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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: csb.heeswijk@laverhof.nl
Het cliëntservicebureau is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl
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EEN ANDER SOORT GAS In de vorige editie meldden we
hier dat Berlicum en Middelrode op 8 februari 1958 werden

HERINNERT U ZICH DEZE NOG Dorpspoëzie in
BaMi 3. Voorgoed verleden tijd. Dit staaltje

aangesloten op het aardgasnet. Wim Boselie, een BaMi-lezer uit

dichterlijke marketing bij de entree van de dorpskern gaf

Oss, plaatste een kleine kanttekening bij dit bericht: “Berlicum

menig inwoner dagelijks het gevoel weer thuis te zijn. Voor

ging in 1958 niét aan het aardgas maar aan het mijngas.”

paarden, hooi, palen en heerlijk harde appels moeten we

Volgens Wim hadden Jan Witlox, Toontje de Koperen en

voortaan elders wezen.

anderen veel werk met de ombouw van apparaten. Wie kan ons
meer vertellen over Jan en Toontje?

DANSEN Schrijver Nieke van Broekhoven en fotograaf Teis
Albers portretteerden vier dansers voor deze editie. De

50 TINTEN WORDT BREDER “Ons opa en oma zijn beroemd”,

geportretteerde dansers spoorden hen aan tot een desnoods

zei een kleinkind van Nel en Peer van de Ven. Dit reislustige stel

volledig geïmproviseerde pas de deux. Ze kunnen het.

prijst zich gelukkig met de vele enthousiaste reacties op hun
verhaal in de rubriek ’50 tinten grijs’. Waarom moet die rubriek

COLUMN We wisten de immer knorrige Sam Bal te strikken

dan verdwijnen? Nou, eigenlijk verdwijnt ‘ie niet, maar wordt

voor een column, dat wil zeggen: voor zolang het duurt. Een

‘ie alleen maar breder onder de naam ZoetZuur. We gaan voor

en ander is namelijk sterk afhankelijk van het been waarmee

levensverhalen van en voor jong en oud. Verhalen die zowel de

hij als eerste uit bed stapt. Op pagina 9 breekt hij een lans

zoete als de zure kanten van het leven en de liefde belichten.

voor de roes.
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STEMMERS BEDANKT! Dankzij jullie
ontving BaMi in oktober ruim 800 euro
uit de pot van de Rabo ClubSupport.
Geloof ons: linksom of rechtsom, het geld
komt altijd terug in de gemeenschap. We
zinnen op iets moois.

BIEB MET BAMI Nog een nieuwe rubriek:
Het Atelier. Vanaf nu gaan we elke editie
bij een lokale kunstenaar langs in zijn of
haar werkplaats. Op de dag dat de BaMi
verschijnt, staat een recent werk van
de artiest in de Balkumse bieb (en op
Facebook en Instagram). Weten wie het
kunstwerk maakte op de foto hiernaast?
Blader gauw door naar bladzijde 67.

VERZAMELEN O heerlijke paradox.
De verzamelaar wil zijn verzameling
compleet hebben. Toch is een
incomplete verzameling het enige wat
de verzamelaar tot verzamelen drijft.
Tijd dus dat BaMi deze gedreven lieden
een eigen plekje geeft. Stan de Haas
moet de wereld over om zijn verzameling
compleet te maken. Reis snel door naar
pagina 69.

BAMIBAL Als VVB uit Balkum en MVV uit
Mirroi op 15 april 1945 niet gefuseerd
waren, hadden we nu misschien wel
net als Bakel en Milheeze twee keer per
jaar een bamibal gehad. Twee keer per
jaar komen laatstgenoemde, eveneens
belendende dorpen als Bavos en
Milheezer Boys tegen elkaar uit in een
voetbalderby die in de volksmond ‘Het
Bamibal’ heet. Vroeger werden er na
afloop bamischijven uitgedeeld.
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TOETJE VOORAF

Terugblikken op en uitkijken naar

COLUMN

nieuw

Sam Bal breekt een lans voor de roes

ZOETZUUR

nieuw

René zocht en vond zijn biologische ouders

LEKKER DAN!

Gabrielle kookt voor haar zoon en twintig vrienden

MENEER VAN HELVOORT

Voormalig schoolhoofd gruwt van papieren maffia

UIT BEELD

Verdwenen winkeltjes

CLUBKE

Olling dol doet graag stof opwaaien

IMPORT & EXPORT

‘Het leek me een mooi avontuur en ik had het hier wel gezien’

DANSEND DOOR HET LEVEN

Een paar passen verwijderd van geluk

THEATER POPPENJANS

Oog in oog met Rik de Kikker en Wammes de gans

MIJN NAAM IS
Emma Tibosch

nieuw

BINNENBLIEKEN

Het ‘crematorium’ is gewoon een heerlijke plek om te wonen

HET ATELIER

nieuw

Teis zegt het met bloemen

VERZAMELING

nieuw

Internationale putdeksels

KINDERDROOM

Loek wikkelt gehakt in ontbijtspek voor zijn plezier

ALS HET WIEGJE LEEG BLIJFT

José begeleidt gezinnen met een stilgeboren kind

GESPOT

Een schitterend blinkertje in de Aa

* op de cover Loek Breukels
foto door Yvonne Wesling

www.eetcafedeprins.nl
Hoogstraat 50 Berlicum
T 073 503 16 12
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• Zelf Service, hogedruk voorwas

• Roll over met knikborstels

• Onderkant hogedruk wassen

• Wax Polish voor optimaal resultaat!

Kom tanken en spaar voor een gratis autowasbeurt, extra Airmiles én de leukste spelletjes voor onder de kerstboom!
Bij ons kunt u alle brandstoffen tanken tegen voordelige literprijzen en in onze shop kunt u terecht voor diverse autoproducten,
een mooie bos bloemen of een leuk cadeau!

Shell station & Carwash Jos van Boxtel
Haffertsestraat 21, Middelrode

COLUMN

Roes

COLOFON
BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners van
Balkum en Mirroi. Het wordt vier keer per jaar huis aan huis
verspreid en is ook te lezen op www.bami-magazine.nl. Niets
uit dit blad mag worden overgenomen zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de makers. Aan deze uitgave kun je
geen rechten ontlenen.
BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen
AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Teis Albers, Nieke van Broekhoven, Laura van der Burgt, Rita
Dekkers, Nanneke van Drunen, Annette Francois, Erwin Frunt, Tom
Grosfeld, Koen de Haas, Claartje ten Have, Marenna van Reijsen,
Jochen Schoofs, Andrea Tibosch, Edwin Timmers, Donna van de
Ven, Ardienne Verhoeven, Edith Verhoeven, Yvonne Wesling, Marlie
van Zoggel.
Ideeën of opmerkingen zijn welkom!
Mail ze naar redactie@bami-magazine.nl of deel ze op Facebook.
REDACTIEASSISTENT
Areke Duijs
ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Teis Albers, Yord van Breugel

“Waar ben ik?” riep ik door de nacht. Antwoord bleef uit.
Ik was de weg kwijt in Berlicum. De reden laat zich raden.
Feest gehad en netjes – ik wil geen spelbreker zijn – met
de andere feestgangers mee op gedronken. Twee uur ’s
nachts, geen mens op straat. Donkere huizen, schaars
verlichte straten. Waar is iedereen? Wie wijst me de weg?
Ik dwaalde en dwaalde en vond het eigenlijk wel best.
Op de plek waar ooit de Balkumse kerk stond, kwam ik
bij zinnen. Mijn katholieke inborst had me hier gebracht,
ik wist het zeker. Het ging me echter te ver om op
dit tijdstip de voetreis naar het Mirroise godshuis te
aanvaarden. Ik wilde slapen en mijn bed staat in een
ander pand. Het was alsof de bliksem insloeg, het inzicht.
Het besef dat ik het feest op de fiets bereikte. Waar was
dat ding?
Het nachtleven van Berlicum en Middelrode bestaat.
Zoek het in konijnenholen en helverlichte koeienstallen.

SOCIAL MEDIA

Vind het in het aquarium op het dressoir. Zoek niet

DRUKWERK
Veldhuis Media

Steeds vaker hoor ik goed geschoolde wijnproevers

Leonie Wijgergangs

OPLAGE
4.500
ADVERTENTIES
Wil je adverteren in BaMi?
Neem dan contact op met Willy Bouwman,
(06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl.
BEZORGING
Heb je BaMi niet ontvangen of wil je bezorger worden? Mail dan
met Hans van Breugel, bami.magazine@gmail.com.
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

verder, want de mens, die ligt op een oor.

de geuren en smaken van vergist druivennat duiden.
Ze weten veel, maar niet waar het werkelijk over
gaat. Steeds vaker leutert men hier over volronde
speciaalbieren die nauwelijks van mierzoete ranja te
onderscheiden zijn. Steeds vaker slaat men de plank mis.
Zou het de angst voor de roes zijn, die mensen van de
straat houdt?
Wie de roes vergeet, troost zich met smaak. Maar er is
hoop. Iemand vertelde me dat Berlicum bekend staat
als Ketlicum, een woord dat de drug ketamine met de
plaatsnaam verbindt. Ze zijn onder ons, de gebruikers!
Misschien kunnen zij me diep in de nacht de weg wijzen.
Of vertellen waar mijn fiets is.

Sam Bal
bami I 9

ADVERTORIAL

VEEL MEER DAN EEN
KLINKER LEGGEN
Verscholen achter een woonhuis aan de Milroooijseweg vinden we de werkplaats en het
kantoor - inclusief bar - van Stratenmakersbedrijf Smulders BV.
Ze houden hier van hard werken én gezelligheid.
Tekst Erwin Frunt Foto’s Claartje ten Have & Stratenmakersbedrijf Smulders BV

Carly Smulders startte zijn carrière bij het bedrijf van zijn oom, waar zijn vader ook

EEN UITGEBREID MACHINEPARK

werkte. Nadat zijn oom het bedrijf verkocht werkte hij zeven jaar in loondienst,

“Ik ben destijds gestart met een bus en wat

daarna besloot hij dat het tijd was om op eigen benen te gaan staan. Het logo en

gereedschap. Nu hebben we een uitgebreid

de herkenbare groene kleur die zijn oom altijd gebruikte, werden in ere hersteld

machinepark met allerlei gereedschappen

en Stratenmakersbedrijf Smulders BV was een feit.

die het werk lichamelijk minder zwaar maken.

“Verschillende personeelsleden die destijds als jonge mannen bij mijn oom in

Het blijft handwerk, maar het staat verre van

dienst kwamen zijn later ook weer bij mij komen werken. Dit zegt wel iets over de

het beeld dat mensen vaak nog hebben bij

band die ze hebben met de familie”, zegt Carly.

stratenmaken.”
“Als erkend leerbedrijf werken we actief

GROTE PROJECTEN

samen met scholen en opleidingen.

“Het bedrijf is vooral actief voor hoofdaannemers, overheden en gemeentes. We

Zo maken we jongeren enthousiast

hebben zo’n twintig man in dienst en huren er dagelijks twintig tot vijfentwintig

voor dit mooie vak.” Harm, de zoon van

in. Hierdoor kunnen we snel schakelen en grote projecten aan. Kwaliteit

Carly, is inmiddels ook bezig met zijn

van werk staat bij ons voorop. Wij snappen dat wij het visitekaartje van onze

machinistendiploma. Daarmee lijkt de

opdrachtgevers zijn. Daarom zorgen we er altijd voor dat we het werk netjes

eerste stap naar voortzetting van dit mooie

achterlaten en werken we volgens de regels.”

familiebedrijf gezet.

Stratenmakersbedrijf Smulders BV I Milrooijseweg 19 I 5258 KE Berlicum (NB) I 073-5034791 I info@smuldersbvberlicum.nl
www.smuldersbvberlicum.nl
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ZOETZUUR

‘ER WAS THUIS
NIEMAND
OP WIE IK LEEK’

Dezelfde

KLEINE OORLELLETJES
René van Kessel werd bij zijn geboorte ter adoptie afgestaan. Na zijn huwelijk met Erica
ging hij op zoek naar zijn biologische ouders. Die bleken in de buurt te wonen.
Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Rita Dekkers

12 I bami

‘IK BEN RENÉ, UW ZOON’
Het verhaal begint in 2006 in Uden. Voor de tweede keer

om half één en om half zes, maar dat gestructureerde, dat heb

die dag tuurt René over een parkeerplaats. Zijn moeder

ik nooit gehad.”

had gezegd dat ze hem daar ‘om acht uur’ zou ontmoeten.

Nieuwsgierig naar zijn afkomst was hij zeker, maar op zoek naar

Specifieker was ze niet geweest en hij durfde er niet vanuit te

antwoorden ging hij niet. Tot hij voor zijn huwelijk met Erica een

gaan dat ze de avond bedoelde. “De kans om je biologische

uittreksel van zijn geboorteakte nodig had en op het document

moeder te ontmoeten krijg je maar één keer.” Dus was hij

in het gemeentearchief de naam van zijn moeder zag staan. Hij

die ochtend samen met zijn vrouw naar de afgesproken plek

besloot haar een brief te sturen.

gereden, om anderhalf uur later weer om te keren. Ze hadden
niemand gezien.

Een reactie bleef in eerste instantie uit, maar toen hij haar
nog eens schreef met het voorstel om anders maar gewoon

Nu waren ze er opnieuw. Naast hem in de auto liggen drie

een keer langs te komen, kwam er toch een antwoord. Ze zou

A4’tjes met de vragen die al jarenlang door zijn hoofd spoken:

eenmalig zijn vragen beantwoorden, op een parkeerplaats in

‘Wie heeft mij de naam René gegeven? Heb ik (half)broers en

Uden. Om acht uur.

zussen? Waarom werd ik afgestaan?’
Terug op de parkeerplaats, ziet hij een vrouw ietwat vertwijfeld
RUST, REINHEID, REGELMAAT

rondkijken. Hij stapt op haar af. ‘Hallo, bent u die en die? Ik ben

René groeide op in Middelrode, samen met zijn adoptiebroer

René, uw zoon. Mag ik u een knuffel geven?’ Het antwoord is

Jeroen. Zijn adoptieouders, Frans en Annie, zijn altijd open

nee. Ook het voorstel om in een café - ‘veel gezelliger toch?’

geweest over het feit dat Jeroen en hij niet hun biologische

- verder te praten wijst de vrouw af. Al snel wordt duidelijk

kinderen waren. En hoewel René het altijd ‘kei-fijn’ heeft gehad

waarom: René is geboren uit een affaire tussen twee getrouwde

thuis, was hij zich er heel bewust van dat er niemand was die op

mensen. Na de bevalling heeft ze iedereen verteld dat haar

hem leek. “Mijn ouders eten bijvoorbeeld al hun hele leven stipt

kindje doodgeboren was.

bami I 13

TAROTLEGGING

Het daaropvolgende gesprek in de auto hakt er flink
in bij René. De vrouw in de stoel naast hem vertelt dat
hij twee oudere halfbroers heeft. Dat er een kruisje in
huis hangt, ter nagedachtenis aan hun ‘doodgeboren’
broertje, dat haar man haar destijds de keuze liet
maken tussen haar gezin of René. Ze koos voor het
eerste, want wat moest ze anders? Ze had geen baan,
twee jonge kinderen. Het waren andere tijden. Het hele
gesprek laat ze geen traan. Na twee uur stapt ze uit de
auto en keert niet meer om.
René besluit daarna niet op zoek te gaan naar zijn
vader. “Zo’n afwijzing, dat wilde ik niet nog eens
meemaken.” Hij stort zich op zijn timmerbedrijf, zijn
gezin met zoons Menzo en Moby en zijn grote sociale
kring. Tot hij vorig jaar oktober een tarotlegging cadeau
kreeg bij Astrid Berkers. “Ze zei: ‘Je bent op zoek naar
iemand, maar je moet niet te lang meer wachten.’ Die
woorden kwamen binnen. Ik dacht: dit moet over mijn
vader gaan. Ik ga hem zoeken.”
Zo’n zoektocht blijkt anno 2018 helemaal niet zo
ingewikkeld. Zijn moeder had hem destijds verteld
dat Jan, zijn vader, naar Oss was verhuisd. In het
telefoonboek vonden ze vier mogelijke adressen. Nadat
ze de huizen op Google Streetview hadden bekeken,
wisten ze vrijwel zeker waar ze moesten zijn. René:
”Dat was een gevoel.” Een paar weken later rijdt hij met
Erica naar Oss met een zorgvuldig opgestelde brief.
Ze willen de brief persoonlijk aan Jan overhandigen,
maar dat plan valt in het water als er een vrouw in de
deuropening verschijnt. Ze wil Jan niet roepen, maar
belooft dat ze hem de brief zal geven en sluit de deur.
KENNISMAKING

”En dat is nu alweer een jaar geleden”, vertelt René aan
de keukentafel. ”En wat voor een jaar.” Hoewel ze er na
de situatie bij de voordeur een hard hoofd in hadden
ooit nog wat te horen, rinkelde een kwartier later de
telefoon. ”We waren bijna bij de afslag Nuland, dat weet

14 I bami

ik nog precies”, zegt René. Het was Maria, de vrouw van Jan. Ze had de brief

OORLELLETJES

gelezen en stelde voor dat ze die avond langs zouden komen.

“Ik was doodnerveus voor die eerste
ontmoeting”, zegt René. “Achteraf gezien was

Als René en Erica een paar uur later de kamer binnenstappen zit Jan aan tafel.

dat onnodig.” Hij werd direct omarmd door

Hij blijkt zware COPD te hebben, is benauwd en kan nauwelijks lopen. Maria

zijn halfbroer en -zussen. Er was begrip toen

voert het woord. René: “Ze vroeg wat we met dit bezoek wilden bereiken.

René zei dat hij ‘gewoon voor de zekerheid’

Toen heb ik over mijn zoektocht verteld. Binnen een half uur was het ijs

een DNA-test wilde laten doen, al was het

gebroken en hebben we de hele avond zitten kletsen.”

voor Erica direct duidelijk wat de uitslag zou
zijn. “René kan nooit naar huis. Op feestjes

René blijkt een halfbroer en vier halfzussen te hebben, waarvan de oudste

zijn wij altijd de laatste. Zijn zussen bleken

is overleden. Zijn vader had een affaire toen Maria in verwachting was van

precies zo. Niemand vertrok, ze bleven maar

hun zesde kind, dat kort na de geboorte overleed. Toen de affaire uitkwam,

bier aansjouwen. Heel typisch.” René: “Mijn zus

verhuisden ze en werden alle banden met Uden verbroken. Ze namen aan

wees ook meteen naar mijn oren. Kijk, kleine

dat René bij zijn moeder was opgegroeid. “Maria zei dat als ze had geweten

oorlelletjes, zei ze. Net als wij.”

dat ik in een tehuis was beland, ze mij in haar gezin had opgenomen. Dat
raakte me.”

De uitslag van de DNA-test werd gevierd met
beschuit met blauwe muisjes. René en Erica

Jan zag het niet zo zitten om zijn kinderen over zijn overspelige verleden te

kregen een plekje in de groepsapp en zijn

vertellen, maar zijn vrouw zag dat anders. “Als René zijn familie wil ontmoeten,

het afgelopen jaar op menig familiefeestje

dan mag dat.” Nog datzelfde weekend riep ze de familie bij elkaar om ze over

aangeschoven. René: “Soms voel ik me

het bestaan van hun halfbroer te vertellen. Niet veel later ontvangt René een

schuldig tegenover mijn adoptieouders als ik

appje van zijn halfbroer, waarin hij wordt uitgenodigd voor een kennismaking.”

niet langskom, omdat ik naar Jan of familie ga,
maar ze hebben mij altijd gesteund in mijn
zoektocht. Het is een avontuur geworden dat
me veel heeft gebracht, al moet ik het allemaal
nog een plekje geven. Mijn hele leven heb ik
gemijmerd over hoe mijn familie zou zijn, nu
heeft die fantasie ineens gezichten gekregen.”

bami I 15
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Fijne feestdagen!

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

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

ADVERTORIAL

‘Schone slopers

MET OOG VOOR KWALITEIT’

In 2013 startte Tom de Hoop samen met anderen het bedrijf VBH Works. Een bedrijf dat
zich specialiseert in grof geschut: slopen, betonboren en zagen, maar zich inmiddels ook
met evenveel plezier toelegt op totaalvloeren en betonpompen.
tekst Erwin Frunt foto Rita Dekkers

“Dankzij de betonpomp en -vloeren kunnen we een verbouwing van sloop tot de

een ondernemend dorp waar men elkaar

ruwbouw van een nieuwe vloer uitvoeren”, vertelt eigenaar Tom de Hoop. “Het

wat gunt en open staat voor nieuwe

sloopwerk zit hem voornamelijk in het hogere segment. Dat betekent dat wij ook

ondernemers.”

werken met hoge kwaliteit en omgangsnormen. Je kan ons schone slopers noemen.
We werken met nette jongens, goede en moderne apparatuur en laten de werkplek

WOONBETON

netjes achter.”

In 2020 gaat het bedrijf opnieuw
een uitdaging aan. De Hoop: “We

ENTHOUSIAST TEAM

gaan onze showroom gereed maken

Het team van VBH bestaat voor het merendeel uit enthousiaste jonge mannen uit de

voor woonbeton, ofwel gevlinderde

regio. “Iedereen heeft dezelfde mentaliteit. We houden van een informele gezellige

woonvloeren. Het woonbeton gaan we

werksfeer én van hard werken. We helpen elkaar waar nodig. Deze mentaliteit betaalt

CO2-neutraal aanbieden. We nodigen dan

zich terug in de kwaliteit van het werk. Of het nou om grote of kleine projecten gaat,

ook alle inwoners van BaMi van harte uit

we gaan altijd voor het optimale resultaat, een tevreden klant.“

om tegen die tijd eens langs te komen
voor een kop koffie en een blik op onze

“Omdat we wilden doorgroeien en professionaliseren werd onze vorige locatie in

nieuwe vloeren.”

Den Bosch te klein en zijn we in Berlicum in het vroegere pand van Wonders Metaal
terecht gekomen op de Nieuwe Ploeg. Het voelde meteen vertrouwd. Berlicum is

VBH WORKS I De Nieuwe Ploeg 9 I 5258 EX Berlicum I 073-6907943 I info@vbhworks.nl I www.vbhworks.nl
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LEKKER DAN

’MAM, JE KUNT ZO
LEKKER KOKEN’

Ze dacht nog even het 21-diner van haar zoon Jelle te kunnen cateren,
maar al snel dook Gabriëlle de Vries in de kookboeken en stelde ze
uitgebreide boodschappenlijsten en schema’s op.
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Claartje ten Have en Siebold de Vries

De tafel staat strak gedekt, compleet met tafelschikking en

Toen Gabrielle zelf 21 jaar werd, organiseerde ze een lekker

menukaarten, de glazen voor het aperitief wachten op de

swingfeest in een Utrechtse werfkelder. “Helemaal zelf

bubbels en in de keuken heerst een gezonde spanning. Over

betaald en mijn moeder hoefde niet te komen hoor.” Hoe

een uur schuiven er twintig gasten aan tafel voor het 21-diner

dan ook dook ze voor haar zoon tijdig in receptenboeken,

van zoon Jelle. Studerend in Nijmegen heeft Jelle bijna elke

vooral die van haar favoriete kok Ottolenghi. Ze maakte

maand zo’n avondmaal. “Soms zijn die gewoon gezellig, vaak

boodschappenlijsten en uiterst gedetailleerde werkschema’s.

best formeel. Ik wil een ‘fancy’ 21-diner,” vertelt hij terwijl hij

“Jahaa, ik ben een controlfreak.” Het resultaat is een

vecht met de strik in zijn stropdas. ‘Fancy’ betekent jasje-

uitgebreid zesgangendiner dat rekening houdt met

dasje, meerdere gerechten, mooie wijn en zijn moeder die

vegetariërs en gasten met een dieet. “Vegetarisch koken

kookt, want dat deden tot nu toe alle moeders, jawel, u leest

vind ik juist leuk. Het is divers en je gebruikt verschillende

het goed: alle moeders. “Jelle wist precies op welke knop hij

groenten en volop verse kruiden.” De potten met die kruiden

moest drukken toen ik catering voorstelde”, erkent Gabrielle.

fleuren buiten de opgestapelde dozen wijn op, per gang is er

Hij zei: “Maar mam, je kunt zo lekker koken!”

immers een passende wijn.
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In de keuken maakt dochter Laura de bordjes op voor
Salade Caprese, Gabrielle kruidt de soep. De eerste
gasten reageren enthousiast op de mooi aangeklede
tafel en nippen aan hun Limoncello-cocktail. Ze weten
dat er vanavond nog veel lekkers volgt.

Google legt je haarfijn uit hoe je dit recept zelf klaarmaakt.
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Meneer van Helvoort
VOOR ALTIJD

De charme van een dorp wordt bepaald door de bebouwing. Door het landschap
eromheen. Ook door bomen die soms al eeuwen getuige zijn van wat gebeurt.

De bewoners zorgen voor het karakter van een dorp. Een aantal van hen leggen de
fundering voor het dorpsleven en maken het mogelijk dat anderen kunnen wortelen.
Halverwege de jaren `70 is het bestuur van de Theresiaschool op zoek naar een nieuwe
directeur. Wat nu als het Berlicumse schoolbestuur Theo van Helvoort niet had gebeld
toen hij nog schoolhoofd in Escharen was?
tekst Jochen Schoofs foto’s Koen de Haas & Theo van Helvoort
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De schoolbel komt overigens niet van de
Theresiaschool. “Die komt nog uit Escharen”,
gaat Theo verder. Hij werkte een paar jaar als
onderwijzer op de Norbertusschool voordat
hij Berlicum en Middelrode verliet om als
schoolhoofd in Escharen aan de slag te gaan.
“We hebben daar een mooie, nieuwe school
gebouwd”, blikt Theo terug. “De lokalen
hadden dubbele deuren en waren gebouwd
rond een soort binnentuin. Bij goed weer
gooiden we die deuren open en gaven we
buiten les.”
Hij wordt in Escharen voorzitter van de
harmonie en hij richt er een kinderkoor op.
“Ook daar had ik een goede aard”, lacht hij.
Maar wanneer het Berlicumse schoolbestuur
hem vraagt om directeur te worden van

‘MENEER VAN HELVOORT,
U BENT VEEL TE STRENG’

de Theresiaschool, aarzelt hij niet. Vanaf
dat moment in 1975 tot zijn pensioen in
2000 is hij elke dag om kwart over zeven
op zijn school aan de Kerkwijk te vinden.

In de werkkamer van Theo van Helvoort liggen de paperassen in stapeltjes op

Iedere ochtend controleert hij of alles in

zijn bureau. Gesorteerd maar talrijk. We krijgen niet de indruk dat deze man het

orde is. Of er niet is ingebroken en of de

na zijn werkzame leven rustiger aan is gaan doen. De telefoon gaat. Er worden

lokalen en het schoolplein er spic en span

een paar woorden gewisseld met de persoon aan de andere kant van de lijn. Een

uitzien. “Vervolgens zette ik alvast koffie voor

afspraak wordt bevestigd en genoteerd in de volle agenda.

iedereen. En in de winter liep ik alle lokalen
langs om de verwarming aan te zetten. In dat

“Dit was eerst de garage”, zegt Theo, doelend op de ruimte waar we zitten.

uurtje voordat de lessen begonnen, konden

“Na mijn pensioen hebben we het verbouwd. Nu is het mijn werkkamer.” Aan

collega’s altijd bij me terecht als ze ergens

de muren hangen kindertekeningen en familiefoto’s. Hij wijst een voor een de

mee zaten. Ook voor privézaken.”

personen op de foto’s aan. De kleinkinderen eerst. Daarna hun ouders. Behalve
de namen noemt hij de instrumenten die ze bespelen. “Alle kleinkinderen spelen
een instrument. Net als de kinderen”, vertelt Theo trots. Het lijkt alsof het hem
zelf verbaast. Wie Theo van Helvoort een beetje kent, zal echter nauwelijks
verrast zijn.
THERESIA ÉN DE SCHOOLBEL

Op een kast staat een heiligenbeeldje. Ernaast een schoolbel waarmee het begin
en eind van een schooldag werd geluid. Theo ziet ons ernaar kijken. “Dat is de
heilige Theresia van Lisieux”, zegt hij. Dat juist dat beeld er staat, is geen toeval.
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‘DE INSPECTEUR IS NA
AFLOOP VAN DE LES
VERBAASD’
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MENEER VAN HELVOORT

Het oud-schoolhoofd heeft honderden kinderen zien opgroeien. Hij kent ze nog
allemaal. En voor hen is hij nog altijd Meneer Van Helvoort. Ook wanneer ze later
samen met hem in het orkest van harmonie TOG speelden. “Dan zat ik naast ze
maar hadden ze er toch moeite mee me gewoon Theo te noemen”, lacht hij. “Het
was steeds meneer Van Helvoort. En dat terwijl ze vaak vele malen beter speelden
dan ik!”
Ook voor de ouders van leerlingen is hij Meneer van Helvoort. Hij heeft de
reputatie streng te zijn. Toen hij dirigent was van het kinderkoor werd hij daar
weleens op aangesproken. “’Meneer van Helvoort’, zeiden ze dan, ‘u bent veel te
streng voor de kinderen.’” Hij vertelt het met een glimlach. “’Kom er dan zelf maar
voor staan’, was mijn reactie.” Het kinderkoor van de kerk in Berlicum telde op een
gegeven moment meer dan 100 leden. “Om dat goed te begeleiden, is een zekere
discipline nodig. Maar samen fijn muziek maken stond altijd voorop.”
PRESTEREN MET PLEZIER

Op school is Theo ervan overtuigd dat leren en plezier maken samen kunnen
gaan. “Toen ik nog onderwijzer op de Norbertusschool was, introduceerde ik
een geluiden- en schimmenspel in mijn lessen”, vertelt hij. In zijn lesgeven was hij
daarmee vooruitstrevend. Zo maakte hij vaak gebruik van muziek in het onderwijs.
Tijdens de muzieklessen zelf maar ook daarbuiten.
“Wanneer de kinderen tijdens het moeilijke rekenwerk wat gespannen waren, liet
ik ze even stoppen met hun sommen”, vertelt Theo. “Dan pakte ik mijn gitaar en
zongen we een paar liedjes.” Het werkte: “Vervolgens ging de rekenles beter.” Het
is voor Theo tevens de verklaring waarom hij in veertig dienstjaren slechts vier
ziektedagen heeft gehad: “Ik ging altijd met plezier naar school. Als ik terugkijk, was
de mooiste tijd dat ik zelf voor de klas stond.”

‘IK ZOU EIGENLIJK
MOETEN TEMPEREN’
In de eerste week na zijn pensioen fietste hij op een dag langs ‘zijn’ school. Toen
had hij het even moeilijk. Van buiten keek hij toe: “’Wat doe ik hier?’, vroeg ik me
af. Ik moet daar binnen zijn. Bij de kinderen.” Hij heeft tot de laatste dag fulltime
gewerkt: “Achteraf gezien had ik meer moeten afbouwen. De overgang was nu te
groot.” Hij stopt dan ook niet helemaal als leerkracht maar werkt nog een tijdje als
invaller op de Theresiaschool. “Ha, je bent er weer, zeiden mijn collega’s dan.
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Dan hadden ze me horen lopen over de gang.” Als een dirigent geeft hij met
zijn wijsvinger het voor velen bekende ritme aan van zijn voetstappen over de
tegelvloer van de Theresiaschool.
TEMPEREN

Met de toename van zijn vrije tijd, nemen ook zijn vrijwilligersactiviteiten toe.
Onder het bureau in zijn werkkamer staan verschillende aktentassen. “Voor
ieder van mijn functies heb ik een andere tas. Op die manier is het beter uit
elkaar te houden”, legt hij uit. Op de vraag waarvoor hij nog actief is, volgt
een lange opsomming. Theo is onder andere voorzitter van de cliëntenraad
van Berlerode en voorzitter van de parochiële bezoekgroep. Daarnaast is
hij voorganger tijdens de lekendiensten in de kerk van Middelrode en in
Berlerode. Op aanvraag zingt hij met een koor bij speciale gelegenheden: “Ik
noem het een pro-deo-koor.” Het is slechts een greep uit de vele activiteiten.
“Het is misschien wel iets teveel”, stelt Theo realistisch. “Ik zou eigenlijk moeten
temperen.” De jaren beginnen langzamerhand te tellen, hij is 81. “Maar ik ben
nog goed gezond. Het tempo wordt alleen wat minder.”
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PAPIEREN MAFFIA

In de laatste week dat hij op de Theresiaschool werkte, kwam de schoolinspecteur
langs. Deze beoordeelt onder andere de muzieklessen die Theo nog steeds geeft. Bij
de muziekles voor groep 8 kijkt de inspecteur mee. Een van de voorschriften is dat
er vijf modules behandeld moeten worden. Theo laat de klas een aantal nummers
meerstemmig zingen. “De inspecteur is na afloop van de les verbaasd”, vertelt Theo.
“’Laat u ze tweestemmig zingen?’ vraagt hij me. ‘Dat u dat voor elkaar krijgt. En de vijf

‘TEGENWOORDIG
MOET ALLES VOORAL
GEREGISTREERD
WORDEN’

modules dan?’” Theo is even stil. Dan: “Die modules heb ik nooit gebruikt.”
Hij is er nog steeds verbolgen om: “Het gaat om het lesgeven. Dat kinderen leren en
daar plezier in hebben. Tegenwoordig moet alles vooral geregistreerd worden.” De
papieren maffia noemt Theo dat.
Het is kenmerkend voor hem. Hij is stellig in zijn opvattingen en conformeert zich
nooit zomaar. Zo is hij lang geleden een korte periode gemeenteraadslid geweest
voor Aktie `74. “Dat was niet echt een succes”, vertelt hij. “Tijdens vergaderingen vond
ik regelmatig dat andere partijen ook goede punten hadden. Dan stemde ik met hen
mee.” Theo ging dan soms tegen de eigen partij in. “Het was eigenlijk maar goed dat we
in die tijd verhuisden naar Escharen en ik wel moest stoppen als raadslid.”
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AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!
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sluitwerk. Verklein de kans op
een inbraak met 90%!

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

Peter van den Elzen
Financieel Advies

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

BEL DIRECT

073-521 51 95

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

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

VROLIJK KERSTFEEST

en een GELUKKIG EN GEZOND,

MAAR VOORAL GROEN NIEUWJAAR!
Groet Harm, Lindie, Petra & Marieke

GELOOF EN MUZIEK

Muziek en het geloof zijn belangrijk in het leven van Theo. Oorspronkelijk komt hij uit
Loosbroek: “Toen ik een jaar of 10 was, ging ik daar bij het jongenskoor.” Bij dat koor
maakt hij kennis met Gregoriaanse muziek. “Dat vond ik zo mooi. Het mystieke. Het
heeft iets geheimzinnigs.” Voor Theo gaat de liefde voor muziek diep: “Ik kan er mijn
geloof in uiten.”
Als muzikant is hij onder meer actief bij de harmonie. Hij was er lang voorzitter en is
nu nog steeds ere-voorzitter. Voor de kerk richt hij in 1967 een kinderkoor op en een
jaar later het jongerenkoor. De inzet van Theo voor de kerk blijft niet onopgemerkt.
Bij het 25-jarig bestaan van het kinderkoor krijgt hij een pauselijke onderscheiding. De
waardering raakt hem. Hetzelfde geldt voor zijn koninklijke onderscheiding.
KARAKTERISTIEKE PLEKKEN

“Tijdens een concert van de harmonie werd ik naar voren geroepen”, vertelt hij over
het moment dat hij de onderscheiding krijgt. “In Den Durpsherd.” Door dit moment
en deze locatie krijgt het voor Theo extra betekenis. Den Durpsherd is een van de
belangrijke plekken voor Theo. Dat sommige karakteristieke dorpsplekken er niet meer
zijn, vindt Theo dan ook erg jammer. Natuurlijk de kerk die gesloopt moest worden.
Maar ook de Meijerijse Kar die er tegenover stond: “Dat was zo’n mooi pand. En zo
dichtbij Den Durpsherd was het een ideale plek voor een lunchroom of broodjeszaak
geweest.” Dat de gevel van de Theresiaschool bewaard is gebleven, doet hem
glimlachen: “Prachtig dat ze dat terug hebben laten komen.”

bami I 29

ING
COOMON:

S I
AGRRKT 2.0
A
WM

BOU

ADVERTORIAL

alle windstreken

‘VANUIT
KOMEN
MENSEN NAAR ONS TOE’
Dit jaar viert autobedrijf Jos van Boxtel twee
mijlpalen: het 65-jarig bestaan van het bedrijf
én het 50-jarige dealerschap van Toyota. Wat in
1954 begon met het repareren van auto’s aan
de Hoogstraat in Berlicum, is uitgegroeid tot een
allround autobedrijf met prachtige showroom in
Middelrode. Eén ding bleef al die jaren hetzelfde:
de persoonlijke sfeer.
Tekst Donna van de Ven Foto Koen de Haas

ALLE WINDSTREKEN

Hein Voets haakte later aan bij Jos van Boxtel, maar is het
roerend eens met René. Samen met Cees Tak geeft Hein
leiding aan de vestiging in Middelrode. Hein: “Bij ons bedrijf
gaan we altijd voor een tien. Met veertig medewerkers die
allemaal hun eigen schat aan kennis en ervaring bij zich
dragen, zetten we steeds een stap extra voor de klant. En we
merken dat ze dat waarderen. Vanuit alle windstreken komen
mensen naar die ‘kleine maar fijne’ autodealer in Middelrode.
Heel bijzonder.”

Werkplaatsreceptionist René van de Veerdonk is een mooi

NIEUWE TECHNOLOGIEËN

voorbeeld van die persoonlijke sfeer. Hij begon in 1972 als

In 65 jaar veranderde niet alleen het bedrijf zelf, ook de

leerling-monteur bij Jos van Boxtel en is nu – ruim 47 jaar

ontwikkeling van auto’s nam een vlucht. Hein: “Toyota is leider

later – het vaste aanspreekpunt voor vragen over onderhoud

in de ontwikkelingen rondom hybride motoren. In 1997 stond

en service. René: “Veel mensen kennen mij van gezicht of

de eerste hybride auto hier al in de showroom. Inmiddels

herkennen mijn stem aan de telefoon. Andersom geldt dat ook:

zijn bijna alle modellen als hybride verkrijgbaar. Zo dragen wij

trouwe klanten spreken we gewoon met de voornaam aan.

eraan bij dat autorijden ook in de toekomst aantrekkelijk blijft.”

Alles draait hier om klanttevredenheid. Na al die jaren word ik
nog steeds blij van een lach op iemands gezicht.”
Autobedrijf Jos van Boxtel Haffertsestraat 21| 5258 TZ Middelrode | 073-5032911 | middelrode@josvanboxtel.nl | www.josvanboxtel.nl

bami I 31

ven, Kerkwijk

na Verhoe
denwinkel An

Hoe

Kapperszaak (1957

66 Berlicum

Edahwin

kel Van

de Veerd

onk (19

33), Hoo

gstraat

), hoogstraat 76 Be

Antoon Go

rdijn Konfe

ktie (1960)

rlicum

Kruidenier

, Julianastr

aat 26 Mid

delrode

Van Uden

(1961), Dri

ezeeg 18 M

iddelrode

19 Berlc

um

Slagerij, Hoogstraat 1 Berlicum

UITBEELD

lokale

KOOPT
WAAR!

‘Koopt Nederlandsche waar, dan helpen wij
elkaar!’ Met deze slagzin uit 1933 trachtte de
Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat mensen te
stimuleren om producten van eigen bodem te
kopen. Gedwongen door de toenmalige crisis
richtten exporterende bedrijven zich meer
dan voorheen op de binnenlandse markt. De
reclamecampagne had succes.

Kruidenier (197

0), Hoogstraat

47 Berlicum

Tekst Edwin Timmers Foto’s Heemkundekring De Plaets

Jongstleden oktober berichtte een regionaal dagblad dat
leegstand dreigt voor winkelgalerij Mercuriusplein. Dit
doembeeld is niet uniek, het hangt boven alle plaatsen,
zowel dorpen als steden, hier te lande. Vaak wijst men
naar het internet als grote boosdoener. Maar misschien
moeten we het dichterbij zoeken, misschien is ons
veranderde koopgedrag de boosdoener wel. Wie wil dat
winkels blijven, koopt lokale waar. Toch zijn er lang voor
de komst van de digitale middenstand al vele winkels
verdwenen. De dynamiek van het komen en gaan van
neringen zal dus complexer zijn. Gelukkig hebben we de
foto’s nog.

Kruidenier Smits (1993), Kerkwijk 51-55 Berlicum
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CLUBKE

Helemaal TE Dwaas

In november komen ze met een zware delegatie bij elkaar om plannen te maken voor de carnaval. De
leden van carnavalsvereniging Olling dol gaan er voor. Jarenlang maakte de club grote wagens van
papier-maché, met bouwmarathons in de weekenden om ze af te krijgen. Koffie en een biertje erbij.
En niet te vergeten de frietpan. “Als het eten vroeger thuis niet zo lekker was, dachten we altijd ‘ik eet
straks wel, we halen toch friet’.” Je hebt in die zestien jaar zo je tradities als clubke.
tekst Ardienne Verhoeven foto Andrea Tibosch

NIEUWE VRIENDEN

OPWAAIEND STOF

Olling Dol is ontstaan vanuit een vriendengroep, sommigen

Met de nieuwe generatie erbij, de kleine Olling dollers, is de

hebben de groep verlaten en er zijn nieuwe vrienden

club ook dit jaar weer aan het bouwen geslagen. Wie weet

bijgekomen. Carnaval is een way of life, volgens de Olling

wordt het weer een houten wagen en winnen ze zonder

dollers. “Carnaval zorgt voor verbroedering, het is een feest

papier marché toch de eerste prijs. Olling dol houdt er wel

van en voor iedereen. We zijn allemaal trots op onze eigen

van om stof te doen opwaaien. Dat ze dit jaar weer met de

club, ons logo en de stamkroeg. Maar carnaval, dat vieren

optocht meedoen met een gedurfde actie, dat is zeker.

we samen. Je zoekt elkaar op, waar je ook bent. Zolang het
maar in Dun Birrekoal is.”
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IMPORT
‘IK MIS VOORAL DE
RUSSISCHE BERGEN’

&

Olga Kalyuzhnaya (36) groeide op in Zeleznodorozniy, een ‘klein’ dorp in de buurt
van Moskou met tweehonderdduizend inwoners. Op haar tiende verhuisde ze
voor haar tenniscarrière naar Nederland. In Berlicum heeft ze haar plek gevonden.
Tekst Erwin Frunt Foto’s Andrea Tibosch

“De verhuizing naar Nederland was spannend, maar het was

het stukje begeleiding en het steuntje in de rug dat nodig

niet zo dat ik in die begintijd Rusland en mijn familie miste. Dat

was om de absolute top te halen. En misschien heb ik ook

kwam pas rond mijn veertiende. Ik woonde in Valkenswaard,

wel te vroeg opgegeven. De tweehonderdste plek was mijn

op een plek met andere internationale topsporters. Ik kreeg

hoogste ranking. Dat is natuurlijk niet slecht, maar staat niet in

drie maanden Nederlandse les en ging daarna naar groep acht

verhouding tot de manier waarop ik met die sport bezig was.”

van de plaatselijke basisschool.”
“Op mijn eenentwintigste ben ik gestopt met mijn
“Vanaf mijn veertiende jaar ben ik internationaal tennis gaan

internationale tenniscarrière en kwam ik tijdens een

spelen en heb ik de hele wereld rondgereisd. Dit waren mooie

avond stappen Marcel tegen. We zijn gaan samenwonen in

maar intensieve jaren, want het is zwaar om met de top van

Den Bosch. Toen ik in 2005 in verwachting was van Noah

de wereld mee te kunnen. Ik deed alles zelf en financieel

verhuisden we naar Berlicum. Een knus dorp is met een kind

had ik het moeilijk. Achteraf gezien miste ik misschien net

erbij toch wat fijner dan de stad.”
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& EXPORT
‘DIEPER LIMBURG IN,
ZOU IK NIET TREKKEN’

‘Ik zal die tijden nooit vergeten.’ Edwin van Zoggel (49) bracht de eerste helft
van zijn leven voornamelijk feestend door. Hij verliet Berlicum voor een ‘mooi
avontuur’ in het Limburgse Weert, waar hij nog immer woont.
Tekst Nieke van Broekhoven Foto Rita Dekkers

Op stap gaan was vroeger Edwins hoofdprioriteit, bijvoorbeeld

in het feestgedruis - het was in de tijd dat mobieltjes nog niet

in de Lunenburg en maandag-matinees op alle Brabantse

bestonden - hadden geen geld meer maar moesten nog naar

kermissen. Daarnaast voetbalwedstrijden bezoeken met zijn

huis. Ze bestelden ieder een aparte taxi.

vrienden en natuurlijk waren er altijd (veel) meiden. “Een
meisje was uiteindelijk zelfs de reden voor mijn verhuizing. Ik

“We zeiden bij aankomst in Berlicum toevallig allebei tegen de

ontmoette haar in een kroeg en besloot vrij snel om bij haar in

taxichauffeur dat we moesten pinnen en maakten vervolgens

trekken in Weert. Het leek mij een mooi avontuur en ik had het

dat we wegkwamen. Die vriend verstopte zich bij toenmalig

hier wel gezien”, zegt Edwin met een ondeugende glimlach.

Café de Guld, ik lag te schuilen in iemands tuin. En diezelfde
nacht kwamen we elkaar weer keihard lachend tegen. Die

FEESTGEDRUIS

Amsterdamse taxichauffeurs zullen er flink de pest over

Hij barst van de mooie verhalen, zoals die keer dat hij ging

hebben in gehad”, grinnikt Edwin. “Iemand heeft ook nog een

stappen met een vriend in Amsterdam. Ze raakten elkaar kwijt

grap uitgehaald door een nepbrief van de Amsterdamse

Lees verder op pagina 39
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KINDCENTRUM

GEDRAG ALS VAK

21ST CENTURY SKILLS

Doorgaande lijn van
0 – 13 jaar

‘Leren leren’:
zelfstandig en
taakgericht werken

Onder andere creatief
denken, programmeren
en samenwerken

KOM JE EEN KEER KIJKEN?

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

info@dekleinebeer.nl

Westerbroek 2

OEP
JOS VAN BOXTEL GR
HT
ERVAAR ONZE KRAC

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

Jos van Boxtel Groep
Middelrode
Haffertsestraat 21, 073-5032911

‘s-Hertogenbosch (Toyota)
Hervensebaan 11, T: 073-6496633

‘s-Hertogenbosch
Afrikalaan 16/19, T: 073-5233815

Oss
Longobardenweg 21, 0412-643355

IMPORT

EXPORT

“Na mijn tenniscarrière ben ik ervaring op gaan doen als

taxicentrale met een boete te sturen, maar daar trapte ik niet

tennisleraar bij verschillende tennisscholen en in 2008

in. Al heb ik het een week later alsnog in orde gemaakt met

zijn Marcel en ik samen onze tennisschool begonnen. We

het taxibedrijf. Ik zal die tijden nooit vergeten.”

leiden ambitieuze kinderen op tot het doel dat ze willen
bereiken. Dit kan de internationale top zijn, maar ook een

BOEKEN GEJAT

goed regionaal niveau. Op hoog niveau tennissen betekent

Hij deed diverse opleidingen, maar school was nooit zijn

dat je zowel fysiek als mentaal in orde moet zijn. Tennis is

favoriete bezigheid.

goed voor de algemene ontwikkeling van een kind. En het is

Ooit wist hij zelfs iedereen wijs te maken dat zijn boeken

fantastisch te zien hoe de kinderen zich ook buiten de lijnen

gejat waren. In werkelijkheid lagen ze onder een container

ontwikkelen.”

verstopt. Het leverde hem toch maar mooi een schoolvrije
week op.

‘ONZE KINDEREN SPREKEN ZOWEL
RUSSISCH ALS NEDERLANDS’

‘IK LAG TE SCHUILEN IN IEMANDS
TUIN’

“Ieder jaar ga ik terug naar Rusland, al mijn familie woont

Edwin leerde voor brood- en banketbakker, waarna hij een

daar nog. Onze kinderen spreken zowel Russisch als

tijdje bij bakkerij Verbiesen werkte. Hij stopte, omdat hij

Nederlands. Mijn vader komt regelmatig deze kant op.

hierdoor als enige niet mee op stap kon op zondag. Hij ging

Binnen Rusland zijn de verschillen groot. Niet alleen in

van stratenmaker naar kabelwerker en vond uiteindelijk

welvaart maar ook in natuur en afstanden. Nederland is

zijn roeping als beveiliger. Hij startte zijn eigen bedrijf met

veel meer geordend. Wat ik het meest in Nederland mis, zijn

vestigingen in Weert en Middelburg en heeft inmiddels 45

de Russische bergen. Dat proberen we in de winter goed te

mensen in dienst.

maken met de wintersport en ook ‘s zomers trekken we met
het hele gezin de Russische bergen in. Back to basic.”

NOOIT IETS GEMIST

Ook nadat zijn relatie was stukgelopen, bleef hij in Weert
wonen. Inmiddels is Edwin wel een stuk rustiger geworden.
Sinds 2010 is hij erg gelukkig met Noortje. Samen hebben ze
twee kinderen: Dex en Daaf.
“Ik ben destijds vertrokken uit Berlicum en heb eigenlijk
nooit iets gemist. Mijn familie en vrienden zag ik toch wel als
ik terugkwam voor de kermis en verjaardagen. Maar ik woon
wel expres dichtbij Brabant. Dieper in Limburg wonen zou ik
niet trekken qua mentaliteit en afstand. Ik zou ook niet meer
kunnen aarden in een dorp denk ik. Misschien is Den Bosch
ooit een optie maar voor nu is het goed zo.’’
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Ik ga graag fris en
opgeruimd de zomer in.

Ik ga graag fris en
Dus laat ik mijn airco checken dooropgeruimd de zomer in.
mijn Bosch Car Service-autobedrijf.Dus laat ik mijn airco checken door
Maak nu alvast een afspraak

mijn Bosch Car Service-autobedrijf.

voor denu
airco-check.
Maak
alvast een afspraak voor de
Maak nu alvast een afspraak
voor denu
airco-check.
Maak
alvast een afspraak voor de
airco-check.

airco-check.

AutoCenter Berlicum

AutoCenter Berlicum

Milrooijseweg
| Berlicum
| Tel. 073 503 36 63
Milrooijseweg 1515
| 5258
KE Berlicum

Milrooijseweg 15 | Berlicum | Tel. 073 503 36 63
www.autocenterberlicum.nl
Tel.: 073 503 36 63 |
www.autocenterberlicum.nl Milrooijseweg 15 | 5258 KE Berlicum

Nu 1 JAAR

www.autocenterberlicum.nl
Tel.: 073 503 36 63 |
www.autocenterberlicum.nl
W ij doe n a lle s vo

PECHHULP
voor

W ij doe n a lle s vo

49,95

Voor al uw REPARATIES
en ONDERHOUD,
ook voor lease-auto’s,
bent u van harte welkom.

AutoCenter Berlicum
Milrooijseweg 15 | BERLICUM | Tel.: 073 - 503 36 63

www.autocenterberlicum.nl
Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

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.

Dansend

DOOR HET LEVEN
Vrolijkheid, rust, vrijheid en even alles vergeten.
Zwieren en zwaaien of pasjes strak in het gelid.
Ieder kiest de dansstijl waar hij zich goed bij voelt.
BaMi sprak vier bevlogen dansers over hun passie.
tekst Nieke van Broekhoven foto’s Teis Albers
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HENNEKE VAN
RUITENBEEKBOONE (28)

LINE DANCE

“Ik adem dans en kan niet zonder. Op
mijn zevende begon ik met jazzballet en
turnen en later kwam daar line dancen
bij. Vanaf die tijd draaide alles om
dansen. Tijdens de middelbare school
begon ik al op de academie Codarts
en in mijn vrije tijd danste ik line dance
wedstrijden over de hele wereld, waar
ik alle dansstijlen combineerde. Op mijn
15e werd ik wereldkampioen en de jaren
daarna nog negen keer. Ook in mijn
eigen dansschool, Dance Action, komen
al die verschillende stijlen aan bod. Als ik
niet dans, word ik ongelukkig. Zelfs toen
ik hoogzwanger was, kon ik niet stoppen.
Door dansen kan ik me uiten en
verwoorden, iets wat ik in het dagelijkse
leven minder goed kan. Als ik dans ben ik
echt helemaal mezelf.”

42
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PORTRETTEN

FRANKA VAN
DOMMELEN (36)
SALSA

“Als ik doe wat ik leuk vind, straal
ik. Ik heb een eigen bedrijf, Emma
Handson, met ruim 50 geweldige
collega’s en een mooi gezin.
Daarnaast heb ik twee passies: zingen
én dansen. Ik ben afgestudeerd
aan het conservatorium, gaf er
les en treed nog steeds op.
Dansen doe ik steeds meer bij
dansschool Bailando Salsa.
Het leuke van salsadansen
is dat je met verschillende
mensen danst. Zolang het
liedje duurt, hebben we een
band. Communicatie zonder woorden.
Ik krijg er enorm veel energie van en
wil het dan ook top doen. Dus daag ik
mijzelf uit om steeds beter te worden.
Ik dans mijn hoofd leeg en mijn hart
vol.”

bami
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EMMA BUISMAN
(26)
MUSICAL DANS EN ZANGERES
IN EEN ABBA TRIBUTE-BAND

“De zin ‘Mother says
dancer before

I was a
I could

walk’ uit de
Abba-hit
‘Thank you
for the music’
past volledig bij mij. Als kind
bewoog ik al de hele tijd. Ik
studeerde musical en heb daarna altijd
mijn drie passies; dansen, zingen en
acteren kunnen combineren. Ik geef
als vliegende keep les bij Dance Action
en doe wereldwijd zo’n honderd shows
per jaar met onze Abba-band. Dankzij
de beweeglijke liedjes en mijn rol als
zangeres Agnetha komen zingen, dansen
en acteren tijdens die optredens samen.
Dansen zorgt ervoor dat ik mij altijd
goed voel. En als ik muziek hoor moét ik
bewegen, dat heb ik niet eens door.”

44 I bami
44 I bami
44

NICK VAN
GEENEN (19)
BREAKDANCER

“Ik begon op mijn achtste met een paar
vrienden, nadat we een breakdance-les
zagen op school. Zij zijn allemaal gestopt
maar ik was verkocht. Inmiddels geef ik
zelf les aan jonge kinderen in Den Bosch.
En ik studeer Industrial Design aan de
TU in Eindhoven. Dat is een hele leuke
combinatie. Later hoef ik niet persé les
te blijven geven, maar met breakdancen
stop ik nooit. Dansen is voor mij een
manier om balans te houden in een
druk leven en om mijn kop leeg te
maken. Bijvoorbeeld tijdens een drukke
toetsweek, dan schud ik op de dansvloer
alles van me af.”

45
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CEMENTDEKVLOEREN &
AANVULLEN ZWEMBADEN
06 - 239 41 576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum | fred@neomagusvloeren.nl

ADVERTORIAL

Afscheid VAN JE GELIEFDE

IN HET HUÎS VAN TROOST

Op 15 minuten rijden van Berlicum vinden we het Huîs van Troost, een mooie serene
omgeving waar je alle tijd krijgt om afscheid te nemen van je geliefde overledene.
Tekst Ardiënne Verhoeven Foto Yvonne Wesling

Marjan Danen-van de Groenendaal van Levatio Uitvaartzorg

tot een crematorium waarbij er extra kosten gerekend worden

creëerde het Huîs van Troost aan de rand van Veghel. Ze

als je langer dan een uur gebruik maakt van de aula. Het Huîs

wilde graag een plek waar je je thuis voelt als je verdrietig

van Troost biedt gelegenheid om ook na het afscheid nog

bent, waar het fijn voelt om samen afscheid te nemen en

samen te zijn en na te praten.”

waar aan iedereen is gedacht: klein en groot. Het is een
compleet uitvaartcentrum: er zijn twee 24-uurskamers, een

Ook mensen die elders zijn verzekerd, zijn hier van harte

verzorgingskamer, een horecaruimte en een aula. Tijdens een

welkom. Zij kunnen gebruik maken van alle mogelijkheden die

afscheidsbijeenkomst kunnen in de aula 152 mensen zitten en

het Huîs van Troost te bieden heeft.

100 mensen staan.
SFEERVOL EN WARM
ALLE TIJD VOOR AFSCHEID

Afscheid nemen is heel persoonlijk geworden. Ingetogen met

“Het is zó belangrijk om in een fijne omgeving te zijn waar je

een kop koffie of levendig met muziek en een lunch of borrel

overleden geliefde verblijft en echt de tijd en aandacht kunt

na. In het Huîs van Troost kan het allemaal. Het is er altijd

nemen voor het allerlaatste afscheid”, zegt Marjan. “Wij hebben

sfeervol en warm: de kaarsen branden en Marjan met haar

hier dan ook maar één uitvaart per dag. Zo blijf je bij je gevoel

team staan u graag nabij. Een echt kopje troost in de vorm van

en neem je afscheid zonder enige tijdsdruk. Dit in tegenstelling

koffie of thee staan altijd voor u klaar.

Huîs van Troost I Prins Willem Alexander Sportpark 1 I 5461 XL Veghel I info@huisvantroost.nl | www.huisvantroost.nl
085 3301005 | 06 83530740
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Theater Poppenjans
LACHEN, HUILEN,
ZINGEN, RIJMEN EN ONTROEREN

Verwacht bij een voorstelling van Poppenjans geen kast waar Katrijn in het venster Jan
Klaassen met de deegroller achter de gordijntjes mept. Je wordt in dat geval aangenaam
verrast. Marian Oosting (64) staat met haar poppen en attributen voor het jeugdige publiek
en betrekt het volledig bij het spel. Ze daagt uit, weet snaartjes te beroeren en brengt ook
nog een boodschap over. Gevolg: kopjes die blijven volgen, stemmetjes die blijven roepen.
tekst Annette François foto’s Teis Albers
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Marian komt uit het basisonderwijs en daar speelde ze wel eens ouderwets

de bovenbouw spelen alle kinderen

poppenkast. Maar ze wist dat ze het anders wilde. “Zo’n kast, daar heb je alleen

mee. Vaak proberen ze het verhaal een

een klein gaatje om door te kijken. Je kunt niet ingrijpen als er iets is. Ik wilde dat de

bepaalde richting uit te duwen. Dan

kinderen mee konden doen. Toen ik nog voor de klas stond, had ik een pop Rik de

wordt er getrouwd en ja, dat bed daar

Kikker. Rik kwam altijd tevoorschijn als een kleuter bang was. Kwam er een nieuw

willen ze wel naar toe. Ik houd het altijd

kindje in de klas, dan was juist Rik bang. Ook zo bij een verbouwing of tijdens de

in de hand, ga een eindje mee en geef er

boekenweek, Rik moest door de kleuters getroost worden. Dat werkte zo goed dat het

dan een wending aan. De kleintjes moet

idee geboren was.”

ik ervan weerhouden de poppen aan te
raken of ertussen te springen. Een druk

SAMENWERKING

kindje geef ik een rol, dan heeft het even

Samen met haar man Jans Oosting (“ha, ja zo is de naam Poppenjans geboren”)

alle aandacht.”

ontwierp ze een decor. Dat bestaat uit een aantal blokken van verschillend formaat
met elke kant in een primaire kleur beschilderd. Tijdens de voorstelling wisselen de
kleuren. “Als ik circus speel, zijn de kleuren rood en geel; de natuur is groen; de zee
is blauw; de lente is geel.” Het verhaal begint met een groot boek met gekleurde
bladzijden zonder tekst. Het wordt opengeslagen op dezelfde kleur als
het decor. Op de blokken ligt
een lat met uitsparingen en
daarin zet ze herkenbare
houten afbeeldingen. Alle
poppen zijn zelfgemaakt.
Jans doet de technische
uitvoering, Marian schrijft

‘IK WILDE DAT DE
KINDEREN MEE
KONDEN DOEN’

liedjes, bedenkt verhaaltjes
en voert ze uit.
EDUCATIEVE
BOODSCHAP

Een juf blijft een juf en
door de voorstellingen van
Marian loopt een educatief
rood draadje. Vaste spelers
zijn haar poppen Takkie de
hond, Mau de kat, varkentje Speknek , Mama en
Rik de Kikker, Wammes de gans, Spinnenpoot,
twee beertjes, Zaza zebra en het mensenkind
Marieke. Scholen huren haar in om bepaalde
thema’s op een speelse manier onder de
aandacht te brengen. Haar doelgroepen
verdeelt ze in onderbouw (tot en met groep
4) en bovenbouw. “Heel verschillend natuurlijk
hoe ik de kleintjes en de groteren benader. In
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Bernardus Lodge Cromvoirt

Waar karakter,
comfort en perfectie
samenkomen.

Heikampweg 7 • 5249 JX Rosmalen • 073 5031957 • vosvakwerk.nl

VEILIG VERKEER NEDERLAND

Veilig Verkeer Nederland in Brabant met het
hoofdbureau in Oss is erg actief. De organisatie wilde
zo’n zeven jaar geleden iets opzetten om kinderen
de regels en gevaren van het verkeer bij te brengen,
maar het moest wel op een leuke manier gebeuren.
“Het bestuur kwam naar een van mijn voorstellingen
en zei: ‘Dat willen we precies!’ Ik kreeg een contract
en een sample deck zodat ik voor het aanzetten
van de muziek niet meer achter het gordijn hoef te
verdwijnen en ik kon van start.”
EEN VOORSTELLING

We mogen een voorstelling bijwonen op een
basisschool in Oss. Het decor is opgebouwd voor

TAKKIE DE HOND,
MAU DE KAT, VARKENTJE SPEKNEK

een gordijn en de bankjes en matten wachten op
de kijkertjes. Groep 2 buitelt naar binnen. Sommige
kindertjes zijn verkleed in de rollen die ze mogen
gaan spelen en er is ook een slungelige juf in kokspak.
Terwijl een liedje klinkt, komt Poppenjans op in een
pakje dat doet denken aan de vrolijke kinderseries op
tv van weleer.
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Ze stelt zich voor en vertelt dat ze juf is geweest,
mama en oma is en graag verhaaltjes vertelt. Ze slaat
het boek open op de groene bladzijde en wijst een
decorbouwertje aan dat ijverig alle blokken op groen
zet. Hondje Takkie wordt uitgelaten en sproeit uitvoerig
verschillende blokken onder. Vanaf het begin betrekt
Poppenjans de kinderen erbij die heel graag laten horen
wat ze allemaal weten. Rik de Kikker krijgt van mama
Kikker les in vliegen vangen, maar hij kan niet stilzitten
en het mislukt keer op keer. Toch mag hij met Wammes
naar het circus in de stad. Maar eerst vertelt mama hem
waar hij op moet letten in het verkeer.

‘BIJ ROOD
VAL JE DOOD’
Er verschijnen stoplichten op de balken. Bij rood mag je
stoppen en bij groen mag je lopen. Tot hilariteit van de
kleuters blijft Rik het maar verkeerd begrijpen. ‘Bij rood
val je dood,’ – hij gaat op de grond liggen – en ‘Bij groen
moet je een kunstje doen,’- hij duikelt koppetje. ‘Nee,
nee!’ schreeuwen de kinderen. Het laat zich raden: na de
circusvoorstelling met grappige beertjes die de opdracht
ook al niet snappen, gaat het mis.
Rik moet met Wammes naar huis over een echt zebrapad
dat daar ligt. Kinderen worden ingeschakeld om de
stoplichten voor de auto’s en voetgangers te bedienen.
Klasgenootjes steken over met auto’s en fietsen. Een
verkeersagentje en een brandweerman moeten hun rol
spelen. Maar Rik wil midden op het zebrapad een vlieg
vangen en wordt aangereden. Het menu Kikkerbillen
verschijnt op het bord en de koksjuf komt met haar pan
aanzetten. Gelukkig heeft Rik alleen een pleister op zijn
neus nodig en hij kan heelhuids naar de erg ongeruste
mama Kikker die uitvoerig zijn billen inspecteert.
Ondertussen spuien de kleuters hun kennis. Eentje weet
zelfs dat 112 gebeld moet worden.

52 I bami

REGIE

Poppenjans houdt bij alles de regie. Ze wijst te grote
enthousiastelingen naar hun plaats, laat graaiende
handjes naar beneden gaan, deelt complimentjes uit
en houdt in de gaten of iedereen aan de beurt komt.
“Een poppenspeler moet kunnen lachen, huilen, zingen,
rijmen en ontroeren,” zegt ze. “Ik weet van tevoren
wanneer ze gaan lachen en het klopt altijd. Dat is zo
door de jaren heen en met de verschillende groepen
het geval. Ik ben nu bezig met dit verkeersthema, maar
er zijn ook heel andere voorstellingen.” En ze vertelt
dat ze gespeeld heeft voor kankerpatiëntjes en hun
familieleden. “Om kippenvel van te krijgen. Een kindje
vroeg: ‘Kom je volgend jaar weer, Poppenjans? Maar dan
ben ik er niet meer.”
Ieder jaar geeft ze gratis een voorstelling aan het atelier
van Kentalis van het doveninstituut in de Hoogstraat.
De medewerkers daar doen werkzaamheden voor haar,
zoals visitekaartjes knippen. “Ik kan dan geen taal of
muziek gebruiken, de poppen alleen moeten het spel
spelen. Er is wel een tolk bij maar die moet niet de hele
tijd in de weer zijn.” Ook in mytylscholen heeft ze haar
blokken neergezet. “Het publiek daar vraagt weer een

ALLE POPPEN
ZIJN ZELFGEMAAKT

ander spel. En ik denk dat het ook heel goed zou werken
bij dementerenden. Zo jammer dat alles in de tehuizen
voor het grootste deel met vrijwilligers draait. Want ja,
het is wel mijn baan.” Ze legt de handen in de schoot.
”Weet je wat het allermooiste spel is? Als je even niks
zegt, de pop alles laat doen en dat wordt begrepen. Dát
is pas het echte poppentheater.”
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EMMA TIBOSCH
Tekst Jochen Schoofs Foto Claartje ten Have en Edith Verhoeven

Emma Tibosch (16) en Emma Tibosch (8) wonen al hun hele leven in Berlicum. Tot vandaag hadden zij elkaar
niet ontmoet. “Ik had wel ooit gehoord dat er een andere Emma Tibosch in Berlicum woonde”, zegt Emma
(16). “Maar ik kende haar niet. Volgens mij zijn we ook geen familie.” Verwarring is er nog nooit ontstaan over
wie nu welke Emma Tibosch is. Geen van beide is er ooit door in een vreemde situatie beland. Emma (8):
“Meneer Ton zei wel dat ze op school al eerder een Emma Tibosch hadden gehad.” De zestienjarige Emma
heeft deze middag haar studiebegeleiding afgezegd om samen met haar achtjarige naamgenoot op de foto te
kunnen. Emma van acht slaat een hockeytraining over. “Ik heb nog twee oudere broers en een oudere zus”,
vertelt de grote Emma. “Thuis ben ik dus de jongste.” “Ik ben de oudste thuis”, reageert de kleine Emma.
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BINNENBLIEKEN

BINNENBLIEKEN BIJ HET HUIS NAAST HET KERKHOF:

’BIJ DE EERSTE

bezichtiging

WAS HET RAAK’
Tekst Donna van de Ven Foto’s Claartje ten Have
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‘Soms parkeren mensen bij ons in de tuin, omdat ze denken dat
dit gebouw bij de begraafplaats hoort.’ Niets is minder waar, zo
blijkt als Hans en Rita Bosch hun deuren voor ons openen. Of ze
weten hoe hun huis onder dorpsbewoners bekend staat? Zeker.
Rita: ‘Als ik mensen moet uitleggen waar ik woon, dan beschrijf
ik het weleens als het crematorium. Alleen hebben wij de oven
eruit gehaald.’

Toen Hans en Rita aankondigden te gaan verhuizen naar ‘dat huis naast het kerkhof’,
was niet iedereen meteen enthousiast. Rita: “Onze zoon Corné zei: ‘wat hebben jullie
nu toch gekocht?’ Hij kende het huis weliswaar van de buitenkant, maar had het nog
nooit van binnen gezien. Gelukkig veranderde hij van mening zodra hij zijn voet over
de drempel zette.”
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VERHUIZEN

In 2010 kochten Hans en Rita dit huis aan de

In september was de koop rond, in november kregen Hans

Sassenheimseweg. Veel bezichtigingen gingen daar niet aan

en Rita de sleutels en in februari was de verhuizing naar ‘De

vooraf. Het was namelijk het eerste huis dat ze vanbinnen

Steenenkamer’ – zoals de eerste bewoners het huis noemden

zagen in hun zoektocht naar een nieuwe woning. Hans: “We

– een feit. Rita: “Bij de voordeur hangt een stenen bord met

hadden geen noodzaak om te verhuizen, maar wilden wel

de naam van ons huis. Dat wilden we graag behouden, de

een keer wat anders. Na jarenlang in Nuland gewoond te

naam Steenenkamer past hier goed. Wel wilden we onze

hebben, leek het me fijn om weer terug te gaan naar mijn

eigen namen erbij zetten. Daarom hebben we die speciaal in

geboorteplaats Berlicum. Af en toe zocht ik op Funda wat er

dezelfde steensoort laten graveren.”

te koop stond, maar als er niks tussen zat liet ik het ook weer
rusten. Tot ik dit huis tegenkwam. Het stond al een tijd te koop
en het sprak me meteen aan. Het enige punt was de locatie:
naast het kerkhof. Voor mij geen probleem, maar ik wilde wel
aan Rita vragen wat ze daarvan vond. Gelukkig maakte het haar
ook niks uit. We gingen kijken, waren enthousiast en besloten
het te kopen.”

‘ALLE KEUKENKASTJES KREGEN EEN
NIEUWE BESTEMMING IN HUIS’
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Voor al uw feesten,
borrels en evenementen.

MOGELIJKHEID TOT 100% VOLLEDIG

DIGITALE VERWERKING!

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

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

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

www.gouden-leeuw.nl

‘SPOKEN DOET HET HIER IN IEDER GEVAL NIET’
BOSSCHE SCHOOL

Het huis is gebouwd volgens de architectuurstroming de

wilden we aanpassen om het binnen wat lichter en sfeervoller

Bossche School. Kenmerkend voor deze stijl is de soberheid:

te maken.” Dat is gelukt: hoewel de voorkant van het huis

materialen als baksteen en beton voeren de boventoon.

anders doet vermoeden, valt er dankzij de patio meer dan

Precies wat je ziet als je het vooraanzicht van buitenaf

genoeg licht binnen.

bekijkt. Verder worden de gebouwen van de Bossche School
gekenmerkt door strikte verhoudingen tussen de muurdikte en

Geen grote verbouwing dus. Toch veranderde er wel wat

de oppervlakte van elke ruimte. Breekwerk kwam er daarom

aan de inrichting. Te beginnen met het vervangen van de

niet aan te pas toen Hans en Rita dit huis betrokken. Een likje

ouderwetse houtkachel – door Rita omgedoopt tot oven – die

verf was wel nodig. Hans: “Alles was afgewerkt in een grijze

in het midden van de woonkamer stond. Daarvoor kwam een

cementkleur. De kozijnen waren donkerblauw geschilderd. Dat

gezellige gashaard in de plaats. Ook de keuken en badkamer
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ondergingen een metamorfose. Al is de oude
keuken bijna helemaal hergebruikt. Rita: “Alle
kastjes kregen een nieuwe bestemming. Een
deel ging naar de kamer die we als kantoor
gebruiken, een deel naar de berging en een
deel naar de garage. Handig, want ze passen
bij de stijl van het huis en we hoefden geen
extra kasten te kopen. Verder hebben we de
inbouwkasten in de woonkamer behouden.
Niks makkelijker dan een kast die perfect
past. Zelfs de grepen zijn nog hetzelfde als
toen we hier kwamen wonen.”

‘WE GRAPPEN VAAK
DAT WE IN EEN DOOIE
BUURT WONEN’

DOOIE BUURT

Het mortuarium, het crematorium, de
bunker: Hans en Rita weten precies hoe
hun huis bekend staat in het dorp. Gelukkig
zien ze er de humor van in. Sterker nog: de
locatie is wat hen betreft ideaal. Rita: “Alles
aan het huis is zo gebouwd dat we geen
zicht hebben op het kerkhof. Het licht komt
bij de patio naar binnen, daarom zijn er aan
de andere kant van het huis geen ramen
nodig. Verder is dit gewoon een heerlijke
plek om te wonen. Herrie van de buren?
Hebben wij geen last van. We grappen vaak
dat we in een dooie buurt wonen. Of als de
tv hard aanstaat: ‘Zet het geluid eens wat
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zachter, straks worden ze hiernaast nog wakker.’ Zelf kunnen

gelijkvloers, brede deuren en geen drempels. Hans: “Een paar

we er hartelijk om lachen. Spoken doet het hier in elk geval

jaar geleden had Rita haar enkel gebroken en zat ze tijdelijk

niet en ook van overlast is geen sprake. Ja, soms staan er wat

in een rolstoel. Op dat moment kwamen we erachter hoe

auto’s voor onze oprit als er een begrafenis is. Maar dat is geen

toegankelijk het hier is. Ze kon gewoon overal heen, zonder dat

probleem. In Nuland woonden we bij de basisschool in de

we een aanpassing hoefden te maken. Dat komt goed uit, want

buurt, daar hadden we meer last van geparkeerde auto’s.”

we blijven hier graag de rest van ons leven wonen.”

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Of Hans en Rita zichzelf hier oud zien worden? Als het aan
hen ligt wel. Zonder dat ze er bewust bij hadden stilgestaan
bij de koop, blijkt dit huis namelijk toekomstbestendig. Alles

‘ONZE ZOON ZEI: WAT HEBBEN JULLIE
NU TOCH GEKOCHT?’
bami I 63

aan
het
plein
in Berlicum

De bouw is gestart!

Nog enkele appartementen en commerciële ruimten beschikbaar

Verkoopinformatie

aanhetplein.nl
Bernheze makelaars
& adviseurs

T 0413 - 243 818
Makelaar073

T 073 - 820 07 30
Initiatief en ontwikkeling:

www.blhuisvesting.nl

Commerciële ruimten te huur en/of te koop
Wij bieden U gelegenheid te huren, te kopen en/of te
beleggen in de commerciële ruimten in het nieuwbouwplan Aan het Plein in Berlicum. De bouw is reeds
aangevangen en de eerste winkelunit is al verhuurd!
Het project:
• 7 % aanvangsrendement (BAR);
• Totale oppervlakte commerciele ruimte circa
1000m2 te verdelen in twee tot vier units
• Aan het Plein bij nieuw te vestigen Aldi supermarkt
gelegen;
• Op hoeklocatie gelegen met goede attentiewaarde;
• Nieuw gebouw, eerste 20 jaar nagenoeg geen
onderhoudskosten;
• Complex met hoogwaardige architectuur en
bouwkwaliteit.
Voor meer informatie neemt u contact op met
Bernheze makelaars & adviseurs T 0413 - 243 818.

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

ADVERTORIAL

BOUW APPARTEMENTENGEBOUW, SUPERMARKT EN WINKELS
‘AAN HET PLEIN’ IN VOLLE GANG

De bouw van het winkel en appartementengebouw ‘Aan het Plein’ loopt voorspoedig. Er wordt nu
wordt gewerkt aan de parkeergarage onder het gebouw. Het centraal gelegen complex aan het
Mercuriusplein voorziet in 46 luxe appartementen en exclusieve penthouses, supermarkt Aldi en zo’n
1.000 m2 aan winkels.
Wie de bouwplaats bezoekt ziet een grote bouwput waar op dit
moment gewerkt wordt aan de voorbereiding voor het storten
van de vloer van de parkeerkelder die zich onder het gehele
gebouw bevindt. Het totale complex wordt indien het weer
goed uitpakt opgeleverd in het vierde kwartaal van 2020.
NOG APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR VANAF €349.000

Het gebouw herbergt straks 46 unieke en luxe appartementen
en exclusieve penthouses met alle luxe en comfort van
vandaag. Alle woonwensen smelten samen in een compositie
van riante woonoppervlaktes, royale buitenruimtes, een
sublieme afwerking tot in alle details en een fraaie privé
binnentuin als oase van rust. Het totale complex is gasloos
waarbij de appartementen worden verwarmd middels een
luchtwarmtepomp en staan er op het dak van het gebouw
zonnecollectoren voor de nodige energieopwekking. Ieder
appartement heeft een parkeerplaats en berging in de kelder
van het gebouw. Nog verschillende appartementen zijn
beschikbaar aan zowel het Mercuriusplein als de Runweg. Er
staan verschillende appartementen onder optie, vraag naar de
beschikbaarheid bij een van de makelaars. De verkoopprijzen
variëren vanaf €349.000 v.o.n. tot €425.000 v.o.n.
COMMERCIËLE RUIMTEN TE KOOP EN/OF TE HUUR

Het appartementengebouw kent ook circa 1.000m2 aan
commerciële ruimte. Verdeeld over twee tot vier units is
deze ruimte uitstekend geschikt voor winkels, kantoor of

praktijkruimte. De supermarkt Aldi die in het pand een
vestiging krijgt, heeft straks een grote aantrekkingskracht op
het winkelende publiek. De commerciële ruimten zijn te koop
en/of te huur. Als belegging kennen de commerciële ruimten
een aanvangsrendement van 7% (BAR). Aan het Mercuriusplein
is het een nieuw gebouw met hoogwaardige architectuur en
bouwkwaliteit dus de eerste 20 jaar zijn er nagenoeg geen
onderhoudskosten. Aan het Plein wordt een opmerkelijk
gebouw. Voor zijn ontwerp van Aan het plein liet de architect
zich inspireren door het ooit zo imposante kasteel Ter Aa,
hetgeen duidelijk te zien is aan de fraaie belijning van het
exclusieve complex. Het is een voorbeeld van architectuur op
dorpse schaal en menselijke maat.
BL HUISVESTING

Aan het Plein is ontwikkeld door BL Huisvesting uit Gemert.
BL Huisvesting kenmerkt zich als specialist in grote
gebiedsontwikkelingen met vaak in het centrum van een
stad of dorp gelegen nieuwbouw of transformatieprojecten.
Projecten die zich onderscheiden met exclusiviteit en kwaliteit
van architectuur en afwerking. Het credo van BL Huisvesting is
dan ook ‘investeren in de kwaliteit van Nederland’.
Voor meer verkoopinformatie kijkt u op www.aanhetplein.
nl of neemt direct contact op met Bernheze makelaars &
adviseurs, T 0413 - 243 81 of Makelaar073, T 073 - 820 07 30
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AUTOBEDRIJF VAN EMPEL
Uw eigen wellness thuis, op maat

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

Sauna’s,
infrarood
& stoom

Bezoek onze webshop:
www.emporte.nl

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

KINDEROPVANG ‘T GOUDVISJE

EEN!
H
E
J
IL
DAAR W

BESTE BABYOPVANG

EINDELOOS ONTDEKKEN
VOOR PEUTERS

AVONTUUR NA SCHOOL

Een unieke kinderopvanglocatie midden in het groen biedt met een buitenruimte van ruim 500 m2 een fantastische plek voor
kinderen om hun wereld te ontdekken. Babyspecialisten voor de allerkleinsten, een avontuurlĳke omgeving, gratis vervoer
voor alle scholen uit Berlicum en Middelrode en unieke activiteiten op het gebied van sport, outdoor en art & science, maken dit
tot de beste en leukste plek voor jouw kind. Graag bekĳken wĳ samen hoe onze opvang het beste aansluit bĳ jouw wensen.

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

HET ATELIER

met bloemen
TEIS

ZEGT HET

Berlicummer Teis Albers (37) is
zelfstandig grafisch
vormgever, fotograaf en kunstenaar. Sinds 2012 heeft
hij een aantal exposities per jaar en dankzij de verkoop
via online galerieën hangt zijn werk ook in de Taiwanese
hoofdstad Taipei en in Saoedi-Arabië.

Totdat ik op een dag bloemstillevens

tekst Edwin Timmers foto Yvonne Wesling

de eerste in mijn archief.”

van oude meesters ging invoegen en
zag dat dat werkte. Al vroeg ik me toch
af of het wel origineel was. Een bos
verwelkte bloemen in de huiskamer gaf
de doorslag. De foto’s hiervan waren

“Elk nieuw werk begin ik met bloemschikken op een computerscherm. Hiervoor
put ik uit een rijk digitaal fotoarchief van bloemen, takken en stelen die ik zelf heb
gefotografeerd. Als de compositie op het scherm goed is, maak ik er een grote print
van, zodat het letterlijk van het scherm komt en het minder vluchtig wordt. Vaak
kies ik voor een print op canvas, maar evengoed ga ik voor plexiglas of epoxy. Het
verschilt per werk. Ik experimenteer graag, ben telkens weer benieuwd hoe het
uitpakt. De print bewerk ik vervolgens met verf. Of mijn werk grote kunst is, mogen
anderen zeggen. Ik denk dat het zich ergens tussen kunst en decoratie ophoudt. Er
gingen jaren van proberen en experimenteren aan vooraf. Ik begon aardig rebels
met collage. Het ging alle kanten op. Pop art, comics, stukken verweerde muur met
typografie van oude posters en allerlei andere ongein die ik op internet kon vinden.

EEN RECENT WERK
VAN

Teis Albers
IS NU TE ZIEN IN DE
BIEB VAN BERLICUM.

CHECK DE WEBSITE VAN DE BIEB
EN BAMI’S FACEBOOK- EN
INSTAGRAMPAGINA VOOR
EEN EERSTE GLIMP.
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HEMA Berlicum
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!
LAAT DE WINTER MAAR KOMEN

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

DE VERZAMELING

STAN DE HAAS (56) VERZAM

FOTO’S VAN
PUTDEKSELS:

Tekst Donna van de Ven
Foto’s Edith Verhoeven en
Stan

ELT

de Haas

“Voor mijn werk als fotograaf
reis ik veel. Ik
zocht naar iets wat ik als aan
denken kon
meenemen van mijn reizen.
Het viel mij
op dat overal ter wereld put
deksels liggen.
Sommige mooi dankzij een
uniek ontwerp,
andere bijzonder door hun
locatie. Inmiddels
heb ik meer dan 600 versch
illende putdeksels
gefotografeerd, in meer dan
100 landen.”
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KINDERDROOM
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Slavinken

MAKEN VOOR
DE LOL
Alles leek erop dat we met Loek Breukels (12)
een jongen met een droom hadden gevonden.
Vanaf zijn elfde draait hij zowat elke zaterdag
voor zijn plezier een paar uur mee in de
keurslagerij van Reinier Hol (56). “Ik zou er
elke dag wel willen helpen”, zegt hij aan de
telefoon. Maar hij vindt het nog te vroeg om
van een droom te spreken. Toch vermoeden
we al pratende dat er ergens een kinderdroom
verstopt zit.
Tekst Edwin Timmersn Foto’s Yvonne Wesling

“Kom zaterdag gerust langs,” zei Reinier. “Het zal wel druk
zijn, dus het kan gebeuren dat ik tussendoor een klant
moet helpen.” Het is inderdaad volle bak. Samen met zijn
vrouw Corinne en vijf anderen werkt hij geconcentreerd de
gemoedelijke schare klanten weg. Loek maakt slavinken in de
ruimte achter de winkel. Terwijl hij hompjes gekruid gehakt
in reepjes ontbijtspek wikkelt, babbelt hij met collega Emma.
“Koffie?”, vraagt Reinier.
De koffiemachine in het knusse kantoortje maakt Loeks
favoriete brouwsel, dat Reinier speciaal voor hem kocht.
Ondertussen zoekt Reinier op zijn telefoon naar een filmpje
waarin Loek behendig worst draait. Hij krijgt het zo gauw niet
gevonden. “Dat heb jij gemakkelijker”, zegt hij tegen Loek, die
het filmpje een paar tellen later op zijn scherm heeft.
LOEK: WAS KEURSLAGER WORDEN JOUW KINDERDROOM?

Reinier: “Klopt. Van kleins af aan wilde ik slager worden. Ik
groeide op boven de slagerij van mijn ouders. Al vanaf mijn
vijfde of zesde draaide ik een beetje mee in de zaak.”
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Marcel Verhagen

WAAROM GING JE DAN TOCH BIJ EEN BANK WERKEN?

“Ik was aangenomen op de slagersvakschool, maar vanwege
het negatieve sentiment dat omstreeks 1980 heerste, koos ik
een andere opleiding. Speciaalzaken zouden verdwijnen, dacht
men. Alles zou naar de supermarkt gaan. Ik deed de MEAO en
een jaar HEAO en kon toen bij een bank aan de slag.”
JE GING WEER WEG BIJ DE BANK. WAS HET DAAR NIET LEUK?

“Ik had een fulltime administratieve functie en die vond ik
inderdaad niet zo leuk. Na een paar jaar had ik het wel weer
gezien. Nu maak ik twee keer zoveel uren en ze vliegen
voorbij.”
GING JE TOEN METEEN ALS SLAGER AAN DE SLAG?

“Ja, en ik ging alsnog naar de slagersvakschool en rondde
een traiteursopleiding af. Om kennis en ervaring op te doen,
werkte ik bij enkele gerenommeerde slagerijen. Mijn vrouw en
ik begonnen deze zaak 26 jaar geleden.”
VIND JE HET VERVELEND DAT JE NIET METEEN KEURSLAGER
WERD?

“Als ik niet bij een bank had gewerkt, had ik nu misschien
gedacht: had ik maar bij een bank gewerkt. Trouwens, ik

WAT VIND JE HET MOOIST VAN JE WERK?

ken heel veel keurslagers die voorheen iets volstrekt anders

“Onze klanten. We hebben hele lieve klanten, van wie sommige

deden.”

twintig kilometer omrijden om bij ons langs te gaan.”
Reinier vindt Loek een handige, slimme en sociale jongen die
nieuwsgierig in de wereld staat. Hij begrijpt helemaal dat Loek
nog zoekende is: “Misschien moet je iets met je handen gaan
doen. De kunstacademie bijvoorbeeld. Van alles proberen,
een keuze maken kan altijd. Je hebt nog zoveel tijd.” Loek
lacht schuchter, proberen ligt in zijn aard. Naast gym zijn de
kunstvakken op het atheneum favoriet. Hij waagt zich aan nietalledaagse sporten zoals rugby en freerunning, en hij maakt
muziek op een keyboard. Samen met zijn leraar schreef hij
onlangs zijn eerste liedjes.
Reinier: “Muziek ja. Ik ga graag naar bands kijken en thuis
staat al jaren een gitaar op me te wachten. Ooit ga ik ermee
beginnen. Je moet blijven dromen. Hoewel, niet alleen dromen,
je moet ook doen.”
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’OUDERS STAAN
LETTERLIJK MET

lege handen’

Dagelijks worden er in Nederland gemiddeld een kleine 500 baby’s
geboren. Bij sommige ouders blijft het ledikantje echter leeg. Zij
staan letterlijk met lege handen wanneer zij voor de geboorte horen
dat hun kindje niet meer leeft. Kraamverzorgster José Verhagen
specialiseerde zich in het begeleiden van gezinnen die dit grote
verdriet meemaken.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Yvonne Wesling
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‘EEN KRAAMVERZORGSTER KAN JE
KRAAMTIJD MAKEN OF BREKEN’

“Ik ben een zorgmens”, vertelt José gezeten op een houten bank
in haar keuken. “Ik was verpleegkundige in een ziekenhuis, maar
vond dat ze daar meer met apparaten bezig waren dan met de
mensen. Ik stapte over naar de gehandicaptenzorg, was een
tijdje tandartsassistent en werkte bij mijn ouders in de bakkerij.
Totdat ik mijn eerste kind kreeg, waarna er nog drie volgden.”
José weet als geen ander hoe zeer een kraamverzorgster je
kraamtijd kan maken of breken. “Ik heb drie goede gehad en
een slechte. Dat laatste wens je geen enkele moeder toe. Ik
overwoog de switch te maken naar dit vak, maar moest wachten
totdat de kinderen oud genoeg waren om zelfstandig naar
school toe te kunnen gaan. Als kraamverzorgster kun je nou
eenmaal te pas en te onpas weggeroepen worden.”
TRANEN IN DE OGEN

Spijt van haar keuze heeft José nooit gehad. “Ik doe dit werk
nu twintig jaar en heb honderden kinderen mee op de wereld
geholpen. Nog steeds krijg ik tranen in mijn ogen als ik de kracht
van een vrouw tijdens de bevalling zie en dat er een kindje
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GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

TEGELWERK

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

Werststeeg 16, Berlicum

t: 073 503 3432

m: 06 5386 1550

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

Uw betrokken
makelaars
in Berlicum!

Binnenkort
ook op de
Hoogstraat 135
in Berlicum!

Statistisch de beste makelaar
voor Berlicum en omgeving
De makelaar met een
klantenwaardering van een 9.1
Onze verkoopsnelheid is 60 dagen
i.p.v. de gemiddeld 109 dagen
per woning.
Bel 073 - 613 19 19 voor een
gratis WaardebepalingPlus!

Kijk op berlicum.nl-wonen.nl

geboren wordt. Als ik daar niet meer door geraakt word, is het
tijd om te stoppen.” Die tranen zijn er ook als José gezinnen
begeleidt waarbij het totaal anders loopt. “Bij goede vrienden
overleed het kindje in de 42e week, net voor de bevalling.
Ze waren ouders geworden, ook al leefde hun zoontje niet.
Op dat moment dacht ik: er moet hier meer mee kunnen.
Heel vroeger mochten ouders hun kindje niet eens zien en
mochten ze niet op een begraafplaats begraven worden. In
het begin was het echt pionieren. Maakte ik zelf foto’s en zo.
Nu zijn er gelukkig initiatieven als ‘Make a Memory’ waarbij
professionele fotografen belangeloos foto’s maken van de
ouders en hun stilgeboren kind(eren). En sinds begin dit jaar
is het voor ouders mogelijk om hun levenloos geboren kind te
registreren in de Basisregistratie Personen. Allemaal dingen
die ouders helpen bij het verwerken van hun verlies.”
ONTLADEN

Dat iedereen zo’n gebeurtenis op zijn eigen manier verwerkt,
ziet José elke keer weer. “Heel vaak komt het voor dat het

‘VROEGER MOCHTEN OUDERS
HUN STILGEBOREN KINDJE NIET
EENS ZIEN’

eerste kindje stilgeboren is, maar dat is niet altijd het geval.
In Den Bosch begeleidde ik een gezin bij wie het derde kindje
dood werd geboren. In zo’n geval ben ik er niet alleen voor de
ouders, maar ook voor de kinderen. Het was belangrijk dat
niet werd verteld dat hun zusje sliep. Dat kon er namelijk voor
zorgen dat de kinderen niet meer wilden gaan slapen, omdat
ze bang waren niet meer wakker te worden. Bij een ander gezin
las ik het zoontje voor uit het boek ‘Kikker en vogel’. Daarin komt
kikker een vogel tegen die dood is waarop hij zegt: ‘Die doet het
niet meer’. Het jongetje keek me aan en zei: ‘Mijn zusje doet het
ook niet meer, hè?’. Het is zo bijzonder om te zien hoe flexibel
kinderen met zoiets omgaan.” José ziet vaak verschil tussen hoe
mannen en vrouwen met het overlijden van hun kindje omgaan.
Daarom spreekt ze ook altijd met allebei apart. “Een vrouw heeft
het kindje in haar buik gevoeld en er contact mee gehad. Voor
een vader komt dat contact pas na de geboorte, maar in zo’n
geval natuurlijk niet. Mannen hebben vaak wat meer tijd nodig
om hun kindje te benaderen. Zo was er een moeder die bijna
niet sliep na de bevalling. Haar dochtertje lag in het ziekenhuis
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De keuken van onze slagerij
Welkom in de keuken van onze slagerij, waar we
alle maaltijden vers voor u bereiden… Lekker,
makkelijk en gezond!

Knieklachten die maar niet
weg willen gaan en pijnlijk
zijn tijdens belasting?
Heeft u er al eens over nagedacht dat
deze klachten zouden kunnen ontstaan
vanuit een afwijkende voetstand?
Neem contact op met podotherapie
Makkelijk Lopen en maak een
afspraak om dit te laten beoordelen.

Wij begrijpen als geen ander dat het best lastig
kan zijn dat u niet altijd de tijd kunt nemen om te
koken. Daarom hebben we onze maaltijden
eerlijk en verantwoord gehouden. Bovendien
zijn onze maaltijden dagvers en verschillen ze
wat dat betreft niet met een zelf gekookte
maaltijd.

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

Meat & Meals

Stel zelf uw dagverse
maaltijden samen.

Berghem
Berlicum
Heeswijk
Rosmalen
Schijndel
Sint Oedenrode
Son en Breugel
Vinkel

Bekijk de menukaart
voor een greep uit ons
assortiment. Vraag
naar de folders.

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

Bekijk de
Menukaart
voor ons
assortiment

Keurslagerij Reinier Hol

Mercuriusplein 62, Berlicum, T. 073 503 1265
info@hol.keurslager.nl www.hol.keurslager.nl

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

in het mortuarium, omdat vader haar niet thuis wilde hebben.
Toen ik met hem sprak en vroeg waarom dat zo was, wist hij
dat zelf eigenlijk ook niet. We zijn hun dochtertje gaan halen,
waarna de rust in huis terugkeerde. Dat ik ouders bij zo’n
intensief proces mag begeleiden, vind ik heel bijzonder. Dat
gaat me niet in de koude kleren zitten en raakt me elke keer
weer. Als ik thuiskom, duik ik de tuin in. Met mijn handen in
de aarde wroeten, helpt mij om te ontladen.”

‘EEN VROUW VAN WIE EEN KINDJE
DOODGEBOREN IS, IS NOOIT MEER
ONBEZORGD ZWANGER’

GEEN WOORDEN VOOR

Twee keer per jaar geeft José op ROC’s les aan leerling
kraamverzorgenden. “Ik vind het belangrijk dat
verloskundigen en kraamverzorgenden weten hoe ze met
stilgeboren kinderen en hun familie moeten omgaan. Er
is niets ergers dan iemand die zegt: ‘Je kunt toch opnieuw
zwanger worden.’ Als je volop in je verdriet zit, wil je zoiets
niet horen. Ook ‘Je zult wel blij zijn dat je weer zwanger
bent’, is er zo een. Een vrouw van wie een kindje stilgeboren
is, is nooit meer onbezorgd zwanger. Pas wanneer ze een
gezonde baby in haar armen houdt, is ze blij.” Volgens José
is er weinig vervelender dan mensen die in de supermarkt
een ander gangpad induiken om een confrontatie met de
ouders te ontwijken. “Zeg gewoon dat je er geen woorden
voor hebt of het erg vindt wat hen is overkomen, maar ga
mensen niet mijden. Ze voelen zich vaak toch al zo alleen
met hun verdriet”, zegt José Voor ouders die dit overkomt,
is het volgens de kraamverzorgster goed om minimaal één
naaste en één collega te vertellen wat er speelt. “Je heb
gewoon deelgenoten nodig. Mensen die er voor je zijn als
je een slechte dag hebt. En zorg dat je zo veel mogelijk
herinneringen aan je kindje hebt. Maak foto’s, voetafdrukjes
en zo meer. Het helpt ervoor te zorgen dat je kindje niet
vergeten wordt.”
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Ook voor het
spuiten van
uw interieur!

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!

Joost: 0735033624
Rob: 0654738097
rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

.nl
dpoot
uizen
d
e
.nl
t
ir
dpoo
.culina
uizen
d
www
e
2
ir
63 36
culina
6 51 0
ellen@

0

Koolhof 30
5258 TD Berlicum
06 46 22 60 24 / 06 53 86 00 42
info@aannemersbedrijfwijnen.nl

www.aannemersbedrijfwijnen.nl

ADVERTORIAL

nieuw warm welkom

EEN
BIJ VOETS BEDRIJFSKLEDING
Het is een mannenwereld, die van de bedrijfskleding. Daarom is het des te verrassender
dat klanten op zoek naar stoere, functionele werkkleding bij Voets geholpen worden door
drie inspirerende vrouwen. Zij geven het advies net een accentje meer. Je kunt er namelijk ook nog eens leuk uit zien tijdens de dagelijkse arbeid. Het is nu al zover dat klanten de
mannelijke medewerker vragen: ‘Zijn de meisjes er niet?’
Tekst Annette François Foto Edith Verhoeven

UITBREIDING

VELE MOGELIJKHEDEN

Zestien jaar geleden startte Angelique (50) met de verkoop

Naast een volledige uitrusting voor bouwvakkers tot en

van bedrijfskleding in een schuurtje achter het huis in Den

met het schoeisel is er ook een kleurrijke afdeling voor

Dungen. Het zaakje groeide en verhuisde van pand naar pand.

de horeca. “Wat modieuzer, leuk om te combineren”, zegt

Dochters Shirley (24) en Daphne (23) behaalden de benodigde

Shirley. ”Met de open keukens van nu zijn alle medewerkers

diploma’s en traden toe. Eind juli van dit jaar streken ze neer

zichtbaar. Het staat heel professioneel als de outfit van koks

op het industrieterrein Kruisstraat waar hun magazijn al

en bedienend personeel op elkaar zijn afgestemd.” Daphne

gevestigd was. De loods werd omgetoverd tot een sfeervolle

vertelt enthousiast: ”En we bieden zoveel mogelijkheden. Je

winkel met genoeg ruimte om het aanbod aan mooie kleding

kunt al een custom made bestelling vanaf drie stuks doen. En

uit te breiden en te tonen. De drie vrouwen met elk hun eigen

een broek van 100 euro combineren we zo met een shirtje

specialiteit zwaaien daar de scepter. Ze verkopen verschillende

dat maar 5 euro kost. Alles van heel goede kwaliteit, want de

merken, maar de meeste rekken tonen de gewilde kleding van

kleding moet ergens tegen kunnen. Dat staat voorop!”

Helly Hansen. De logo’s drukken ze zelf.
Voets Bedrijfskleding I Kievitsven 108 I 5249 JK Rosmalen I 073 594 03 99 I info@voetsbedrijfskleding.nl I www.voetsbedrijfskleding.nl
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“Dankzij het vertrouwen van de cliënt
kunnen we samen veel betekenen”
Miriam van der Burgt en Ghis Boot, casemanagers, begeleiden
ouderen en jonge mensen met dementie en hun familie:
Miriam: “Het is mooi als cliënten hun privéleven met mij willen delen.
Dankzij dat vertrouwen kan ik veel meer voor ze betekenen.”
Ghis: “Zo zag ik een cliënt veranderen van een sombere zorgmijder in iemand
die zorg toeliet en weer blij werd. Prachtig toch, als dat samen lukt?”

Lees het verhaal van Miriam en van Ghis en andere verhalen
van onze medewerkers, cliënten en vrijwilligers op:

www.vivent.nl/verhalen
Vivent biedt u de juiste zorg en behandeling, thuis en in onze woonzorgcentra.
Zo haalt u altijd het beste uit uw dag.

088 - 163 70 00

GESPOT

Ze staren over het stromende water van de Aa,
turend naar hun dobbers. Het is de eerste keer dat
Tijs van Oosterhout met zijn opa vist.
Tijs vist nog niet zo lang, het is een nieuwe hobby.
Opa is een paar dagen in Berlicum, samen met
oma. Niet dat opa zo’n visser is maar Tijs stuurt
regelmatig foto’s van zijn vangsten en nu was er de
kans om samen te gaan. Tijs gooit zijn werphengel
uit en raakt bijna de overkant. Meestal vangt hij

GESPOT

een paar baarsjes, één keer een snoek. Wat Tijs
leuk vindt aan vissen weet hij eigenlijk niet. Hij is
lekker buiten bezig. Een vriendje vroeg of hij mee
ging vissen en hij vond het leuk. Op YouTube
kijkt hij filmpjes

over hoe je moet vissen
en omdat hij bijna jarig was, kreeg hij alvast een
viskoffer en hengels. Drie à vier keer per week
bindt hij alles op zijn fiets om samen met vrienden
naar de Aa te gaan. Ze praten vooral tijdens het
vissen, over voetbal bijvoorbeeld. En nee, er is nog
nooit iemand in het water gevallen.
Terwijl de zon achter de wolken verdwijnt, schittert
het blinkertje in het water aan het einde van de
hengel. Heeft Tijs beet? Helaas, het is vooral kroos.
Maakt niet uit, Tijs werpt de lijn met een grote boog

WOENSDAGMIDDAG
16.00 UUR
23 OKTOBER
Tekst Marenna van Reijssen Foto Edith Verhoeven

terug het water in. Het blinkertje aan de lijn draait
vrolijk rond in de Aa. Opa legt uit dat die glinstering
een zwemmend visje nabootst. Je moet dan wel
tegen de stroom in gooien. Tijs concentreert zich
op zijn hengel, voor hem is dit oud nieuws. Als Tijs
beet heeft, gooit hij de vis terug. Maar een grote
baars wil hij mee naar huis nemen, want die zal
wel smaken, vermoedt hij. Opa vangt ondertussen
vooral rietstengels. Gelukkig zorgt oma voor iets
lekkers te eten vanavond.
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