOESTEMMING
De ‘puist’ van Berlicum is uitgeknepen. Anders gezegd: de bouwval 
aan Hoogstraat 146 ligt goeddeels tegen de vlakte. Graag had 
de BaMi-redactie er eens binnengebliekt. Nu kan iedereen dat, 
zonder toestemming. Een kolonie dwergvleermuizen was de 
redactie echter voor. Dankzij deze zeldzame diertjes kunnen we 
nog iets langer ongemoeid binnenkijken. 



’Trouwen? 
Het hoeft 

niet per se’  

‘Achter een 
bureau voel 

je de seizoenen 
niet meer’

‘Kijk je vrouw 
eens lief aan, 
dan krijg je je 

centen wel terug’
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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
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Proost OP ONS mooie dorp
Elk jaargetijde heeft zijn mooie kanten, maar het allermooiste 
jaargetijde vind ik toch wel de lente. De zomer is een goede 
tweede. Nou ja, wellicht een keurige nummer drie na de herfst, 
maar nog altijd voor de winter. Op zonnige winterdagen na 
dan... 

Het idee voor BaMi ontstond dit jaar alweer vijf jaar geleden. 
Dit vieren we graag samen met jullie. Hoe? Met een fris en 

pittig zomerbiertje! BaMi leeft 
van verhalen, en waar 
ontstaan nou betere 
verhalen dan op 
het terras in de zon? 
Daarom hebben we 
een speciaal biertje 
gebrouwen. Dat BaMi-
bier is vanaf dit weekend 
verkrijgbaar bij alle horeca 
en slijterijen in onze 
dorpen. Gaat dat proeven! 

Via deze editorial wil ik mijn 
trots uitspreken voor het 
team dat de BaMi al bijna 
vijf jaar bereidt. Sommigen 
vanaf het allereerste begin. 
Anderen stapten later 
in, maar zetten zich met 
evenveel passie in voor ons 
dorpsblad. Trots ben ik op 

dit team dat naast hun drukke banen, hobby’s, (klein)kinderen 
en wat al niet meer tijd maakt om BaMi Magazine tot stand te 
brengen. Ook een groot chapeau voor de bezorgers, dankzij 
wie het magazine ieder kwartaal weer op de mat ploft.

De grootste pluim bewaar ik voor onze lezers die ons voeden 
met tips, complimenten en inspiratie om ons scherp te houden 
voor iedere nieuwe BaMi. De verbinding die hierdoor in het 
dorp ontstaat, is goud waard. Dit is waarvoor we het BaMi-bier 
hebben gebrouwen. Om het glas te heffen op ons mooie dorp. 
Op de mooie verhalen en bovenal op de mooie mensen die er 
wonen. 

Proost! Op een mooie lange zomer.

Erwin Frunt

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, 

Claartje ten Have, Bart van de Hulsbeek, Stijn van Nuland, Marenna 

van Reijsen, Jochen Schoofs, Andrea Tibosch, Edwin Timmers,  

Ardiënne Verhoeven, Edith Verhoeven, Yvonne Wesling, 
Marlie van Zoggel

Ideeën of opmerkingen zijn welkom!  

Mail ze naar redactie@bami-magazine.nl of deel ze op Facebook.

REDACTIEASSISTENT
Areke Duijs

ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Nikki van Esch, 

BigBird Creative Studio, Teis Albers, Sven Spierings.

SOCIAL MEDIA
Marlie van Zoggel

DRUKWERK
Graphic in Mind 

OPLAGE
4.500

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

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

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

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

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

Mieke Wijgergangs, Mercuriusplein 55, Berlicum

BaMi Magazine
Mercuriusplein 80, 5258 AW Berlicum 



www.customsuits.eu

www.customsuits.eu

Uw specialist in exclusieve schoenen

www.customsuits.eu

Uw specialist in exclusieve schoenen

€349,-

Ontwerp uw eigen schoenen 
Inclusief bijpassende riem

Mercuriusplein 53 Berlicum - Raadhuisstraat 4b Rosmalen 

www.sinds2012.nl

AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

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

073-521 51 95

GEEN 
WAAKHOND!?

Sluit deuren en ramen af met 
gecerti�ceerd hang- en 

sluitwerk. Verklein de kans op 
een inbraak met 90%!

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

BEL DIRECT
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Een warme en gezellige 
sfeer, heerlijk eten, immer 
vriendelijke service en een 
huiskamergevoel. Dat zijn 

de kernwaarden van Eetcafé 
De Prins en van eigenaar 

Stef Heijmans: “Deze belangrijke 
elementen combineren we met een 

aantal vaste events, zoals ‘Beer and dude food’, ‘Ladies 
Night’, ‘Meat Market’ en de ‘Pubquiz’, Maar we blijven altijd 
vernieuwen.” 

JUBILEUM
Vorig jaar werd het tienjarig bestaan van het eetcafé goed 
gevierd met een heus ‘Prins festival’. Stef: “Dat was een 
grandioos succes en zo ontstond het idee elk jaar iets ludieks te 
doen.” 

KERSENGAARD
Dit jaar is dat Pop-up Exclusief. “Op 29 en 30 juni en 1 juli kun 
je exclusief dineren in een kersengaard. Onze gasten komen 

aanlopen door de kersengaard en zien dan een mooie tafel, een 
gin-tonic bar en chef-koks in een open weiland. Daar bereiden 
we ter plekke een exclusief diner met weids uitzicht over het 
polderlandschap.” Brabantser wordt het niet! 

‘PRINS PLEINTJE’
De Prins wordt sowieso steeds groener. Op de vijftien nieuwe 
parkeerplaatsen zijn twee elektrische laadpalen te vinden voor 
auto’s en fietsers. Het terras is groter geworden en omringd 
met een windscherm, beplanting en een beukenhaag. “Zo 
hebben we een knus en veilig ‘Prins-pleintje’ gecreëerd. Hier 
trekken we ook het pop-up concept tijdens de zomer door”, 
vertelt Stef. “Onze gasten kunnen ineens verrast worden met 
een gin-tonic avond, oesters, smoothies of een barbecue tussen 
17.00 en 18.00 uur.”

Hou onze Facebook-pagina en het bord buiten het restaurant 
in de gaten voor meer informatie over al deze plannen. 
Vernieuwend en leuk voor iedereen.”

Advertorial

‘DE PRINS
WIL GASTEN 

Dachten we net alles over Eetcafé de Prins 
te weten, blijken ze nog veel meer in 

petto te hebben. 

Eetcafé de Prins | Hoogstraat 50 | 5258 BE Berlicum | 073-503 16 12 | www.eetcafedeprins.nl | info@eetcafedeprins.nl  
Dagelijks geopend vanaf 11.30 uur

blijven verrassen’ 
Tekst Nieke van Broekhoven  



 I bami12

‘Onze partners      
KIJKEN METgoedkeuring MEE’
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50 tinten grijs

Tekst Nieke van Broekhoven  Foto’s Rita Dekkers, Willy Klerkx 

Willy Klerkx (58) verloor op jonge leeftijd haar man en haar zus. Haar 

tweede grote liefde bleek dichterbij dan gedacht. Al vier jaar is ze 

gelukkig met Bert van Rooijen (66), de man van haar zus. 

Van oorsprong komen Willy en Bert uit het noorden des lands. “Ik leerde Gerda, Willy’s 
zus, kennen op dansles en kom al bij de familie sinds Willy tien jaar was”, vertelt Bert.  
“Destijds was Bert gewoon het vriendje van mijn grote zus waar we heel benieuwd naar 
waren”, zegt Willy. Ze is dertien als de familie naar Berlicum verhuist. Haar zus Gerda 
blijft bij Bert, maar samenwonen zonder trouwen was geen optie, dus zo geschiedde. 
Ze krijgen een dochter, verhuizen naar Lelystad en krijgen daar nog een zoon en 
dochter.  

DIE LEUKE JONGEN
Terwijl Bert en Gerda al een volwassen leven leiden is Willy nog een echte tiener. Ze 
leert op haar negentiende haar Geert kennen in café ‘De Wissel’. “Die leuke jongen 
bleek later het neefje van mijn baas te zijn! Hij werkte als vertegenwoordiger en kwam 
ineens heel vaak langs op kantoor”, vertelt Willy lachend. Ze worden verliefd, kopen 
een stuk grond en trouwen snel daarna. Na de geboorte van een dochter en een zoon 
stopt Willy met werken. Later trekken ze in Geert’s ouderlijk huis in Middelrode, waar 
Willy nog altijd woont.  

Willy’s familie is hecht en komt ondanks de afstand veel bij elkaar over de vloer. Bert en 
Gerda reizen regelmatig naar het zuiden voor de vele feesten en gezelligheid. De twee 
gezinnen van Bert en Willy gaan ook vaak samen op vakantie.  

ONDANKS DE PIJN
Als Gerda op haar 41e borstkanker blijkt te hebben verandert alles. Bert: “Toen we 
door haar vijf ‘schone’ jaren heen waren vierden we dit uitbundig, maar we waren te 
voorbarig. De kanker kwam keihard terug.” Willy: “Ondanks de pijn, het haaruitval en 
het verlies van haar borst merkte je meestal niks van haar ziekte. Ze was altijd positief 
en zag er top uit.” 

De trouwerijen van Bert en Gerda’s kinderen en de komst van negen kleinkinderen 
hielden Gerda lang op de been. Na zeventien jaar strijden verliest ze het gevecht. Ze 
overleed in januari 2010 na van iedereen afscheid te hebben genomen. “Het blijft een 

‘Ik viel uiteindelijk 
voor Willy’s 

spontaniteit en 
gezelligheid’

groot verlies maar ik heb gelukkig veertig 
jaar van haar mogen genieten’’, zegt Bert. 

Bert wordt door zijn kinderen, 
kleinkinderen en overige familie liefdevol 
opgevangen. Intussen begint Willy een 
nieuwe carrière als trouwambtenaar, een 
vak dat ze nog altijd beoefent. 

DE VOLGENDE KLAP
Het leven gaat langzaam weer door tot 
de volgende klap in 2012, wanneer Willy’s 
man ziek wordt. Hij is dan 56. Willy: “Hij 
ging steeds meer scheel kijken. Een 
tumor in zijn kaakholte bleek zijn oog 
omhoog te duwen. Na een chemokuur 
en een operatie hadden we goede hoop. 
Hij kon zelfs bij de bruiloft van onze zoon 
zijn waar ik trouwambtenaar mocht zijn. 
Maar een maand later was het uitgezaaid 
naar zijn longen en ongeneeslijk.”



Wilt u een zo’n spoedig 
mogelijk herstel? 

Bezoek dan onze sportpodotherapeuten. 
Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling 
van (sport) blessures.

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

T 073 547 00 19
info@makkelijklopen.nl
www.makkelijklopen.nl

Berghem
Berlicum
Breugel

Heeswijk
‘s Hertogenbosch

Rosmalen
Schijndel

Sint Oedenrode
Vinkel

 BLESSURE?
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Willy: “hij heeft de echo van zijn eerste 
kleinkind, onze nieuwe stamhouder, nog 
gezien. Hij wist op zijn sterfbed als enige 
van tevoren welk geslacht het had. Heel 
speciaal. Wij wilden het niet weten, dus 
de gynaecoloog had het voor hem op 
een briefje geschreven. Geert was een 
tevreden mens en we hadden een mooi 
leven samen. Ik kwam na zijn dood, 
ondanks het verdriet, in een warm bad 
terecht. Iedereen was zo zorgzaam en 
attent.”

DICHTER TOT ELKAAR
Na Geert’s dood komt Bert, op verzoek 
van zijn overleden zwager, soms op 
de koffie of wat klusjes doen. Willy: 
“Mensen vragen weleens of we niet 
eerder gevoelens hadden voor elkaar, 
maar hij was altijd echt mijn zwager 
en we waren met z’n vieren goede 

Willy & Geert
Bert & Gerda

vrienden. We hadden veel steun aan elkaar en deelden herinneringen aan onze 
partners. Langzamerhand kwamen we hierdoor dichter tot elkaar en gingen eens 
uiteten, waarna Bert bleef slapen in het gastenverblijf.”

Met pretoogjes vertelt Bert: ‘’Het viel mijn kinderen op dat ik steeds vaker naar tante 
Wil ging en dat dan ook mijn tandenborstel weg was. Ik viel uiteindelijk voor Willy’s 
spontaniteit en gezelligheid.” De kinderen reageerden positief, maar pinkten ook een 
traantje weg. Willy: “In het begin was het lastig welke rol we zouden spelen. We willen 
nooit elkaars partners vervangen. We blijven daarom voor kinderen en kleinkinderen 
gewoon oom en tante.”

ZEG NOOIT NOOIT
Inmiddels staat iedereen achter de relatie. Binnenkort verhuist Bert zelfs naar 
Middelrode. Bert’s jongste dochter trekt in zijn oude huis. Bert: “Ik word al steeds 
Brabantser, heb zelfs carnaval gevierd met Wil’s carnavalsclub ‘De Vossenwakers’ en 

vond het nog leuk ook! Ik hoop hier nog bij de duivenclub 
te komen, want duiven zijn al 45 jaar mijn passie.” 

Willy viel op Bert’s oprechte interesse in mensen en 
zijn zorgzaamheid. “Na 48 jaar weet ik gelukkig dat er 
geen verborgen gebreken zijn”, lacht ze. “Dit is ons echt 
overkomen. We vergeten onze vorige partners nooit 
en we weten zeker dat ze met goedkeuring over onze 
schouders meekijken. Het is leuk zo, op feestjes worden 
we nog vaak als laatste samen naar buiten geveegd.” 
En samen trouwen? “Het hoeft voor ons niet per se. We 
hebben het zo ook goed, maar zeg nooit nooit!”

‘Op feestjes worden we nog vaak als 
laatste samen naar buiten geveegd’

Bert & Willy met beide gezinnen



Vriend

Peter van den Elzen 
Financieel Advies

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

hypotheken • verzekeren • vermogen • pensioenen

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. 

06 - 83 53 07 40   |   085 - 330 10 05

info@levatio-uitvaartzorg.nl 
www.levatio-uitvaartzorg.nl 

 
Mercuriusplein 80c 
5258 AW  Berlicum

 
Rouwcentrum  

Berlicum - Middelrode  

is overgenomen door:  
 

Levatio Uitvaartzorg 

Reijerspad 4, 5258 AZ  Berlicum
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ALLES INeigen hand
Advertorial

Een grote, bijna kale hal op het bedrijventerrein in Oss. Er is vloerbedekking 
gelegd, verlichting aangebracht en her en der staat een stoel. Er wordt getimmerd 
aan een bar van steigerhout en vrachtwagens rijden af en aan. “Effe pauze, 
jongens”, roept Daan van Zoggel tegen zijn sjouwende medewerkers. “Al gehad”, 
is het korte antwoord. Door willen ze. Het is nu donderdag. “Zaterdag is alles klaar 
voor het feest”, glundert Daan.

VAN STERRENHEMEL TOT FOODTRUCK
“Het leukste werk dat er is”, vinden Daan en Monique van Zoggel opdrachten zoals 
deze. Ze organiseren een bedrijfsfeest voor zo’n 700 man. “We overleggen met 
opdrachtgevers wat hen ongeveer voor ogen staat”, zegt Daan. “We zien dat er 
zoveel vertrouwen is in onze creativiteit dat ze ons vaak de vrije hand geven. Dan 
verzorgen we het hele concept zelf, van inrichting tot catering. Alleen geluid en 
verlichting besteden we uit. Voor de aankleding gebruiken we producten uit het 
betreffende bedrijf. Dat geeft sfeer en is goedkoper. Nu gaan we schoorstenen en 
dakkapellen opbouwen en er komen verschillende foodtrucks.” Hij wijst naar het 
plafond: “Hier verschijnt een sterrenhemel.”

ALLES SAMEN
Monique is verantwoordelijk voor de styling. Verder doen ze alles samen. “Als we 
een grote partij hebben, steggelen we ‘s morgens wie het eerst naar het werk mag 
of wie de kindjes naar school brengt.” Daan: “Het houdt ons enorm bezig, maar als 
het feest begint, valt alles van ons af. Koks en obers doen hun werk en wij kunnen 
min of meer achteroverleunen. Ons succes komt ook doordat de lijnen zo kort 
zijn. We zijn erg betrokken en direct aanspreekbaar. Dat geldt voor heel grote 
partijen, maar ook voor kleine feesten. Allebei even leuk.”

Bij Van Zoggel Catering werken ze hard om ieder 
evenement van inrichting tot catering tot in de puntjes 
te organiseren. “Pas als het feest begint kunnen we 
achterover leunen.”   
Tekst Annette Francois  Foto’s Rita Dekkers

Van Zoggel Catering   Woud 1  |  5258 VK Berlicum  |  073 594 20 85  |  info@vanzoggelcatering.nl   |   www.vanzoggelcatering.nl
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Vroeg uit de veren en handen uit de mouwen. Het 

is tijd om bier te brouwen. Sinds kort is er in BaMi 

een heuse brouwerij gevestigd: De Brouwstudio. 

Daar brouwen ze speciaal bier. En het mooiste is: 

wij mochten helpen bij het brouwen van ons 

eigen BaMi-bier!

18

Lekker dan

HET PITTIGSTEBier
VAN BALKUM 

EN MIRROI

Tekst Erwin Frunt Foto’s Teis Albers, Sven Spierings



bami I 19bami I 19

Met een speciaal bierteam trok de BaMi-redactie naar de Nederhof 
om te helpen met het brouwen van een eigen zomerbier. 
Eigenaren Paul en Uwe hielpen ons met deze ontdekkingstocht 
naar het lekkerste zomerbiertje van BaMi. Na een geslaagde 
proefavond om het recept te bepalen en proefbrouw, om het 
recept te beoordelen, was het tijd voor het echte werk: de 
bereiding van ons eigen BaMi-bier.

BEREIDINGSWIJZE:
Brouwen begint met het schroten van mout waarna het 
in een ketel met 500 liter warm water terecht komt.  
Op verschillende temperaturen worden in de ketel suikers gevormd die later 
de voeding worden voor de gist. Dit wordt maischen genoemd. De vergistbare 
suikers zorgen voor de alcohol en de onvergistbare suikers geven het bier een 
‘licht zoetje’ en ‘body’. Tevens bepaalt de moutmix ook de kleur van het bier. 

Na het maischen wordt het beslag naar de filterkuip gepompt. Wat achterblijft, 
is bierborstel dat door lokale boeren wordt opgehaald als voer voor de koeien. 
Zo gaat er bijna niets van de ingrediënten verloren.

De derde fase van het brouwen is het koken. Hier wordt de vloeistof, wort 
genaamd, gekookt en steriel gemaakt. Tevens worden in deze fase de hop en 
onze chilipepers toegevoegd. De hop geeft de bitterheid en extra aroma en is 
tevens nuttig voor de conservering van het bier. De chilipepers geven het bier 
de extra pit die we uiteraard willen proeven als pittigste blad van Balkum en 
Mirroi.

Tot slot gaat de vloeistof via een koeler naar de gisttank. Daar wordt de gist 
toegevoegd om de suikers om te zetten in alcohol. De tank wordt afgesloten 
en dan is het wachten… Maar liefst acht weken lang voordat je ervan kan gaan 
genieten.

Het resul taat: 
              Een heerlijk subtiel pittig zomerbier dat vanaf nu 

verkrijgbaar is bij slijterijen en horeca in BaMi. 
Laat die zomer maar komen!



Vivent Thuiszorg: persoonlijke verpleging 
en verzorging bij u thuis

Het kan altijd gebeuren dat u thuis zorg nodig heeft, voor kortere of  voor langere 
periode. Vivent Thuiszorg biedt u de juiste verpleging en verzorging die past bij 
uw situatie, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Onze zorg en ondersteuning 
zijn erop gericht dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. 
We gaan uit van uw mogelijkheden, wensen en behoeften. Zo haalt u altijd het 
beste uit uw dag.

In uw wijk werkt een vast thuiszorgteam van Vivent, dat bestaat uit verzorgenden 
en verpleegkundigen. Zo ziet u bij u thuis telkens dezelfde vertrouwde gezichten. 
U krijgt bovendien een Vivent Contactpersoon: uw persoonlijke aanspreekpunt 
voor al uw zorg. De zorgprofessionals van de thuiszorgteams zijn altijd 
bereikbaar op het centrale bereikbaarheidsnummer van het team. 

Berlicum - Middelrode: 085 - 002 54 80
Berlerode: 085 - 002 52 00

Vivent zorgt! | www.vivent.nl  088 - 163 70 00

“Het thuiszorgteam bood 
de gehele tijd geweldige 
verzorging. Ze zien 
ook de vooruitgang bij 
de patiënt en zijn zeer 
meelevend.”

levenswerk
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Tekst Marlie van Zoggel  Foto’s Edith Verhoeven

Zes dagen in de week ‘en op zondag ook nog een uurke’ was 

Harry Arts (81) bezig met de enige baan die hij ooit had. Als eigenaar 

van het postkantoor had hij een belangrijke taak in het dorp. 

Al lijkt dat nu lastig voor te stellen.

EEN VERDWENENlevenswerk
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Dat we Harry deze zaterdagmorgen aan de keukentafel treffen is een unicum. Het liefst 
is hij de hele dag buiten. Een beetje rommelen in de tuin. Het huis aan de Hoogstraat 
is al zijn hele leven zijn thuis. 81 jaar nu. Over verhuizen heeft hij nog nooit een dag 
gepiekerd. Waarom ook eigenlijk, ze zitten hier toch goed?   

De loyaliteit blijkt al snel in meer terug te komen dan alleen in zijn trouw aan het huis 
of aan ‘zijn’ Berlicum. Het meisje dat hij bijna zestig jaar geleden leerde kennen tijdens 
haar vakantie in Berlicum is al 56 jaar zijn vrouw. De camping in Italië, die dit jaar weer 
is vastgelegd, bezoeken ze voor het 47e jaar op rij. “Het is er altijd mooi weer, wat wil 
je nog meer?” En dan is er natuurlijk nog zijn werk: Harry werkte vier decennia in het 
enige postkantoor van het dorp. 

“Hier was het loket”, zegt Harry, wijzend naar een hoek in de woonkamer. “En zag je 
buiten die gedenkplaat met bruin ingelegde stenen? Dat was de ingang. Daar kwamen 
de mensen binnen om hun centen te beuren. Als de vakantie begon stond er een rij 
tot buiten.” In 1970 verhuisde het kantoor naar de Kerkwijk, maar tot die tijd werkten 
ze gewoon vanuit huis. “We schoven de postzegels ‘s avonds gewoon onder het bed”, 
zegt hij met een grote grijns. “Maar dat wist niemand.”

FAMILIEBEDRIJF
Dat Harry postkantoorhouder zou worden stond al vroeg vast. Zijn opa begon begin 
vorige eeuw als telefonist, waarna zijn moeder het in 1921 overnam. Harry was enigst 
kind en dus de logische opvolger. Harry: “Ik ben blij dat mijn eigen zoon nooit met dat 
geld te maken heeft gehad. Die zit in de reiswereld, da’s veel mooier.” 

Het postkantoor was de plek waar mensen kwamen om hun salaris te laten uitbetalen, 
postzegels te kopen of te telefoneren. Hooguit tien telefoons waren er destijds in het 
dorp. “Voor het gemeentehuis draaide je ‘1’, wij waren ‘2’”. We hebben het nu over 
Harry’s jongere jaren. Hoewel het enige tijd geleden is, kan de postkantoorhouder het 
Berlicum van toen nog zo voor de geest halen. Anekdotes volgen elkaar in hoog tempo 
op.   

Zoals over die telefoonlijn: “We werden gebeld en als je opnam klonk het: we hebben 
een telegram. Dan moesten we een formulierke invullen. Hartelijk gefeliciteerd, of die 
is overleden of net wat. Dat moesten we dan wegbrengen. Veertig centen kreeg je 
daarvoor, dat was veel geld. Ik weet nog dat burgemeester Van Rijckevorsel zoveel jaar 
bij het Brabants gilde zat. Ik denk dat er wel honderd telegrammen binnenkwamen. 
Nou, en dan zat zij de hele dag te schrijven hè. Harry knikt naar zijn vrouw. “Dat was 
veel werk hoor.”
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‘We schoven 
de postzegels 

’s avonds gewoon
 onder het bed’
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WAAR IS D’N BAAS?
Harry trouwde in 1962 met de Vlijmense Corry, die direct mee 
ging helpen op het postkantoor. Eerst aan het loket, maar daar 
bleken haar nieuwe dorpsgenoten niet zo goed aan te kunnen 
wennen. “Waar is d’n baas?”, vroegen ze dan. “Roep hem eens.” 
Dus zat Harry al snel weer op z’n vertrouwde plek achter het 
loket en deed Corry het schrijfwerk.

Dat Harry het hele dorp kende - en zij hem - leverde wel eens 
moeilijkheden op. “Je betaalde evengoed de vrouw uit, ook al 
stond de cheque op de naam van de man. Maar ik wist vaak 
niet dat het dan thuis even niet zo goed liep. Voor ik het wist 
kwam die vent dan aan het loket: potverdorie, je hebt me niet 
uitbetaald. Nou, dan zeg je de keer daarna tegen die vrouw dat 
ze geen cheques mag wisselen. Al verwaterde dat snel weer. Je 
kent de mensen hè. Dus als er dan weer eentje woest aan het 
loket stond zei ik: jongen, kijk uw vrouw lief aan, dan krijg je die 
centen wel terug.”

HERRIE IN DEN BOSCH
Door de sterke groei van het economisch verkeer zag Harry 
tijdens zijn loopbaan het boek met regels en protocollen vanuit 
de PTT (nu PostNL) alsmaar groter worden. Niet alle regels 
bleken even goed aan te sluiten bij de dorpse gewoontes. 

Harry: “Mensen moesten hun legitimatie meenemen als ze 
een cheque inwisselden, maar de mensen hier kenden geen 
paspoort en een rijbewijs hadden ze niet. Ik wist wie het wa-
ren. Dus noteerde ik ‘mij bekend’ op het briefje en dan was het 
klaar. Toen mocht dat niet meer. Er moest per se een identi-
teitsnummer op het formulier staan. Dus had ik een briefje 
met mijn eigen paspoort- en rijbewijsnummer op mijn bureau 
en dan zette ik dat er gewoon op. Een beetje afwisselend zo. 
Stond er toch een nummer. Anders maakten ze weer herrie in 
Den Bosch.” 

“Ieder kwartaal stuurde de PTT mensen langs om alles te 
controleren. Ze keken bijvoorbeeld of we alle nieuwe regels in 
de postgidsen hadden bijgeschreven, zoals we steeds moesten 
doen als ze weer iets veranderde qua regels of tarieven. 
Als die mannen binnenkwamen zeiden ze: hoe is het jong? 
Dan antwoordde ik: mijn geld dat klopt en voor de rest...dat 
laat maar zitten. Daar trapten ze niet in. Moest ik toch weer die 
postgidsen laten zien. Gelukkig regelde Corry dat bijwerken dan 
allemaal.”  

‘De reiswereld, 
da’s veel mooier’
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KINDERSTOELEN OP KANTOOR
Corry en Harry vulden elkaar goed aan. Ook nadat hun kinderen Gerwin en Esther 
geboren waren ging het werk gewoon door. “De kinderstoelen stonden op kantoor”, 
herinnert Corry zich. “Als er dan ‘s middags een wakker werd en we waren nog niet 
klaar, gaven we hem een paar papiertjes om wat te krassen. Dan konden we verder.” 

Eind jaren zestig bleek dat het kantoor aan huis toch te krap werd. Er werd een gloed-
nieuw postkantoor gebouwd aan de Kerkwijk, nabij de winkels. “In die tijd hoorde ik 
voor het eerst mensen zeggen dat je geld straks zo uit de muur kon halen. Ik dacht: 
het zal mijn tijd wel duren.” Harry schiet in de lach: “mooi niet dus.” 

DE OVERVAL
De veranderingen gingen sneller dan Harry of menig ander kon voorzien. Vroeg in de 
tachtiger jaren werden de eerste geldautomaten geplaatst. Maar het werk van een 
postkantoorhouder veranderde al eerder. Kascheques verdwenen. Telegrammen 
werden al lang niet meer rondgebracht, maar ook om te bellen hoefden mensen 
niet langer naar het postkantoor. De meesten hadden thuis hun eigen vaste lijn.

Het betekende niet dat het rustig was op het postkantoor. Integendeel, de post kwam 
nog iedere dag met bakken tegelijk binnen. De laad- en losruimte werd al snel te klein, 
waardoor verbouwing noodzakelijk was. Tijdens die verbouwing vond het postkantoor 
tijdelijk onderkomen in het bedrijfspand van Tibosch aan de Milrooijseweg. Het was in 
dit kantoor dat Harry op een dag verrast werd met een bezoek van vier overvallers. 

“Hier kom ik niet levend uit”, dacht Harry toen hij de mannen iets voor zessen zag bin-
nenkomen. Hij was net de kas aan het controleren, zoals hij iedere avond deed voor hij 
de boel afsloot. De overvallers eisten geld en sloegen een paar keer met een moker op 
de ruit van de balie. De ruit hield stand. Harry ook. Hij bleef achter zijn bureau zitten 
en drukte op de alarmknop die daar verstopt zat. “Nu moest-ie het doen hè, die knop. 
Die was nog nooit gebruikt”. Het alarm werkte. De politie zet alle grote uitvalswegen af, 
maar de overvallers werden niet meer gevonden. 

DE VUT
In 1989 komt er een eind aan de PTT als staatsbedrijf. Het gaat ‘de markt op’. “Ofwel, 
het personeel moest moven”, zegt Harry. Hij moest zich samen met andere post-
kantoorhouders melden op het kantoor in Den Bosch. Als er gevraagd wordt wie er 
interesse heeft om vervroegd met pensioen te gaan, steken vier mensen hun hand in 
de lucht. Harry is één van hen. 

“In 1995 was ik veertig jaar in dienst. Toen kon ik stoppen en dat deed ik. Corry zat al 
thuis en voor mij was het ook mooi geweest.” Zijn afscheid was een grote gebeurtenis. 
Hij ontving een lintje en een paar dagen later stond de harmonie op de stoep. 
Harry’s afscheid betekende het einde van verbintenis van de familie met de post die 
meer dan een eeuw geduurd had.   
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FLEETS wil u graag vrijblijvend 
informeren bij en adviseren over de 
laatste ontwikkelingen op het gebied 
van elektrisch rijden. 

Ook over de (on)mogelijkheden van 
privé-lease kan FLEETS u onafhankelijk 
adviseren.  

Maak nu een afspraak via info@fleets.nl 
of  bel met Marijn Steenbergen

Kerkwijk 92 - Berlicum
(06) 83 53 22 60

www.fleets.nl
info@fleets.nl

Dienstverlener voor
leasecontracten

mobiliteit 
autokosten
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BOULEN
Jeu de Boules werd al snel een grote hobby. Sinds zijn 
pensioen staat hij iedere zaterdag en maandagmid-
dag op de baan. Met het verzorgen van de kippen, 
de pauw en de vele vogels in de tuin was ook de rest 
van de nieuw verworven vrije tijd snel gevuld.  Een 
vreemde gewaarwording was het wel om vanaf de zij-
lijn te zien hoe het postkantoor definitief zijn deuren 
sloot. Maar ook hoe de telefooncellen verdwenen en 
nu hetzelfde lijkt te gebeuren voor de brievenbussen. 
“Vier zijn er nog maar, in heel Balkum”, weet Harry. 
“De post komt natuurlijk nog maar enkele dagen per 
week. Vroeger was dat iedere dag twee keer.”

IPAD
Ach, hij veranderde zelf ook mee. Als ze boodschap-
pen doen betalen ze vaak “met het pasje” en als zijn 
vier achterkleinkinderen aan bod komen pakt hij de 
iPad erbij om op Facebook een foto te zoeken. Dat 
hoort er allemaal bij nu.

Corry vatte het leven van haar man aan het begin 
van het gesprek in een krachtige zin samen: “Hier in 
dit huis draaide altijd alles om de post.” Harry lachte, 
hij wist dat het waar was. Die tijden lijken voorgoed 
voorbij. Al zit Harry nog iedere avond in de kamer die 
zolang het hart van het dorp was. Voor het slapen-
gaan pakt hij een borreltje. Een oude klare, sinds jaar 
en dag zijn vaste recept.
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 ‘Er zijn nog maar 
vier brievenbussen 
in heel Balkum’



073-503 2452 I 06-53641213 I info@achter-het-fornuis.nl  I  www.achter-het-fornuis.nl

Kom je bij 
mij afhalen?

Elke maandag, dinsdag 
en woensdag

dagverse en originele 
seizoensmaaltijden

voor € 10,00 p.p. 
(10e maaltijd gratis)
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Advertorial

Samen met familie BEPALEN 
WAT DE BESTE ZORG IS

Iedereen wil graag zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving 
blijven wonen. Lukt dit niet meer helemaal op eigen kracht? Dan kan 

zorgorganisatie Laverhof de gewenste ondersteuning bieden.
Tekst Ardienne Verhoeven  Foto Bart van de Hulsbeek

“Kan niet, dat ligt onder de mat”, zegt mevrouw Van den Bosch (83 jaar). Dat leerde 
ze bij Laverhof. “Sinds ik zes jaar geleden naar Laverhof ging, doe ik dingen die ik 
nooit gedacht had te kunnen: tafeltennis, schilderen, sjoelen. Ik doe overal aan mee. 
Ze vragen je er gewoon bij.” Mevrouw Van den Bosch heeft het prima naar haar zin 
bij de dagbesteding in Cunera | De Bongerd in Heeswijk-Dinther. “Een praatje, het 
gezelschap. Heel relaxed en gewoon.” 

FAMILIEZORG
Mevrouw Van den Bosch woont naast haar dochter, Wilma Dupuis-van den Bosch. 
Zij verzorgde haar moeder een tijdlang. “Maar het blijft ook je moeder, waar je leuke 
dingen mee hoort te doen. Ik waste haar en stond daarna met tranen in mijn ogen 
op de gang. Dat wil je niet.” Daarop besloot ze Laverhof in te schakelen. 

Wilma: “Samen met de 
wijkverpleegkundige gingen we in 
gesprek over de mogelijkheden. Wat 
kan mijn moeder nog zelf, wat kan ze 
nog leren, maar ook: hoe ervaar ik het 
zorgen voor mijn moeder?”  ‘Familiezorg’ 
noemen ze dat bij Laverhof. Samen 
bepalen wat er nodig is om optimale 
zorg te bieden. 

FIJNE MEIDEN
Mevrouw Van den Bosch is heel 
tevreden. “De zorgmedewerkers zijn fijne 
meiden”, zegt ze. “Eigenlijk komen altijd 
dezelfde gezichten.” Overleggen en 
plannen gaat via een speciale app. 
Wilma: “Je ziet wie er komt. Als het bij 
moeder of bij hen anders loopt, kun je 
dat allebei aangeven. En er staan 
verslagjes in. Heel fijn! Zo blijf je op de 
hoogte.”

 Laverhof, Cunera | De Bongerd
Zijlstraat 1, 5473 CJ Heeswijk 

Wijkverpleging:
(0413) 29 81 80 

ma t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur 
Cliëntservicebureau: 

(0413) 29 81 13
 ma t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Annette Cuypers & Mevr. van den Bosch
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De rijkdom
VAN HET verenigingsleven

OP STAP MET MENEER PASTOOR
Lange tijd werd een groot deel van het 
verenigingsleven geregeld vanuit de kerk. 
Veel koren en padvinderijen vonden hier hun 
grondslag. Verhalen over pastoors die mee 
op scoutingkamp gingen om iedere ochtend 
de Heilige Mis voor te dragen, zijn velen niet 
vreemd. In het parochiehuis tegenover de 
inmiddels gesloopte kerk, kwam een aantal 
verenigingen samen. In 1993 werd op die 
plek Den Durpsherd gebouwd, dat vanaf 
dat moment min of meer dezelfde functie 
had. De Kerk was niet de enige verbindende 
factor. Omdat Berlicum en Middelrode 
boerendorpen waren, vormden de boeren 
vaak samen clubjes. Ze verenigden zich in 
zogenaamde standsverenigingen.

De mens is een gezelschapsdier en zal zich altijd proberen te verenigen. Gedeelde 
vreugd is immers dubbele vreugd. Ook in Berlicum en Middelrode zijn door de jaren 

heen talloze gezelschappen ontstaan en ook weer verdwenen. BaMi duikt in de 
archieven van enkele clubkes uit Balkum en Mirroi.

Tekst Stijn van Nuland  Foto’s Heemkundekring Berlicum

Lange tijd werd een groot deel  
van het verenigingsleven 
geregeld vanuit de kerk. 
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Uit beeld

DE COWBOYS
Ook bestaande verenigingen kennen een rijke 
geschiedenis. Neem ‘De Cowboys’: een ruitervereniging 
die al sinds 1933 bestaat. De ruiters droegen altijd een 
cowboyhoed als uniform, maar toen later de paardrijcap 
verplicht werd, mochten ze hun hoeden niet meer op. 
In 1939 moesten een aantal ruiters hun paard afstaan, 
omdat die gebruikt werden door het Nederlandse 
leger. Bij belangrijke gebeurtenissen, zoals bruiloften, 
begrafenissen en priesterwijdingen waren de ruiters 
altijd aanwezig. 

OPTREDEN VOOR DE BURGERVADER
Het verenigingsleven brengt je soms op 
leuke plekken. Deze foto is genomen 
in de tuin van Huize Weltevreden 
tijdens de afscheidsceremonie voor 
burgemeester Van der Meer in 1958. Op 
het drukbezochte evenement brengen 
de toenmalige harmonie, de Verkenners, 
Welpen en Gidsen van de Scouting en 
de inmiddels verdwenen toneelclub De 
Jantjes een ode aan de burgemeester.

BOOGSCHIETEN EN BIER DRINKEN
Een willekeurig voorbeeld van een vereniging uit lang vervlogen 
tijden is Boogschietvereniging ‘De Vriendschap’. Sinds 1870 
had zij De Gouden Leeuw als uitvalsbasis. Naast boogschieten 
hielden de heren zich bezig met toneel kijken en bier drinken, 
zoals te zien is op deze foto uit 1920. Qua activiteiten 
veranderde er in de loop der jaren bij verenigingen dus weinig. 

Boogschietvereniging  
'De Vriendschap'

Afscheidsceremonie  
burgemeester Van der Meer

Ruitervereniging 'De Cowboys'
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Met meer dan vierhonderd bezoekers was de voorstelling “In het Witte Paard” van 
Toneelvereniging Ouderen Nog Actief (ONA) één van de best bezochte van de afgelopen 

jaren. Binnenkort starten de repetities weer. 

JUBILEUM
Toneelvereniging ONA vierde dit jaar haar veertigjarig 
jubileum met een avondvullende voorstelling. Dat maakte 
het voor de acteurs en actrices wel wat zwaarder. De jongste 
is immers al 68 en de oudste 85. “Maar het maakte het ook 
leuker,” vertelt voorzitter Nico Bissels (75). Voorheen speelden 
ze twee korte voorstellingen waarvoor op verschillende dagen 
werd gerepeteerd. “Soms zagen de spelers elkaar pas op de 
dag van de voorstelling.” 

De leden doen hun naam eer aan, alles doen ze zelf. Van 
decorbouw tot flyers rondbrengen: “Met een stuk of twintig 
man zijn we het hele dorp rondgegaan. Dan hoeft iedereen 
maar een paar straten te doen.” 

MANNEN TEKORT
Voor de voorstellingen in 2019 zijn de voorbereidingen 
alweer in volle gang. Nieuwe commissies worden ingesteld. 
Bij Den Durpsherd hebben ze de data al besproken. 
“Binnenkort gaan we toneelstukken uitzoeken om te spelen. 
Daarin mogen de leden mee beslissen,” legt Nico uit. “We zijn 
trouwens altijd op zoek naar nieuwe spelers. Vooral mannen 
komen we tekort.” In september beginnen de repetities weer. 
Twee ochtenden per week oefenen de spelers onder leiding 
van de regisseur in het clubgebouw van de scouting: “Daar 
hebben we de ruimte en kan ik het podium mooi uittekenen 
op de vloer.” 

Tekst Jochen Schoofs  Foto Teis Albers

SENIOREN DIE SCHITTEREN 
OP HET PODIUM 

Gezocht:

Clubke
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REÜNIE
Shona kwam later via Nijmegen in Amsterdam terecht en werd eveneens opgeslurpt 
door haar nieuwe bestaan. Totdat ze elkaar tijdens een kleine reünie tegenkwamen in 
hun voormalige stamkroeg de Witte Zwaan. Sinds die ontmoeting zijn ze weer een stel.
“De telefoonrekening werd angstaanjagend hoog”, vertelt Frank, “want we bleven in 
onze eigen plaats wonen.” Maar het verliefde bloed kroop waar het niet gaan kan en 
uiteindelijk woonden en werkten ze samen in Groningen.

Het verlangen naar het zuiden bleef echter bij Shona. “Wij hebben binnen de familie 
een hechte band en ik miste iedereen.” Frank: “Toen zei ik: als het dan toch moet, dan 
wordt het Berlicum!”

IMPORT &
YUPPEN
Het geschikte huizenaanbod was krap, 
maar ze wilden niet elders kijken. En nu 
zijn ze terug. Sinds november wonen ze 
met hun twee zoontjes in hun vroegere 
dorp. Frank ontdekt meer yuppen dan 
vroeger. “Kijk alleen maar naar het type 
auto’s dat je ziet rondrijden!” “Het is 
groter en bruisender geworden”, zegt 
Shona. “Veel bekende winkels zijn er 
nog, maar ook nieuwe, zoals de Hema. 
Het is nog steeds het vertrouwde dorp, 
maar het is hier niet stil blijven staan.”

Tekst Annette Francois  Foto Claartje Ten Have

Frank Dittner (40) en Shona Schoofs (36) fietsten in de jaren ’90 dezelfde kilometers 
naar Bernrode vanuit Berlicum en Middelrode. De route verschilde en de tijd ook: 

Frank deed vier jaar eerder eindexamen. Even kregen de twee iets met elkaar. Daar 
kwam een einde aan toen Frank enthousiast het Groninger studentenleven in dook.

‘ALS HET MOET,  
DAN NAAR BERLICUM’ 
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FAMILIE- EN VRIENDENHUIS
“Maar we willen hier nooit meer weg”, 

zegt Wim. “We kijken uit naar iets kleiners, 

maar genieten ontzettend van het 

weer, de ruimte en de rust.” André vult 

aan dat Nederland nog wel vaak wordt 

aangedaan. De familie trekt. Zij hebben 

samen inmiddels vijf kleinzonen om af 

en toe te knuffelen. “Maar ze komen, net 

als een aantal vrienden, ook heel graag 

hiernaartoe. Het is nu een echt familie- en 

vriendenhuis.” 

VERTROETELEN
Ze wonen aan de Costa Blanca, waar ze volgens sommige websites de beste Bed & 

Breakfast van de omgeving runden. Daar stopten ze onlangs mee.

Vele voormalige klanten van de kapsalon lieten zich door Wims ontbijtjes vertroetelen in 

Finca Los Bancales en toerden of wandelden met André in het prachtige berglandschap. 

Ze sliepen in de mooi vormgegeven kamers, luierden aan het zwembad of namen een 

duik in de Middellandse zee. Ook organiseerden de gastheren regelmatig workshops en 

wijnproeverijen.

Na ruim twaalf jaar staat hun landgoed uit 1880 te koop. Het verlangen naar rust en reizen 

steekt de kop op. Wim is vaak in zijn atelier te vinden achter de schildersezel en André 

boetseert.

EXPORT

Tekst Annette Francois Foto Sid Pluijm

&
Zeventwintig jaar lang wisten vele BaMi-inwoners de kapsalon van André 

Dangé (68) aan het Mercuriusplein te vinden. Ze kwamen geknipt, gekleurd en 
verfraaid naar buiten. Zijn partner Wim (68) draaide volop mee. Toen legden 

beide heren schaar en kam neer en gingen het avontuur in Spanje aan.

‘WE WILLEN  
HIER NOOIT MEER WEG!’



Vanaf nu
huurt u bij

Autopunt van Herpen 

ook luxe

camperbussen!
Sassenheimseweg 76

5258 HL Berlicum (NB)
073-5031224

www.camperpuntvanherpen.nl
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Tekst Laura van der Burgt  Foto’s Andrea Tibosch

De meesten van ons stappen de baan of het veld op, doen ons ding, drinken 
nog wat en keren tevreden huiswaarts. Maar deze leden doen veel meer voor 
hun club. Ze knappen het werk op dat toch iemand moet doen en beleven er 

nog plezier aan ook. De liefde zit diep. “Ik kom hier al mijn hele leven.”

  STILLE KRACHTENop het sportpark
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Van de veertig jaar dat José Verhagen lid is, werkt ze er zeker 35 jaar als vrijwilliger. Ze begon als speelster, werd 
trainster en sinds 2001 beheert ze ook de kantine. Oh, en de paasactie doet ze ook nog. Maar ze is lang niet de enige 
die zich zo inzet voor de club hoor, dat we dat niet denken. Maria Stams doet minstens net zoveel. De korfbalclub is 

klein, maar hecht. In het seizoen zijn de meeste vrijwilligers drie tot vier dagen per week op het sportpark. Voorraden 
bijvullen, velden onderhouden, vuilnisbakken legen. Het verveelt nooit. Die rode, voldane gezichten na een training 

of wedstrijd; daar doen ze het voor. Jonge mensen hoppen veel gemakkelijker van de ene sport naar de andere, 
maar deze lichting niet. Ze zijn zo trouw als wat. Frans Bissels was er ook zo een. Hij was het manusje van alles; 

altijd paraat, tot hij eind 2016 ineens overleed. Er zijn fijne vervangers gevonden hoor, maar José en Maria 
missen hem nog steeds. Effe Frans bellen, dat gaat dus niet meer. 

Korfbalvereniging BMC

Klein, maar zo 
TROUW ALS WAT 
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Een uurtje of acht per week per man moet het zijn; alles bij elkaar. Vaak komen ze vroeg, om half acht al, anders 
rond het middaguur. Dan zijn de banen leeg en kunnen ze hun gang gaan. Ze spreken weinig af, ieder komt zoals 

het uitkomt. Maar omdat er zoveel te doen is, zijn Leo, Adriaan, Antoon en Joost (die tijdens het maken van de foto 
met permissie op vakantie was) eigenlijk nooit alleen. Ze zien het nauw. De banen worden bijna dagelijks geveegd, 
de stoep handmatig uitgekrabd, de kantjes getrimd, het gras gemaaid en de coniferen perfect geschoren. Met dat 
laatste krijgen ze hulp van Paul Stams, maar de rest doen ze zelf. Met zoveel banen ben je gauw een paar uur zoet, 

want alles moet tien keer. Goed materiaal, dat houdt het werk leuk. De tennisclub is groot en gezond, 
dus er wordt nooit moeilijk gedaan als er iets gekocht moet worden. 

Van bezoekende clubs horen ze vaak dat het park er zo netjes bij ligt. Kijk, dan heb je eer van je werk.

Lawn Tennis Vereniging Berlicum
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Alleen het coniferen scheren 
DOEN ZE NIET ZELF
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Eigenlijk is Rien van Doorn een wielrenner. Maar toen zijn zoons jaren geleden zelf een crossbaantje begonnen bij de 
oude melkfabriek, zei zijn Ineke: begin toch zelf een club. Dat is deze zomer 35 jaar geleden. Rien is vermoedelijk de 
enige voorzitter die op maandag ook het gras maait en de troep langs de baan opruimt. Dat maaien is best een heel 

karwei met al die schuine kantjes, je moet behoorlijk lenig zijn. Penningmeester Peter Frunt helpt hem; hij werd zeven 
jaar geleden geselecteerd voor zijn positie uit 300 leden – een hele eer. Maar zonder gekheid: ze doen het met plezier. 
De meeste mensen werken gewoon op maandag, zij niet meer. Dit houdt ze fit. En dat bordje in het clubhuis hangt er 

niet voor niks: kruip niet weg als men u nodig heeft, staat erop. Rien had op zijn zeventigste eigenlijk willen stoppen als 
voorzitter, maar het vinden van een opvolger blijkt een nog grotere klus dan het grasmaaien op maandag.

The Whoopers

KRUIP NIET WEG als men u nodig heeft
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De taakverdeling is elke maandag hetzelfde. Adrie is materiaalman en aanvoerder van het team. Hij weet wat er die 
week moet gebeuren: reclameborden hangen, parasols opzetten, ballenkasten vervangen. Mari en Willy zijn van de 

peuken en de spreuken, ze prikken het zwerfvuil op langs de velden en de weg. Mari en Jan herstellen de speelschade 
op het gras, Henk trekt de lijnen. Mart doet de kleine reparaties, en Piet – die heeft zowat een bed staan bij BMC. 

Die zet zelfs thee voor de selectie op zondag. Met het nieuwe kunstgrasveld hebben de mannen verdomd veel werk 
gehad. Tot twee keer toe haalden ze alle nieuwe stoeltjes op de tribune los – met de hand nog wel – toen pas stonden 

de witte letters B-M-C er perfect in. Er is altijd werk, gelukkig hebben ze er sinds kort nog twee paar handen bij. 
Voor een andere club zouden ze zo hard niet lopen. De meesten voetbalden hier vroeger zelf, 

nu zijn het de kleinkinderen. Hart voor de club, dat is het.

Voetbalvereniging BMC

TOT TWEE KEER TOE moesten de witte stoel tjes los



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

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.

3=4
WEES ER SNEL BIJ!
uitsluitend dit weekend: drie halen = vier betalen



 
‘LANNEN’   MET 

DE MANNEN

Een avondje
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Zeven laptops, een paar pinten en een fles cola op een verlengde 
salontafel. Evenzoveel jongemannen laten hun vingers knakken en nemen 
plaats achter hun scherm. Klaar voor de strijd? Nee, voor de gezelligheid. 

Computergames zijn onlosmakelijk met hun vriendschap verbonden. Lang 
voordat hun stemmen braken, kruisten ze hun controllers al.

Tekst Edwin Timmers  Foto’s Teis Albers
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Ze gameden samen veel, maar het is 
minder geworden, geven de vrienden 
toe. Speciaal voor BaMi kwamen ze bij 
elkaar voor een ouwerwetse LAN-party, 
zoals een avondje ‘lannen’ officieel 
heet. In theorie is het niets anders 
dan samen hetzelfde spel spelen op 
een aantal computers die met elkaar 
verbonden zijn. De praktijk is echter 
weerbarstig.  

Brody (20): 
“Lannen is negentig procent van de 
tijd prullen met kabels, opstarten, 
improviseren, programmeren en fixen. 
Slechts tien procent is spelen.”
Tijn (21): 
“En dan ben je soms ook nog eens 
‘salty’. Ga je de hele tijd dood.”
Brody: 
“Voor je het weet is het twee, drie uur 
’s nachts. En als je de vogels hoort 
fluiten, is het een uurtje of vijf, zes en 
ben je brak.” 
Tijn: 
“Het is niet altijd leuk.”

De module die vanavond de computers moet koppelen, ligt bij één van 
hen thuis - vergeten. Dus om in hetzelfde spel te komen, is een optimale 
internetverbinding nodig. Deze is echter ruk, maar gelukkig stimuleert dat 
de reuring. En dat is - gezien de cabareteske kwaliteiten van het stel - geen 
straf.  

GAMEN IS ALS FIETSEN
Het spelen van computergames in welke vorm dan ook is voor hen net zo 
gewoon als fietsen. Het verbaast hen dat dit tijdverdrijf BaMi-waardig is. 
Je schrijft toch ook niet over fietsen. Hun ouders zagen hen echter liever 
fietsen dan gamen.

“De mijne vonden het wel lastig als ik veel gamede”, zegt Stef (18). 
“Tijdverspilling, alsof ik ergens van weg wilde vluchten.” Hij denkt even 
na - wat de anderen triggert om hem filosoof te noemen. “De hele dag 
gitaarspelen mag wel. Maar dan kom je ook niet buiten. Ik denk dat 
ouders het spelen van games zien als iets waarin je jezelf niet ontwikkelt.”

Brody ziet het probleem niet: “Wat zou je anders doen?” Hij speelde niet 
uit verveling en vond het ook niet per se ontspannend, want waarom zou 
hij daar behoefte aan hebben. Jorg (21) herkent de ouderlijke zorgen - hij 
mocht dagelijks maar een uurtje - maar zegt dat die tijd voorbij is. Sancties 
treffen niet altijd doel, ondervond Stef: “We zetten internet uit, hoor, 
dreigden mijn ouders. Geen probleem, dan speelde ik een game waar 
geen internet voor nodig was.”

‘Als je gitaar 
speel t, kom je 

ook niet buiten’
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‘Ik speel altijd met vrienden, nooit alleen’





bami I 47

GEWOON SOCIALIZEN
“Ik ben geen gamer. Ik speel altijd met 
vrienden, nooit alleen”, zegt Tijn en wijst 
hiermee op een belangrijk onderscheid: 
gamen is niet hetzelfde als het spelen 
van een game. Gamen is ‘serious 
business’, veel competitiever, bovendien 
doe je dat alleen en probeer je steeds 
beter te worden. Het spelen van een 
game is enigszins te vergelijken met een 
gezelschapsspel, rikken bijvoorbeeld of 
Risk. “Eigenlijk is het gewoon socializen 
met vrienden, elkaar ontmoeten en een 
spel spelen”, vindt Robert (20). 

EEN NAAR BEELD
Jorg verafschuwt het beeld dat velen 
van gamers hebben. “Het zouden 
dikkige, naar zweet stinkende, eenzame, 
puisterige nerds zijn die nooit daglicht 
zien. Alsof er een grote donkere wolk 
boven de gamecultuur hangt.” Dat beeld 
klopt weliswaar niet, geeft hij toe, toch 
beperkt hij zijn schermtijd omdat hij er 
niet mee geassocieerd wil worden. 

Taurin (21) herkent zich ook niet in dat 
beeld, maar heeft er geen moeite mee 
om zich af en toe helemaal aan een 
game over te geven. Sterker nog, hij doet 
dat - net als Robert - met veel plezier.

“Hé Taurin”, roept Brody. “Jij had pas toch een nieuw ritme!” Taurin kijkt op van het 
scherm en knikt: “Klopt ja. Tijdens de carnavalsvakantie speelden Robert en ik dagen 
achtereen Europa Universalis 4, een tactisch spel. Om acht uur ’s ochtends gingen 
we naar bed en rond middernacht aten we ons avondeten.” Hij zit er niet mee. “Zero 
regrets”, valt Robert hem bij. “Om dat spel te leren begrijpen, heb je sowieso een goeie 
week nodig.” 

TWEEDUIZEND VRIENDEN
Gameverslaafden kennen ze niet. Jan (20) kent wel een professioneel gamer, 
een ex-klasgenoot. Hij verdient er aardig wat geld mee. Alleen Tijn zegt een paar 
gamende meiden te kennen. “Kennen?” reageert Brody. “Via Facebook ja. Daar heb je 
tweeduizend vrienden.”  Meiden die af en toe een game spelen - let op het onderscheid 
- zijn er echter zat.  

 

De internetverbinding is nog steeds ruk. De mannen haken één voor één af. Het 
rumoer neemt toe. Terwijl ze hun laptops dichtvouwen en de kabels lostrekken, halen 
ze verhalen op van hun vakantie aan de Italiaanse kust vorig jaar. Ze spotten, lachen en 
overtroeven elkaar. Jorg vertelt over zijn fascinatie voor de nier, inderdaad, dat orgaan. 
Brody noemt hem dokter. Op de valreep vat Robert de stevige positie van games in de 
huidige maatschappij nog even treffend samen: “Het is net als masturberen. Niemand 
praat erover. Iedereen doet het.”

‘Gamen is net als 
masturberen’
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‘BLIJ DAT IK MIJNauto kwijt ben’
Op reis met 158

zaterdagmiddag
16.00 uur

Bijna is het te warm in het bushokje. De enige schaduw die het biedt, ligt erachter. 
Eigenlijk wel mooi, want zo zet de krachtige zon Diny Lubbers letterlijk in de 

schijnwerpers. Kleindochter Kira Lubbers (10) reist mee met de 158 tot het centraal 
station van Den Bosch alwaar oma Diny de trip per intercity voortzet naar haar 

woonplaats Den Haag.   
 Tekst Edwin Timmers  Foto’s Claartje ten Have

Lijn 158
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De bus komt ongemerkt aanrijden. Goed gevuld, maar achterin is nog 
plek zat. Kira moet duidelijk wennen aan de plotselinge aandacht van de 
BaMi-crew. Oma houdt het gesprek met het grootste gemak gaande. De 
busreis vliegt voorbij. Aandacht voor de sappig groene omgeving schiet 
er bij in. 

SPECTACULAIRE ACTIES
Eerder vandaag pikte Ruben Lubbers zijn moeder op bij het centraal 
station om samen naar de hockeywedstrijd van Kira te gaan kijken. 
Ze speelt in de selectie, team MD1, bij hockeyclub Den Bosch. Diny 
was onder de indruk van haar spel: “Ze verraste me met spectaculaire 
acties.” Kira wil graag in het eerste dameshockeyteam spelen en oma 
weet dat dat gaat lukken. Na de wedstrijd reden ze door naar Berlicum, 
waar haar zoon met zijn vrouw en twee kinderen woont.

‘Na 63 jaar natuur wilde 
ik naar de stad’

Diny doet alles met het openbaar vervoer sinds ze in de stad woont. 
“Ik ben ontzettend blij dat ik mijn auto kwijt ben.” In Den Haag kijkt ze 
niet eens naar dienstregelingen, want ze hoeft zelden langer dan tien 
minuten te wachten. De bussen en trams zijn wel vaak vol, een zitplek 
bemachtig je meestal pas een paar haltes verder. “Niet dat ik zo nodig 
moet zitten hoor”, zegt Diny. “Maar het zijn vooral de mensen met een 
migratie-achtergrond die mij hun plaatsje aanbieden, ook de jongeren.”

VAN LEUK NAAR LEUK
Omdat ze in de buurt van een van haar twee kinderen wilde wonen, 
verhuisde ze zeven jaar geleden van het landelijke Twentse Tubbergen 
naar Den Haag, waar haar dochter woont. “Na 63 jaar natuur wilde ik 
naar de stad. Geen seconde spijt van gehad.” Ze laaft zich aan het schier 
oneindige cultuuraanbod in de hofstad. “Ik ga van leuk naar leuk. Vlakbij 
zit bijvoorbeeld het conservatorium. Daar geven studenten geregeld 
prachtige concerten die voor iedereen toegankelijk zijn.” 

Het afscheid op het plein voor het stationsgebouw is welgemeend en 
warm. Niet hartverscheurend, want oma is altijd dichtbij. Diny draait 
haar hand namelijk niet om voor een uurtje treinen met een staartje in 
de 158, halte Mercuriusplein.
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Dit pand 
IS EEN BEETJE van iedereen

Binnenblieken
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Tekst Tom Grosfeld  Foto’s Rita Dekker

Het is een vertrouwd gezicht voor wie 
weleens door de Hoogstraat rijdt: Wim 
(50) en Rian (52) Schuurmans die in de 
opening van hun voordeur een bakje 
koffie drinken. De benen gestrekt 
bovenop het bordes van het oude 
gemeentehuis, op ongeveer drie meter 
hoogte. Even energie opdoen tijdens een 
drukke werkdag en dan weer door. 

Wim en Rian ontvangen ons beneden in het kantoorpand van 
hun bedrijf. Aan de rechterzijde het kantoor van Wim gevolgd 
door die van Rian, aan de linkerzijde een grote vergaderruimte. 
Daar nemen we plaats aan een ruime, houten tafel. “Hier houden 
we meetings met ons team en ontvangen we klanten”, zegt Rian. 
Intussen bromt het koffiezetautomaat. “Met klanten organiseren 
we hier bijvoorbeeld inspiratiesessies, delen we kennis. Het is een 
ontmoetingsplek.”

OP SLAG VERLIEFD
Op een warme zomerdag in 2007 zat Rian in de tuin in Westerhoven 
met haar laptop op schoot. Ze scrolde door Funda en zag de woning 
op het Raadhuisplein voorbijkomen. Dat is precies wat we zoeken, 
wist ze meteen. Ze haastte zich naar Wim en toonde hem het pand. 
Ook hij was direct enthousiast. Niet veel later zetten ze voor het 
eerst voet in de woning. Rian was op slag verliefd. Wim weet nog dat 

‘Het was allemaal gevoel.  
En wij voelden dat 

alles klopte.’



 aan 
     het
  plein
43 exclusieve appartementen 
in het centrum van Berlicum

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

Er zijn nog enkele appartementen te koop

aanhetplein.nl    
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de klik met de bewoners die het pand verkochten ook goed was. “Het was allemaal 
gevoel. En wij voelden dat alles klopte.” Op dat moment bereikte de huizenmarkt haar 
piek: twijfelde je over de aankoop van een huis, kon het de volgende dag verkocht zijn 
aan een ander. Wim en Rian hadden het gevoel dat ze snel moesten handelen. Het 
was nu of nooit. Dus kochten ze het. “Het was een buitenkans”, zegt Wim. 

Maar waarom koos het stel uitgerekend voor het oude gemeentehuis in Berlicum? 
Voor een antwoord moeten we vijftien jaar terug in de tijd. Wim had destijds een 
zakelijke evenementenorganisatie. Rian was leerkracht in het basisonderwijs. Zij 
sprong af en toe bij in het bedrijf van Wim, omdat het steeds drukker werd. Dat vond 
ze zo leuk dat ze steeds minder lesgaf en steeds meer het bedrijf inrolde (Wim: “Jij 
bent ook echt een ondernemer”). Destijds werkten ze met zeven personen in een aan 
huis aangesloten ruimte en garage, tussendoor zorgend voor hun twee jonge dochters 
Hilke en Marte (nu 20 en 18). Rian: “Ik werd daar gillend gek. Mijn kantoor verhuisde ik 
naar de woonkamer. Dat ging eigenlijk best goed, maar we wisten allebei dat dit geen 
houdbare situatie was voor de komende jaren.  Daarom zochten we naar een ruimte 
met kantoor en huis.” Wim: “Maar ook een kantoorpand met allure. Want we ontvingen 

‘Tijdens de  
huwelijksceremonie 

was het muisstil, 
totdat de postbode de 
deur open zwiepte’
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veel klanten. Die wilden we niet naar een industrieterrein laten komen. En we wilden 
natuurlijk graag thuis werken, zodat er geen oppas voor de kinderen nodig was. Een 
ander voordeel is dat je ’s avonds, indien nodig, door kunt werken.”

De locatie Berlicum was niet geheel toevallig. In Rosmalen hadden ze destijds een 
samenwerking met een evenementenlocatie. Daar reisden ze vaak naartoe vanuit 
Westerhoven, een dorp in de buurt van Valkenswaard. Die afstand zou vanuit Berlicum 
makkelijker te overbruggen zijn.

BRUILOFTEN
In het pand werden nog steeds bruiloften georganiseerd. Wim en Rian wilden die 
traditie graag voortzetten. Zagen dat als een soort plicht. “Dat weet je als je zo’n 
pand koopt. We vonden het heel leuk om te doen. Je bent nieuw in een dorp en wilt 
meedoen. En je leert er veel nieuwe mensen door kennen”, zegt Rian. “Dit pand is een 
beetje van iedereen. De hypotheek betalen we dan ook samen met heel het dorp, hè”, 
knipoogt Wim. 

Wim en Rian faciliteerden de bruiloften met veel plezier. Na acht jaar kwam er een 
einde aan. Het werd drukker op het kantoor en de bruiloften namen vaak een hele 

‘De hypotheek 
betalen we  

ook met het hele  
dorp hè’
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‘De muren 
hebben dezelfde 
kleuren als de 
muren achter 
Rembrandt ’ 

dag in beslag. Bovendien was de wet inmiddels aangepast: je hoefde niet meer in het 
gemeentehuis te trouwen, het mocht ook in je eigen tuin, bijvoorbeeld. In die acht jaar 
trouwden er meer dan 150 koppels bij Wim en Rian in de woonkamer, die dan werd 
omgetoverd tot trouwzaal. 

Er is één huwelijk dat Rian nog levendig voor de geest kan halen. “We moesten de deur 
altijd op een kier laten staan, want op het moment van zo’n bruiloft waren we huis der 
gemeente. Dat betekent dat iedereen naar binnen mag. Tijdens de huwelijksceremonie 
was het muisstil. Zwiept de voordeur ineens open en roept de postbode: “Ik heb 
een pakket voor...“. Het waren de schoenen van Marte. Ik heb toen snel het pakketje 
aangenomen en het in een hoek weggezet. Daarna gingen we door alsof er niets was 
gebeurd. Iedereen kon er gelukkig om lachen, maar ik vond het zó gênant. En die 
postbode voelde zich natuurlijk behoorlijk opgelaten.”

KLEUREN VAN HET RIJKSMUSEUM
Het huis van Wim en Rian kent een lange geschiedenis. De Plaets ooit begonnen als 
Heidense offerplaats, later is er een houten en vervolgens stenen kerk gebouwd. In 
1845 is het pand gebouwd als gemeentehuis van Berlicum en in 1985 verkocht als 
kantoorpand. In 2008 kochten Wim en Rian het. Ze hoefden er nauwelijks iets aan te 



      ‘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 
 
 

Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6  13 84 95 56
info@beleefgroen.nl
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doen. Er stond al een prachtige keuken, alles was netjes afgewerkt. In de woonkamer 
gaven ze de muren een nieuwe kleur. “De kleuren van het Rijksmuseum, die je ziet 
achter de schilderijen van Rembrandt”, vertelt Wim. “Daar hebben mensen die er 
verstand van hebben al goed over nagedacht. Die kleuren hebben we dus gekozen, ze 
worden ook wel de Rijks Kleuren genoemd.”

TUIN
Een nieuw project is de tuin. Daar werd voorheen weinig mee gedaan. “We hebben een 
energetische tuin aangelegd. Een ‘feel good garden’”, zegt Rian. Er is veel ruimte en een 
groot ornament, flowform genaamd, met stromend water trekt het de aandacht. Het 
zorgt voor een harmonieus gevoel. Wim: “Ik kan lang naar het stromende water kijken 
en luisteren. Het zorgt voor een bepaalde rust.” Rian springt bij: “Je ziet dat het water 
in oneindige vorm door blijft stromen. Daardoor geeft het een heel positieve energie.”  
Wim vertelt dat het ornament een kleine 600 kilo weegt en dat het met een takelwagen 
in de tuin is gezet. Rian: “Er komt nog een ander kunstwerk in de tuin en een eettafel. 
De heg moet nog wat dichtgroeien en als dan de rest van de tuin in bloei staat, is het 
hier heerlijk vertoeven.” Wim: “In de zomer is het net alsof je in Zuid-Frankrijk zit, zo 
mooi is het hier ’s avonds.”

‘We hebben een 
‘feel good tuin’ 

aangelegd’
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» OOK BEDRIJFSAUTO’S & CAMPERS  

»  AUTO INKOOP EN VERKOOP 

»  AIRCO ONDERHOUD 

»  BANDEN SERVICE 

»  SCHADESERVICE 

»  AUTOVERZEKERING 

»  STERK  IN ELK MERK 
073 503 17 86 

 

AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL 

AUTOBEDRIJF VAN EMPEL 

VOOR BETAALBARE KWALITEIT 
EN UITSTEKENDE SERVICE ! 

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

MOGELIJKHEID TOT 100% VOLLEDIG 
DIGITALE VERWERKING!

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

ONZE DORPEN ZIJN

Dankzij de inspanningen van de Stichting 
Hartwacht Sint-Michielsgestel zijn Berlicum 
en Middelrode Hartveilig. Dat houdt in dat 
er binnen zes minuten hulp geboden kan 
worden aan iemand met een hartstilstand. 
De stichting riep onder meer de hulp in van 
de Ondernemingsvereniging Berlicum. 
Tekst Marenna van Reijsen  Foto’s Claartje ten Have

STROOMSCHOK
AED staat voor Automatische Elektrische Defibrillator. Een 
apparaat dat met een stroomschok kan helpen het hartritme 
te herstellen. Om de overlevingskansen van slachtoffers met 
hartproblemen te verhogen werd Stichting Hartwacht opgericht. 
Dit burgerinitiatief zorgde er samen met vele vrijwilligers en 
sponsoren voor voldoende AED’s in de gemeente.  

ALVAST VIJF JAAR HARTVEILIG
De Ondernemersvereniging Berlicum (OVB) is een van de 
partijen die een bijdrage levert. Rein Klomp, penningmeester 
van de OVB, zag al snel mogelijkheden toen Stichting Hartwacht
de ondernemersvereniging benaderde: “Allereerst vroegen we 
alle ondernemers die een AED hebben hangen binnen hun 

bedrijf, deze naar buiten te verplaatsen. Dit vereenvoudigt de 
toegankelijkheid en spreiding van AED’s. Ook stimuleerden we 
ondernemers een AED aan te schaffen en die voor iedereen 
ter beschikking te stellen. De OVB betaalt het onderhoud en de 
verzekering van de AED’s in onze dorpen voor de komende vijf 
jaar, zodat BaMi ook na dit jaar nog Hartveilig is”, vertelt Rein.

MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE PR-STUNT 
Rein begint te lachen op de vraag of de inzet van de OVB 
misschien een PR-stunt is. “Voorop staat dat we ons als 
vereniging in willen zetten voor langdurige maatschappelijke 
projecten. Als OVB zorgen we nu dat onze dorpen Hartveilig 
blijven.”

Hartveilig!



BERLICUM EN 

MIDDELRODE

MET AED Hartveilig

www.woneninberlicum.nl

Binnenkort 
in verkoop fase 6
Beekveld is een aangenaam ruime en 
groene woonwijk, vlak achter de dorpskern 
van Berlicum. Nabij de N279 en op 
amper 7 kilometer van Den Bosch. 

Geinteresseerd? Schrijf je dan nu in!
Bernheze makelaars & adviseurs
Bitswijk 10, 5401 JB Uden 
T 0413 - 243 818 | nieuwbouw@bernheze.nl

Beekveld
Berlicum
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AED 24/7 (zonder/slot)
Het oproepsysteem reanimatie (via 
112-alarmcentrale) attendeert 
burghulpverleners op de 
dichtsbijzijnde AED.

Middelrode

AED 24/7 
- Westakkers 49a
- Gezondheidscentrum,
   Milrooijseweg 57
- De Vinkenslag 2
- Smulders, Christinastraat 14

- De Moerkoal, Driezeeg 20

AED Aanwezig
(niet aangemeld)
- Sportpark De Brand
 LTV Tennis
 Voetbal BMC
 Jeu-des-Boules
 Gilde St. Joris

- Jos van Boxtel Auto’s

Berlicum Zuid

AED 24/7 
- Kocken, Marterhage 17
- Toorenman, Apollostraat 13
- BigBird, Mercuriusplein 80
- D’n Durpsherd, Kerkwijk 61
- Sporthal de Run, Runweg 11
- Groeskant 25
- Schellings, Overbeeke 14
- VDB Automatisering, 

  Milrooijseweg 12

AED Aanwezig
(niet aangemeld)
- v. Santvoort, Runweg

Berlicum Noord

AED 24/7 
- Schouten, Loofaert 7
- Hoefse Vonder 1
- Experientis, Raadhuisplein 6

- v. Heijst Catering, Nijvelaar 11

AED Aanwezig  
(niet aangemeld)
- Jennissen, Nijvelaar 1 

Meer informatie over Hartveilig vind je op 
www.hartwachtsmg.nl

BERLICUM EN 

MIDDELRODE

MET AED Hartveilig
AED Aanwezig
(niet aangemeld)
Niet gekoppeld aan het 
oproepsysteem reanimatie.
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Jonge mensen, grote dromen
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IS HET MOOISTE 
DAT ER IS’

Mensen helpen'
Met een vader als automonteur zou je verwachten dat het Milan Voets (12) vooral te doen 
is om het harde rijden. Klopt ook wel. Maar scheuren is zeker niet de enige reden waarom 
hij ambulancechauffeur wil worden. Mensen helpen, iets belangrijks doen, dat is wat hij 

wil. Maar liefst drie grote mannen lieten hem proeven aan zijn droom.
Tekst Laura van der Burgt  Foto’s Edith Verhoeven

Moeder Maaike Voets werd helemaal warm vanbinnen, toen 
ze hoorde wat Milan te wachten stond. “Ik vind het zo mooi 
dat iedereen hieraan meewerkt!”, zei ze toen Ad Aarts de 
hele familie oppikte. Hij nam ze mee naar de meldkamer in 
Eindhoven, waar hij de telefoontjes aanneemt van mensen die 
112 bellen. En dat was nog maar het begin van Milans avontuur.

MILAN: WEET JIJ METEEN WAT JE MOET DOEN ALS ER IEMAND 
BELT?
Ad: “Ik vraag altijd als eerste welke hulp er nodig is: politie, 
ambulance of brandweer. Dat geef ik dat meteen door aan 
mijn collega, die er direct de dichtstbijzijnde hulpdienst naartoe 
stuurt. Dus al voordat ik weet wat er aan de hand is, is er 
hulp onderweg. Daarna begin ik pas met vragen stellen. Voor 
bijna elk probleem hebben we vaste vragenlijstjes klaarliggen, 
waarmee ik precies te weten kom wat er aan de hand is en hoe 
ernstig het is. Die informatie zet ik op een ritbon, die ik via de 
computer naar de ambulance stuur. In de ambulance kunnen 
ze dan tijdens het rijden al lezen wat ze te wachten staat. Dat 
zul je straks wel zien, als je bij mijn collega Nol van Iersel komt.”
 
HEB JIJ VROEGER OOK OP DE AMBULANCE GEWERKT?
“Dat klopt, Nol en ik zijn collega’s geweest. Maar ik moest 
stoppen toen ik uit een boom viel en niet meer goed kon lopen. 
Maar op de meldkamer kan ik gelukkig nog net zoveel voor 
mensen betekenen.”

DAT WIL IK OOK: MENSEN HELPEN. MAAR IK WORD LIEVER 
CHAUFFEUR. 
Na een uurtje rondkijken zet Ad het gezelschap af bij de 
ambulancepost in Den Bosch, waar Nol op hen wacht. Nol is 
ambulanceverpleegkundige en regelde speciaal voor Milan 
chauffeur René Broeders voor een ritje. Ademloos neemt Milan 
naast hem plaats in de grote gele bus.

HEB JIJ EEN SPECIALE OPLEIDING GEDAAN?
René: “Ik studeerde verpleegkunde, maar dat hoeft niet per 
se. Veel chauffeurs zaten eerst in het leger. Dat kan ook. Je 
moet wel je vrachtwagenrijbewijs halen, omdat de wagen heel 
zwaarbeladen is.”



TRAPRENOVATIE IN 
HOUT, PVC EN LAMINAAT
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MAG JE DE SIRENE EN DE ZWAAILICHTEN EVEN AANZETTEN?
“Het zou wel mooi zijn als dat even kon, hè? Maar dat mag 
alleen als er echt een spoedgeval is.” Daarna draait René een stil 
polderweggetje op, hij duwt het gaspedaal vol in. Milan wordt in 
zijn stoel gedrukt en glimt.

KRIJG JIJ NOOIT EEN BEKEURING?
“Ik mag 40 km/uur harder rijden dan jij. Als ik nóg harder ga, krijg 
ik een bekeuring - behalve als ik een goede reden kan geven. Alle 
stoplichten gaan automatisch voor mij op groen, daardoor kan ik 
extra goed doorrijden.” 

Terug op de ambulancepost vangt Nol hem op. Samen met Milan 
trekt hij alle laatjes, deurtjes en klepjes in de ambulance open. 
De hoeveelheid materiaal die tevoorschijn komt, is ongelofelijk: 
medicijnen, verband, beademingsapparatuur, branddekens, 
helmen, infuuszakken. Natuurlijk moet er ook even wat getest 
worden. 

ZIJN DIE PLAKKERTJES VOOR MIJN HART?
Nol: “Precies. En met dit klemmetje kan ik kijken hoe het 
zuurstofgehalte in jouw bloed is. Ik meet ook meteen je hartslag 
even. Als het nodig is, kan ik je een elektrische shock geven, maar 
dat hoeft niet bij jou. Jij bent kerngezond.”

WAT VIND JIJ HET LEUKST AAN JOUW WERK?
“Mensen helpen is het mooiste dat er is. De samenwerking met 
collega’s als René is top, ik neem de beslissingen en de chauffeur 
ondersteunt mij. Het is weleens moeilijk werk, als het níet lukt 
om iemand te redden. Maar zelfs dan kunnen we vaak toch iets 
betekenen.” 

Ik denk dat ik liever chauffeur word. Dan kan ik toch helpen, 
maar hoef ik niet alles te beslissen. En ik mag hard rijden. 

Weer die glimmende ogen. 
 



WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 
LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN

H E M A  B e r l i c u m  

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

Tijdens het spotten komt dit stel ons op hun knaloranje 
crossfietsje tegemoet. Het zijn Kik van vier en Stef van 
acht. Twee vrolijke vrienden die wel vaker samen de 
buurt verkennen. Als Kik Alders achterop de crossfiets 
staat, kan hij net over Stef Smulders heen kijken en zo de 
weg wijzen naar zijn tante. Want daar gaan ze naartoe. 

Kik moet namelijk nodig plassen dus moeten we 
opschieten met ons interview. We besluiten met ze 
mee te lopen en onderweg horen we de avonturen van 
de dag. Stef heeft opgetreden voor groep acht van de 
Theresiaschool. Hij speelde vader Stamper bij het stuk 
van Puk van de Petteflet. Kik is vandaag bij de boerderij 
geweest en heeft paardjegereden op een heuse koe. 

Ondertussen is de nood hoog. Kik trekt een sprintje op 
de inrit van zijn tante en probeert aan te bellen. De bel 
zit alleen net iets te hoog. Gelukkig doet zijn tante al 
open en verdwijnt Kik naar binnen. 

Wanneer hij opgelucht weer buiten komt, hervatten 
we onze route naar Marlies, de moeder van Kik. Toeval 
of niet, Kik is net op tijd thuis voor zijn zwemles. Op de 
vraag of de jongens BaMi Magazine kennen klinkt er bij 
Stef direct een overtuigende Ja!’, terwijl Kik zijn moeder 
vragend aankijkt. Gelukkig heeft mama ze allemaal 
bewaard. Dit zomernummer is zo een mooie aanvulling 
op deze collectie. We nemen afscheid met een high five 
en keren tevreden huiswaarts. We hebben er weer een 
paar BaMi-lezers bij.   

Tekst Erwin Frunt  Foto Yvonne Wesling

Marsstraat Berlicum, 
dinsdag 10 april 15.18 uur



W W W . V A N D E R D O E L E N V E R Z E K E R I N G E N . N L

GEWOON EEN GOED ADVIES
BRAAKVEN 79, 5258 AH BERLICUM NB   073 – 303 5 303

INFO@VANDERDOELENBERLICUM.NL



ZOMERPOP
Organisatie: Den Durpsherd & Muziekvereniging TOG | Locatie: Mercuriusplein

special edition:

25 jaar Den 
Durpsherd

zaterdag 23 juni zondag 24 juni
Muziekvereniging TOG

 Bailando Salsa | Basic Light
Hoge Noot | Spirit | RUM XL 
Laeti Cantando | Dr.Gumbo  
diverse kinderattracties &
 verrassende presentaties 

11.30 – 19.00 uur Gratis entree  11.30 – 19.00 uur Gratis entree  

BABY BLUE
DJ MARK VERHOEVEN

DJ VINCE SMIX
20.30-01.00u

tickets a 10 euro via durpsherd.nl



 I bami70

mens en natuur

Veel bedrijven profileren zich tegenwoordig als maatschappelijk 
verantwoord ondernemer. Pieter heeft dat label niet nodig. Hij doet het 
gewoon. Net zoals steeds meer mensen in harmonie met hun omgeving 

proberen te leven. Voor Peer en Angelie is dat zo vanzelfsprekend dat 
ze vaak buiten slapen. En in de theetuin van Petra kom je tot rust: daar 

wordt hard gewerkt maar hoeft niets.
Tekst Jochen Schoofs Foto‘s Edith Verhoeven

holistisch ondernemen zonder protocollen

EEN VENNOOTSCHAP
TUSSEN



bami I 71

In de kantine achter zijn boerderijwinkel vertelt Pieter van Uden dat hij agrarische 
bedrijfskunde studeerde en enkele jaren op kantoor werkte. “Maar achter een 
bureau zijn alle dagen hetzelfde. Daar voel je de seizoenen niet meer. Toen ben ik de 
zorgboerderij begonnen. Op de boerderij van mijn ouders.” Hij kijkt naar het woonhuis: 
“Zij zijn uit huis gegaan en ik ben gebleven.” 
In de winkel worden producten verkocht van hun eigen boerderij en uit de omgeving. 
Veelal met een biologisch keurmerk. Hun eigen producten zijn niet officieel biologisch. 
“We hebben een duidelijk verhaal. Daarvoor hebben we geen certificaat nodig. Dat kost 
de consument alleen maar geld. Het is voor ons vanzelfsprekend om op deze manier 
te werken.” 

HONDERD JAAR TE LAAT
In de theetuin van Petra Hoenderdos is het heerlijk rustig. Daar komen de mensen 
voor. “De samenleving is al zo gejaagd. Mensen willen continu op hun wenken bediend 
worden. Alles moet maar snel.” In theetuin ‘t Aardrijk niet. “Ik ben, denk ik, honderd jaar 
te laat geboren. Ik werk hard, mijn ziel zit in de tuin. Maar ik moet helemaal niks.” 
Hoewel er rust heerst in de theetuin, is Petra toch altijd druk. “Zo hielp ik de afgelopen 
weken ‘s avonds bij de paddenoversteek op de Werststeeg. Ik weet eigenlijk niet 
waarom, maar ik vind dat ik dat moet doen.” 

 ‘Achter een bureau voel je de 
seizoenen niet meer’

DRANG NAAR BUITEN
Bij Peer van Schijndel en Angelie Broeren valt meteen het bed op de veranda op. “We 
slapen vaak buiten. Onder wollen dekens. Die isoleren tegen kou en warmte.” Voor hen 
is het de gewoonste zaak van de wereld: “Ook in de winter of als het regent. ‘s Morgens 
schud je de dauwdruppels zo van de dekens af.” 
Buiten zijn is noodzaak voor Angelie: “Ik kan niet langer dan een paar uur binnen zijn. 
Dan moet ik weer naar buiten het bos in, de natuur voelen. ‘s Avonds maken we graag 
een wandeling.” Peer wijst naar de overkapping: “Die is van glas gemaakt. Zo kunnen 
we ’s nachts vanuit bed de maan en sterren zien.” 

‘GELEERD DINGEN LOS TE LATEN’
Ook op de boerderij van Pieter staat de natuur centraal. De cliënten daar hebben 
psychische problemen, kampen met verslavingen of hebben een crimineel verleden. 
Door het werk op de boerderij voelen ze zich weer nuttig in de maatschappij en in 
contact met groen en dieren bloeien ze op. “We stellen wel kleine doelen. De cliënten 
verzorgen bijvoorbeeld de kippen, rapen de eieren en verkopen die vervolgens Peer van Schijndel en Angelie Broeren

Pieter van Uden



JOS VAN BOXTEL GROEP
ERVAAR ONZE KRACHT!

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

KIA
SPECIALIST

JosvBoxtel_groep_Lente_adv_205x125_01.indd   1 14-05-18   13:49

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

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

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!

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

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

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

GESPECIALISEERD IN ONTWERP 
EN EXCLUSIEF TEGELWERK
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in de winkel. Te veel willen, levert alleen maar frustratie op. Maar het is geen 
bezigheidstherapie”, benadrukt hij. “Ze nemen echt werk uit handen.”
Voor Pieter zelf geeft juist de combinatie van werken met mens en dier voldoening. 
Teruggaan naar de intensieve veeteelt is geen optie. “Daar verliest de boer de 
connectie met het eindproduct. De keten van boer naar consument is te lang 
geworden. Hier is alles zichtbaar.”  
Door het werken met mensen met verschillende achtergronden, is hij anders naar de 
wereld gaan kijken: “Ik heb geleerd dingen los te laten, ben gemakkelijker geworden.”

PATROON DOORBROKEN
Peer en Angelie hebben een huis in 
het dorp, maar brengen hun tijd vooral 
door op ‘het landje’. Een klein gedeelte 
van die grond is in gebruik als opslag 
voor hun hoveniersbedrijf. De rest 
hebben ze omgezet naar natuur. “Toen 
de Zuid-Willemsvaart werd omgelegd, 
moest er natuur gecompenseerd 
worden. Dat hebben we hier gedaan. 
Een groeiend stukje bos tussen de 
weilanden. Stapsteen voor de omliggende 
natuurgebieden,” vertellen ze. “Aangelegd 
door onszelf volgens een energetisch 
ontwerp. Dat doen we ook met ons werk 
binnen het hoveniersbedrijf.”

“We benadrukken het niet bij de klanten, 
maar passen het wel toe. We kijken en 
voelen of de tuin in harmonie is met de 
gebruikers en de omgeving. En welke 
aanpassingen nodig zijn om de tuin 
energetisch in balans te brengen.”
Als voorbeeld vertelt Peer over mensen 
die bang waren voor inbraken: “Hun 
hele tuin was omheind. Met hekwerk, 
een dichte poort en prikkeldraad. Stapje 
voor stapje haalden we alle barrières 
weg. Die mensen voelen zich nu zoveel 
vrijer.” Angelie vult aan: “We hebben daar 
een patroon doorbroken. Niet alleen de 
omheining haalden we weg, maar ook 
hun angst.”

MET DE FLOW MEE
Petra heeft bij de theetuin ook een ‘spullenwinkeltje’. Ze gebruikt de opbrengst om 
activiteiten voor ruiters met een beperking op de manege te ondersteunen. “Het is 
begonnen met spullen waar we zelf niets meer mee deden. Wij hebben niet zo veel 
nodig; zijn niet zo materialistisch.” Voor Petra bestaat rijkdom niet uit geld op de bank, 
maar uit een krop sla uit eigen tuin. “Of mensen die elkaar jaren geleden uit het oog 
zijn verloren en elkaar hier in de theetuin weer ontmoeten. Dat gebeurt opvallend 
vaak. Zo fijn en verrassend. We krijgen veel van die cadeautjes.”
De theetuin gaat nog één seizoen door. “Daarna gaan we verder. Dan hebben we 
dit elf jaar gedaan en komt er weer iets anders op ons pad.” Dochter Anneke blijft er 
wonen met haar gezin en gaat door met de manege. “Wij blijven nooit ergens langer 
dan elf jaar. Zo gebeurt het gewoon. We gaan met de flow mee.”

‘Te veel willen, levert alleen  
maar frustratie op’

Petra Hoenderdos





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

• KICKBOKSEN

• BOKSZAKTRAINING

• KICKBOKSEN VOOR KINDEREN

• MENTALE EN FYSIEKE  
WEERBAARHEID

• PERSONAL TRAINING



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

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.

Best player 
in town! “Prima contact, goede begeleiding. 

Ook snel bereikbaar en alles 
in overleg. Een aanrader 

als makelaar”

“Mark heeft veel kennis van de 
lokale markt, heeft veel bouwkundige 

kennis en is prettig in de omgang”

8,9

Bel mij vrijblijvend om te 
weten wat u in handen heeft. 

06 11 35 86 11


