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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

HEMA Berlicum
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!
LAAT HET VOORJAAR MAAR KOMEN

• 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

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

DE
KINDER
VOET
Valt uw kind regelmatig?
Twijfelt u over de stand
van zijn/haar voeten?
Maak eens een afspraak bij één van
onze podotherapeuten. Of het nu gaat
om schoenadvies of het aanmeten van
podotherapeutische zolen: bij ons is de
kindervoet in goede handen!
Bel of mail voor een afspraak
Telefoon
: 073 547 00 19
E-mail
: info@makkelijklopen.nl
Website
: www.makkelijklopen.nl

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

Voor één baby heb je al een enorme berg spullen nodig, laat staan voor

twee. En als je dan ook al twee dochters hebt rondlopen én al je spaargeld
hebt gebruikt om Syrië te ontvluchten, dan kun je zéker wel wat hulp
gebruiken. Ons interview met Samih en Hend Shwish (zie pagina 74)
leidde tot een oproepje op ‘Ik geef, ik vraag, ik leen’ en dat bracht een golf
aan gulle gevers op de been. Samih en Hend werden werkelijk bedolven
onder de babyspullen van lieve dorpsgenoten. “Nou, wij kunnen nu wel
vier kinderen krijgen”, zei Samih en kleine Joud dook onmiddellijk op de
Frozen-jurk die was gegeven. Hartverwarmend!

RILLENDE

spareribs

Binnenshuis barbecueën blijft bijzonder. Het is meer een
buitending, ook in de winter. Onze redactie ging goed voorbereid
in op de uitnodiging van grillkoppel Lindsy en Mart. Het was
bikkelkoud in het bos achter hun zaak. Okay, blauwe handen
en een koude rug, maar de combinatie van thermo-ondergoed
en heerlijke MOINK-balls deden hun inwendige gloeien. Wat
MOINK-balls zijn, leest u in de rubriek Lekker Dan.

APPGEBRUIK

Niet elke scheet is welkom op de buurtwhatsapp. Lees
hierover verderop meer. Op de groepsapp van de BaMiredactie mag wel alles gezegd worden. Dit in het kader van
het creatieve proces. Zo kwamen we er onlangs achter dat
een redactielid vroeger smurfen spaarde. Kennis die we
niet hadden willen missen.

4 I bami

Tsunami AAN IDEEËN

Springtij in BaMi’s mailbox. Een vloedgolf aan ideeën
en tips van lezers overspoelde de redactie na het
verschijnen van nummer 20. Het houdt maar niet op,
gelukkig.

OP

kamers

BERLICUMSE

wortels

Op kamers, zo heet de nieuwe rubriek in BaMi. Studenten wonen
officieel niet meer in het ouderlijk huis, maar echt weg zijn ze ook
weer niet. Met de was in de weekendtas zien we ze op vrijdagavond
geregeld uit de bus stappen. Hoe vergaat het hen in hun nieuwe
woonplaats? Wat betekent Middelrode of Berlicum nog voor hen?
We gaan het meemaken.

Pittig, wat is dat eigenlijk? Chilipepers
prikkelen de smaakpapillen in extreme
mate. Dat heet pittig. Metalmuziek
prikkelt de trommelvliezen behoorlijk.
Een pittig stukje muziek. Berlicum heeft
met Tijn Bosters een aanstormend
metaltalent. Godsfarm, zo heet zijn soloproject. Binnenkort verschijnt zijn eerste
langspeler. De plaat gaat Balkum Origins
heten. Op de hoes zien we een ridder in
gevecht met een beer. De Balkumse beer?
Een pittig plaatje, neem dat van ons aan.

Hangen
d
DOOR DE
BOCHT

Zijspancross is een spectaculaire en spannende sport. Weinigen
weten dat dorpsgenoot Henry van de Wiel zesvoudig Europees
kampioen is. Zie de rubriek Gruts voor zijn verhaal. Henry tipt
de wedstrijd op 23 juni in Oss. In het echt is het namelijk veel
opwindender. Ronkende motoren, opspattend zand en acrobatische
kunsten van de bakkenisten.

Clubkas

RABOBANK
CAMPAGNE

De Rabobank Clubkas Campagne is geen wedstrijd, werd
verteld tijdens de feestelijke avond in Den Durpsherd.
Maar het voelde wel als een wedstrijd. Met zweet in de
handen beklom de BaMi-delegatie het podium om de
cheque van € 1.275,81 in ontvangst te nemen. Stemmers
bedankt! Het geld investeren we in een openlucht
fototentoonstelling. Een selectie van foto’s uit de eerste
twintig edities zal dit voorjaar op groot formaat verspreid
over pleinen en pleintjes van Middelrode en Berlicum te
zien zijn. We houden jullie op de hoogte.

Ondernemer
VAN HET JAAR

Dit magazine ziet er gelikt uit. Dat komt door de
fotografen en dat komt door het ontwerp en de
opmaak van Big Bird Creative Studio. De leden van de
ondernemersvereniging van Berlicum bombardeerden
Big Bird Creative Studio tot Ondernemer van het
jaar 2018. De prijswinnaar profileert zich als sociaalmaatschappelijk betrokken. Hun tomeloze vrijwillige
inzet voor BaMi zien we als bewijs daarvan.
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TOETJE VOORAF

Terugblikken op en uitkijken naar

VIJFTIG TINTEN GRIJS

Leven als overleven geen optie is

41

LEKKER DAN!

’s Lands beste Barbecue-koppel in de weer met kolen

GUIDO VRIENDS

Man van vele ideeën

UIT BEELD

Verborgen schatten uit het verleden

CLUBKE

Volop waterpret met senioren

IMPORT & EXPORT

‘Hij noemt mij soms zijn importbruidje’

TOEKOMSTMUZIEK
Musici van morgen

DE BUURTWHATSAPP

Van wie is de fiets in mijn voortuin?

OP KAMERS

Tilburg is niet de leukste studentenstad

BINNENBLIEKEN

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

Tien komt na 72 jaar weer thuis

GRUTS

Twee generaties gedreven bakkenisten

JONGE MENSEN, GROTE DROMEN
Henri trekt een soldatenpak aan

SAMIH EN HEND

Brengen de warmte van Al-Qamishli naar de Venusstraat

GESPOT

Jan krijgt een onverwachte klus

* op de cover Vincent Verstappen foto door Andrea Tibosch

70

LEKKERE PANNENKOEKEN
GEMAAKT MET PASSIE
Dave Seegers, een Berlicum’ er die
woonde aan Braakven, heeft zijn
passie & plezier gevonden in zijn
PANNEKOEKHUYS Hoch-Elten.
Een restaurant met een unieke look met
oog op lekker eten op een rustige locatie.
Het Pannenkoekenhuis ligt boven op de
80 meter hoge Elter Berg, tussen
Komt u ook gezellig langs?
PANNEKOEKHUYS Hoch-Elten
van-der-Renne-Allee 2a
46446 Emmerich am Rhein,
Hoch-Elten (Duitsland)
Tel: 0049-2828-1793
Website: pannekoekhuys-hochelten.nl
Net over de grens A12
Arnhem - Oberhausen

COLOFON OPEN deuren

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.

De deur gaat open. We begroeten elkaar vriendelijk. Ik
ben iets te laat, dat gebeurt me vaker. Beetje onwennig
schuifelen we rond, waar gaan we zitten? Wil je iets
drinken? Wat een mooi blad is die BaMi toch, echt een
glossy en steeds weer nieuwe verhalen. Ja, mooi hè.
Allemaal over mensen die hier leven.

BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen

Kopje thee wordt voor me neergezet. Nee dank, geen
koekje. Ik haal mijn opschrijfboekje uit de tas. De
eerste vragen. Wow, dat zou je niet zeggen. Met een of
twee s-en?

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Teis Albers, Nieke van Broekhoven, Laura van der Burgt, Rita Dekkers,
Nanneke van Drunen, Annette Francois, Erwin Frunt, Tom Grosfeld, Koen
de Haas, Claartje ten Have, Marenna van Reijsen, Jochen Schoofs, Andrea
Tibosch, Edwin Timmers, Donna van de Ven, Ardienne Verhoeven, Edith
Verhoeven, Yvonne Wesling, Marlie van Zoggel
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 Es, BigBird Creative Studio,
Teis Albers, Sven Spierings, Steven Nolten

SOCIAL MEDIA

Marlie van Zoggel
DRUKWERK
Veldhuis Media
OPLAGE
4.500
ADVERTENTIES
Wil je adverteren in BaMi? Neem dan contact op met Willy Bouwman,
(06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl.

De thee, de zitplek en de onhandigheid verdwijnen
langzaam naar de achtergrond. Er wordt verteld, gewikt
en gewogen met woorden. Gelachen, meegeleefd, het
is weleens moeilijk, het is weleens stil. Een paar uur
later gaat de deur open. Ik heb een bijzonder mens
ontmoet en ik mag er een verhaal over schrijven.
Thuis komt het verhaal: soms snel en soms weifelt
het. Soms zijn er strakke richtlijnen en soms mag
ik experimenteren, zoals in deze 21ste BaMi. We
beginnen met een nieuwe rubriek over jongeren die
gaan studeren en daarom ons dorp verlaten. Zijn ze
blij in de stad of missen ze ons ’durrep’? Beginnen ze
een nieuw leven? Nieuwe verhalen en nieuwe deuren
blijven opengaan.

Marenna
van Reijsen
Redacteur

BEZORGING
Heb je BaMi niet ontvangen of wil je bezorger worden? Mail dan met
Hans van Breugel, bezorging@bami-magazine.nl.
LOSSE VERKOOP
Losse nummers kosten € 2,50 en zijn te koop bij Mieke Wijgergangs,
Mercuriusplein 55, Berlicum
BAMI MAGAZINE
Mercuriusplein 80, 5258 AW Berlicum
www.bami-magazine.nl
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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

Loop ook eens binnen!

Verandering doet leven. Natuurlijk kan uw woning
altijd comfortabeler, gezelliger of moderner...
het belangrijkste is dat u zich helemaal thuis voelt!

Al 10 JAAR lang maken we samen met u van
elke verandering de ultieme verbetering!

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

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

ADVERTORIAL

DE

nieuwe huiskamer

VAN HET DORP

Begin mei opent Smaakvol in het nieuwe pand aan het Mercuriusplein. Vol trots laat
Bert Sterkenburg het nieuwe logo zien: Smaakvol Lunchroom wordt Smaakvol Eten en
Drinken. Daarmee wil hij aangeven dat er meer verandert dan alleen de verhuizing van
de Kerkwijk naar de nieuwe locatie.
tekst Jochen Schoofs foto Claartje Ten Have

Gasten kunnen straks ook op zaterdagavond en zondag bij Smaakvol terecht. Om

waar Smaakvol om bekend staat, zal

te genieten van uitgebreidere menu’s bijvoorbeeld”, vertelt Bert. Lia Sterkenburg vult

zeker behouden blijven. Het doel is juist

hem aan: “Echt voor ieder wat wils. Lunchen, koffie met gebak. Of lekkere warme

om in deze haastige tijd een heerlijke

chocolademelk met slagroom na het boodschappen doen.”

plek te hebben om even rustig te zitten.
Daar zorgen de medewerkers wel voor.

Voor de meeste medewerkers is de impact van de verhuizing groot. In de aanloop

Lia: “Zij staan altijd klaar met een lach

ernaartoe zijn ze regelmatig op de bouw wezen kijken. “We proberen de spanning zoveel

om te werken. Daar kunnen wij nog wat

mogelijk weg te nemen. Daarom zijn we tijdens de verhuizing een weekje dicht”, legt Lia

van leren.”

uit. “En daarna gaan we nog een tijdje proefdraaien, zodat iedereen rustig kan wennen.”
VOL AMBITIE
ONTSPANNEN EN HUISELIJKE SFEER

Bij Smaakvol komen zorg en horeca

Het karakter van de nieuwe locatie is anders dan aan de Kerkwijk, denkt Bert: “We

op bijzondere wijze samen. Voor

hebben er meer ruimte, het is lichter en opener.” De ontspannen en huiselijke sfeer

de medewerkers met ‘zorg’ creëert
Smaakvol een zinvolle dagbesteding
in een vertrouwde omgeving. Het
merendeel komt dan ook uit Berlicum en
Middelrode. “Wij bieden zorg, maar onze
gasten blijven wel het hoofddoel,” maakt
Bert duidelijk. Het nieuwe Smaakvol start
vol ambitie. Een nieuwe koffiemachine
is aangeschaft en de medewerkers
krijgen een barristacursus: “Zij willen
de lekkerste koffie van Berlicum gaan
schenken.”

Kerkwijk 19 | 5258 KA Berlicum
073 737 01 83 | info@smaakvolberlicum.nl
www.smaakvolberlicum.nl
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geven

50 TINTEN GRIJS

Thuis dachten ze altijd dat Ria Pruis (68) makkelijk de negentig zou halen.
Het mag niet zo zijn. Weten dat het einde nadert, maakte bij haar een
ongekende energie los: ‘De afgelopen maanden waren de mooiste en
zwaarste van mijn leven’
Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Koen de Haas, Ria Pruis

Ria: “Toen ik de huisarts bij de voordeur zag staan, wist ik

raising. Niet voor alvleesklierkanker, want dat is toch hopeloos,

genoeg. ‘Er is tóch wat aan de hand zeker?’, vroeg ik, zodra ik

maar voor de zeldzame bloedziekte van mijn dochter.”

de deur openmaakte. Hij bevestigde. Het was eind mei 2018.
We hadden net een prachtige reis door Vietnam gemaakt en
stonden nu op het punt met de caravan weg te gaan.”
“Een paar weken eerder had ik in zijn spreekkamer zelf nog
geopperd of het niet mijn alvleesklier kon zijn. Het was onwaar-

‘Wat is het punt van een

behandeling, als het je
toch niet redt?’

schijnlijk. Op het moment dat alvleesklierkanker wordt ontdekt
zijn mensen vaak al doodziek, ik had enkel last van onop-

“Alle jubilea en andere mijlpalen werden groots gevierd, onder-

houdelijke steken in mijn zij. Toch bleek precies dat orgaan de

tussen kreeg ik palliatieve chemo in het Jeroen Bosch Zieken-

boosdoener. Opeens was ik ongeneeslijk ziek, zonder behan-

huis. De oncologie-afdeling is voor mij bekend terrein. Mijn

deling zou het slechts een kwestie van maanden zijn.”

man Jaap heeft darmkanker gehad. Bij mijn zoon zat het in zijn
lymfeklieren. Beiden zijn uiteindelijk genezen. Dat ik er nog eens

“Ik begreep nooit waarom je een behandeling zou ondergaan

voor mezelf zou komen, had ik nooit gedacht. ‘Ria wordt negen-

als het je toch niet kon redden. Wat is het punt, dacht ik dan.

tig’, grapten ze thuis altijd. Nou, zo oud hoef ik niet te worden,

Maar nu was de keus snel gemaakt. Ik kón simpelweg nog niet

antwoordde ik dan. Ik was altijd bang dat ik later Alzheimer zou

doodgaan. Er was nog geen testament opgesteld, Jaap, mijn

krijgen, nu weet ik dat dát in ieder geval niet gaat gebeuren. Een

man, vierde dit jaar zijn zeventigste verjaardag en mijn dochter

kleine geruststelling.”

haar veertigste. Ze woont begeleid in Rosmalen en ik ben de
enige die haar medisch dossier beheert. Bovendien heb ik een
kleinzoon, Morris, van vier jaar, met wie ik nog zoveel herinneringen wil opbouwen. Dus nee, niks doen was geen optie. Er
moest nog zoveel geregeld worden. Ik had tijd nodig.”
ACTIEVE MODUS

“De eerste maanden na de diagnose sliep ik ‘s nachts niet. Ik
kwam in een actieve modus en kon niet stoppen. Samen met
mijn man zochten we alle spullen uit die we - in die 36 jaar dat
we nu in Berlicum wonen - argeloos op zolder hadden gezet. Ik
maakte een website voor mijn dochter en startte een fund-
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Grafische oplossingen voor
elke drukwerkuitdaging.
Bel ons met je vraag!

t +31 73 503 3000

e info@graphicinmind.nl

www.graphicinmind.nl
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Maak gebruik van kennis en expertise
van Graphic In Mind.

BEL!

07

Productie van boeken,
catalogi, periodieken
en brochures!

50 33 0
73

50 33 0

STEUN VAN VELEN

“Ziek ben je alleen, maar het is bijzonder
hoeveel mensen het in beweging bracht.
Mijn hele leven is in clubjes bij me langs
gekomen, het leek net feest. Contacten
die lang verloren waren, werden plots
hersteld. Talloze herinneringen zijn
opgehaald, en nog steeds. De basisschoolvrienden die ik eens per jaar zag,
komen nu om de zes weken bijeen,
want; ‘dan is Ria er nog bij’.”
De steun kwam soms uit onverwachte
hoek. “Voor mijn pensioen werkte ik als
docent bij doveninstituut Kentalis. Ik
nam afscheid in een hectische periode.
Er was veel onvrede, mensen gingen
weg en contacten verwaterden snel.
Toen mijn baas hoorde van mijn
verslechterde gezondheid, trommelde
hij iedereen op. Hij begon zelfs actief
oud-leerlingen te benaderen om ze te
informeren over mijn situatie, met een
bak vol fantastische kaarten als gevolg.”

‘Ik heb toch
maar een
gekocht voor

agenda
dit jaar’

“Net na de diagnose kocht ik een schilderij van een meeuw. Verschillende mensen die
op visite kwamen, zagen er iets bijzonders in. Ze zeiden: ‘Ria, dit schilderij reflecteert
op jou. Ze zagen in die meeuw iemand die zichzelf kon zijn en zich door niets liet
tegenhouden, ook al raakte het dier langzaam de weg kwijt. Ik vond het gewoon een
mooi schilderij, maar het heeft door de woorden van anderen een speciale betekenis
gekregen.”
‘GOED’ NIEUWS

“Ondanks de chemo, moest ik van de arts in maanden blijven denken. Voor mijn
afscheid is inmiddels alles geregeld: de begrafenisondernemer is langs geweest, zelfs
de afscheidswoordjes voor mijn uitvaart liggen al klaar. Maar toen zei de oncoloog: ‘Ik
heb goed nieuws: de behandeling is aangeslagen, de ziekte staat stil’. En nu staat alles
stil.”
“Vanaf de diagnose tot nu heb ik toegewerkt naar mijn einde. Ik wilde nog zoveel doen,
dat ik een ‘bucketlist’ maakte van alle belangrijke gebeurtenissen, feesten en jubilea
waar ik nog bij wilde zijn. Die momenten zijn allemaal geweest. Al mijn lidmaatschappen
zijn opgezegd. Toen de feestdagen naderden, stortte ik in. Ik was al heel ver met
afscheid nemen, maar ik besef dat ik te hard ben gegaan, want ik ben er nog steeds.”
ZWAARD VAN DAMOCLES

“Ik heb toch maar een agenda voor dit jaar gekocht en langzaam durf ik die ook weer
te vullen. Om me heen hoor ik mensen zeggen hoe fijn het is dat ik nog wat meer tijd
krijg, maar eerlijk gezegd voelt het helemaal niet fijn. Het zwaard van Damocles hangt
te zwaar boven mijn hoofd om nog echt vrolijk te zijn.”
“Als ik iets heb geleerd deze periode, is het wel hoe weinig we weten van ons lichaam
en waar het toe in staat is. Dat van mij heeft het zwaar te verduren gekregen. Toch was
afgelopen jaar naast het zwaarste, ook een van de mooiste van mijn leven.”
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Groots Kamperen

MET EEN CAMPERBUS
Een avontuurlijke tocht door oeroude bossen? Een rondreis door Scandinavië? Of een
weekend naar een festival, de motorcross of een golftoernooi? Allemaal mogelijk met
de camperbussen van Camperpunt Van Herpen.
Tekst Ardienne Verhoeven Foto Rita Dekkers

“We hebben voor onze rondreis door Schotland een camper bij Camperpunt gehuurd.
Lekker praktisch om de hoek: je haalt hem op en pakt hem daarna gelijk in”, zegt Hella
Bosch (55). Ze trokken twee weken met hun camper rond. “Schotland is een prachtig
camperland. De vrijheid om ergens te stoppen, je wandelschoenen te pakken en te
gaan lopen. Daarna lekker een kop koffie te zetten en weer door te rijden. Alles bij de
hand. Echt geweldig.”
WEEK ZONDER STROOM

Van Herpens vijf camperbussen zijn praktisch ingericht en goed geoutilleerd. Je kunt
een week zonder walstroom midden in het bos gaan staan. Met voldoende eten in je
koelkast comfortabel op zoek naar het avontuur.
Ook voor een gezellig weekend weg is de camper super. Bram van Puijenbroek (35)
huurde de camper voor een bezoek aan een golftoernooi in Parijs: “Het was best lastig
om een betaalbaar hotel in de buurt te krijgen. Met een camper ga je zorgeloos weg:
vervoer én verblijf zijn meteen geregeld. Je vakantie begint meteen als je instapt,”
vertelt hij enthousiast.

WENDBAAR FORMAAT

“De camper heeft het formaat van een
bestelbus. Dat maakt hem compact en
goed wendbaar, ook in de stad.
Je kunt er iedere parkeergarage mee in”,
zegt Niels van Herpen, één van de twee
drijvende krachten achter Camperpunt
Van Herpen. De campers worden geheel
in eigen beheer gebouwd, samen met
een Engelse interieurbouwer.
“We zorgen dat ze voorzien zijn van alle
luxe, gemak en comfort én verhuren
ze tegen een mooie prijs. Compacte
campers, groot plezier.”

Camperpunt Van Herpen | Sassenheimseweg 76, 5258HL Berlicum | 073 503 1224 | www.camperpuntvanherpen.nl
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LEKKER DAN

Bazen van

DE BARBECUE
Sinds hun deelname aan het RTL4-programmaa ‘Baas BBQ’ deze
zomer mogen Mart van Bakel en Lindsy Visser zich een jaar lang het
‘beste barbecue-koppel van Nederland’ noemen. Een terechte titel,
concludeerden we na het proeven van deze MOINK-balls.
Tekst Ardienne Verhoeven Foto’s Edith Verhoeven
18 I bami

MOINK BALLS

Mart kookt al zijn hele leven. Het is zijn
vak. Maar de barbecue is toch wel een
favoriet, ook in de winter. “De geur van
de kolen en de rooksnippers. Het vlees
dat je mooi langzaam ziet garen”, zegt
Mart. Geduld. Dat is de kunst van het
echte barbecueën. “De beheersing van
het vuur, niet te heet. Een brisket die
je een dag op de bbq laat garen. Zo
lekker!”
Speciaal voor BaMi bereiden ze MOINKballs, mals gehakt met een stoere
smaak. Een biertje erbij en het weekend
kan niet meer stuk.

HET GEHEIM VOOR EEN SUPER BBQ:

• Inkoop maakt alles: haal goed vlees in huis
• Zet een thermometer in het vlees en de bbq
• Heb geduld voor de juiste garing: bak op 100-120 oC
BEREIDING

Fruit de ui in wat olie met chilipeper en knoflook glazig.
Meng alle ingrediënten, behalve het spek, goed in een kom.
Maak er kleine balletjes van (ongeveer een bitterbal).
Bestrooi ze met een rub voor rundvlees. Rol de balletjes in het
spek. Stop er een prikkertje in om het spek bij elkaar te houden.
Bereid de bbq voor op indirect grillen (kolen aan de ene kant,
het vlees aan de andere) en probeer de temperatuur tussen de
100 oC en 120 oC te houden. Voeg een blokje eiken of kersenhout tussen de kolen.
Barbecue de MOINK Balls een uur (tot ze 60 oC zijn in de kern)
en bestrijk ze met bbq saus. Laat ze daarna nog ongeveer een
half uur op de bbq (tot 70 oC). Serveren met bbq-saus.

Ingrediènten

MOINK-BALLS,

Een makkelijke Am

erikaanse bbq-borre

lhap

• 750 gr (dry aged)
rundergehakt
• 50 gr geraspte Pa
rmezaanse kaas
• 1 losgeklopt ei
• 50 gr paneermee
l
• 3 tenen fijngehak
te knoflook
• 1 theelepel zeezou
t
• 1 theelepel versge
malen zwarte pepe
r
• 2 theelepels geha
kte verse oregano
• halve chili peper,
fijngehakt
(met of zonder zaad
jes)
• 1 ui fijngesnipper
d
• 250 gr ontbijtspek
lappen
• rub voor rundvlees

Het recept van de rub voor het rundvlees vind je op
www.bami-magazine.nl.
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Al sinds 1954 hét vertrouwde adres in de regio voor uw auto
Officieel dealer van topmerken Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi. Specialist in Kia en occasions van alle merken.
Kom langs bij een van onze vestigingen in Middelrode, Oss of ‘s-Hertogenbosch. De koffie staat klaar!

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

KIA

SPECIALIST

Slager,
SOLDAAT, TANDARTS
EN geitenhouder
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Als kind word je vaak gevraagd wat je later wil worden. Brandweerman of
juf of straaljagerpiloot. Politie of dokter of YouTuber. Het is altijd ‘of’. Alsof
je maar één ding kunt worden. Toen Guido Vriends op zijn 25ste uit Berlicum
wegging was hij al slager geweest en diende hij in het leger. Daar hield het
niet bij op. Hij werd nog veel meer.
tekst Jochen Schoofs foto’s Yvonne Wesling

We komen aan bij een boerderij in Deurne. De brievenbus aan het begin van het

GRANAAT

tuinpad zit vol met post. Bij de voordeur is nergens een deurbel te bekennen. Vragend

Aan de keukentafel zitten zes kinderen.

kijken we elkaar aan. Moeten we hier wel zijn? Ik controleer het adres. Het klopt. Maar

Ombeurten prikken ze een gebakken ei

het huis ziet er niet uit als de typische woning van een tandarts. De kozijnen kunnen

uit de pan en leggen het op hun bord

wel een likje verf gebruiken. We lopen om het huis heen het erf op. We zijn immers in

op een snee brood. Ondertussen is hun

een Brabants dorp dus achterom gaan mag.

vader alweer nieuwe eieren aan het

Achter het huis staat een auto met Belgisch kenteken. Guido is getrouwd met Jolien,

bakken.

een Vlaamse. Een eerste aanwijzing dat we op de goede plek zijn. We lopen een stukje

Op een kast staan verschillende prijzen.

verder en kijken door het raam de keuken in. Een man, die ik herken van een foto,

Een van de kinderen is ondertussen

wenkt ons naar binnen.

op een stoel geklommen en wijst ze
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een voor een aan. Hij vertelt vol trots dat ze de prijzen hebben gewonnen met hun
geiten. Er staan bokalen tussen voor geiten die meer dan 10.000 liter melk hebben
gegeven in hun leven en prijzen voor de mooiste bok. Een beetje weggestopt tussen
de zilverkleurige bekers staat een granaat.
“Da’s een oefengranaat,” vertelt Guido. “Die komt nog uit de tijd dan mijn vader in
dienst was.”
De jongen op de stoel zet grote ogen op: “Wat? Hebben wij een granaat?”
Guido lacht: ‘Dit is Gijs. Die is zes.” Hij wijst de andere kinderen aan. Wanneer hij zich
vergist in een leeftijd wordt hij direct gecorrigeerd. Oudste dochter Elke is 10; de
jongste kinderen zijn een tweeling van 3 jaar: Emma en George. Daartussen zitten
Guus (5), Gijs en Anne (9).
“We hadden vier kinderen en in de bus was nog een stoel vrij. Er kon dus nog wel een
kind bij vond ik,” vertelt Guido. Het werd een tweeling.

vier kinderen en in
stoel vrij’

‘We hadden
de bus was nog een
BOER ÉN TANDARTS

Op het fornuis staat al een tijdje een pan en de ruimte is gevuld met de weeïge geur
van gekookt vlees. Elke tilt de deksel op: “Zijn ze al klaar, vader?” Guido doet het vuur
uit en giet de pan af. Twee uitgekookte koeienhoorns blijven achter in de gootsteen.
Gefascineerd kijken een paar kinderen toe hoe hun vader het binnenste uit de
koeienhoorn haalt.
“De dierenarts is net geweest,” legt hij ons uit. “Die heeft bij de koe de hoorns
afgezaagd. Lopen we zo ook wel langs. En hij heeft gelijk ook maar gecheckt welke
geiten dragen. Nu kunnen we gaan inventariseren hoeveel er in het voorjaar bij
komen.”
Guido is geitenhouder en in zijn stallen lopen 37 geiten en bokken rond. Hij wil nog
meer vertellen over zijn dieren, maar zijn verhaal wordt onderbroken omdat zijn
telefoon overgaat. Iemand van de praktijk belt. Hij gaat rechtop staan. Als hij praat,
ebt het Brabantse dialect weg. De boer verdwijnt en de tandarts verschijnt. Ook de
kinderen houden even stil wanneer hun vader door de telefoon instructies geeft.
240 BOEKJES

Bij een auto-ongeluk verloor Guido beide voortanden. Terwijl de tandarts de
implantaten erin zette, mocht hij met een spiegeltje meekijken: “Ik zei tegen die
tandarts dat het er niet zo moeilijk uitzag. Dat kan ik ook wel.” De tandarts raadde hem
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“Ik kan mijn dag weer invullen
zoals ik dat wil”

De 82-jarige mevrouw Van Nuus vindt dat haar leven erop is
vooruitgegaan nu ze op Krommenhoek in Vivent Mariaoord woont.
Hier biedt Vivent zorg voor mensen met complexe lichamelijke
aandoeningen.
“Ik voel me hier veilig. Ik ben weer eigen baas en kan naar buiten om
te genieten van de prachtige omgeving. Het verplegend personeel
respecteert mijn ritme: laat naar bed en niet te vroeg op. Er moet niets.
Door die vrijheid kan ik de dag invullen zoals ik wil.”
Wilt u meer weten over de ervaringen van mevrouw van Nuus of de
mogelijkheden voor zorg bij complexe lichamelijke aandoeningen?
Kijk dan op www.vivent.nl/mijndag

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

aan om dan maar tandheelkunde te gaan studeren. “De beste man vroeg ik of ik een
VWO-diploma had. Nee, zei ik. En toen kon ik het blijkbaar wel vergeten.”

‘Ik speelde bas
bij
voor
het bier’

de Hofkapel,
vooral

Hij was op dat moment beroepsmilitair en had al een hele carrière achter de rug. Bij
zijn opkomst werd hij opgenomen in het Trompetterkorps der Cavalerie: “Niet dat ik
er iets van kon, hoor. Ik speelde in die tijd bas bij de Hofkapel. Vooral voor het bier.
Dus toen er gevraagd werd wie er muziek kon maken, stak ik mijn hand maar op.”
Vervolgens zat hij bij de Luchtmobiele Brigade, was schutter en commandant op een
Leopard 2-tank en werd daarna instructeur.
Toen de tandarts zei dat tandheelkunde er niet inzat zonder VWO-diploma, had Guido
het erbij kunnen laten zitten. “Ik informeerde bij de LOI en rekende uit dat ik zo’n 240
boekjes moest lezen. Als ik er nou eens elke dag eentje zou lezen...” Guido’s ogen
twinkelen. Acht maanden later had hij zijn diploma: “Op mijn 31e begon ik aan een
studie tandheelkunde in Nijmegen.” Daar ontmoette hij Jolien.
NIET ZO’N HÈNDIGE

Terwijl hun vader vertelt, komen Elke, Anne, Gijs en Guus om en om een tekening laten
zien. Binnenkort gaan ze de boerderij verbouwen en de kinderen bedenken alvast hoe
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hun kamer eruit moet komen te zien. De

zich verschuilen onder de trampoline. Ondertussen vertelt hij dat hij lid is van het

verbouwing doet Guido zelf.

schuttersgilde en dat hij ook jager is: “Maar dat doe ik niet zoveel. Ik hou er niet zo

“Ik ben dan de aannemer”, zegt hij.

van om het bos in te gaan om dieren te gaan doodschieten.” Voor Guido is het in

“Want ik wil alles zelf kunnen bepalen.

stand houden van de natuur en schadebeperking het doel. Hij schiet wel houtduiven

Met een duimstok over de bouw lopen.

– die zijn er teveel – en everzwijnen want die horen hier niet. Even verderop laat

Controleren of de stopcontacten overal

Guido ons een houtwal zien, die hij heeft aangelegd in een stukje bos wat hij in

wel even ver van de kozijnen zitten.”

onderhoud heeft. Hij schopt tegen een stuk baksteen dat net boven de grond uit

Hij wil zoveel mogelijk zaken in eigen

komt: “Er moet hier nog veel puin geruimd worden.” Hij wijst in het rond en schudt

hand houden. Bij alles: “Ik heb mijn eigen

zijn hoofd. “Boeren douwen alles onder de grond.”

ideeën. Ik ben niet zo’n hèndige.” Toch
doet Guido niet alles zelf. Zijn knecht
Sander melkt ’s ochtends de geiten en
doet allerlei onderhoudswerk op de
boerderij.

‘Ik hou er niet zo van om
te gaan

doodschieten’

dieren

PUIN RUIMEN

Guido staat op en gaat ons voor over

PRIJSGEITEN

het erf. Hij plantte er perenbomen. “Dat

In de stallen aangekomen, daalt het tempo voor even. Guido heeft veel om te laten

hoort bij een boerderij”, vindt Guido.

zien maar voor zijn grootste trots neemt hij wat meer tijd. Geitenhouden begon ooit

We lopen langs een paar ganzen die

als hobby. “Maar het wordt wel steeds serieuzer nu.” Guido duwt een geit aan de kant
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zodat we beter zicht hebben op zijn beste melkgeit: “Deze geeft zo’n 2.300 liter melk
per jaar.”
Ook de bokken zijn echte prijswinnaars. De meeste daarvan zijn voor de export. “Zorg
maar dat ze goed op de foto komt”, zegt Guido terwijl hij naar zijn beste geit wijst.
“Want mochten ze in Balkum en Mirroi nog geiten en bokken nodig hebben, dan
weten ze nu waar ze de beste kunnen halen.” Hij zegt het met een knipoog maar de
ondertoon is serieus. We staan tenslotte in een stal vol prijswinnaars.
OREN TREKKEN

vrije
tijd
ideeën

‘Hoe meer
ik heb, des
te meer
er bij komen’

We lopen weer naar buiten en stoppen even bij de bijenkasten. Tot nu toe is de winter
zacht en er krioelen nog flink wat bijen achter het plexiglas. Zo bezig als de bijen, is
Guido ook. Hij vertelt honderduit over de plannen en ideeën die hij nog heeft. Sander
hoort het van afstandje aan: “Er is nog genoeg te doen. Of niet, Guido?” Hij lacht: “Ik
heb nog voor zes jaar ideeën. En hoe meer vrije tijd ik heb, des te meer ideeën er bij
komen. Volgens Jolien heb ik dan ook alweer genoeg vakantie gehad.”
Guido loopt het woonhuis in om zijn tandartskleding te pakken. Weer buiten groet hij
twee mannen die even met hun auto langs de weg stoppen. Ze spreken Engels, het
stuur zit aan de rechterkant. Guido spreekt ze aan. Wanneer ze tijd hebben voor een
gebitscontrole? Nu?
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CEMENTDEKVLOEREN & AANVULLEN ZWEMBADEN

06 23941576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum

“I’m going there right now,” zegt Guido. De mannen schudden hun hoofd en rijden
verder. Guido legt uit: “Dat zijn Ieren die hier elk jaar een paar maanden werken.
Je moet ze echt aan hun oren trekken anders komen ze niet voor een periodieke
controle.”

‘Binnenkort maar
eens kijken of we
hier kunnen

uitbreiden’

GEEN PLEK MEER VRIJ

Het is een halve kilometer rijden van de boerderij van Guido en Jolien naar hun
tandartspraktijk in het midden van het dorp. We lopen achter hem aan naar binnen.
Daar is hij plots verdwenen maar komt een ogenblik later de trap opgelopen. De
kleding van de boer heeft plaats gemaakt voor het witte uniform van de tandarts. Er
zijn superhelden die minder snel van gedaante verwisselen. Met een grote glimlach laat
hij zien waarom hij vandaag niet in zijn praktijk aan het werk is: “Er is geen plek meer vrij
aan de stoelen.” Hij telt. Acht tandartsen en assistenten zijn aan het werk: “Binnenkort
maar eens kijken of we hier kunnen uitbreiden.”
Hij groet zijn vrouw die met een patiënt bezig is. In een andere behandelkamer doet
hij een mondkapje op en handschoenen aan. Hij kijkt mee met een collega en knikt
tevreden. “Het ziet er goed uit.”
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ADVERTORIAL

kind
kindcentrum

“EIGENLIJK GUN JE ELK
EEN
.””
Tekst Erwin Frunt Foto Koen de Haas

We spreken Mathelijne Smids van Stichting
Kinderopvang Berenhuis, Ton van Malsen,
directeur van de Theresiaschool & Kindcentrum
Wijland, en Heleen van de Nat, directrice
van Basisschool de Parel & Kindcentrum de
Schatkist. Maroesja Schraven, directrice van de
Herman Jozefschool & Kindcentrum EigenWijs
ontbreekt, maar er zit ruim voldoende kennis en
ervaring aan tafel om meer te weten te komen
over de kracht van een Kindcentrum.
Mathelijne legt uit: “De basis van ieder Kindcentrum is gelijk.
Overal is er intensief peuter-kleuter contact om de peuters
te laten wennen aan het kleuteren. Er is veel overleg tussen
pedagogisch medewerkers en leerkrachten om kinderen de
beste kansen te bieden.”
Heleen vult aan: “Dit is niet alleen prettig voor kind en ouder
maar ook voor de leerkracht en pedagogisch medewerker. Het
kind voelt zich daardoor veilig en kan zich beter ontwikkelen.
Elk Kindcentrum heeft een eigen pedagogische visie. Per

Kindcentrum zitten daar nuanceverschillen in. Het Berenhuis
beweegt hierin mee.”
BLIJVEN ONTWIKKELEN EN VERBETEREN

‘Wij ontwikkelen ons als school en Kindcentrum constant”,
vertelt Ton. Elke dag proberen we onszelf te verbeteren, samen
met medewerkers en ouders. Bij Kindcentrum EigenWijs gaat
het richting een gezamenlijke medezeggenschapsraad voor
school en opvang, onderweg naar nog meer eenheid. “Bij de
Schatkist richten we ons de komende tijd op de 0 tot 6-jarigen
waarbij we niet alleen kijken naar de leeftijd maar ook naar de
ontwikkelingsfase van een kind”, aldus Heleen.
GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

Mathelijne zag de laatste jaren de onderlinge band tussen
school en kinderopvang groeien: “We doen steeds meer samen.
Neem carnaval, Sinterklaas en Kerst maar ook gezamenlijke
ouderavonden en thema-avonden. Ruim 1.100 kinderen
maken nu al gebruik van een van de Kindcentra van Stichting
Berenhuis en Cadans-Primair maar eigenlijk gun je ieder kind
een Kindcentrum.”

Stichting Kinderopvang Berenhuis I www.berenhuis.nl
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GRAVEN NAAR 		
HET

verleden

Enkele maanden geleden werden er ruim honderd Romeinse
munten opgegraven langs de oevers van de Aa. Dit riep de vraag
op of er al niet meer kostbaars in de BaMi-grond gevonden
is. En wat blijkt? Vooral langs de oevers van de rivieren die dit
gebied doorkruisen zijn tal van interessante vondsten gedaan.
Van urnen en munten tot zwaarden en sabels.
Tekst Erwin Frunt Foto’s De Plaets

Het gebied dat nu Berlicum en Middelrode omvat, is al duizenden jaren
bewoond door diverse stammen en bevolkingsgroepen. Op de hogere
zandgronden werden nederzettingen gebouwd waar we nu nog sporen
van terug kunnen vinden. Door de jaren heen zijn er op diverse plaatsen
opgravingen gedaan en daar kwamen interessante voorwerpen naar boven.
ZANDSTRAAT WAS GRAFVELD

In de hoge zandrug van de Zandstraat
hebben meerdere begraafplaatsen gelegen.
Deze zijn na de tweede wereldoorlog
grotendeels afgegraven voor onder
andere nieuwbouw in Den Bosch. Helaas
is dit gebeurd zonder goed archeologisch
onderzoek zodat er veel verloren is gegaan.
De kruik op de foto is vermoedelijk een
grafgift uit het begin van onze jaartelling. Veel
aardewerk is kapot gegooid omdat men dacht
dat er wel eens gouden munten in konden
zitten.
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UITBEELD

SPAANSE SABELS LANGS DE AA

Door de eeuwen heen is er ook flink wat gevochten in
en rondom ons dorp. De gevonden zwaarden en sabels
zijn hier een bewijs van. Zowel de Spaanse troepen als
de manschappen van Prins Frederik Hendrik hebben
tijdens de belegering van ’s-Hertogenbosch ook Berlicum
bezocht. In hoeverre er ook daadwerkelijk gevochten is
kunnen we niet meer achterhalen. Deze zwaarden en
sabels zijn omstreeks 1934 tijdens het graven van de
gekanaliseerde Aa in Middelrode uit de grond gehaald.
‘T HERSEND ALS OFFERPLAATS

Toen er enkele jaren geleden besloten werd om de Aa
weer te laten meanderen is er op diverse plaatsen nieuw
archeologisch onderzoek gedaan. Hierbij kwamen mooie
vondsten naar boven die een nieuw licht op het verleden
van de inwoners van Berlicum en Middelrode laat
schijnen. Bij ’t Hersend werd één speerpunt gevonden
die vermoedelijk ritueel in de grond is gestoken als offer.
Of dit nou een offer was voor de goden of een krijgsheer
uit lang vervlogen tijden, weten we niet. Het geeft wel
aan dat dit gebied al heel vroeg werd bewoond en wie
weet stammen diverse Balkumse en Mirroise families van
nu wel af van deze vroege bewoners.
Met medewerking van de archeologische werkgroep
Heemkundekring De Plaets. Wil je meer weten over de geschiedenis
van Berlicum en Middelrode kijk op de nieuwe website:
www.deplaets.nl
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”De
zwemles
DUURT NET ZO LANG
ALS HET

34 I bami

koffiedrinken”

CLUBKE

“Jullie staan zometeen alleen in het water”, roept trainster Jolande. Terwijl
de dames proberen hun kapsel netjes te houden voor de foto, veroorzaken
de heren een waterballet. Maar de vrouwen laten zich niet wegjagen door
wat gespetter. “Dat zouden ze willen!”
tekst Donna van de Ven foto Claartje ten Have

Het is een gezellige boel in zwemschool de Hoefsevonder. Elke dinsdagmiddag komen

Ook Gerard van den Hoven kwam

hier twintig waterliefhebbers samen voor een les Meer Bewegen voor Ouderen. Hun

aanvankelijk alleen mee voor zijn vrouw.

leeftijd varieert van begin 70 tot 86 jaar. Terwijl we wachten tot de camera niet meer

“Stien zwemt hier al 25 jaar. Ik zwom

beslaat – de temperatuur tikt de 35 graden aan – wordt er in het zwembad druk

zelf vroeger in het Brabantbad. Drie jaar

gesport.

geleden vond ik het tijd om mijn oude
hobby weer op te pakken. Het is zo

Grada van Daal is de veteraan van het stel. Ze zwemt al sinds het begin bij de

gezellig dat ik ben gebleven.”

Hoefsevonder, bijna 27 jaar. “Tot mijn 75e heb ik aquarobics gedaan. Toen dat te
intensief werd, ben ik overgestapt op deze lessen. Zwemmen is ideaal voor mijn
gezondheid, want zo blijf ik zonder pijn in beweging.”
OOK ‘KAAKTHERAPIE’

Soepel blijven is voor veel leden van dit clubke een belangrijke reden om mee te doen.
“Maar we krijgen ook kaaktherapie”, grapt een van de dames. En dat klopt, want tijdens
de oefeningen kletsen ze wat af. Na de les blijft iedereen zitten voor een kopje koffie.

‘We krijgen
hier ook

kaaktherapie’

“Het is zo gezellig dat ik er graag voor naar Berlicum kom,” zegt Corrie Beekman. Elke
week komt ze met de taxi uit Den Bosch om te zwemmen.
TIJD VOOR BALDADIGHEID

roddelblaadjes,

‘Eerst las ik
nu zwem ik mee’

Bert Bijl begon met zwemmen onder
therapeutische begeleiding. “In het begin
kon ik mezelf soms nauwelijks staande
houden. Maar na verloop van tijd merk
je dat je steeds beter meekomt. Nu,
negen jaar later, kan ik bijna alles.” Dat
blijkt, want de heren houden tijd over

RODDELBLAADJES

voor baldadigheid. Wie even niet oplet,

Joost van Putten vertelt hoe hij bij de zwemles verzeild raakte. “Mijn vrouw zwom hier

krijgt een plens water over zich heen of

elke week. In de tussentijd las ik wat roddelblaadjes. Ze vroegen steeds of ik mee wilde

wordt pootje gehaakt. “Een dolletje moet

doen, maar ik zat goed. Toch heb ik me over laten halen. Inmiddels is het zwemmen

kunnen toch?”, vindt Gerard. De anderen

voor mij heel waardevol geworden.”

knikken instemmend.
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IMPORT
‘BRABANTS MET EEN
VLAAMS HART’

&

Ze was hoogzwanger van haar jongste zoon Max, toen ze 8 jaar geleden in
Berlicum kwam wonen. Vertrokken uit het rumoerige Rotterdam naar het
gemoedelijke Brabantse land. Een stuk gezelliger en vriendelijker. Het voelde
direct goed volgens de Belgische Ellen Aloy (40).
Tekst Ardienne Verhoeven Foto Rita Dekkers

Ellen is geboren en getogen in Antwerpen, de koekenstad. De

‘IMPORTBRUIDJE’

Nederlandse Mark studeerde destijds in Antwerpen en had

“Getrouwd zijn we niet, maar wel al negen jaar verloofd. We

een relatie met haar vriendin. Toen Ellen hem jaren later op de

vinden het een romantisch idee om verloofd te zijn. Hij noemt

Groenplaats in Antwerpen onverwacht weer tegenkwam, sloeg

mij wel eens zijn importbruidje.”

plotseling ‘klets pats boem’ de vonk over. “Een maand later

Voor het werk verhuisden zij naar Rotterdam. Zelf had Ellen

woonde hij bij mij in huis en hij is nooit meer vertrokken.”

werk gevonden bij MSC, in de scheepvaart. “Mijn kennis van de
Franse taal zorgde ervoor dat ik de verschepingen naar Afrika
mocht regelen. Rotterdam beviel goed, maar het was geen
ideale plek om kinderen op te voeden. Na zes jaar vertrok het
gezin uit de havenstad en kwam het in Berlicum terecht.
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& EXPORT
‘BARCELONA HEEFT MIJ
RUST GEGEVEN’

Robin van den Tillart runt samen met haar vriend Joris Fietstours Barcelona.
Steeds meer mensen uit BaMi weten haar te vinden, maar ook zij is haar
geboorteplaats nog niet vergeten.
Tekst Erwin Frunt Foto Robin van den Tillart

Robin is op veel plaatsen in de wereld geweest en haar reislust

SETTELEN IN BARCELONA

is nog lang niet verdwenen. “Toen ik tijdens een studiereis in

“Tijdens een van mijn reizen ontmoette ik Joris. Na een aantal

Maleisië alleen op pad ging had ik het meteen door; dit past bij

mooie reizen samen besloten we ons te settelen in Barcelona.

mij. Het ultieme vrijheidsgevoel en een grote ontdekkingstocht

De Spaanse taal en cultuur hebben me altijd getrokken.

van culturen, mensen, religies en mezelf. Al snel ging ik in mijn

Plus, het is maar twee uur vliegen naar Nederland, waardoor

eentje terug naar Azië om door India, Nepal en Bangladesh te

ik mijn vriendinnen en familie gewoon kan blijven zien. We

reizen.”

vliegen regelmatig op en neer. Dat is superleuk en voor mij erg
belangrijk.“
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MET ONS TEAM VAN
VAKMENSEN ZORGEN
WE ERVOOR DAT UW
BOUW ZORGELOOS
VERLOOPT!

Nieuwbouw, verbouw, renovatie, loodsen, onderhoud, interieur?
Wij zorgen voor uw totale bouwproject! Van planontwikkeling,
advisering, bouwaanvraag tot en met de uitvoering en oplevering
van uw bouwproject. We denken met u mee en kwaliteit staat
altijd voorop!
Koolhof 30
5258 TD Berlicum
06 46 22 60 24 / 06 53 86 00 42
info@aannemersbedrijfwijnen.nl

www.aannemersbedrijfwijnen.nl

10 jaar Achter ‘t Fornuis

jubileumactie

7 en 28 april
aanschuiven voor € 10,00

2-gangen lunch incl. een glas wijn
en een amuse.

Nieuw bij Achter ‘t Fornuis!

Aanschuiven voor een heerlijke lunch op
elke eerste en laatste zondag van de maand
3 gangen incl. een glas wijn
€25,00 p.p.

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

IMPORT
TAAL

“Ik werk nu alweer een aantal jaar bij de Avans Hogeschool in Den Bosch”, zegt Ellen.
“Ik heb een hele plezante baan, geen dag is hetzelfde.” Ze is er een Vlaamse tussen
de Brabanders. “De collega’s nemen mijn woorden en uitspraken over, ze gaan ermee
aan de haal. Maar na een weekendje Antwerpen, verstaan ze mij een paar dagen niet
meer.”
Vlaanderen lijkt op Brabant, maar is toch ook anders. “In de Vlaamse taal gebruikt men
vaak de u-vorm. Mijn zoon Tom zegt u tegen mij, tegen zijn vader zegt hij ‘jij’. Hij voelt de
finesse van de taal goed aan. Dat is zo gegroeid.” Maar soms is taal ook verwarrend: “Ik
ga door”, zei Ellen tegen haar collega’s aan het einde van haar werkdag. “Zij dachten dat
ik ging doorwerken, terwijl ik bedoelde: ervandoor gaan, door de deur, doorgaan naar
huis. Ik denk dat zij mij wel vaker niet begrijpen, maar dan doen ze gewoon alsof.”

‘Hij noemt mij
wel eens zijn

importbruidje’

MONDIGER

“Wat opvallend is? De omgangsvormen. Belgen zijn vaak introvert, indirect en lastig in te
schatten. Nederlanders zijn duidelijker, maken gemakkelijk contact. Cliché, maar waar.
We kunnen veel van elkaar leren. De Belgen moeten nu ook maar eens gewoon zeggen
wat ze bedoelen.”
“Mijn vader zei: ’Als je ooit weer in België gaat wonen, zal jij je toch weer moeten
aanpassen’. Hij heeft gelijk, ik ben mondiger geworden, ik kom nu voor mezelf op. Ik
ben een beetje Brabantse geworden, maar voor altijd met een Vlaams hart.“

MULTICULTURELE STAD

“Barcelona heeft alles. Op één dag kun je het strand, het oude centrum en de bergen
bezoeken. De stad is compact maar heeft zoveel te bieden. Het bruist dag en nacht.
Daarnaast vind ik als reiziger het internationale karakter interessant. Ik woon in de
multiculturele wijk Raval, waardoor ik nog altijd een beetje het gevoel heb op reis te zijn
in Azië of het Midden- Oosten.”

‘Bij een leuke
maken we
nog altijd een

groep
vreugdedansje’

FIETSEN IN BARCELONA

“Fietsen in Barcelona was al populair, maar voor een kleinschalig, persoonlijk
fietstourbedrijf bleek nog voldoende ruimte. Budget hadden we nauwelijks maar door
creatief te denken en er vele uren in te stoppen, is ons bedrijf de afgelopen jaren flink
gegroeid. Nu verzorgen we vrijwel iedere dag fietstours, zelfs in het laagseizoen. Iedere
tocht is een nieuw avontuur, dat blijft leuk. Bij een bijzondere aanvraag of een leuke
groep maken we nog altijd even een vreugdedansje.”
MEER DAN ONDERNEMEN

“Afgelopen jaar stond voor mij ook in het teken van netwerken en de taal leren.
Hierdoor voelt de stad echt als mijn thuis. Zoals ik in Berlicum de mensen in de winkels
ken, zo ken ik ze ook in Raval. Komende tijd zit ik hier lekker op mijn plek. Barcelona
heeft mij tevredenheid en rust gegeven.”

TOEKOMST
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e
i
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Muziek is belangrijk. Of het nou vrolijkheid,
troost, melancholie of rust biedt. Wij spraken
vijf jonge muziektalenten die in tijden van
subsidieleed blijmoedig de toekomst
tegemoet musiceren.
tekst Nieke van Broekhoven foto’s Andrea Tibosch

bami I 41

Vincent Verstappen

12 JAAR

“Door mijn vader luisterde ik altijd al
rockmuziek, zoals Guns N’ Roses en
Metallica. Slash is mijn held en door hem
wilde ik gitaar spelen.

Voor mijn zesde verjaardag kreeg ik een
gitaar en mocht ik op les bij Huub van
Pinxteren. Het zijn altijd gezellige lessen
en ondertussen leer ik ook echt goed
spelen. In het begin moest ik de basis
oefenen. Dat was even lastig, want ik wist
niet waar alle vakjes en snaren zaten. Nu
weet ik het uit mijn hoofd en speel ik ook
elektrische gitaar. Ik mag zelf de liedjes
kiezen, dus ik speel echt de muziek die
ik mooi vind. Ik hoef niet persé beroemd
te worden maar wil misschien wel ooit
in een bandje. Optreden doe ik graag.
Ik heb dit weleens gedaan op school en
ik heb een aantal keer, spelend bij de
ingang van de Jumbo, geld ingezameld
voor bijvoorbeeld Serious Request.’’
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Frode Voets
14 JAAR

“Twee jaar geleden ontmoette ik op vakantie
een meisje dat ukelele speelt. Ik heb ooit
viool gespeeld maar dit leek mij leuker.
Ukelele lijkt op een kleine gitaar, maar heeft
maar vier snaren en andere akkoorden.
Sinds een half jaar heb ik het mijzelf geleerd
via een lesboek en YouTube-filmpjes. Ik
oefen zo vaak als ik kan, maar nu ik wat
drukker ben met school, nog zo’n drie keer
per week. Soms hoor ik een leuk liedje en
dan zoek ik de akkoorden op. Dit kan een
‘Top 40’-nummer zijn, of iets van een Disneyfilm. Tijdens de vakantie heb ik opgetreden
met een vriendin, die zonder dat we het van
elkaar wisten, ook ukelele speelt! Ik zou dit
instrument zeker aanraden, want het is
best makkelijk en het helpt als ik mij even
niet fijn voel. Ik ga er zeker mee door.
Misschien word ik ooit wel ukelelelerares.’’
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Pien van der Pas
9 JAAR

“Doordat mama saxofoon speelt en
papa trompet wilde ik ook een
instrument leren spelen. Drie jaar
geleden begon ik met pianoles bij Ruud
Bouman van Médèz, die altijd lacht. Mijn
ouders vinden het knap dat ik dit kan,
maar ik vind het eigenlijk best makkelijk.
Thuis moet ik wel oefenen, dat doe ik op
een piano die al 100 jaar oud is!

Mijn favoriete muziek is Ariane Grande
en rapmuziek, maar dat is niks voor
de piano. ‘The Nights’ van Avicii en de
muziek van tekenfilm Vaiana wil ik wel
ooit leren spelen, maar dat is nu nog te
moeilijk. Ik heb zeven keer opgetreden
tijdens voorspeelavonden en zelfs voor
Sinterklaas. Toen had ik wel even kriebels
in mijn buik, maar het was wel erg leuk.
Mijn wens is ooit piano te spelen en
tegelijkertijd te zingen voor een groot
publiek, zoals in Den Durpsherd of
misschien zelfs wel bij The Voice!’’
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Froukje Nijssen

Noor Remmers

10 JAAR

9 JAAR

Noor: “Ik mocht kiezen tussen klarinet en saxofoon. De tonen

grote notenboek. We kunnen al ‘Opzij, Opzij’ en ‘Middenin de

van de klarinet klinken vaak een beetje zielig, dus koos ik voor

Winternacht’ spelen.’’

saxofoon. Dat klinkt mooier en is stoerder. Het is wel lastig want

Noor: “We hebben laatst opgetreden tijdens de kerstmarkt in

je kan er heel veel noten mee blazen. Wel 30 ofzo! Je kan er

Den Durpsherd. Dat was best spannend, maar toen ik er stond

zelfs een stoomboot mee nadoen.’’

was het leuk.’’

Froukje: “En een conducteursfluitje! Noor en ik moeten altijd

Froukje: “Ik was eigenlijk niet zenuwachtig, omdat mensen in- en

lachen als één van ons de verkeerde noot speelt. Onze meester

uitliepen. We raden saxofoon spelen zeker aan, maar niet aan

Ludwig Attevelt is een leuke leraar en haalt de liedjes uit ons

iedereen, want het moet wel speciaal blijven.’’
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DAN KUN
JE WEER
VOORUIT!
COMPUTER HELPDESK / ONDERSTEUNING / VERKOOP
BIJ JOU IN DE BUURT

Tel: 073-8512083
Mail: info@pcrolin.nl
Brugstraat 47
5382JC Vinkel

GROOT
ASSORTIMENT
VOORJAARSBLOEIERS

zomergoed - vaste planten
heesters - potgrond - bemesting
en nog veel meer!
Van april t/m juni zijn we
maandag t/m zaterdag
geopend! (9.00 - 17.00 uur)

In mei
alle zondagen
geopend!
11.00 - 16.00 uur

Loofaert 61, 5258 SN Berlicum 073-5031443 info@groencentrumberlicum.nl

www.groencentrumberlicum.nl

Buurtwhatsapp

DE

OF

tekst Annette Francois foto’s Teis Albers
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‘Het is de
bedoeling
dat we elkaar

waarschuwen
bij bedreigende
situaties’
Langs de toegangswegen van Berlicum en Middelrode en op strategische punten
staat sinds drie jaar een bord: Attentie whatsapp buurtpreventie. Dit moet mensen
met verkeerde bedoelingen ertoe brengen de dorpen te mijden. Het betekent
ook dat iedere straat is aangesloten bij een buurtwhatsappnetwerk. “Berlicum en
Middelrode zijn dicht,” zegt coördinator Rien van den Boom tevreden.

Zoals dat soms gaat, ontsprongen die buurtwhatsappgroepen

ONVERWACHTE GETUIGEN

ongeveer tegelijkertijd op verschillende plaatsen. Er waren

Vroeger ging de politie na een misdrijf de deuren langs.

al straatswhatsappen waarin bewoners van alles met elkaar

‘De buurt kijkt mee,’ gaat heel vaak op in woonwijken. Een

deelden. Ook waarschuwingen gaf men door. Maar was

werkvertrek dat uitkijkt op de straat, slapeloze nachten die

de aandachttrekker eenmaal de hoek om, dan keken de

mensen het bed uit laten gaan, een vreemd geluid: er wordt

deelnemers niet meer mee.

vaak naar buiten gekeken. En zo zijn er onverwachte getuigen

“Dat kan beter,” was de gedachte en initiatiefnemers

van zaken die niet in de haak zijn.

richtten groepen in groter verband op. Gemeente en politie
ondersteunden hen en samen zochten ze naar een manier

“Het is de bedoeling dat we elkaar waarschuwen bij gevaarlijke

alle straten erbij te betrekken. “Echt ons dorp,” zegt Rian van

en bedreigende situaties,” zegt Van den Boom, “We willen

den Broek (Dianastraat en omgeving). “Er zijn hier altijd zoveel

allemaal veilig wonen. Recente gebeurtenissen bewijzen dat we

mensen warm te krijgen voor iets. Heel opvallend.”

succes hebben.”
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KABOUTERTJES

FILMPJE

Hij vertelt over het bosje aan de Westakkers waar peuters en

Ernstiger baldadigheid kwam voor op de provinciale weg.

kleuters van kabouter naar kabouter dribbelen tijdens hun

Diverse autospiegels werden van de auto’s afgetrapt door een

wandelingetje. Op een dag was er een waar slagveld aangericht

jongen op een brommer. Een oplettende buurvrouw maakte

onder de puntmutsen. Alles was kapotgeslagen en de ouders

een filmpje van deze vandaal en zette het op Facebook.

werden op de app gewaarschuwd maar even weg te blijven

De buurtwhatsapp maakte er gebruik van en schakelde het hele

om de kinderen dit verdrietig schouwspel te besparen. Een

netwerk in. Het signalement werd snel herkend.

ooggetuige had vier baldadige jongens van een jaar of tien

De politie onderzoekt of hem het volspuiten met purschuim van

de bosjes uit zien komen. Die gaf het door aan de beheerder

de auto-uitlaten en zelfs de uitgang van een cv-ketel ook aan te

van haar groep. Deze deelde het op zijn beurt weer met zijn

rekenen is.

collega’s en zo werden binnen de kortste keren de dadertjes
achterhaald. Met hun ouders hebben ze de boel opgeruimd en
de spaarpotten gingen ondersteboven voor nieuwe kabouters.
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Luid samen met het
Aa-land het voorjaar in!
Langs de rivier de Aa tussen Veghel en Den Bosch is er veel te beleven. Tientallen
ondernemers in het groen kunt u ontmoeten op het evenemententerrein van de
streekwinkel Valenkamp in de kruisstraat (Rosmalen).
Zo zijn er veel streekproducten, zoals vlees, lokaal bier, wijn en boerderij-ijs te
vinden uit alle dorpen in deze regio. Volwassenen kunnen zichzelf trakteren op
een lekker drankje op het terras, of u trakteert de kinderen op een tocht door
het blotenvoetenpad. Door diverse optredens is er de hele dag “levende”
muziek te beluisteren.
Voor jong én oud heeft u gratis toegang.
Voor meer informatie over de Aa-land
ondernemers kijkt u op: www.aa-land.nl

“Lan
on
al

Open dag

zondag 7 a
p

11.00 - 17

ril

.00 uur

Evenemen
te
Valenkamp nterrein streekwink
el
, kruisstraa
t (Rosmale
n)

‘Als er

vreemde zaken

worden doorgegeven,
ga ik er op af’

NETWERK

Berlicum en Middelrode zijn verdeeld in 44
whatsappgroepen met elk een beheerder. Zij komen
twee keer per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen
en hebben een eigen whatsappgroep. Grote wijken zijn
opgesplitst in kleinere om de informatie relevant te laten
zijn. “Het heeft niet altijd zin zaken door te geven aan
straten die verder van ons weg liggen”, zegt Martin Tibosch
(Beekstraat en aangrenzende straten). “Wij overleggen wat
we door willen spelen aan de groep die onder ons valt.
Ook krijgen we maandelijks een verslag van de wijkagent
en we bekijken wat we daarvan op de app zetten.” Zijn
betrokkenheid gaat verder. “Als er vreemde zaken worden
doorgegeven, ga ik er op af. Laatst werd er in de buurt een
busje zonder logo gesignaleerd met mannen die overal
aanbelden. En dat om 20.30 uur in de avond. Verschillende
ongeruste meldingen kwamen binnen. Ik ben erop
afgestapt en heb gevraagd wat de bedoeling was. Ze waren
op dit vreemde uur abonnementen aan het werven. Via de
app kon ik iedereen geruststellen.”
GRAPPEN EN GROLLEN

Helaas wordt de buurtapp ook misbruikt. Wijkbewoners
willen al dan niet in een melige bui hun grapjes erop zetten.
Of ze reageren op alles wat er voorbij komt met medeleven
of tot discussie bereid. Een nieuwjaarswens lokt talloze
andere wensen uit. Maar die ontvangt dan ook iedereen.
Het lijkt of sommige straten daarvan meer last hebben dan
andere. De reactie van sommige geïrriteerde deelnemers
blijft niet uit. Vaak melden verschillende personen zich
demonstratief af na een - in hun ogen - flauwe actie.
Beheerders wijzen op het verkeerde gebruik en sommige
spreken de mensen er persoonlijk op aan. Rian van den
Broek: “Als mensen zich afmelden, vraag ik ze om de reden.
En veel komen er weer terug.”
“Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de app voor dat soort
dingen te gebruiken. Je schiet zo je doel voorbij,” betoogt
Van den Boom. “Je moet er alleen informatie opzetten waar
je iets mee kunt. Maar het gaat inmiddels een stuk beter.
Afmeldingen zijn er de laatste tijd veel minder.”
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Wij zijn gespecialiseerd in
uw hypotheek

HEKEN

HYPOT

GEN

ZEKERIN

/ VER
BEHEER

/ RISICO

Heb je vragen over:
Verbouwingshypotheek
Seniorenhypotheek
Aﬂosvormen

Maximale hypotheek en je
bijbehorende maandlasten
Overbruggingshypotheek

We staan voor je klaar.
Bij ons heb je één aanspreekpunt!
www.vanderdoelen.nu

Afspraak maken?
073 303 53 03 / 06 1237 1020
Vragen? Loop gerust even binnen. Kerkwijk 7, 5258 KA Berlicum
KvK 73048933

‘Naast de

preventie- apps
zijn er
sociale apps

WEGGELOPEN POESJES

Er werden veel poesjes vermist de afgelopen drie jaar. Dat werd
vermeld op diverse apps, vaak gevolgd door: ‘O, wat erg’ of ‘Ik
heb wel een kater gezien’. “Voor die meldingen hebben meer

opgericht’

wijken een oplossing gevonden,” zegt Elise Schuh (Haashoeve).
“Naast de preventie-apps zijn er sociale apps opgericht.
Daarin wordt gevraagd om een oppas of zijn er bij voorbaat
verontschuldigingen voor een luidruchtig feestje. En ook de

OVERSPANNEN

poesjes worden hier vermeld. Veel minder buurtgenoten zijn

De oplettendheid leidt wel eens tot overspannen reacties.

hierbij aangesloten, maar het voorziet wel in een behoefte.

Men dicht eerbare leveranciers een bepaalde bedoeling toe.

De buurtpreventie-app blijft zo gespaard.” Zij vertelt dat ze

Onschuldige passanten worden aangezien voor verdachte

de groepswhatsapp de meest simpele manier vindt om heel

figuren. In een wijk kwam een melding binnen: “Verdacht

veel mensen in korte tijd te bereiken. “Je hebt zo overal ogen.

bellende persoon. Blauwe spijkerbroek en blauwe jas. Donker

Als een auto in Middelrode gestolen wordt, kan het al via de

krullend haar.” Even later volgde een pingeltje van een

beheerdersgroepen bekend zijn voordat hij in Berlicum is.”

buurtgenoot: “Dat ben ik!” Tja, al doende leert men.
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AL 50 JAAR EEN SOLIDE BEDRIJF WAAROP U KUNT BOUWEN!

woningbouw

utiliteitsbouw

waarop wij snelheid koppelen aan kwaliteit. En dat u op ons kunt bouwen, is helder. Bij

renovatie & onderhoud

hallen & loodsen

Steenbergen is afspraak afspraak. Een moderne organisatie, met een ‘klein kantoor’ en een

timmerwerken

inbraakpreventie

Het is een eenvoudige zin die precies zegt waar wij voor staan. Solide, door de manier

groot team van vakmensen, dat opdrachtgevers in heel Nederland bedient.

Steenbergen is een erkend bouwgarant aannemer met VCA certificering.

Milrooijseweg 41
Berlicum

073 503 25 27
info@steenbergen-bouw.nl

Bezoek onze website
www.steenbergen-bouw.nl

OP KAMERS

‘Atje Berlicum’

KLINKT ER SOMS
DOOR DE KROEG
tekst Marenna van Reijsen foto Claartje ten Have

De eerste afspraak met student Sjoerd van der Heijden (22)

Tilburg University ging hij op kamers en werd hij lid van

gaat niet door: ”Ze komen een nieuwe bar installeren in

roeivereniging TSR Vidar. Hij roeide de twee verplichte

mijn studentenhuis en ik wil helpen.” De nieuwe bar is van

wedstrijden en liet de roeispanen verder met rust.

Grolsch. ”Financieel veel gunstiger dan de vorige deal met
Bavaria.” Maar, relativeert Sjoerd meteen: ”Bier is bier.”

WIL NIKS MISSEN

Enthousiast vertelt hij over zijn keuze voor een
De tap - blinkend gepoetst - gaat gemiddeld twee keer per

studentenvereniging: ”Ik heb er leuke mensen leren kennen,

week open, het bier tappen ze in kannen voor op tafel. ”Is

ben actief als barman en in commissies. Ook uit Berlicum

toch veel gezelliger dan steeds een glaasje.” De bar toont als

komen studenten bij ons, ’Atje Berlicum’ roepen we dan als

een van de schoonste plekken in huis.

we proosten. Eigenlijk wil ik niks missen op de vereniging, dat
is weleens lastig als je ook moet studeren. Maar ik weet nu al

TWEE WEDSTRIJDEN

dat ik vrienden voor het leven heb gevonden bij mijn dispuut

In Berlicum woont Sjoerd met zijn ouders en broer. In

Plus est Bibendum.”

Tilburg deelt hij een dispuutshuis met zestien jongens.
”Er is hier altijd wel iemand om mee te chillen in onze

HOND EN KOELKAST

gemeenschappelijke ruimte. Op mijn kamer ben ik vooral

Tilburg vindt hij niet de allerleukste studentenstad. “Ik heb

om te slapen.”

er voor gekozen omdat de stad niet zo massaal is en dichtbij

Sjoerd bleef in zijn eerste studiejaar in Berlicum wonen.

Berlicum ligt. Want ook al ben ik er niet elk weekend, thuis in

In het tweede jaar van zijn studie Econometrie aan de

Berlicum zijn de hond en de volle koelkast!”
bami I 55

ideale
combinatie
VAN LEVENDIGHEID

’DE

EN RUST’
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BINNENBLIEKEN

Choly van Grinsven en Cas van der Walle woonden in Oud Empel in een
zelfgebouwd huis, met prachtig uitzicht op de Maas. Na jarenlang in de
stad te hebben gewoond, Cas in Den Bosch en Choly in Amsterdam,
wilden ze toch graag weer wat minder afgelegen wonen voor zichzelf en
hun 3 kinderen, het liefst in een karakteristiek huis. De zoektocht ging
van Amsterdam via centrum Den Bosch langs omliggende dorpen, maar
ze vonden niet wat ze zochten. Net op het moment dat ze besloten niet
verder te kijken, zag Cas op Funda het huis dat voldeed aan alle wensen.
Ze werden op slag verliefd op dit familiehuis met een rijke geschiedenis.
tekst Nanneke van Drunen foto’s Edith Verhoeven
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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
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Cas is nieuwsgierig naar de geschiedenis van het huis. Wanneer
we hem benaderen om mee te werken aan ‘Binnenblieken’, aarzelt
hij, maar de nieuwsgierigheid naar het verleden van het huis wint
het. Dat komt goed uit. De opa en oma van redacteur Nanneke
woonden met hun gezin in een deel van het huis en haar ome Tien
Swartjes (87) komt graag naar Berlicum toe om erover te vertellen.
Na 72 jaar zet hij weer voet in het huis dat ooit zijn thuis was.

‘Hij zet na
72 jaar

weer voet in
het huis’

VOORGEVEL ‘OMGEVALLEN’

“Vroeger waren het drie huisjes en volgens mij zat onze voordeur
aan de voorkant”, zegt Tien nadat hij aanbelt. En er was ook nog een
smederij tussen de Gouden Leeuw en de drie huisjes. Dat bevestigt
Cas als we even later aan de keukentafel zitten. “Midden jaren ’70
veranderde de toenmalige bewoner de drie huisjes in één grote
woning. Hij wilde de voorgevel slopen om het huis naar achteren,
iets verder van de weg af terug te bouwen, maar dat mocht niet
van de gemeente. Het aangezicht met de drie voordeuren moest
behouden blijven. Toen de voorgevel tijdens de verbouwing ‘omviel’,
moest het in originele staat worden teruggebouwd op dezelfde
plek. Met pijn en moeite mocht er aan de zijkant van het huis een
voordeur worden gemaakt.”
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DUITSERS EN ENGELSEN IN HUIS

Tien graaft in zijn geheugen: “Wij woonden hier van
1938 tot en met 1947. Zeven personen in dit huis,
vijf bij de buren en drie daarnaast. Het laatste huisje
was ‘de slettebalie’ waar de Duitsers regelmatig ‘op
de koffie kwamen’. Bij ons in de voorkamer - daar
waar nu die trap bij de balustrade staat- sliepen
Duitsers op doortocht. Die pikten gewoon je huis
in. Na de bevrijding lagen er Engelsen in datzelfde

‘Het aangezicht
met de

drie voordeuren

moest behouden
blijven’

kamertje. Drie of vier mannen, die met slaapzakken
op de grond sliepen. Op de plek waar nu het linker
dakraam zit, sloeg in de oorlog een granaat in. In
1944 evacueerden we te voet naar Den Bosch. Ter
hoogte van Coudewater zei ons mam ‘Jan, ik ben vergeten de deur te sluiten’. Waarop ons pap zei dat ze
dat goed had gedaan. Die Bosschenaren mochten
hier gratis jatten. Doordat ons mam de deur niet op
slot had gedaan was die bij terugkomst nog intact.
Die van de buren - die wél op slot zat - was ingestampt. Net na de oorlog zaten we op een dag aan
de keukentafel. Ons mam was koeken van eiermeel
aan het bakken toen we een ontploffing van een
granaat hoorden. ‘Daar ging er wir inne’, zei ons pap.
Twee uur later hoorde hij dat het zijn eigen zoon
betrof. Hij werd gek.”
Verzonken in gedachten loopt Tien door het huis en
zichtbaar herleven geesten uit het verleden. Samen
aan de keukentafel drinken Tien en Cas een kopje
koffie, het was en is een bijzondere plek.
EEN PARADIJS

De keuken is de favoriete plek van Cas in huis. “Lekker op vrijdagavond borrelen met vrienden of familie.” Choly vult aan: “Zelf vind ik de werkkamer ook
een heel fijne ruimte, maar eigenlijk is het hele huis
fijn en zit het ontzettend goed in elkaar, we zouden
het zelf niet anders gebouwd hebben. Het was hartje zomer toen we hier voor het eerst kwamen kijken.
We liepen nog geen minuut in de tuin toen we elkaar
in de hand knepen en wisten: dit is wat we zochten.
We hoefden het huis eigenlijk niet eens meer van
binnen te zien, maar werden
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GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

TEGELWERK

Marcel Verhagen

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

Werststeeg 16, Berlicum

t: 073 503 3432

m: 06 5386 1550

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL
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ook daar meteen verliefd op. Wat we
heerlijk vinden, is dat we middenin het dorp
tussen twee kroegen inzitten. Sommige
mensen zouden daarvan gruwelen maar
wij houden ervan – een beetje leven in de
brouwerij past bij ons. Als bonus hebben
we een diepe tuin waar je de stilte kunt
ervaren. Dit huis is de ideale combinatie
tussen levendigheid en rust. Wel wilden
we zeker weten dat we in de tuin niet in de
bitterballenlucht zouden zitten, maar dat
bleek niet het geval. We wilden graag kennis
maken met de bewoners. Eric en Rosalie
stonden meteen open voor een gesprek,
wat een leuke ontmoeting werd. Zij vonden
het ook fijn dat dit een familiehuis bleef.
Ze hebben hier twintig jaar met ontzettend
veel plezier en liefde voor het huis en de
plek gewoond en dat voelde je. We waren zo blij toen we hoorden dat de koop
doorging.”

‘We wilden zeker
weten dat we in
de tuin niet in de

bitterballenlucht
zouden zitten’

KIPPENHOK

Cas, Choly en hun drie kinderen wonen
sinds juli 2017 in het huis. Veel hoefden ze
er niet aan te doen. “We braken de oude
schouw af en hebben er een kleine haard
voor in de plaats gezet. Daarnaast hebben
we de vloer lichter gemaakt, net als de
muren.
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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

Meer was niet nodig, het huis was al
prachtig”, zegt Choly. “Ik ben de binnendienst,
Cas de buitendienst.” Cas lacht: “Ik vind het
heerlijk om in mijn kloffie buiten te werken.
Toen ik in de tuin bezig was, kwam er een
kippenhok tevoorschijn. Daar scharrelen
nu kippen en konijnen in rond. De kinderen
moeten meehelpen in de tuin. Ze hebben
allemaal een eigen overall en handschoenen.
Onze oudste zoon is fan van Freek Vonk. Hij
haalt in deze tuin zijn hart op. Als je mag opgroeien met een appelgaard in de tuin, wat
heb je dan nog te klagen?”

‘Als je mag
opgroeien
met een

appelgaard
in de tuin,

wat heb je dan
nog te klagen?’
GRIJS VERSUS WIT

“Ik wist meteen dat dit huis niet wit, maar
donkergrijs moest zijn”, zegt Choly. “Dat
oogt rustiger en we vinden het chiquer. De
schilder vroeg of we het wel zeker wisten. Ja!
Na de verfbeurt kreeg de vader van Cas, die
al lang in het dorp woont diverse telefoontjes
van mensen die hun mening over de kleur
gaven.” Choly lacht; “Ja, dat is wel even wennen aan een dorp.” De reacties varieerden
van ‘waanzinnig mooi’ tot en met ‘hoe haal je
het in je hoofd’. ”Er zijn nog meer verbouwplannen voor de toekomst, maar eerst deze
zomer trouwen in onze eigen tuin, er is geen
betere plek dan hier!”
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We gaan beginnen!
Start bouw juni 2019

Onlangs is de omgevingsvergunning voor de realisatie van
het appartementencomplex onherroepelijk geworden.
En zijn er voldoende appartementen verkocht om te gaan
starten met de bouwwerkzaamheden. De start van de bouw
is gepland in juni 2019. Het is natuurlijk afhankelijk van veel
factoren maar de huidige prognose is dat het complex in het
derde kwartaal van 2020 wordt opgeleverd. Na een grondige
selectie onder aannemers is door de BL Huisvesting gekozen
voor aannemer Bouwbedrijf Van der Heijden uit Schaijk.

Verkoopinformatie

Bouwbedrijf Van der Heijden

aanhetplein.nl

Met de keuze voor Bouwbedrijf Van der Heijden is men

Bernheze makelaars
& adviseurs

verzekerd van kwaliteit. Van der Heijden is een familiebedrijf

T 0413 - 243 818
Makelaar073

T 073 - 820 07 30
Initiatief en ontwikkeling

www.blhuisvesting.nl

dat reeds 125 jaar veel ervaring heeft met de realisatie van

Appartementen

nieuwbouw appartementencomplexen. Het bouwbedrijf is

Er zijn nog ruime appartementen en exclusieve

aangesloten bij het Woningborg garantie-instituut.

penthouses met een mooi formaat en bijzondere indeling

Het bouwbedrijf heeft eigen kopersbegeleiders die kopers

beschikbaar vanaf € 359.000 v.o.n.. Schrijf je nu in op

vakkundig gaan voorzien van adviezen en de komende

https://www.aanhetplein.nl/verkoopinformatie of neem

periode gaan begeleiden in de verdere vormgeving van

voor meer informatie contact op met Bernheze makelaars

het appartement en begeleiden bij alle keuzes die gemaakt

& adviseurs T 0413 - 243 818 of Makelaar073,

dienen te worden.

T 073 - 820 07 30.

www.aanhetplein.nl

GRUTS

de hele week

‘WE LEVEN
TOE NAAR DE ZONDAG’

Zelf moest ik op YouTube opzoeken wat een bakkenist nu precies doet. Iets
in de motorsport, dat wist ik wel, maar wat precies? En dan zit je op een
ochtend ineens om de tafel met een laconieke meervoudig kampioen in
deze tak van sport en twee stuiterende aanstormende talenten.
“Het is een onderbelichte sport en verdient veel meer aandacht!”
zegt Moreno Hoesen (22), een van hen, vurig.
Tekst Annette Francois Foto’s Koen de Haas & Bakkiepix
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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

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

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

Zijn grote voorbeeld en inspirator is Henry van de Wiel (52),
zesvoudig Europees kampioen en eenmaal tweede op het
WK. Al 35 jaar beoefent hij deze sport met ziel en zaligheid. Hij
bemant het zijspan van de motor en bepaalt hoe snel de rijder
door de bochten gaat. Zijn lichaam hangt balancerend meer
buiten het ‘bakkie’ dan erin. En dat vraagt heel veel timing en
kracht. “Een bakkenist moet fysiek en qua conditie boven de
rijder staan”, zegt hij.
ZWAAR

“Het is gruwelijk zwaar”, beaamt zijn zoon Aivar (18) met
glinsterende ogen. “Maar wij hebben er alles voor over. Tussen
oktober en december drinken we wel eens een biertje, daarna
niet meer. We letten op onze voeding en krijgen personal
training op kracht, souplesse en conditie. De hele week leven we
naar de zondag toe.”
Ze crossen op verschillende banen in binnen- en buitenland.
En hoewel de kring supporters minder groot is dan bij andere
sporten, is hij wel heel hecht. Iedereen kent elkaar. Ga je één
keer kijken, dan ben je verkocht, volgens de heren.

plaatsten ze een springschans en om de beurt waren ze rijder
en bakkenist. Henry stelde een helm verplicht, toch waren er
altijd ontvellingen en blauwe plekken op de lijfjes te vinden.
Aivar was er altijd al van overtuigd dat hij in zijn vaders
voetsporen wilde treden en hij begon op zijn vijftiende met de
wedstrijden. De ouders van Moreno waren er niet zo happig
op om hun zoon toestemming te geven. Totdat hij zomaar voor
de lol meeging op een trainingskamp in Spanje en daar in het
zijspan terecht kwam. Toen was hij helemaal om.
BLESSURES

En nu stopt Henry ermee. “Het is goed geweest”, zegt hij. “Het
vergt veel van je lichaam. Knieën en schouders slijten en voor
een bakkenist ben ik al oud. Ik ben nog een seizoen doorgegaan,
omdat ik de weg vrij wilde maken voor Aivar. Die volgt mij nu op
en ik ga hem begeleiden.” Op dit moment herstellen ze alle drie
van een blessure. Henry had een gebroken voet, Aivar brak zijn
pols op drie plaatsen en Moreno’s meniscus scheurde af. Toch
halen ze de schouders op bij de vraag of het niet gevaarlijk is.
Henry: “Bij elke sport gebeurt wel wat. Het hoort erbij.”

VAN JONGS AF AAN

Aivar en Moreno zijn neven en van jongs af aan onafscheidelijk.
Ze kregen als jochies een
fietsje waaraan een zijspan
was geknutseld. Dag in dag uit
legden ze het parcours in de
straat af. Aan het begin ervan

‘Een bakkenist
moet qua
conditie boven
de rijder staan’
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JONGE MENSEN, GROTE DROMEN

Geen
woorden
MAAR DADEN
Sergeant-majoor Pascal nodigde Henri van der Donk (13) uit voor een bezoek
aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Overweldigd door de
indrukken kon Henri op de bewuste dag bijna geen woord meer uitbrengen.
‘Dit was toch wel een dagje om niet snel te vergeten’, zei hij, weer een beetje
bij zinnen, vanaf de achterbank op de terugweg naar huis.
Tekst Edwin Timmers Foto’s Andrea Tibosch

70 I bami

Henri’s vader wilde ooit het leger in, een oom zit bij de
Luchtmobiele Brigade en Henri zelf verzamelt legerspullen. Toch
werd zijn interesse voor de krijgsmacht pas echt gewekt door
YouTube. Hier zag hij een reclamefilmpje van het Nederlandse
leger met humanitaire acties als thema. Dat wilde Henri ook. Hij zei
dan ook meteen ja op de uitnodiging van Pascal.
MENSEN HELPEN

Op de afgesproken tijd staan we met onze ID-kaarten in de hand
voor de imposante poort van de KMA. In camouflage-tenue komt
Pascal met ferme passen aangesneld. Hij groet de portiers met een
tik tegen zijn baret en stelt zich dan aan ons voor. Als de poort is
weggeschoven en de slagboom omhoog staat, rijden we het met
statige monumentale gebouwen bezaaide terrein op en passeren
rechts een oude Leopard-tank en links, de hoek om, een F16.
Pascal heeft de hulp ingeroepen van zijn collega sergeant-majoor
Jack. Ze hebben wat in elkaar gezet voor Henri. Pascal vraagt hem
waarom hij het leger in wil. “Mensen helpen”, antwoordt Henri
zonder omhaal. “Schoenen poetsen maakt me trouwens ook
niks uit.” Pascal knikt instemmend, want de taken van een militair
omvatten inderdaad veel meer dan gevechtsoperaties alleen.

‘Schoenen poetsen

maakt me trouwens
ook niks uit’
BARET

Jack geeft Henri een soldatenpak en vraagt hem dit aan te trekken.
Even later komt een hele andere Henri de schietinstructieruimte
binnengestapt. Een baret krijgt hij niet op; die is voorbehouden aan
opgeleide militairen. Een pet krijgt hij wel. “Er is een groot verschil
tussen het dragen van je pak of het zomaar aan hebben”, zegt Jack.
“Wij drágen dit uniform met trots. Altijd. Je hebt er dan ook wat
voor moeten doen.” Henri luistert aandachtig en recht gauw zijn
rug.
We maken eerst een wandeling over het terrein. De uitleg van
Pascal en Jack, beide instructeur, is kraakhelder en verraadt een
groot enthousiasme. “Alles heeft hier betekenis,” merkt Jack op
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www.eetcafedeprins.nl
Hoogstraat 50 Berlicum
T 073 503 16 12

terwijl hij vele details van gebouwen van verhalen voorziet. Henri houdt
zich ogenschijnlijk op de achtergrond, maar blijkt desgevraagd alles te
kunnen reproduceren.
GEVECHTSTENUE

Terug in de schietinstructieruimte wordt het soldatenpak van Henri
opgeschaald naar een gevechtstenue, compleet met een Colt C7 geweer
en een beschermbril. Opnieuw een metamorfose. Ondertussen vertellen
Pascal en Jack hoe ze bij het leger kwamen. “Ik wilde net als Henri buiten
zijn”, zegt Jack. “Ik wist al heel vroeg dat ik het leger in zou gaan.” Voor
Pascal was het leger nooit in beeld geweest, totdat een vriend hem vroeg
of hij hem naar een voorlichtingsavond bij vliegbasis Volkel wou brengen.
“Ik was twintig. In anderhalf uur ging de knop om. Dit was het.”

twintig.
knop om.

‘Ik was
In anderhalf uur
ging de
Dit was het’

We zijn niet toevallig
in de schietinstructieruimte. Vier wapens staan er opgesteld: van een
pistool tot aan een MAG, een loodzwaar machinegeweer.
Opnieuw is de instructie
kraakhelder. Henri
pikt het snel op en
weet de roos op
het simulatiescherm
gemakkelijk te raken. Hij
heeft geen hulp nodig
bij het uitschakelen van
vijandige objecten die op
het scherm verschijnen.
Geen object ontspringt de
dans.
Ter afsluiting heeft Pascal
nog wat leuks voor Henri:
een echte legerrugzak,
een paar T-shirts en een
legerzakmes. “Wel wil ik dat
je thuis vraagt of je dit mes
mag hebben,” benadrukt
Pascal. Henri knikt. We
zitten krap een minuut in de auto en we horen hem
op de achterbank met zijn moeder bellen: “Mam, ik kreeg net zo’n
legerzakmes en nou moest ik aan jou vragen…”
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De
warmte
VAN HET LEVEN
74 I bami

Spelende kinderen op straat, in Syrië noemen ze dat ‘de warmte van het leven’.
Samih en Hend Shwish missen die warmte weleens in de Venusstraat waar ze
nu wonen, want daar is het bijna altijd stil. Maar die rust is ook een zegen. “Hier
ontploffen in elk geval geen autobommen. En er wordt niemand ontvoerd. Onze
dochters Jana (7) en Joud (4) kunnen gewoon buitenspelen als ze dat willen.”
tekst Laura van der Burgt foto’s Rita Dekkers

Toen Samih (37) en Hend (31) in augustus 2010 trouwden, was het nog rustig in Syrië.

CRIMINELEN BEVRIJD

Ze kochten een leuk appartement in Al-Qamishli, in het Koerdische noordoosten

In augustus 2014 namen Samih en

van het land, waar Samih een elektronicawinkel had. Ze hadden het goed. Maar lang

Hend afscheid, niet wetend óf, waar en

duurde die onbezorgde tijd niet. Rond de geboorte van dochter Jana in 2011 begon

wanneer ze elkaar weer zouden zien.

het te rommelen in het land, eind 2012 brak de oorlog uit. “Syrië was als een huis

Ze schraapten hun spaargeld bij elkaar

zonder fundering, er was niet veel voor nodig om alles te laten instorten”, vertelt Samih

en betaalden 11.000 euro aan een

in vlot Nederlands. “Ik moest vaak drie uur in de rij staan voor een brood, maar steeds

mensensmokkelaar, die beloofde Samih

vaker wachtte ik voor niks. De elektriciteit viel elke keer uit. Naar school gaan werd

naar Turkije te brengen en daar op een

te gevaarlijk, Jana was altijd bang. ‘Komt IS ons ook vermoorden?’, vroeg ze vaak. We

vliegtuig naar Europa te zetten. Hends

konden haar niet geruststellen. Autobommen ontploften in de straten, elke dag gingen

broers en moeder trokken bij haar in, tot

er mensen dood. Ieder gezin verloor geliefden. Dit was geen plek meer om kinderen

Samih ergens een verblijfsvergunning

groot te brengen.”

ontploften

‘Autobommen
in de straten’
ZWANGER

In 2014 besloten Samih en Hend te vluchten. Veel familieleden vertrokken eveneens.
Iedereen trok zijn eigen plan; de families waaierden uit over Turkije, Noord-Irak en
verschillende Europese landen. Samih en Hend hadden niet echt een voorkeur: “Het
allerbelangrijkst was dat we veilig weg konden komen”, vertelt Samih. Een logische
redenering, want inmiddels hadden ze nóg meer te verliezen: Hend was zwanger van
de tweede. “We wisten niet hoe gevaarlijk de vlucht zou zijn, daarom besloten we dat
ik in mijn eentje vooruit zou gaan. Als ik een veilig land had bereikt, zou Hend met de
kinderen op de legale manier kunnen overkomen.”
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had geregeld. “Het was een angstige

gevaarlijk. Mijn contact adviseerde me naar Nederland te vliegen, omdat de procedure

tijd”, vertelt Hend via Samih. Ze verstaat

voor gezinshereniging hier ruim een jaar korter is dan in andere Europese landen. Hij

het Nederlands goed, maar praten

gaf me een vervalst Bulgaars paspoort en een vliegticket naar Rotterdam. Pas toen de

vindt ze nog lastig. “In Syrië regelen de

wielen van de grond kwamen, durfde ik adem te halen. Ik was ongelofelijk opgelucht.”

mannen alles, ik was het niet gewend
om zelf op pad te moeten. Buiten was

PUNTDAKEN

het heel gevaarlijk. Alle criminelen

In september 2014 zette Samih voet op Nederlandse bodem. Toen hij zijn echte,

waren vrijgelaten, ze hadden vrij spel. Er

Syrische paspoort aan de douane liet zien, werd hij in een wachtruimte gezet voor

werden dagelijks mensen bestolen en

controle van zijn papieren. Vijf uur later kreeg hij groen licht: met een ov-chipkaart

ontvoerd voor losgeld. Gelukkig is onze

werd hij naar het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel gestuurd. “Ik

familie dat allemaal bespaard gebleven.”
Samih bereikte zonder problemen de
grens met Turkije, waar hij met een
groepje in een rubberboot een grote
rivier overstak. Aangekomen in Istanbul

‘Ik verbaasde me over
al die

puntdaken’

moest hij vijftien dagen wachten in een
hotel. “Ik was blij dat ik genoeg geld

strandde op het station in Amersfoort, daarna reden de treinen niet meer. Ik besloot

had voor een vliegticket naar Europa, in

te stad in te lopen en verbaasde me over al die puntdaken – in Syrië kennen we alleen

een rubberbootje de Middellandse Zee

platte daken. Op straat liepen veel dronken mensen, iemand vertelde dat dat normaal

oversteken had ik nooit gedurfd – veel te

was op een zaterdagavond. In de gesprekken die ik opving, vielen twee woorden
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steeds op: ‘ja’ en ‘even kijken’. Als mensen mij die eerste maanden iets vroegen, zei ik
daarom altijd maar ‘ja’. Het was het enige woord dat ik kende.”
BANG

Terwijl Samih in Nederland wachtte op zijn verblijfsvergunning, beviel Hend in Syrië van
hun dochter Joud. Zeven maanden later, in juni 2015, kwam er groen licht van de IND:
Samih’s gezin mocht naar Nederland komen. Op de Nederlands ambassade in Istanbul
konden ze een visum halen voor Hend en de kinderen. Samih vloog naar Istanbul
om zijn gezin op te vangen, maar de reis vanuit Syrië moest Hend in haar eentje
ondernemen. Met een peuter en een baby begon ze aan een gevaarlijke reis. “De hele
weg hield ik Joud in mijn ene arm en Jana’s hand in mijn andere. Ik durfde ze niet los te
laten, ik was zo bang dat ik ze kwijt zou raken.” Via Damascus en Libanon bereikte ze
ongeschonden de luchthaven van Istanbul. Daar wachtte Samih. “We waren zó gelukkig
dat we weer compleet waren.”

‘Het voelde alsof we
zaten’
in een

etalage

Een maand lang woonden ze met zijn vieren op een kamer in het AZC in Budel. “Ik
vond het een fijne tijd”, vertelt Samih. “We waren veilig, ik had alle tijd voor de kinderen
en de omgeving was prachtig; wat wil een mens nog meer? ” Uiteindelijk wees het COA
het gezin toe aan de gemeente Sint-Michielsgestel, waarna ze een huis in Berlicum
kregen. “De eerste dag hadden we nog geen gordijnen, het voelde alsof we in een
etalage zaten”, grinnikt Hend. “Door het raam keken kinderen naar binnen, we bleven
maar gewoon zwaaien. Inmiddels hebben we gelukkig gordijnen, al zijn ze helaas wel
een beetje te kort.” Ook pakte Hend in het begin mis op de afvoerputjes die in Syrië
in alle kamers zitten. “Ik begreep niet hoe jullie de vloeren schoonmaakten: waar
lieten jullie het water na het schrobben? Nu weet ik dat jullie werken met dweilen en
emmers.”
ELEKTROMONTEUR

Samih werkt inmiddels als elektromonteur bij Elektro van Santvoort. Via een
kookworkshop die de Werkacademie organiseerde, kwam hij in contact met Jos
van Schijndel, algemeen directeur van het bedrijf. Die bood Samih na een goed
sollicitatiegesprek een leer-/werktraject aan. “Ik ben heel blij met deze kans. Elk
ochtend ben ik om 6.15 uur op de zaak, zo vroeg stond ik in Syrië nooit op”, lacht
hij. Aan het Nederlandse belastingstelsel kan hij nog maar moeilijk wennen. “In Syrië
betaalde ik hooguit 300 euro belasting per jaar, hier betaal ik dat zowat per maand!”
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Hend vult hem aan: “Het dagelijks leven

in de straat bij elkaar binnen voor iets lekkers. Hier zijn de mensen meer op zichzelf,

is hier ook veel duurder dan in Syrië.

gelukkig groeten we elkaar wel. Wij hebben een leuk contact met onze buren, we

Mandarijnen en watermeloenen kosten

voelen ons geen buitenstaanders.” De moeilijkste periode is voorbij voor Samih en

bij ons heel weinig. Ik schrik soms van de

Hend. Of ze ooit weer teruggaan naar Syrië, weten ze niet; de situatie blijft er erg

prijzen hier.” Maar klagen doen ze niet

instabiel. Jana en Joud gaan inmiddels allebei naar De Kleine Beer, ze spreken al goed

hoor, benadrukt Samih meteen. Vrolijk:
“Want dan zeggen jullie: ga lekker terug
naar je eigen land.”
MEISJESTWEELING OP KOMST

Samih en Hend wonen nu bijna 3,5 jaar

‘We voelen ons geen

buitenstaanders’

in Berlicum en genieten van de rust in
het dorp. “Hier is het gras altijd groen,
dat geeft zo’n fijn lentegevoel”, vindt

Nederlands. Hend zou in de toekomst graag bij een cateraar in het dorp aan de slag

Hend. Toch missen ze de warmte van

gaan, maar eerst wacht haar een andere taak: in mei komen er twee kleine meisjes

het Syrische leven nog wel. “Tijdens het

bij in huis, Hend is zwanger van een tweeling. Wat de toekomst ook brengt: met de

Offerfeest en Suikerfeest loopt iedereen

warmte van het leven komt het in de Venusstraat wel goed.
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ADVERTORIAL

Goede Doelen

DE EERSTE
WEEK START IN APRIL
In Berlicum en Middelrode gaan elk jaar ongeveer 240
collectanten langs de deuren. ”Allemaal geweldige
vrijwilligers die belangeloos geld inzamelen voor een goed
doel. Om voor alle goede doelen ook alle deurbellen te
laten rinkelen, zijn meer collectanten nodig, ”vertelt Martien
Swanenberg, penningmeester van de Stichting Goede Doelen
Week. “Daarnaast raken de inwoners deurbelmoe - wie staat
er nu weer aan de deur? Daarom zijn wij gestart met De
Goede Doelen Week.”
Tekst Marenna van Reijsen Foto Edith Verhoeven

EÉN COLLECTE VOOR 20 GOEDE DOELEN

De Goede Doelen Week combineert in één week de collecte voor twintig landelijke
goede doelen. Voorzitter Rieky Vos hoorde van het initiatief. ”Niet elke week meer
een collectant aan de deur maar slechts één collecte per jaar, dat sprak mij meteen
aan.” Ondertussen vormt ze samen met Dona ter Beek en Martien het bestuur van de
Stichting Goede Doelen Week Berlicum-Middelrode. ”In andere gemeenten bestaat

brief met een overzicht van alle twintig
landelijk goede doelen. Op die lijst geef
je per goed doel aan welk bedrag je wil
doneren. Het totaalbedrag stop je in de
bijgeleverde envelop of je geeft opdracht
tot automatische incasso. De envelop
wordt in de week van 8 tot en met 13
april opgehaald door een collectant.
”De Goede Doelen Week maakt het
makkelijker voor donateur én collectant
om diverse goede doelen te blijven
ondersteunen,” benadrukt secretaris
Dona. ”Wij streven er naar dat iedere
collectant alleen in zijn eigen wijk de
retourenvelop hoeft op te halen. Na
die inzameling begint voor ons het
echte werk: met ondersteuning van de

deze week al en de ervaringen daar zijn positief.”

Rabobank, gaan wij als stichtingsbestuur

HOE WERKT HET?

bij de aangegeven goede doelen terecht

Ieder huishouden in Berlicum en Middelrode ontvangt in de week van 1-6 april een

zorgen dat alle donaties snel en direct
komen.”

website www.GDWBerlicum.nl | facebook gdwBerlicumMiddelrode
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ADVERTORIAL

NL WONEN: VOORBEREID OP

de vraag van de toekomst

Mark Nieuwenhoven en Imke Leeuwenberg hebben
twee dingen gemeen. Ze komen allebei uit Berlicum èn
werken samen bij NL Wonen. Het verklaart deels het
succes dat de betrokken makelaars in Berlicum hebben.
“We kennen het dorp maar ook de mensen”, aldus Mark. Die
kennis vertaalt zich in de verkoopresultaten: “Ook woningen
die langer te koop hebben gestaan, worden bij ons goed
verkocht.”
Tekst Jochen Schoofs Foto Evita Copier

DOOR EEN HUIS HEEN KIJKEN

“Als ik door een woning loop, word ik
altijd enthousiast”, zegt Mark. “Bedenken
wat een huis in potentie kan zijn. We
denken mee met de architect, sparren
daarover met mensen. Zo maken we die
potentie zichtbaar.” Hij gaat dan zelf aan
de slag: “Ik teken nieuwe plattegronden.
Daar laten we 3D-modellen van maken.
Zo helpen we kopers met er doorheen
te kijken.”
KENNIS VAN DUURZAAMHEID

ZEER TEVREDEN KLANTEN

De opvallende te koop-borden van NL Wonen zijn steeds vaker te zien in Berlicum en
Middelrode. De inwoners van het dorp hebben dan ook een streepje voor bij de makelaars. “Bij iedere verkochte woning krijg je van ons een verhuisbus voor een dag,” vertelt
Mark. Overigens gaat het hem vooral om de huizen zelf: “Bij elke woning ga ik opnieuw
op zoek naar de meerwaarde van een huis of de verbouwingsmogelijkheden.” En dat
wordt gewaardeerd. Zowel verkopers als kopers prijzen het werk van NL Wonen. De
cijfers spreken voor zich: een gemiddelde waardering van 9,1 en geen enkele makelaar
in de omgeving verkoopt woningen zo snel.

Met de Gemeente ‘s-Hertogenbosch
werkt NL Wonen al enkele jaren samen
in een project om woningen versneld
te verduurzamen. “We zijn één van de
twee kantoren die daarvoor zijn uitgekozen,” vertelt hij. Het project loopt alleen
in Den Bosch. In Berlicum en andere
plaatsen kan men wel profiteren van de
kennis die Mark en zijn collega’s hebben:
“We zijn voorbereid op de vraag van de
toekomst.”

NL WONEN | 073 613 1919 | www.nl-wonen.nl
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GESPOT

DE PLOEG, ZONDAG 20 JANUARI, 12.30
Toen Jan Hennipman (37) zondagochtend wakker werd,
dacht hij niet meteen: ik ga vanmiddag eens op een trapje
in de voortuin staan om een vlaggenstokhouder in
de buitenmuur te boren. Totdat zijn vrouw, Miranda
van der Spoel (36), hem er fijntjes op wees dat
zijn moeder die middag langskwam voor de
verjaardag van zoon Tijmen (7).
tekst Tom Grosfeld foto Teis Albers

De oma van Tijmen heeft een vlag gemaakt voor
haar kleinzoon. Het idee: de vlag wappert tijdens
het familiefeest zachtjes door de wind, de gasten
verwelkomend. Het schept ook duidelijkheid, op de vlag
staat immers hoe oud Tijmen is geworden.
Dus staat Jan een paar uur later op een trap in de
voortuin. Een fel schijnende zon probeert te maskeren
dat het bijna vriest. Zoontjes Tijmen en Max (5) volgen
de bewegingen van hun vader - doordeweeks directeur
van een groot bedrijf - nauwgezet. Tijmen schiet zo nu
en dan het huis binnen om gereedschap te halen: een
hamer, een waterpas en twee boortjes. Max vindt dat
het boren op vuurwerk lijkt. “Qua geluid dan.”
Het stel woont pas vier maanden in Berlicum. Hiervoor
zaten ze in Rosmalen, maar daar was het te krap, zeker met
drie jonge kinderen. Het huis in De Ploeg is groot en heeft
een riante tuin. Maar nog geen vlaggenstokhouder.
Jan gaat intussen als een speer. Hij heeft vaker met dit
bijltje gehakt. In Rosmalen dachten buurtbewoners
weleens dat hij zijn baan kwijt was, zo vaak was hij aan
het klussen. De kinderen worden ietwat ongeduldig,
maar Jan (“Jullie gaan me toch niet opjagen, hè?”)
boort onvermoeibaar door.
Na een kwartier hangt de vlag. Het voelt
officieel, alsof Tijmen nu pas écht jarig is.
De jarige job is tevreden met het vakwerk
van zijn vader. “Nu oma nog.”
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FOTOTENTOONSTELLING

BAMI IN DE

openlucht

Vijf jaar BaMi. Een selectie uit al het fraaie beeldmateriaal nog één keer voor het
voetlicht laten treden. Niet in een boek, wel in de openlucht. Dat was de wens van
de redactie. Een welgemeende geste aan iedereen die dit magazine een warm hart
toedraagt. De fototentoonstelling is in de maak. Komend voorjaar kunnen we ervan
gaan genieten. We houden jullie op de hoogte.
Tweeënveertig foto’s in supergroot formaat op straat. Zo gaan we het doen. Een fototentoonstelling in de openlucht op zeven
plekken verspreid over Berlicum en Middelrode. Zeven ontmoetingsplekken, aaneengeregen tot een heuse route, waar we
samen nog eens kunnen napraten over de indrukwekkende verhalen achter dat beeldmateriaal. En uitzien naar de vele verhalen
die er ongetwijfeld nog liggen.
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16 MAART
is de dag die je niet
vergeten mag...

EEN GREEP UIT ONS AANBOD:
André Hazes, Theo Maassen, De Dijk, Youp van ‘t Hek, Gerard van Maasakkers & TOG
Berlicum, Eva Crutzen, Kik speelt Boudewijn de Groot met Orkest, Reservoir Dogs,
Filip Jordens met hommage aan Jacques Brel, Vrijdag & Sandifort, Rockin' Wood,
Vaderdagfamilieconcert met Jelle van Amersfoort, Johan Derksen, Open Podium
Kersouwe Producties: Lang en Gelukkig (Theatergroep)
De Club van Lelijke Kinderen (Jeugdtheatergroep)
Kaarten bestel je op www.kersouwe.nl of bij Paperpoint (Heeswijk-Dinther)

