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RUUD EN 
DARJA VIEREN

HET LEVEN

Theo 
Nouwens 

heeft twee 
harten 

van goud

Zijn we happy 
in deze gemeente? 

LOCKDOWNBABY’S
BAMI’S NIEUWSTE GENERATIE

Losse nummers € 2,50
Nummer 28, lente 2021

GEPIMPTE
SNEAKERS
Zijn we happy 
in deze gemeente? 



06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com

Berlicum

WATER
GAS    
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR

Meer informatie? 
Neem gerust contact op!

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

Welkom in de keuken van onze slagerij, waar we 
alle maaltijden vers voor u bereiden… Lekker, 
makkelijk en gezond! 

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.

Meat & Meals  
Stel zelf uw dagverse 
maaltijden samen. 

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

De keuken van onze slagerij

Bekijk de  
Menukaart  

voor ons  
assortiment

Marcel Verhagen



betoncirerosmalen.nl 06-38 77 97 06

info@dewerkplaatsrosmalen.nl

Betonciré
UNIEK, EIGENTIJDS EN DUURZAAM  
badkamers - vloeren - wanden - trappen - tafels - keukens

Voor vloeren, wanden, trappen en werkoppervlakten in het hele huis. Zeer geschikt 
in natte ruimtes als badkamers en keukens. Kan over bestaand tegelwerk. 
Dus zonder sloopwerk een nieuwe look!
Bel voor informatie 06-38 77 97 06 of  kijk op betoncirerosmalen.nl

Scan deze QR code 
om een afspraak in te 

plannen. 

60 min / 2 personen

Plan een afspraak op onze 
webshop en kom gezellig de 
voorjaarscollectie bekijken!

Kom bij ons 
shoppen!
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TOETJEvooraf
GESTEL IS GESTEL, BAMI IS BAMI’
In deze editie kijken we terug op 25 jaar BaMi bij Gemeente Sint-
Michielsgestel. Vanaf pagina 48 een uitgebreid interview met een 
wethouder en twee van zijn voorgangers. Hoe Middelrode en Berlicum 
in 1996 overgingen naar een nieuwe gemeente laat zich lezen als 
een thriller. Maar hoe bevalt het ons eigenlijk? Met deze vraag gingen 
we de straat op. De antwoorden vind je op pagina 58 en verder. Ook 
kun je daar je kennis bijspijkeren aan de hand van een quiz. Best 
nodig trouwens. We ontdekten namelijk dat niet iedereen weet dat 
Maaskantje echt bestaat. 

HOGEROP
Vorst aan de grond. Op grotere hoogte heb je minder last van koude voeten. BaMi-
fotograaf Stan de Haas had echter nergens last van. Hij zocht naar een verrassend 
perspectief en vond dat op ruim drie meter boven het aardoppervlak. Wat Stan voor 
ogen had, kun je zien op pagina 32. 

MARI VAN DOORN
BaMi heeft een groot zwak voor creatieve geesten zoals pottenbakker en schilder Mari 
van Doorn. Hij overleed op 23 december 2020 op 83-jarige leeftijd in zijn Berlicumse 
geboortehuis. Eerder dat jaar benaderden we hem voor de kunstrubriek Het Atelier. 
Het kwam er niet van. Gelukkig vereeuwigde zijn buurman, BaMi-fotograaf Teis Albers, 
hem begin 2020 in een schitterende fotoreeks. 

BUREN VAN MARIA
Britt had een cake gebakken voor schrijver Nieke en fotograaf Claartje (zie pagina 
36). Ze woont in het grote pand aan het Patronaatspad. Weinigen kennen dit nieuwe 
straatje tegenover Den Durpsherd. Zo ook Nieke, die verrast reageerde toen ze vanuit 
Britts kamer naar buiten keek. Ze kon haar eigen huis zien! De Mariakapel staat precies 
tussen hun woningen in. Britt, Nieke en Maria blijken dus buren te zijn.
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GRUTS IS TRUG
Zo’n jaar geleden schrapten we Gruts, de rubriek voor 

dorpsgenoten die hun hoofd boven het maaiveld durven uit te 
steken. Natuurlijk, elk mens is uniek. Maar sommigen maken 
er werk van. Die bedenken iets, werken dat uit en vallen dan 
opeens op. Daarom is Gruts terug. Op pagina 18 vertelt Joar 

over het pimpen van sneakers. Hij maakt uniek schoeisel voor 
wie het aandurft.

HOE SCHATTIG
Thuiswerken kan ook leuk zijn. De lockdown veroorzaakte een 
geboortepiek. Andrea en Minke trokken eropuit om kennis te 
maken met de volgende generatie BaMi’ers (zie pagina 41). Heel 
even vergat Minke de wereld om zich heen toen ze de toekomst 
in de ogen keek.

SNOEPJES VOOR HET OOG
Er komen meer illustraties in BaMi en Viviane Bertrums uit 
Middelrode gaat ze maken. Haar kraakheldere tekeningen 
hebben een vertederende directheid. Het zijn snoepjes voor het 
oog en maken dit magazine nog lekkerder.
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DEZE zwangerschap  
WAS EEN TOTALE verrassing’ 

WE STAPPEN elke avond samen 
ONDER DE DOUCHE 

JE KUNT GEEN kastelein 
WORDEN, ZO WORD JE geboren 
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Sam Bal hekelt de Berlicumse hoogbouw
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De gepimpte schoenen van Joar zijn een hit
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‘Ik had De Guld nooit moeten verkopen’

UIT BEELD
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CLUBKE
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IMPORT & EXPORT
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Hoe gemeente Berlicum zijn zelfstandigheid verloor

25 JAAR BAMI BIJ SINT-MICHIELSGESTEL
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Adverteren?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



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

www.aannemersbedrijfwijnen.nl

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!

MET ONS TEAM VAN 
VAKMENSEN ZORGEN 
WE ERVOOR DAT UW 
BOUW ZORGELOOS 
VERLOOPT!
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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, Jurre van Breugel, Nieke van Broekhoven, Leon van 
Dinther, Nanneke van Drunen, Annette Francois, Erwin Frunt, 

Koen de Haas, Stan de Haas, Claartje ten Have, Minke van Lokven, 
Guido Mutsaars, Jochen Schoofs, Andrea Tibosch, Edwin Timmers, 
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
Leonie Wijgergangs

ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Teis Albers, Ilke Mathijssen 

ILLUSTRATIES 
Viviane Bertrums

DRUKWERK
Veldhuis Media

OPLAGE
4.500

ADVERTENTIES
Wil je adverteren in BaMi? 

Neem dan contact op met Willy Bouwman,
 (06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl.

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

met Hans van Breugel, 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

Mijn pientere kleinzoon Sam Junior begrijpt niet wat ik 
onder rustiger wonen versta. Tijdens de gezamenlijke 
zondagse krokettenlunch vertelde ik dat de Berlicumse 
hoogbouw op me af komt. Nog even en er staan hier 
wolkenkrabbers. Ik wil weg hier, ik wil rustiger gaan 
wonen. 

“Opa”, zei Junior, “gebouwen maken geen geluid. 
Misschien kun je beter de tv wat zachter zetten.” De 
jongen is zeven, wat weet hij nou? Mijn vrouw Nel snapt 
het wel. Na dertig jaar voelt ze dat het me menens is als 
ik zit te knorren met een kroket in mijn mond. Maar ze 
zweeg in alle talen, sterker nog, een week lang had ik 
beeld noch geluid. Op zich wel rustig. 

Mijn zoon en zijn vrouw zijn achteraf gaan wonen. 
Bij hun is het zo stil dat je de muizen hoort snurken. 
Meer iets voor de liefhebber. Bovendien, wat is rustig 
als je een opknappertje koopt waaraan je zoveel moet 
vertimmeren dat je pas na tien jaar ziet dat het een huis 
was dat je indertijd kocht.        

Middelrode heeft geen hoogbouw, er is nauwelijks 
verkeer, het gras is er groener en je zit er op een 
steenworp afstand van Berlicum waar het goed winkelen 
is. Funda heeft iets in de aanbieding, wat desondanks 
nogal aan de prijs is – lijkt Berlicum wel. De bank zegt dat 
het kan als Nel en ik tot ons zevenenzestigste fulltime 
aan de bak gaan. Rust is een fluïde begrip volgens mijn 
zoon. Ik denk dat ik de tv wat zachter zet. 

Sam BalSam Bal

 Rustiger     Rustiger     wonen wonen
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Nord Energie | 06 11 80 88 10 |  info@nordenergie.nl | Rietveld 5 | Berlicum | www.nordenergie.nl

‘Meer dan

in 2020’
De energie straalt uit zijn ogen als Rasit vertelt over zijn werk. Hij heeft 
elektromanagement gestudeerd en die kennis gebruikt hij dagelijks. “Wij voeren niet 
alleen uit maar ontwerpen ook iedere installatie zelf”, zegt hij. Hij gaat daarbij een 
stap verder dan de concurrentie. Voor Rasit ligt daar de uitdaging: “Ik bekijk wat de 
mogelijkheden zijn en pas daar de installatie op aan.” Het is dan ook echt maatwerk dat 
Nord Energie levert.

100% TEVREDEN KLANTEN
De klanten van Nord Energie zijn meer dan tevreden met dit maatwerk en de 
persoonlijke benadering. Zij waarderen de flexibiliteit, snelle service en het directe 
contact. Om dit te bereiken heeft Rasit eigen mensen in dienst en werkt met een 
vast team van zzp-ers. Daardoor kan hij snel opschalen als dat nodig is: “Op die 
manier kunnen wij elke installatie verzorgen. Of het nu gaat om 4 panelen of een heel 
zonnepark.” 

RENDEMENT OP JE INVESTERING
André Jurriëns kan het beamen. Hij liet op het plat dak van zijn huis zonnepanelen 
installeren door Nord Energie. “Rasit en zijn team gingen niet weg voordat het werk 
gedaan was”, vertelt hij. André vergeleek verschillende aanbieders maar de keuze voor 
Rasit was snel gemaakt.

“Rasit overtuigde me met zijn enorme 
materiaalkennis. Hij denkt met je mee en 
zorgt ervoor dat je het meeste rendement 
uit de installatie haalt.”

De zonnepanelen geven een rendement 
op je investering van 6 tot wel 14%. 
Vooral de lokale en persoonlijke service 
was voor André doorslaggevend: “Je hoeft 
hem maar te app’en en hij staat voor je 
klaar.”

MEER DAN ZONNEPANELEN 
Nord Energie biedt naast zonnepanelen 
ook laadpalen en airconditioning aan. En 
met hun innovatieve infraroodverwarming 
combineer je design met warmtecomfort. 
Je verhoogt daarmee eveneens het 
rendement op je zonnepanelen en 
bespaart tegelijkertijd op de gasrekening.

ADVERTORIAL

Berlicummer Rasit Savrul startte in 2017 met Nord Energie. Sindsdien is hij elk jaar 
gegroeid. “In 2020 hebben we meer dan 180 installaties opgeleverd”, vertelt hij trots. 

“Dat zijn meer dan 2.000 zonnepanelen.”
tekst Jochen Schoofs foto Edith Verhoeven

ZONNEPANELEN
2000



ZOETZUUR

Wat doe je als de wereld in een maand tijd tweemaal onder je voeten wegzakt? 
 En de genadeklap dan nog moet komen? Sommige stellen drijven erdoor uit elkaar. Andere groeien 
juist naar elkaar toe. Dit laatste is het geval bij Ruud (58) en Darja (55) Sijstermans. Een koppel met 

een uiterst positieve mindset dat binnen hun mogelijkheden alles uit het leven haalt.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Guido Mutsaars

DE KRACHT VANkwetsbaarheid
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“Zal ik de gekuiste versie maar vertellen van onze kennismaking?” zegt Ruud lachend 
op de vraag hoe Darja en hij elkaar leerden kennen. Het was tijdens een introductieles 
van de badmintonvereniging in Sint-Michielsgestel. “Ik was in 1982 net in Gestel komen 
wonen en wilde daar badmintonnen”, blikt Darja terug. “En Ruud stapte over van de 
vereniging in Den Bosch naar deze club. We werden bij elkaar ingedeeld en de rest is 
geschiedenis. Als stiller persoon viel ik op zijn vlotte babbel”. Ruud vult aan: “Voor mij 
was het liefde op het eerste gezicht. Dat legt een goede basis voor een hoop moois. In 
goede en in slechte tijden.”

DE NAAKTE WAARHEID
“Eigenlijk hebben we vijfentachtig procent van ons leven goede tijden gekend”, zegt 
Darja. “De enige echte dip die we hebben gehad was in 1995. Er kwam een hond in ons 
gezin die voor stress in huis zorgde. Onze jongste was bang voor de hond en tussen 
ons leverde het meer ruzie op dan we in de tien jaar daarvoor hadden gehad. Met 
pijn in ons hart brachten we de hond uiteindelijk terug.” Op de vraag wat hun geheim 
is komt een verrassend antwoord. Ruud: “Dat is heel simpel: we gaan nooit slapen 
met ruzie. Al sinds mijn tienerjaren reflecteer ik. Stel ik mezelf elke dag de vraag wat ik 
anders had kunnen doen. Hoe het beter had gekund en sta ik open voor de mening 
van anderen. Je moet dingen niet laten sudderen, dan wordt het groter dan het is. 
Onze manier om dit te voorkomen, is vanaf het begin af aan geweest om elke avond 
samen onder de douche te gaan. Je kunt op zo’n moment niet anders dan je kwetsbaar 
opstellen, openstaan voor de ander en samen een oplossing zoeken. En da’s niet altijd 
makkelijk, maar sterke mensen durven zich kwetsbaar op te stellen.”

SAMEN AAN DE CHEMO
“Daar lagen we dan in het ziekenhuis”, 
vertelt Darja. “Twee stoelen naast elkaar 
terwijl we allebei chemo kregen. En het 
klinkt misschien gek hè, maar het is 
bijna een aanrader. Als je partner zo’n 
traject doorloopt, kun je proberen om 
je in te leven. Maar je zult nooit écht 
snappen waar die ander doorheen 
gaat. Wij wisten precies wat de ander 
meemaakte. Hoe slopend het is om 
fysiek naar de klote te gaan. Het samen 
doorstaan, maakte het half zo erg. En 
we konden elkaar hierdoor op een heel 
ander niveau helpen.” 

DE KRACHT VAN
‘STERKE MENSEN DURVEN ZICH 
KWETSBAAR OP TE STELLEN’

WERELD OP ZIJN KOP
Die kracht als koppel is een zegen. In makkelijke tijden, maar vooral in moeilijke 
tijden. Darja: “In mei 2018 kreeg ik na een controle in de borstenbus te horen dat 
ik borstkanker had. Dat bracht veel teweeg en onze wereld stond op zijn kop. Toen 
de vooruitzichten goed bleken te zijn, hebben we onze schouders eronder gezet. Je 
gaat in overlevingsstand en doet wat je moet doen.” Terwijl Darja begon aan haar 
behandeltraject begon er bij Ruud iets te schuren. “Ik voelde heel sterk dat ik er voor 
mijn vrouw moest zijn, maar had zelf ook al langer klachten. Een vriend adviseerde 
me om me te laten onderzoeken en de uitslag was niet goed. Dikke darmkanker. De 
situatie was zo ernstig dat ik drie dagen later werd geopereerd. De impact voor onze 
zoons en familie was enorm.”

‘HET SAMEN 
DOORSTAAN, MAAKT 

HET HALF ZO ERG’



Heeft u vragen over zorg?

Voor al uw vragen over onze zorg- 
en 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

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

Nog even 
volhouden, 

ons terras is 
bijna open!
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FOUTE BOEL
Het jaar 2019 begon rustig. De behandeling van Darja was 
afgerond en ook uit de onderzoeken van Ruud kwam niets. Tot er 
in juni 2019 iets werd gezien op een echo. Het was opnieuw foute 
boel: deze keer was het buikvlieskanker. “De Hipec-operatie die ik 
moest ondergaan wordt maar in negen ziekenhuizen in Nederland 
gedaan. En ze doen het alleen als je vooruitzichten goed zijn. Dat 
was in mijn geval zo. Toen ik na de operatie ontwaakte, voelde ik 
meteen dat ik een stoma had gekregen. Dat was jammer, maar 
noodzakelijk. Zo’n ding is bepalend voor je zijn en je hebt gewoon 
een zak stront aan je buik hangen. Dat wil je niet. Ik besefte ook 
heel goed dat ik alleen mezelf en Darja ermee had als ik daarover 
bleef mokken. Dus besloot ik om er, zoals altijd, het beste van te 
maken. Als dit het was, kon ik daar prima mee leven.”

MENTALE KLAP
“Zolang je van herstel uitgaat, is zo’n behandeling niet eens zo 
moeilijk”, zegt Ruud. “De mentale klap kwam bij mij toen ik vorig 
jaar zomer hoorde dat het eindig was. Ik ben hier nog niet klaar. 
Voor mezelf vind ik sterven niet eens erg. Ik ben er dan vanaf en 
ben niet bang voor de dood. Het zijn degenen die ik achterlaat 
waarover ik me zorgen maak. En dus doe ik er alles aan om hier 
nog zo lang mogelijk te zijn. Ik stel mezelf doelen. Kerst halen was 
vorig jaar mijn streven. Nu wil ik in juni mijn verjaardag meemaken. 
Ik weet inmiddels dat ik niet alles meer kan en heb moeten leren 
om een balans te vinden. Maar ik blijf altijd duwen en reiken naar 
de top.” 

HET GOEDE DOEL
Darja: “Het mooie is dat wij nooit echt hebben geleefd met 
een bucketlist. Dromen hebben we altijd waar proberen 
te maken. Nu ook. Ruud wil er altijd zijn voor anderen en 
iets positiefs doen. Dus toen samen met vrienden het idee 
voor een sponsortocht ontstond, waren we allemaal voor.” 
Ruud vult aan: “Het was een hele uitdaging: organisatorisch, 
mentaal en fysiek. Maar dingen doen die moeite kosten, 
zijn leuk. En het geeft zo’n goed gevoel om te kijken naar 
wat wél kan.. Je moet al zoveel loslaten en inleveren. Na 
als team ruim 900 kilometer te hebben gefietst, konden 
we vol trots een cheque van ruim €15.000 overhandigen 
aan mijn chirurg, zodat hij meer onderzoek kan doen 
naar buikvlieskanker. We hebben genoten van het proces. 
Serieus… positiviteit heelt. Met de juiste mindset win je 
het al voor tachtig procent. Het maakt je leven langer en 
prettiger.” Op de vraag of Ruud nog iets wil meegeven, 
antwoordt hij resoluut: “Ben niet bang om je te laten 
onderzoeken. Want hoe eerder je erbij bent, hoe beter het 
vaak te behandelen is. Geef de wetenschap de kans om je te 
helpen. En laat je kwaal niet de macht over jou overnemen. 
Jij bepaalt hoe je naar iets kijkt, dus kijk naar wat er nog wel 
is en kan.”

De actie van Ruud voor het 
KWF ondersteunen? 
Scan de QR-code:

‘DINGEN DOEN DIE MOEITE KOSTEN, 
ZIJN LEUK’
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ADVERTORIALADVERTORIAL

FYSIO073  I  Sassenheimseweg 58  I  5258HL Berlicum  I  073-5036184 
 

Vijf jaar geleden startte Jeroen van Breugel zijn praktijk fysiotherapie in Berlicum. Hij huurde 
een gedeelte van de sportschool aan de Sassenheimseweg. Zijn eerste jubileum krijgt extra 
glans door de verhuizing naar het adres één deur verder. In de voorheen kale ruimte van 
nummer 58 is een gloednieuwe praktijk verrezen met verschillende behandelkamers die van 

alle moderne gemakken voorzien zijn. 

EEN NIEUWE STEK VOOR 
FYSIO073

tekst Annette François foto Koen de Haas

Jeroen is geboren en getogen in Berlicum en was verrast toen een onderzoek 
toendertijd uitwees dat dit dorp tot dan toe de minste fysiotherapeuten per inwoners-
aantal telde in de omtrek. “Het was de beste keuze om een praktijk te beginnen en dat 
beviel me heel goed.”
Hij beschrijft zijn vierkoppige team als jong, dynamisch en leergierig. “Wij specialiseren 
ons op verschillende terreinen en staan open voor nieuwe ontwikkelingen om ons bij 
te scholen.” Als voorbeelden noemt hij manuele therapie, de Dry Needling methode 
en de chronische fysiotherapie voor COPD, hartfalen en niet aangeboren hersenletsel. 
“Cursussen en intervisies blijven ons triggeren en houden ons scherp.” 

NEI THERAPIE
De praktijk werkt eveneens met NEI Therapie. Allerlei fysieke of emotionele klachten 
kunnen voortkomen uit een of meer niet verwerkte emoties uit het verleden. Het is 
aan de therapeut om deze samen met de patiënt te achterhalen en de behandeling 
daarop te richten. Jeroen vertelt dat persoonlijke aandacht veel betekent.  

“Mensen kunnen bij ons hun verhaal 
kwijt, zodat wij daarop in kunnen 
zetten en dat draagt vaak bij tot sneller 
herstel.”

NAAM 
De naam Fysio073 is met zorg gekozen. 
“Ik bedacht dat dit kengetal een groter 
gebied dan alleen Berlicum/Middelrode 
bestrijkt,” zegt Jeroen. “Wat de toekomst 
ook gaat brengen, we zitten altijd goed. 
Want de plannen om onze specialisaties 
uit te breiden, blijven staan!” 



Wat doe je als je bent 
uitgekeken op je oude 
schoenen, of als je je 
nieuwe schoenen een 
persoonlijk tintje wil 
geven? Juist. Je pimpt 

ze. Of je laat ze pimpen 
door Joar Beurskens uit 

Middelrode.

GRUTS

We zijn op bezoek bij de familie Beurskens, waar ook thuis gestudeerd wordt op 
het moment. Joar zit op het Van Maerlant College in Den Bosch en wil volgend jaar 
ruimtelijke vormgeving gaan studeren op het Sint Lucas of Koning Willem 1 college. 
Het creatieve talent is overduidelijk aanwezig zien wij, als hij ons meeneemt naar zijn 
kamer waar naast diverse gepimpte schoenen ook schilderijen, tekeningen en allerlei 
andere kunstuitingen staan te pronken. 

Joar: “Vorig jaar had ik een paar oude schoenen staan die ik graag wilde pimpen. Ik 
ben aan de slag gegaan met stiften voor op textiel. Dit ging zo goed dat vrienden me 
vroegen of ik ook hun schoenen wilde pimpen. Ik heb eerst wat oude schoenen van 
mijn oma gekregen om daar verder op te oefenen en ben me daarna verder gaan 

Tekst Erwin Frunt  Foto’s Edith Verhoeven Illustraties Viviane Bertrums
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verdiepen in de verschillende materialen en type schoenen. 
Op leer reageert een stift namelijk heel anders dan op een 
kunststof sneaker.” 

CARTOON STIJL
“Voordat ik op schoenen ging tekenen, deed ik dat al veel 
op papier. Ik hou van een cartooneske stijl. Op school 
leren we ook om te werken met diverse materialen en daar 
creatief mee om te gaan. De meest bijzondere exemplaren 
die ik heb gepimpt waren een stel Timberlands. Dit is een 
bijzonder materiaal maar het pakte gelukkig goed uit. Het is 
ook wel eens gebeurd dat wat ik in gedachte had niet mooi 
uitkwam op de schoen. Gelukkig kan ik dit altijd nog wel 
herstellen.” 

“Nadat ik een account op Instagram had aangemaakt voor 
mijn hobby, ging het hard. Ik kreeg diverse aanvragen voor 
het pimpen van schoenen, laarzen en zelfs kinderschoenen. 
Iedereen wil een speciaal paar ‘Joar schoenen’. Zelf draag ik 
graag mijn Vans, geblokt met blauwe vlammen en mijn Nike 
schoenen van Travis Scott, mijn favoriete rapper.”

SCHOENEN ZIJN DE TOEKOMST 
Vraag je Joar naar zijn toekomstdroom,dan maakt hij van 
zijn hobby graag zijn beroep. “Een kennis van mijn vader 
heeft een herenschoenenwinkel in Den Bosch. Ik mocht 
daar enkele van mijn schoenen neerzetten ter promotie. 
Het liefst creëer ik later een geheel eigen lijn van sneakers 
met mijn tekeningen erop.”

WIL JE ZELF OOK JE SNEAKERS LATEN PIMPEN DOOR 
JOAR? BERICHT HEM DAN VIA ZIJN INSTAGRAM ACCOUNT 
@JOARCUSTOM. 



HOOFDVERHAAL

ALS KASTELEINgeboren
Velen kennen Theo Nouwens                als voormalig kastelein van Café De Guld. Of als verzorger en 

masseur bij BMC. Zijn start als kroegeigenaar ging overigens niet zonder slag of stoot. Zoals er nog 

wel vaker obstakels op zijn pad zouden komen. Maar hij liet zich er niet door het uit het veld slaan.

tekst Jochen Schoofs foto’s Teis Albers
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ALS KASTELEINgeboren

Theo’s liefde voor de horeca wordt aangewakkerd door zijn toenmalige vrouw. Zij 
werkt in de Gouden Leeuw in Veghel en hij haalt haar daar op als ze klaar is met 
werken. Als het druk is, helpt hij soms mee en dat bevalt hem goed. Zo goed zelfs 
dat toen het café van Miet Schouten in Middelrode te koop kwam, hij daar zijn 
zinnen op zette. De koop is op een haar na rond maar ketst toch af. Maar zoals 
het een echte timmerman betaamt, laat hij zich niet uit het lood slaan.

VAN 7,50 NAAR EEN TIENTJE
Hij vertelt zijn verhaal gemakkelijk in onvervalst Brabants dialect. Als hij zeventien 
is, begint hij als timmerman. Een jaar later dan de meeste tijdgenoten die op hun 
zestiende beginnen met werken. “Ze dachten dat ik een jaar was blijven zitten”, 
legt hij uit. “Maar de lagere school in Wijbosch waar ik op zat, had zeven klassen.” 

Hij werkt hard. Voor 7,50 gulden per week. Het steekt hem als hij ontdekt dat 
anderen meer krijgen voor hetzelfde werk: “Ik was toen nog een verlegen jongen 
dus ik durfde er niet zomaar iets van te zeggen.” Op een vrijdagmiddag raapt hij 
al zijn moed bij elkaar en vraagt de baas om opslag. Het gesprek herinnert hij zich 
nog goed. 
“Je komt toch uit Schijndel?” Theo beaamt het. “Dan had je daar moeten blijven en 
klompenmaker moeten worden”, zegt zijn baas. Het lijkt erop dat hij een hoger 
loon wel op zijn buik kan schrijven. Theo lacht. Want de week erop zit er tien 
gulden in zijn loonzakje.  

Nadat de overname van de kroeg in 
Middelrode is mislukt, gaat hij op zoek naar 
een andere plek om een café te beginnen. 
Hij ruikt zijn kans als in Berlicum het clubhuis 
van het gilde vrijkomt. Het lijkt hem wel wat. 
De brouwer ziet nog wel beren op de weg. 
Om de kroeg goed te laten draaien, moet 
hij van twee vaatjes bier op zijn minst naar 
zeven.

‘IK HAD HET NOOIT 
MOETEN VERKOPEN’



M A K I N G  Y O U R
M E A L  W O R T H

W H I L E

BZZY NL·
B I N N E N  6 0  M I N U T E N
W A R M  B E Z O R G D  I N

B A M I  E N
O M S T R E K E N

Hoera ‘t Kölleke  bestaat 10 jaar!

Openingstijden
7.00 tot 18.30

Peuteropvang
2 tot 4 jaar

BSO
4 tot 12 jaar

Kinderopvang
0 tot 4 jaar

Kinderdagverblijf  t́ Kölleke
Driezeeg 20, 5258 LE Middelrode

www.kdvkolleke.nl  - Volg ons: @kdvkolleke
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ALLE VATEN LEEG
Op zijn 33e verjaardag opent Theo het café. De naam 
verandert hij van Gildehuis naar Café De Guld. Dat vond hij 
beter passen. Op de dag van de opening tapt hij met gemak 
zeven vaten leeg. Vanaf dat moment is hij in de weekenden 
kastelein; doordeweeks werkt hij op de bouw voor Fa. 
Bijnen. Wanneer deze ermee stopt, komt Theo zonder werk 
te zitten. Het GAK stuurt hem naar de aannemer die het 
Mercuriusplein aan het bouwen is. Nog voordat hij begonnen 
is, wordt hij al van de lijst geschrapt. Hij vraagt namelijk of 
hij misschien af en toe vrij kan zijn op vrijdag zodat hij in zijn 
kroeg kan werken. Hij krijgt meer dan hij wil. De voorman 
zegt: “Oh, je bent kastelein.” Theo’s naam wordt zonder 
pardon doorgestreept. Theo Nouwens is timmerman af. Dat 
hij jaren later het timmermansvak noodgedwongen weer op 
zal moeten pakken, weet hij dan nog niet. 

Hij stort zich fulltime op De Guld. Na negen jaar doen Theo en 
zijn vrouw een stapje terug en verhuren het café. De nieuwe 
kastelein begint enthousiast maar kan door persoonlijke 
omstandigheden het succes niet evenaren. Eigenlijk loopt het 
huurcontract nog een paar jaar door; Theo besluit hem er 
evenwel niet aan te houden. “Misschien had ik toen zakelijker 
moeten zijn maar ik ben geen harde.”

GOEI’ ORKESTEN
Samen met zijn vrouw maakt hij een doorstart. Al snel 
hebben ze de aanloop terug in het café en ook de agenda is 
weer goed gevuld met feesten en partijen. De kermis is het 
jaarlijkse hoogtepunt in De Guld: “Bij de matinee op zondag 
hadden we een paar honderd man binnen.” Het aantal vaten 
bier dat volgens de brouwer nodig is om rendabel te zijn, 
halen ze met gemak.  

‘IK WAS TOEN NOG EEN 
VERLEGEN JONGEN’
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“We hadden ook echt goeie orkesten in de kroeg. Dat kost wel 
een hoop geld maar er komt veel volk op af”, vertelt hij. Hij laat 
ook nationale artiesten in Berlicum optreden. Zo komen Corry 
Konings en Albert West naar De Guld. “‘Daar kun je niks mee 
verdienen, Theo’, zeiden ze tegen mij”, vertelt hij. Maar hij heeft 
er plezier in dus doet het toch.

“En al die artiesten nemen ook weer hun eigen mensen mee 
die ook allemaal verteren”, legt hij uit. Het waren hoogtijdagen; 
het publiek hing met de benen buiten. Hij lacht: “Bij Corry 
Konings kwamen de fans bijna allemaal met een bos bloemen 
aangelopen.” 

Het was weer keidruk in het café maar met zijn huwelijk gaat 
het minder: “We waren 25 jaar getrouwd maar dat heb ik niet 
gevierd.” Theo’s spraakwaterval stokt even.

SPIJT
Hij wil De Guld opnieuw gaan verhuren als zijn vrouw vraagt of 
dat wel verstandig is: “Want dadelijk gaat het weer verkeerd en 
dan ben ik er niet om het samen met jou weer op te pakken.” 
Hij weet dat ze gelijk heeft en hij verkoopt zijn café. Maar een 
uur nadat het verkocht is, heeft hij eigenlijk al spijt. “Ik had het 
nooit moeten verkopen. Dan had het er nu nog gestaan”, is hij 
stellig.

Theo gaat koffie zetten. Als hij terugkomt met twee kopjes 
koffie, loopt hij naar de jukebox die prominent in de ruimte 
staat. “Die heb ik gekocht voor mijn vrouw”, zegt hij. “Wat wil 
je horen?” Hij gooit een Duitse Mark in het apparaat en kiest 
het nummer. De machine selecteert de juiste single en begint 
te spelen. Terwijl Buddy Holly’s Peggy Sue de ruimte vult, wijst 
Theo naar de munten die op het glas van de jukebox liggen: “Ik 
heb er maar een paar. Ik moet nog ergens aan meer van die 
oude Marken zien te komen.”



‘EN IK HAD EIGENLIJK 
AL NIKS MEER’
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DE SNORRENCLUB
Hij kiest een volgend nummer. De machine maakt het 
kenmerkende geluid van een jukebox als het plaatje wordt 
gewisseld. Carnavalsmuziek vult de ruimte en Theo’s eigen 
stem is te horen via de luidsprekers. In 1985 zong hij met 
de Snorrenclub over de skonste durskus van Dun Birrekoal. 
Zachtjes zingt hij mee.

De vrolijkheid van de carnaval verdwijnt snel als Theo vertelt 
over de Beugtse Barrier; zijn café in Heeswijk-Dinther. Na twee 
jaar legt een uitslaande brand het café in de as en heeft hij 
niks meer. Hij maakt plannen voor de herbouw maar dat heeft 
nogal wat voeten in de aarde. Omdat er toch geld binnen moet 
komen, pakt hij zijn oude ambacht van timmerman weer op.

OPNIEUW IN LICHTERLAAIE
Op een avond klopt er iemand op de deur van de noodwoning 
achter het afgebrande café. Hij woont er samen met zijn 
tweede vrouw en ze zitten The Bold and the Beautiful te 
kijken. Theo doet open. “Is die tent van jou?”, is de vraag. Theo 
bevestigt. ‘Die staat in brand’ is de volgende boodschap. In 
eerste instantie lacht Theo nog: “Dan had je twee jaar geleden 
moeten komen. Dat vuur zal nu toch wel uit zijn?” 

Hij schrikt als hij de vlammen uit de zaal van het café ziet 
slaan. Die is gespaard gebleven bij de eerste brand, maar staat 
nu in lichterlaaie. De vlammen waaien in de richting van de 
noodwoning: “Ik dacht: dadelijk ben ik echt alles kwijt. En ik had 
eigenlijk al niks meer.”

Uiteindelijk herbouwt hij het café niet. Na alles wat er gebeurd 
is, houdt hij het niet vol. Hij is er moe van en verkoopt alles 
voor een zacht prijsje. De horeca blijft kriebelen bij Theo en 
hij opent Café De Nouws in Heeswijk: “Je kunt geen kastelein 
worden, zo word je geboren.” Hij haalt een foto te voorschijn 
waarop hij samen met zijn vader, dochter en zoon trots 
poseert voor zijn café. Maar de brand bij de Beugtse Barrier 
blijft hem achtervolgen en na drie jaar stopt hij ermee. Even 
weet hij niet wat te doen.

‘JE KUNT GEEN KASTELEIN WORDEN, 
ZO WORD JE GEBOREN’
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 Kom eens binnen kijken!  

NIEUW 
 AMBACHTELIJK VLEES UIT EIGEN SLAGERIJ | BIJPRODUCTEN | ONLINE WINKEL | THUISBEZORGING   

Nieuw in ons assortiment, Black Angus vlees.   
Kom langs voor het mooiste vlees, de lekkerste kaasjes, de leukste borrelhapjes en verse vleeswaren.  

Of shop eens via onze online winkel voor een nóg groter assortiment en gratis thuisbezorging! 

Joost: 0735033624
Rob: 0654738097 

rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

Ook voor het 
spuiten van 

uw interieur!

 06 - 239 41 576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum  |  fred@neomagusvloeren.nl

CEMENTDEKVLOEREN & 
AANVULLEN ZWEMBADEN
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MASSEUR EN VERZORGER
“Je bent een goed masseur. Dus dat ga je doen”, zegt zijn 
huidige vrouw dan. Ze verzekert hem dat het wel goed komt: 
“Ik blijf gewoon als cateringmanager werken.” Ze verhuizen 
terug naar Berlicum en hij begint een massagepraktijk aan 
huis. Hij heeft dan al jarenlang ervaring als verzorger bij 
het voetbal. Toen hij nog de Guld had, was dat al bij BMC. 
Daarna maakten nog meer clubs gebruik van zijn diensten. 
Hij vertelt over een wedstrijd bij Avesteijn: “Een van de 
jongens bleef na een botsing op het veld liggen. Er kwam 
bruisend bloed uit zijn mond.” Hij wist wat er aan de hand 
was: “Die heeft een rib door zijn long.” 
De ziekenwagen werd gebeld. Hij legt de ambulancebroeder 
uit wat hij gedaan heeft en wat hij ervan dacht: “Ik kreeg een 
compliment maar had één ding fout. De jongen had niet één 
rib gebroken maar vier.”  

NOG GOED ZAT
Hij laat zijn behandelkamer zien. Naast het traditionele 
masseren heeft Theo zijn behandelmethode uitgebreid 
met hydrotherapie. In een slickbad wordt aan water 
therapeutische klei toegevoegd. Hij zet het apparaat 
aan en het water begint direct te bubbelen. “Er loopt 
een galvanische stroom door de twee compartimenten”, 
legt hij uit. Door de behandeling wordt het bindweefsel 
versterkt. Hij heeft er al veel mensen mee van hun klachten 
af geholpen. “Voor mij is het hallelujah als ik mensen kan 
helpen”, zegt hij.

Sinds zijn hartaanval in 2011 doet Theo het rustiger aan 
maar hij is nog steeds masseur. Aan zijn halsketting zit 
een hartvormige hanger met een pil voor zijn hart voor in 
geval van nood. Gekregen van zijn dochter: “Pa, je hebt een 
gouden hart en nu heb je er twee.” 

“Ik heb het niet zo druk meer. Dat hoeft ook niet”, zegt hij. 
“Maar ik blijf doorgaan met masseren want ik kan nog altijd 
mensen helpen met al hun problemen.”

‘VOOR MIJ IS HET 
HALLELUJAH ALS IK 

MENSEN KAN HELPEN’
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T   073 503 1239  |  F   073 503 1229

ramen • vloeren • wanden
E   info@changewonen.nl
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BLOEMBOETIEK FUCHSIA

JUPITERSTRAAT 2B  I   BERLICUM   I  073-503 26 30
 WWW.BLOEMBOETIEKFUCHSIA.COM

BLOEMEN
ABONNEMENT
BESTEL ONLINE & 
LAAT BEZORGEN! 

Verse bloemen bij jou thuisbezorgd
 AANGESNEDEN EN INCLUSIEF LEENVAAS  

WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 
LAAT HET VOORJAAR MAAR KOMEN

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

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

Alle glas
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ADVERTORIAL

Vissers Glas   I  Speciaalglas en glasherstel   I   5258 EX Berlicum  I   073-202 00 32   I  www.vissersglas.nl

ADVERTORIAL

Jos en Nick leerden het vak elders. Daar bleek dat talent vanzelf komt bovendrijven. 
Het begon met aanvegen van de werkplaats, maar al snel hadden ze een vaste plek in 
de bedrijfsbus. Op karwei onder het toeziend oog van een vakman leerden ze deuren, 
wanden en puien plaatsen. Ze vervingen enkel glas door dubbelglas en maten stalen 
deuren in. In september 2019 besloot Jos voor zichzelf te beginnen. 

BERLICUM EN MIDDELRODE
“Beginnen kun je maar een keer en daarom moet het meteen goed zijn,” zegt Jos. Hij 
doelt ermee op de twee fraai beletterde bedrijfsbussen, de strak georganiseerde werf 
en de sfeervolle showroom. Vanaf de eerste dag werkten ze aan de naamsbekend-
heid van hun kersverse zaak. Heel Den Dungen en Maaskantje kreeg een flyer in de 
bus en Jos ging bij bouw- en schilderbedrijven in de regio langs. De orderportefeuille 
groeide gestaag. Aanvankelijk reden ze nog wel eens naar Den Haag of verder, maar 
momenteel werken ze hoofdzakelijk lokaal. Steeds vaker steken ze het kanaal over 
naar Berlicum en Middelrode. Kwaliteit vindt zijn weg.

MOOIE COMPLEXE KLUSSEN
“Kwalitatief en prijstechnisch kunnen we 
goed concurreren,” meent Jos. “Verder 
deinzen we niet terug voor complexe 
klussen. Waar een ander zegt dat het niet 
kan, gaan wij juist door.” Gisteren reden ze 
om half acht, na twaalf uur met glas in de 
weer te zijn geweest, hun werf op. “Het is 
giga-druk,” zegt Nick en hij geniet er zicht-
baar van.

tekst Edwin Timmers  foto Edith Verhoeven

BEHALVE AUTOGLAS’
Jonge aanwas in de bouwsector is goed nieuws. De twee jongemannen van Vissers Glas 
uit Den Dungen mogen met recht trots zijn op het vertrouwen van hun klantenkring, die 
na anderhalf jaar ondernemen al verrassend groot is. Het vuur waarmee Jos Vissers (22) 
en Nick Korsten (22) over het glasvak vertellen, werkt aanstekelijk. Hier kun je met een 
gerust hart je hardglazen deur of matglazen douchewand bestellen. 

Alle glas



UIT BEELD

RIJDEND ERFGOED
Wie met een oldtimer de weg op gaat, heeft veel bekijks. Hans en Hetty van 
de Veerdonk weten er alles van. Nieuwsgierigen komen op hun schitterend 

gerestaureerde Magirus S 3500 af als wespen op een appeltaart. Het is echter geen 
gewone oldtimer. De S 3500 is cultureel erfgoed van het mobiele soort. Dat dat zo is, 

heeft alles met zijn verleden te maken.
Tekst Edwin Timmers Foto’s Stan de Haas

Na de oorlog golden er handelsbeperkingen 
tussen Nederland en Duitsland die Nederland 
dwongen machines en andere kapitaalgoederen 
uit de Verenigde Staten te halen. Maar Amerika 
wilde hiervoor niet gecompenseerd worden met 
landbouwproducten van hier. Daarom vroeg 
Nederland de geallieerden in januari 1947 om 
opheffing van de handelsbeperkingen. Vanaf 1949, 
na het sluiten van een handelsverdrag met de zojuist 
opgerichte Bundesrepubliek Deutschland, herstelde 
de aloude handelsrelatie zich snel.  

In 1952 werd de BB (Bescherming Bevolking) 
opgericht, een civiele organisatie verantwoordelijk 
voor het blussen van branden, redden van mensen en 
het ondersteunen van de bevolking bij oorlogsdreiging 
of de gevolgen van oorlogshandelingen. De organisatie 
moest uitgerust worden met brandweerauto’s en 
omdat handel met de oosterbuur weer mogelijk was, 
werden deze besteld bij Magirus Deutz in het Duitse 
Ulm. De order zal ruim voor 1952 geplaatst zijn, want 
de eerste 44 Magirussen type A 3000 passeerden 
reeds in 1951 per spoor de grens.
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In de loop van 1952 volgden 396 stuks van het type 
dat familie Van de Veerdonk in de garage heeft 
staan, de Magirus S 3500, een type dat pas vanaf 
1949 geproduceerd werd. Magirus Deutz leverde alle 
auto’s als kaal chassis, dus zonder cabine en andere 
opbouw. Carrosseriebouwer Roset in Bergen op 
Zoom bouwde de S 3500 van Hans en Hetty af. Het 
werd een tienpersoons manschappenwagen met 
vier portieren aan de voorzijde en aan de achterkant 
een breed rolluik, dat een haspel met 500 meter 
slang aan het zicht onttrok. Voorop werd een pomp 
gemonteerd met een capaciteit van 1800 liter per 
minuut. Zeer waarschijnlijk is de wagen ingezet bij de 
watersnoodramp van 1953. Voor het chassis en de 
afbouw moest men indertijd respectievelijk 12.400 en 
17.500 gulden neertellen. 

In 1986, de Koude Oorlog was voorbij, werd de BB 
opgeheven en werden alle voertuigen door de Dienst 
der Domeinen geveild. Negen jaar later kochten Hans 
en Hetty hun reeds 43 jaar oude S 3500 in erbarmelijke 
staat van ene Dekkers uit Vessem. Hans gaf de auto 
een tweede leven, hij bouwde hem om tot camper, 
zonder het oorspronkelijke uiterlijk en interieur geweld 
aan te doen. 



Niet iets waar ondernemers 
altijd tijdig bij stilstaan. Toch 
is het van groot belang 
het op orde te brengen. 
Het geeft ondernemers én 
nabestaanden rust wanneer 
het gewoon geregeld is. 
Neem samen die stap en 
regel het nalatenschap bij 
Financieel Werk. 

ONDERNEEM JIJ!?
Jan van de Veerdonk | directeur, vader

ONTZORG JE NABESTAANDE
Bart Jan van de Veerdonk | producer, zoon

NALATENSCHAP

ONDERNEEM NU SAMEN  |  ONTZORG VOOR LATER

Meer informatie
W fi nancieelwerk.nl/nalatenschap
M info@fi nancieelwerk.nl

Uw eigen wellness thuis, op maat

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

Bezoek onze webshop:
www.emporte.nl

Sauna’s, 
infrarood  
& stoom
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CLUBKE

Wandelen is gezond en goed voor je weerstand. Dat vonden Con Smith, destijds 
hoofd van basisschool De Kleine Beer,, en dokter Jos Poppelaars 40 jaar geleden 
ook toen ze met het wandelevenement startten. Nu vormen Hetty Smulders, Jeanne 
Meulenbroek, Esther Meulenbroek, Wim van de Veerdonk, Rien van den Boom en 
Nirma van Welie (niet op de foto) sinds een jaar of vijf het bestuur van de Avond-
4daagse. 

VRIJWILLIGERS
Samen met ruim vijftig vrijwilligers organiseren ze de wandelingen. Verkeersrege-
laars, mensen bij de posten, allemaal met een felblauw shirtje aan. “Een hele orga-
nisatie. Gelukkig dragen veel mensen de avond4daagse een warm hart toe. Dat zie 
je ook aan de lange lijst van ‘vrienden van de avond4daagse’, die zorgen voor spon-
soring” zegt Hetty. 

AMBITIE
“Er is voor ieder wat wils. Je kunt 3, 5 of 
10 kilometer lopen”, verklaart Jeanne 
het succes van het initiatief.  “Het is niet 
alleen bedoeld voor kinderen, hoewel 
dat wel de grootste groep is. De kinderen 
lopen nu vooral met hun ouders. Maar 
het zou leuk zijn wanneer ze met hun 
klas lopen. Als iemand zich daar met ons 
voor wil inzetten, zoals een jonge ouder 
met kinderen op de basisschool, horen 
we het graag”, zegt Esther. 

tekst Ardiënne Verhoeven foto Leon van Dinther

Er is nog nooit           zo veel gewandeld als nu. En toch gaat de avond4daagse 2021 in zijn 
oude vorm waarschijnlijk niet door. ’Erg jammer’, vindt bestuurslid Rien, ’Maar een even-
ement met meer dan 900 deelnemers kan nu niet’.  De organisatie zint op een andere 
opzet eind mei.  

Een groot wandelfeest 



&IMPORT
Tekst Nieke van Broekhoven Foto’s Claartje ten Have

Ter hoogte van de voormalige pastorie schieten de nieuwe gebouwen als 
paddenstoelen uit de grond. Zo ook Het Mariapark, een kleinschalig zorginitiatief 
aan het Patronaatspad. Britt van Gestel (22) is één van de bewoners, ze verhuisde 

van Den Dungen naar Berlicum.

DROMEN VAN EEN WERELDTOUR  
ALS ZANGERES
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“Tijdens een snuffelstage bij ‘Smaakvol’ hoorde ik van de 
bouwplannen. Dat leek mij een mooie kans. We wonen hier met 
z’n zevenen waaronder een aantal die ik al van school kende”, 
zegt Britt. 

“Naarmate de verhuizing dichterbij kwam vond ik het toch wel 
spannend om thuis weg te gaan. Maar gelukkig kwamen mijn 
familieleden ombeurten proefslapen. Dat was fijn. Nu is het 
inmiddels echt thuis. Hoewel het weggaan bij mijn ouders, 
wanneer ik om het weekend daar ben, altijd even moeilijk is. 
Maar eenmaal terug in Berlicum ben ik daar doorheen. Het 

leukste van dit dorp zijn de winkels. Ook het huis is erg gezellig. 
Mijn kamer is gestyled samen met Lieke van ‘de Panhoeve’ en 
Priscilla van ‘Change Wonen’ met vooral veel flamingo’s, daar 
ben ik gek op.” 

TOSTI FRIKANDEL SPECIAAL
“Mijn vriendin Giulia en ik zitten vaak bij elkaar. We kijken TV, 
doen karaoke, maken sushi of houden een beauty-dag. ’s 
Avonds eten we in de gezamenlijke ruimte met het hele huis en 
drinken we koffie. In het weekend kijken we met z’n allen ‘The 
Voice’. Vier dagen per week werk ik bij een bakkerij in 
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EXPORT&
Tekst Annette François  Foto’s Edith Verhoeven

Op 7 november 2020 waren de kijkcijfers voor het programma ‘Sterren op 
het doek’ in Berlicum een stuk hoger dan normaal. In de krant verscheen een 

berichtje: een van de kunstenaars was geboren en getogen in Berlicum en dan 
steekt toch wat chauvinisme de kop op. Erna van Lith uit Hedel was met twee 

collega’s uitverkoren om een portret van Adriaan van Dis te maken. Aan hem de 
keuze welk schilderij hij mee zou nemen.

‘NOG STEEDS BLIJ MET WAT IK 
GEMAAKT HEB’

Lees verder op pagina Lees verder op pagina 3939

Erna (59) begon pas tien jaar geleden met schilderen. “Ik heb 
altijd graag getekend, maar vond het zelf niet goed genoeg. 
Regelmatig liet ik aan iedereen horen dat ik het graag beter 
zou willen leren en zo kwam ik in contact met een schilder van 
stillevens die mij de kwast leerde te hanteren en de kneepjes 
van het vak bijbracht. Na twee jaar ging ik aan de gang met 
portretschilderen en ontdekte ik dat dit mij ontzettend veel 
voldoening gaf.”

WEG UIT BERLICUM
De interesse voor kunst was er altijd al bij Erna. Na haar 
middelbare schooltijd op Bernrode koos ze voor de studie 
kunstgeschiedenis in Nijmegen. “Ik wist toen niet hoe snel ik 
uit Berlicum weg kon komen. Mijn vader was de schoenmaker 
van het dorp op het Mercuriusplein en iedereen kende mij. De 
hele dag door liepen er mensen binnen. Ik weet nog wel dat ik 
als achtjarige stomverbaasd was dat er ook voordeuren op slot 
zaten. Onze deur was altijd open. Ik voelde me overal bekeken 



Lees het verhaal van echtpaar van Lent en andere verhalen van onze 
cliënten, mantelzorgers, medewerkers 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.  

Meer informatie of zorg nodig? 
Bel 088 - 163 70 00 of  mail naar info@vivent.nl

Marian van Lent uit ’s-Hertogenbosch revalideerde bij Vivent na een zware 
hartoperatie en twee herseninfarcten. Zij en haar man Peter merken dat het 
langzaam beter gaat. 

Wat opvalt is hun positivisme. “Marian is een vechter”, zegt Peter. “Ze geeft niet op. Natuurlijk lukt 
niet alles. Dan zeg ik altijd dat het allemaal goed komt, dat het elke dag een stukje beter gaat.” 
Marian doet wat ze kan. En dat is al best veel. “En wat je niet kunt, kun je altijd nog leren.”

“Wat je niet kunt, kun je altijd nog leren.”



Vught waar ik broodjes smeer en salades en taarten maak. 
Het ‘broodje super luxe carpaccio’ maak ik het liefst omdat ik 
deze zelf superlekker vind. Ik heb leuke collega’s die inmiddels 
vrienden zijn. Ik werk graag, maar vond het ook lekker om 
tijdens de eerste lockdown niet te hoeven. Beter nog: ik denk 
al vaak aan mijn pensioen!” Toch zit Britt nooit stil. “Tijdens de 

en wilde naar een anoniemere plek waar dingen gebeurden, 
naar in mijn ogen het echte leven. Dus naar een studentenstad.”
De wildste krullen verdwenen en Erna kwam weer naar 
Berlicum terug, met partner dit keer.
“Gezellig, mijn hele familie woont hier. Ik had mijn draai gauw 
gevonden.” De zoektocht naar een koophuis bracht hen later 
naar Hedel.

‘MIJN VADER WAS DE SCHOENMAKER 
OP HET MERCURIUSPLEIN’

‘HET LEUKSTE VAN DIT DORP ZIJN DE 
WINKELS’

lockdown bedacht ik bijvoorbeeld allemaal verschillende tosti’s 
en die deelde ik via een vlog met mijn familie. Zo maakte ik een 
tosti frikandel speciaal, een tosti appeltaart of een met kaas, 
tomaat en bolognese chips. Echte aanraders!” 

ZINGEN EN DANSEN
Naast koken en bakken heeft Britt hobby’s als zingen, visagie, 
dansen, Tik Tok en nagels doen. “Dit laatste leerde ik mezelf 
aan door allemaal YouTube-filmpjes te bekijken. Ik heb al 
een paar klantjes en leer nu nog om acryl- en nepnagels te 
zetten. Maar na een paar filmpjes zal dat wel lukken. Ook kan 
ik mensen nadoen zoals Tineke Schouten. Maar zingen en mijn 
zanglessen vind ik het allerleukste. Vooral het liedje ‘Perfect’ van 
Ed Sheeran. Ooit heb ik zelfs al opgetreden voor 160 mensen. 
Mijn grote droom is om zangeres te worden, mee te doen aan 
‘The Voice’, hiermee beroemd te worden en dan heel de wereld 
over te reizen.”

NEDERLANDSE PORTRETPRIJS
Bij Henk Groenendaal in Den Dungen en door het volgen van 
workshops bekwaamde ze zich verder in het portretschilderen. 
Ze meldde zich aan voor mededinging naar de Nederlandse 
Portretprijs twee jaar geleden. “Je kunt het altijd proberen.” 
Twaalfhonderd schilders dachten hetzelfde, maar tot 
Erna’s verrassing behoorde haar inzending tot de vijftig die 
geëxposeerd werden. “De organisatoren van ‘Sterren op het 
doek’ hebben daar vast rondgekeken toen ze me uitnodigden 
aan hun wedstrijd mee te doen.”

Adriaan van Dis koos niet voor het werk van Erna, hoewel hij 
haar schilderkunst en techniek erg bewonderde. Hij vond 
zichzelf er droevig op staan: “Mijn mond…..ik heb het idee dat ik 
zo niet kijk.” Erna: “Het is heel moeilijk voor een geportretteerde 
om objectief te kijken. Hoe wil je jezelf neergezet zien? Ik voelde 
een bepaalde droefheid in hem en heb die weergegeven. Ik 
vond het geweldig om mee te doen en ben nog steeds blij met 
wat ik gemaakt heb.”

IMPORT EXPORT



WE  ZIJN ER OOK

VOOR:

- Educatie dansworkshops

- Schoolprojecten

- Prive lessen

- Dans kinderfeestjes

- Openingsdans op maat

Dansschool Dance Action - Kerkwijk 85 - 5258KB Berlicum 

T: 06 - 13 92 23 19

www.dance-action.nl

info@dance-action.nl

DE  LEUKSTE  DANSSCHOOL

VOOR  JONG  EN  OUD !

met een royaal aanbod aan dansstijlen en

mogelijkheden, waaronder:

Peuter/ 

Kleuterdans

Klassiek Ballet

Moderne dans

Dance-Mix

Street-Dance/

Hiphop

Break-Dance

Keep-Fit

Dance-Fit
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Tsja, die eerste lockdown in maart 2020. Het lijkt alweer zo lang geleden. Een onzekere tijd was 
het; beangstigend, verdrietig. Want hoe lang zou het gaan duren? En hoe gaat deze situatie zich 

ontwikkelen? Het zijn dingen die we onszelf allemaal afvroegen. We werkten thuis, we leefden thuis, 
we onderwezen thuis. Én: we maakten baby’s thuis. Want ja… Horeca dicht, geen feestjes, sportclubs 

gesloten. We moesten het thuis maar gezellig zien te maken. En da’s vragen om een babyboom. 
Een coronababyboom! Eind 2020 schoten de geboorteborden als paddenstoelen uit de grond. We 

maakten een rondje door BaMi om kennis te maken met de nieuwste generatie.  
Tekst Minke van Lokven Foto’s  Andrea Tibosch

CORONABABYBOOM



GUUS PODHAJSKY 
16 NOVEMBER 2020 - ZOON VAN NICK PODHAJSKY EN HELLA VAN DEN BROEK – 2830 GRAM EN 46 CM

“Ik stond nog volop pizza’s te bakken.” Hella, mede-eigenaresse van een pizzeria was 34 weken zwanger en overtuigd dat zij 
- net als haar zussen - flink over tijd zou gaan. Niets was minder waar: zes weken te vroeg begon haar bevalling. “Een totale 

verrassing.” Net zoals de zwangerschap, moet ze toegeven. “We hadden net een huis gekocht dat compleet verbouwd moest 
worden. Een baby zat nog niet bepaald in de planning.” Guus maakt het ondanks de vroeggeboorte goed. Hij bleek het mooiste 

dat de kersverse ouders ooit is overkomen: ze zijn dolgelukkig met hun menneke. Het woord ‘coronababy’ gebruiken ze niet. 
Verrassingsbaby dan? “Nee”, zegt Hella met een stralend gezicht. “Geluksbaby.”
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BREN VAN DE VEEWEY 
24 DECEMBER 2020 – ZOON VAN JEROEN EN LIEKE VAN DE VEEWEY – BROERTJE VAN GOA (BIJNA 2) - 3460 GRAM EN 50 CM 

“We hebben het overwogen: wachten met een tweede totdat de ‘corona-ellende’ voorbij zou zijn. Maar ja, dat kon nog wel even 
duren...” Ze raakten in verwachting, verhuisden, verbouwden en werden de trotse ouders van zoontje Bren. ‘Coronababy’ wordt 

de kleine man nooit genoemd. Grote zus Goa was een huilbaby en vooral Lieke was best bang dat ze ook dit keer in dezelfde 
situatie terecht zouden komen. Gelukkig is dat niet het geval. Een práchtbaby is het. Geen coronababy. Geen huilbaby. Een 

bijna-kerstbaby. En een wondermooi mensje. 
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GIJS VAN DER PAS 
 31 DECEMBER 2020 - ZOON VAN NICK EN LYANNE VAN DER PAS – BROERTJE VAN ISA (4) EN MEES (2) – 3985 GRAM EN 53 CM

Lyanne en Nick dachten al even aan een derde kindje, maar twijfelden door corona. Ze overwogen daarom nog even te 
wachten. Maar: het leven laat zich niet sturen. Lyanne: “Ik was op zolder aan het werk en keek naar mijn buik. Dit kon toch niet 

nu al die welbekende coronakilo zijn?” De keuze bleek al voor hen gemaakt. Baby Gijs liet zich zelfs door een pandemie niet 
tegenhouden. Hij kwam na een voorspoedige zwangerschap binnen een uur ter wereld. Geboren op de laatste dag van een 

memorabel jaar. Of Gijs zelf de geschiedenisboeken haalt moet nog blijken, maar als hij zo vastberaden blijft is het een BaMi’er 
om in de gaten te houden. 
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MICK VAN BOXTEL
29 DECEMBER 2020 - ZOON VAN KOEN VAN BOXTEL EN NIKKI VAN DER STEEN – BROERTJE VAN CAS (2) – 3120 GRAM EN 53 CM
Ook Koen en Nikki lieten zich niet stoppen door corona. Nikki: “Je kunt het leven toch niet plannen.” Dat klopt: het komt zoals 
het komt. Er kwam een baby, en hóe! Koen dacht in het ziekenhuis nog alle tijd te hebben om de babytas uit de auto te halen. 
Maar toen hij terugkwam moest er toch gauw op die rode knop gedrukt worden... Mick kwam er al aan! Vliegensvlug kwam hij 
ter wereld en daar moest hij even van bijkomen. Gelukkig kwam alles snel goed. Trotse grote broer Cas, Koen, Nikki en kleine 

Mick mochten op Oudejaarsavond samen naar huis. Een bijzonder jaar eindigde. En – corona of niet - met z’n viertjes begonnen 
ze aan een prachtig nieuw jaar. 
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ADVERTORIAL

tekst Nieke van Broekhoven foto’s Guido Mutsaars

Een veilig tweede thuis waar alle kinderen zich 
op hun gemak voelen. Geen kind is hetzelfde. Bij 
kinderdagverblijf Zoete Lieve Gerritje wordt daarom zorg 
en aandacht voor ieder individu geboden.  

‘EEN goede basis KAN 
MAAR EEN KEER 
GELEGD WORDEN’ 

KDV/BSO/Peuterarrangement Zoete Lieve Gerritje  I  Rosmalen en Den Dungen  I 06-28865488 | organisatie@zoetelievegerritje.net   I  www.zoetelievegerritje.net 
 

Dat thuisgevoel wat eigenaresse Martine van Geenen 21 jaar geleden voor ogen had toen 

ze het kinderdagverblijf begon, is direct voelbaar in de gezellige woonkeuken- en kamer 

waar de geur van versgebakken brood ons tegemoet komt en zachtjes klassieke muziek 

klinkt. 

Martine: “Wij doen alles net anders. De leidsters en kinderen lopen bijvoorbeeld op 

pantoffels. ’s Ochtends gaan niet meteen de tl-balken aan, we starten rustig op. We vinden 

het belangrijk om kinderen individueel te bekijken. Ook als het alleen nog non-verbale 

communicatie is. Het eigen slaapritme wordt aangehouden in aparte slaapkamers. En we 

maken iedere dag met iedereen een leuk uitstapje.

KLEINSCHALIG, WARM EN ONTSPANNEN
We werken met pedagogisch opgeleide hbo’ers en ‘oermoeders’ die naar een kind kijken 

op een dieper niveau.” Dat beaamt moeder Iris. “De leidsters hebben een aanstekelijk 

enthousiasme en liefde voor de kinderen. Zoete Lieve Gerritje is kleinschalig, warm en 

ontspannen. Ook is het heel prettig dat er overdag warm gekookt wordt zodat we thuis 

geen tijdsdruk hebben. We merken aan alles dat ons kind echt zichzelf mag zijn.” Sophie (8) 

is gek op haar leidsters en is blij dat ze elke dag iets anders lekkers eet. Ze speelt graag met 

haar vriendjes. Tekenen, knutselen en vooral rollen- en toneelspelen. 

SPEELMOMENTEN
Ook kinderen die speciale aandacht nodig 

hebben kunnen bij Zoete lieve Gerritje 

terecht, omdat het een multidisciplinaire 

opvang in samenwerking met Unik 

(Kubus) is. Martine: “Voor ouders is het 

handig om alles onder hetzelfde dak te 

hebben. Als een kind bijvoorbeeld een 

broertje heeft bij UniK zorgen wij dat er 

ook speelmomenten samen zijn. Volgens 

ons kan een basis maar één keer gelegd 

worden. Gebeurt dit goed dan heeft 

iemand hier zijn hele leven profijt van.”    



Het nieuws dat Berlicum en Middelrode verder zouden gaan als onderdeel van de 
gemeente Sint-Michielsgestel kwam 25 jaar geleden als een donderslag bij heldere 

hemel. Zelfs voor de lokale politici uit die tijd. Hoe kijken zij nu terug op die 
beslissing? En wat heeft de ‘samensmelting’ ons eigenlijk gebracht? “De gemeente 
heeft nog steeds vier voetbalclubs en vier harmonieën. Dat zal ook wel zo blijven.”

Tekst Erwin Frunt & Marlie van Zoggel  Foto’s Teis Albers & archief Heemkundekring De Plaets

BaMi is BaMi
Gestel is Gestel
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BaMi is BaMi



Vanaf nu
huurt u bij

Autopunt van Herpen 

ook luxe

camperbussen!
Sassenheimseweg 76

5258 HL Berlicum (NB)
073-5031224

www.camperpuntvanherpen.nl
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“Berlicum en Middelrode gaat samen met Sint-Michielsgestel.” 
De oren van Joost van Roosmalen en Hans Boldewijn 
klapperden toen die woorden op 14 december 1994 werden 
uitgesproken in de Tweede Kamer. Ze waren, respectievelijk 
als wethouder en raadslid van de gemeente Berlicum die 
avond naar Den Haag gekomen voor een vergadering over de 
gemeentelijke herindeling. Hoewel er voor hun eigenlijk niets 
op het spel stond. Berlicum zou zelfstandig blijven, zo was hen 
vooraf door iedereen verzekerd. Het liep anders. 

“Ik zie Remkes daar nog staan”, briest Van Roosmalen 25 
jaar later. Samen met Boldewijn en Ed Mathijssen, de enige 
Berlicumse wethouder in het huidige college, is hij naar de 
oude pastorie gekomen voor een gesprek over de vraag of 
Berlicum en Middelrode nog wel ‘happy’ zijn als onderdeel van 
de gemeente Gestel. In hoeverre voelen we ons verbonden 
met de dorpen aan die kant van het kanaal? En zou het niet 
beter zijn om, net als Vinkel en Nuland, aan te sluiten bij 
Den Bosch, dat een veel grotere en professionele ambtelijke 
organisatie heeft - en dus meer gedaan krijgt? 

Maar voor we tot die vragen komen duiken we eerst de 
geschiedenis in, naar de dag dat Berlicum haar zelfstandigheid 
verloor. Het moment dat Van Roosmalen en Boldewijn zich 
nog zo levendig herinneren. Het was al laat op de avond toen 
Johan Remkes, toentertijd werkzaam als Kamerlid voor de VVD, 
het woord nam. “Hij zei dat Berlicum zelfstandig kon blijven, 
maar dat dit niet eerlijk zou zijn ten opzichte van Rosmalen, 
waarvan eerder op de avond besloten was dat het moest 
fuseren met Den Bosch”, vertelt Van Roosmalen. 

“De situatie in de Kamer was op dat moment zo dat er 75 
leden namens de coalitie zaten en 75 namens de oppositie. Als 
er één iemand afwezig was, kon dat dus doorslaggevend zijn”, 
vult Boldewijn aan. Al moeten we volgens hem nog wat verder 
terug in de tijd om echt te kunnen begrijpen wat er die avond 
gebeurde. 

‘IK ZIE REMKES DAAR 
NOG STAAN’



JOOST VAN ROOSMALEN (1944)
Van Roosmalen kent een lange carrière 
in de lokale politiek. In 1972 begon hij 

als gemeenteraadslid namens Aktie ‘74, 
een partij die later fuseerde en werd 
omgedoopt tot de PPA. Tussen 1982 

en 1998 was hij wethouder, eerst voor 
de gemeente Berlicum en later voor de 

gemeente Sint-Michielsgestel. 

HANS BOLDEWIJN (1951)
Boldewijn zat vanaf 1986 in de 

Berlicumse gemeenteraad. Na de 
fusie was hij twee jaar raadslid voor de 

gemeente Sint-Michielsgestel, tot hij 
in 1998 wethouder werd. Dit deed hij 
vier jaar. Tussen 2002 en 2010 was hij 

opnieuw actief als raadslid. 

ED MATHIJSSEN (1958)
Mathijssen werd in 2002 wethouder 

namens de PPA. Een functie die hij na 
een tussenpauze van vier jaar in 2010 

weer oppakte. Mathijssen is momenteel 
de enige Berlicumse wethouder in het 

college.

HERINDELING
Begin jaren negentig werd een gemeentelijke herindeling aangekondigd in 
Noord-Brabant-Oost. Een idee dat was opgelegd vanuit de landelijke politiek om 
gemeentelijke besturen meer daadkracht te geven. Berlicum was op dat moment 
dus nog een zelfstandige gemeente. “Door die herindeling gingen er opeens allemaal 
zaken lopen”, vertelt Boldewijn. “Heeswijk-Dinther polste hoe Berlicum tegenover een 
fusie stond, maar die motie werd weggestemd in de Berlicumse raad. Heesch wilde 
ondertussen niet bij Oss, maar wel bij Nistelrode. Wat er uiteindelijk toe leidde dat 
Heesch, Nistelrode en Heeswijk-Dinther een nieuwe gemeente vormden, Bernheze. 
Geografisch was het een gedrocht natuurlijk, maar op sociaal en economisch vlak 
waren ze redelijk aan elkaar gelijk, waardoor het voor hen een prima optie was.” 

Binnen de gemeente Berlicum was iedereen overtuigd dat zelfstandig blijven de 
beste keus was. Van Roosmalen: “Er waren korte lijntjes tussen bevolking en bestuur. 

‘HIJ ZEI DAT BERLICUM 
ZELFSTANDIG KON 

BLIJVEN’
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We hadden een rijk verenigingsleven en genoeg financiële 
middelen om het te rooien. Om ‘Den Haag’ te overtuigen dat er 
in deze gemeente niets hoefde te veranderen, werd toenmalig 
staatssecretaris De Graaf-Nouta uitgenodigd om een kijkje 
te komen nemen in de gemeente. Ze werd met alle egards 
ontvangen.” 

Het toeval wilde dat tijdens het bezoek van de staatssecretaris 
op het Berlicumse gemeentehuis een tentoonstelling gaande 
was, waarbij de nodige naakte vrouwen te zien waren. Als 
Boldewijn erover vertelt begint Mathijssen te lachen. Het 
is nog altijd een bekende anekdote op het gemeentehuis, 
bevestigt hij. Ondanks (of juist dankzij, wie zal het zeggen) 
de uitgesproken kunst liet De Graaf-Nouta na afloop van het 
bezoek weten dat ze overtuigd was: Berlicum zou zelfstandig 
blijven. 

Kortom, niets wees erop dat het op die beruchte decemberdag 
alsnog anders af zou kunnen lopen. “We zijn misschien een 
beetje naïef geweest”, zegt Boldewijn. “We hebben nagelaten 
stevig te lobbyen - al bestond dat woord toen nog niet echt. 
Vught deed dat wel, en hoewel steeds werd gezegd dat Vught 
sowieso bij Den Bosch zou komen, mochten zij uiteindelijk 
zelfstandig blijven. Zij wel. Maar ja, Vught is Vught. Wij 
vertrouwden er gewoon op dat het wel los zou lopen.” 

EEN BIJZONDERE TERUGRIT
Ondanks dat het nieuws over de herindeling als een verrassing 
kwam, reageerden de inwoners in Berlicum en Middelrode 
vrij gelaten. Van Roosmalen: “Soms werd de naam van de 
gemeente doorgekrast, dat soort dingen. Maar er kwamen 
geen grote protesten zoals die er in Rosmalen wel waren.” 

Ook op het gemeentehuis verliep de transitie redelijk 
gesmeerd. “Al is dat voor een deel te danken aan Ger Schinck, 
de toenmalige burgemeester van Gestel. Hij was ook in Den 
Haag die avond en even verbaasd als wij. “Nou Hans, we zijn 
tot elkaar verdoemd”, zei hij. De grap was dat de Gestelse 
delegatie met het openbaar vervoer was gekomen, maar 
de vergadering was zo uitgelopen dat er geen trein meer 
reed. Wij hadden een busje geregeld. Toen heeft onze loco-
burgemeester Servé Jansen gezegd: ‘rijd maar met ons mee’. 
We zijn dus apart naar Den Haag gekomen, maar samen 
vertrokken. Letterlijk en figuurlijk. En tijdens zo’n lange rit raak 
je natuurlijk aan de praat. Eigenlijk is in dat busje al de basis 
gelegd voor onze verdere samenwerking.” Van Roosmalen: “We 
voelden allemaal van: vandaag verliezen we, maar we moeten 
door. Laten we er het beste van maken.” 
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‘DE LIJNTJES ZIJN NIET MEER ZO KORT 
ALS VROEGER’
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Hoewel de protesten meevielen en de overgang op het 
gemeentehuis vrij soepel verliep, wil dat niet zeggen dat er ook 
direct sprake was van een gemeentelijke eenheid. Boldewijn: 
“Met het fuseren van sportverenigingen en clubs hoefden we 
echt niet aan te komen. Ook al was dat in sommige gevallen 
efficiënter of financieel de beste optie. Emotioneel ging dat 
er echt niet in. Mathijssen knikt. “Zelfs toen ik in 2002 op het 
gemeentehuis ging werken, zeiden  mensen nog tegen me: 
‘jongen toch, wat ga je toch doen aan de andere kant van het 
kanaal’.”

Eigen identiteit
Intussen zijn we nog eens twintig jaar verder. Is die houding 
de afgelopen jaren veranderd? “Er is ondertussen wel meer 
sociale cohesie ontstaan”, zegt de huidige wethouder. 
“Verenigingen zoeken elkaar op. Ze fuseren niet, maar trekken 
wel samen op. En dat is prima. We hebben in deze gemeente 
nog steeds vier voetbalclubs, vier harmonieën en ieder dorp 
heeft zijn eigen gemeenschapshuis. Dat zou goedkoper 
kunnen, maar we kiezen er bewust voor om het zo te houden. 
We vinden het als gemeente belangrijk dat ieder dorp zijn 
eigen identiteit behoudt. Gestel is Gestel, BaMi is BaMi.” 

De eigenheid van de dorpen staat volgens Mathijssen dus nog 
altijd als een paal boven water. Over de vraag waarin Berlicum 
en Middelrode dan verschillen van bijvoorbeeld Den Dungen 
of Gestel hoeft de wethouder dan ook niet lang na te denken. 
“BaMi is heel ondernemend. Er wordt weleens gemopperd dat 
het geld voor initiatieven vooral naar deze dorpen gaat, maar 
dat komt omdat hier ook veel meer geïnitieerd wordt.” 

Van Roosmalen knikt. “Dat is altijd zo geweest. Er is ook een 
grote bestuurlijke cultuur. De lijntjes zijn niet meer zo kort als 
vroeger, maar de betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het 
dorp is nog steeds onverminderd groot.”  

‘WE HEBBEN NAGELATEN STEVIG 
TE LOBBYEN’
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FUSEREN MET DEN BOSCH?
En stel nu dat het die decemberavond in Den Haag wel naar 
verwachting was gelopen, was Berlicum dan anno 2021 nog 
altijd zelfstandig geweest? Boldewijn en Van Roosmalen 
trekken een bedenkelijk gezicht. “Het was moeilijk geworden”, 
zegt die laatste. Ook Mathijssen heeft er zijn twijfels bij. “Als 
je kijkt naar alle extra taken die de gemeente erbij heeft 
gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van Jeugdzorg, dan was 
dat zowel bestuurlijk als in de uitvoering heel lastig geworden. 
Niet voor niets zijn we in 2016 een samenwerkingsverband 
gestart met de gemeente Boxtel. Dat is gedaan om voldoende 
slagkracht te hebben om al die taken uit te voeren.” 

De enige kleine gemeente in de buurt die wél zelfstandig is 
gebleven, is Boekel. Met iets meer dan 10.000 inwoners qua 
grootte vergelijkbaar met Berlicum. “Maar”, zegt Mathijssen 
“Zij kopen bijna al hun taken in. Het is een gemeente die van 
samenwerkingsverbanden aan elkaar hangt. Ik denk niet dat 
dat iets is wat je als gemeente moet willen. In principe ben je 
dan alsnog je zelfstandigheid kwijt, behalve op papier.” 

Ter afsluiting vragen we de (voormalig) wethouders nog naar 
de toekomst. Verwachten zij dat de gemeente Gestel over 25 
jaar nog altijd in de huidige vorm zal bestaan? Dat vinden ze 
lastig te zeggen, al zijn ze alle drie overtuigd dat gemeenten 
nog intensiever samen gaan werken. 

Er zijn ook inwoners die hopen dat Berlicum en Middelrode 
zich in navolging van Nuland en Vinkel in de toekomst bij 
Den Bosch zullen voegen. De ambtelijke organisatie van Den 
Bosch is immers groter, professioneler, invloedrijker én die 
plaats is met het openbaar vervoer makkelijk te bereiken. In 
tegenstelling tot Gestel. 

Mathijssen: “Ik ken die geluiden ook. De organisatie in Den 
Bosch is wat logger, dat kun je twee kanten op uitleggen, maar 
ik denk dat een fusie het organisatorisch niet per se beter 
zou maken. Juist in deze tijd zie je dat er veel behoefte is aan 
nabijheid, aan het menselijk aspect.” De wethouder loopt dus 
niet direct warm voor dit idee, maar sluit het ook niet uit, al was 
het maar om de doodeenvoudige reden dat je voor een sterk 
gemeentebestuur wel gemeentebestuurders nodig hebt. “Er 
zijn maar weinig ‘gekken’ die eraan willen beginnen”, zegt hij 
lachend. “Om de toekomst te waarborgen hebben we op dat 
gebied nog wel een slag te maken.”

‘ER ZIJN MAAR WEINIG
 ‘GEKKEN’ DIE ERAAN WILLEN 

BEGINNEN’
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25 JAAR BAMI 
BIJ SINT-MICHIELSGESTEL wat vinden we ervan en wat weten we ervan?

Dat een voormalig wethouder Gemeente Sint-Michielsgestel 
aanvankelijk een ‘bestuurlijk gedrocht’ noemde, heeft meer met 
geografie te maken dan met het daadwerkelijke functioneren 
ervan. Veel inwoners vonden en vinden de fusie immers niet 
logisch. En toch werkt het. Of zijn we er inmiddels gewoon aan 
gewend? 

Hoe zijn de eerste 25 jaar ons bevallen en hoe kijken we naar onze toekomst op 
bestuurlijk gebied? Met deze vragen gingen we de straat op. Hieronder alvast vier 
reacties. Schroom niet om ons te vertellen hoe u erover denkt. In de volgende BaMi 
komen we erop terug. Verder ontdekten we dat niet iedereen weet waar Gemonde 
ligt. Daarom willen we uw kennis bijspijkeren middels een quiz. De antwoorden op de 
vragen vindt u onderaan pagina 61. 

HANS VAN NUENEN 
“Ik had destijds liever gezien dat we bij 
Rosmalen waren gegaan in plaats van 
naar de andere kant van het kanaal. De 
gemeentelijke voorzieningen zijn vrij 
ver weg, helemaal nu je voor sommige 
zaken naar Boxtel moet. Ik zie ons in de 
toekomst nog wel richting Den Bosch 
gaan. Het dorp heeft wel haar karakter 
gehouden in die 25 jaar. Dat is positief.”

Vraag 1
Burgemeester Jan Pommer ging per 1 juli 2019 met pensioen. Hoe heet zijn opvolger? 

Vraag 2
Hoeveel wethouders heeft de gemeente 
Sint-Michielsgestel?

Vraag 3
De gemeenteraad bestaat uit 21 
leden die 8 verschillende partijen 
vertegenwoordigen. De grootste partij 
heeft 7 leden in de raad. Hoe heet deze 
partij?

Vraag 4
De gemeente Sint-Michielsgestel 
heeft van oudsher vier bevriende 
zustersteden. Zo heeft Den Dungen een 
stedenband met Portishead, en Gemonde 
met Ayls-Saarburg. Met welke plaats 
heeft Berlicum een stedenband? 

Tekst Erwin Frunt & Edwin Timmers Foto’s Erwin Frunt & archief Heemkundekring De Plaets
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HENK SOMERS 
“Ik kan niet zeggen dat het er beter op 
is geworden. Als eigen gemeente zou 
er veel meer mogelijk zijn en de lijntjes 
korter. Ik denk dat we beter af zouden 
zijn bij een fusie met Den Bosch, zeker 
ook op cultureel gebied.”

MARIELLE VAN HOUTUM
“We zouden 25 jaar geleden een 
nieuwe sporthal krijgen na de fusie. De 
oude staat er nog steeds... Het is voor 
de gemeente constant keuzes maken 
tussen de kernen. Voor een goed plan 
zouden altijd middelen beschikbaar 
moeten zijn. De burgers kunnen ook 
zelf veel voor elkaar krijgen als ze de 
ruimte krijgen.” 

Vraag 5
Berlicum en Middelrode liggen aan rivier 
De Aa. Aan welke rivier liggen Gemonde 
en Sint-Michielsgestel? 

Vraag 6
Maaskantje en Den Dungen liggen strak 
tegen elkaar aan. Toch vielen de dorpen 
voor de gemeentelijke herindeling niet 
onder dezelfde gemeente. Maaskantje 
maakte toen al deel uit van Gemeente Sint-
Michielsgestel. Onder welke gemeente viel 
Den Dungen voor 1996? 

Vraag 7
Op de fiets van het Mercuriusplein in 
Berlicum naar de Sint Lambertuskerk in 
Gemonde. Hoeveel kilometer heb je in de 
benen als je de kortste route fietst? 

Vraag 8
Viel Gemonde ook voor 1996 al onder 
het bestuur van Gemeente Sint-
Michielsgestel? 

Vraag 9
Zowel bestuurlijk als ambtelijk 
bundelen Boxtel en Sint-Michielsgestel 
steeds meer hun krachten. Ambtelijk zijn 
de gemeenten al één via de organisatie 
Mijn Gemeente Dichtbij. In welk jaar 
kwam die samenwerking tot stand?

Vraag 10
Wanneer werd het gemeentehuis 
(toen nog raadhuis geheten) aan het 
Berlicumse Raadhuisplein gebouwd? 



Bel of app 

06-83554136

Sander Verbeek
Financieel Adviseur Rabobank Hart van De Meierij

Energiezuinig en
duurzaam wonen 
in Balkum of Mirroi
Elke woning kan energiezuinig zijn. Je spaart het milieu en
in veel gevallen stijgt de waarde van je woning.
Verduurzaam je huis in 3 stappen. Maak een afspraak en
ontdek hoe wij je daarbij kunnen helpen.

Start op:
rabobank.nl/duurzaamwonen

BENIEUWD NAAR MORGEN

BENIEUWD NAAR ONS? KOM KENNISMAKEN

www.dekleinebeer.nl info@dekleinebeer.nl Westerbroek 2, Berlicum

KINDCENTRUM 21ST CENTURY SKILLSGEDRAG ALS VAK
Doorgaande lijn van 
0 – 13 jaar

‘Leren leren’: 
zelfstandig en 
taakgericht werken

Onder andere creatief 
denken, programmeren
en samenwerken

Neem voor een (digitale) kennismaking en rondleiding of 
informatiegesprek met ouders contact op met 

juliet.bender@dekleinebeer.nl of bel (073) 503 80 20. 

(073) 503 80 20
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ANTWOORDEN: 
1: Han Looijen | 2: 4 wethouders | 3: PPA | 4: Bonheiden | 5: De Dommel | 6: gemeente Den Dungen | 7: 9,3 kilometer | 

8: Sint-Oedenrode, Boxtel, Schijndel en Sint-Michielsgestel bestuurden elk een deel van Gemonde | 9: 2016 | 10: 1847 | 11: 1982 | 
12: Kaathoven | 13: 80 inwoners | 14: Kerkwijk

YVONNE GROENENDAAL
“Ik kom zelf uit Berlicum en mijn man uit 
Sint-Michielsgestel dus de band tussen 
die twee dorpen is er bij ons zeker. Voor 
andere inwoners snap ik dat destijds 
de keuze voor Rosmalen of Den Bosch 
logischer was geweest. Een voordeel is 
wel dat we een Berlicumse wethouder 
hebben. Dan kun je net wat meer voor 
elkaar krijgen voor het dorp.”

Vraag 11
Wanneer werd het gemeentehuis aan het Mercuriusplein in gebruik genomen? 

Vraag 12
Welk buurtschap dat voor de gemeentelijke herindeling van 1996 bij gemeente Berlicum 
hoorde, ging voor het grootste deel niet over naar Gemeente Sint-Michielsgestel? 

Vraag 13
Jawel, het schitterende landgoed Haanwijk en het pittoreske buurtschap Halder 
vallen ook onder Gemeente Sint-Michielsgestel. Hoeveel inwoners had Halder in 2016? 

Vraag 14
Berlicum heeft twee ‘hartkamers’ volgens de stedenbouwkundige visie die de gemeente 
in 2015 liet opstellen. Het Mercuriusplein geldt als economisch hart. Waar ligt 
Berlicums culturele hart volgens die visie? 



 I bami62

´MET MODE KUN JE 
      LEKKER GEK DOEN´

Tekst Minke van Lokven Foto’s Yvonne Wesling Styling Kirsten en Loes Geurts Illustraties Viviane Bertrums

           Ze kreeg een naaimachine als kerstcadeau, 
experimenteert met ontwerpen, ontdekt graag 
nieuwe stijlen en plakt haar slaapkamermuur vol 
met inspirerende modeplaatjes. Wieki Luyben 
(13) wil vanaf haar zesde al niets liever dan 
modeontwerpster worden. Ze pakt haar kans 
tijdens een gesprek met Eugenie Jansen (53) die 
dezelfde droom waarmaakte.

‘Sta open in het 
‘Sta open in het 

leven en gooi je leven en gooi je 
oogkleppen af’oogkleppen af’

‘Ik bedenk iedere 
‘Ik bedenk iedere 

dag nieuwe dingen’ 
dag nieuwe dingen’ 

KINDERDROOM
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´MET MODE KUN JE 
      LEKKER GEK DOEN´

Eugenie ontvangt Wieki in haar prachtige lichte studio aan huis. Het hangt 
er vol ontwerpen, kleurkaarten, trendboards en tekeningen. Een droomplek 
voor Wieki. En handig: omdat alle winkels nu dicht zijn, komt Wieki namelijk 
soms nét een stukje materiaal te kort om haar ontwerpen de laatste 
finishing touch te geven. Geen probleem… Eugenie heeft vást nog wel wat 
liggen, toch? Eugenie: “Kasten vol!” Dit antwoord tovert een glimlach op 
Wieki’s gezicht en laat haar zenuwen smelten. Ze vraagt Eugenie het hemd, 
de blouse, de broek en trui - allemaal even interessant- van het lijf.  

“WAS MODEONTWERPSTER WORDEN OOK JOUW KINDERDROOM?”
Eugenie: “Ja, absoluut. Experimenteren met kleding was vanaf mijn 
basisschoolperiode een grote passie. Ik viel met mijn kledingstijl dan ook 
behoorlijk op in Cuijk, waar ik opgroeide. Als kind nam mijn moeder me 
mee naar modeshows van de kunstacademie. Daar keek ik mijn ogen uit, 
dát wilde ik ook. Van mode mijn werk maken, hele collecties ontwerpen. Ik 
tekende de hele dag en was veel creatief bezig. Dat moet je wel echt in je 
hebben denk ik, van jongs af aan.” 

“DAT HEB IK OOK. IK BEDENK IEDERE DAG NIEUWE DINGEN. IK HEB DE 
LAATSTE TIJD ZELF MONDKAPJES GEMAAKT. EN OOK EEN JURK. HET 
LEUKSTE VIND IK OM KLEDING MET GEKKE DETAILS TE ONTWERPEN.”
“Hou dat vooral vast. Probeer dingen uit en ga je eigen stijl te ontwikkelen. 
Dat maakt jou uniek! Experimenteer, ga zoveel mogelijk naar musea, 
exposities, modeshows. Nu kan het even niet door corona, maar zodra het 
weer kan: ga op ontdekking en leer zoveel mogelijk. En blijf oefenen. Het 
technische stuk van kleding ontwerpen is niet altijd even makkelijk, maar 
het helpt je bij het maken van goede ontwerpen. Een gedegen opleiding is 
daarom super belangrijk. Ik volgde mijn mode-opleiding in ’s-Hertogenbosch 
en aan de Kunstacademie in Arnhem. Daar heb ik het vak echt geleerd.”
Wieki glundert. Onlangs zocht ze al met haar moeder naar 



WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

TIMMERMANNEN
Voor traditionele nieuwbouwprojecten 
in de regio 

De Morgenstond 11 

(Industrieterrein “Het Retsel) 

5473 HE Heeswijk-Dinther 

T 0413 - 29 19 21  E  info@vanaarlesbouw.nl 
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Wil jij leuke collega’s, 

een eigen bedrijfsbus 

en een goed salaris. 

Solliciteer dan nu! 

Bel Janry van Aarle, 

06 22 69 82 54.

SLA JIJ BIJ ONS DE 
SPIJKER OP DE KOP?

Podotherapie Schuts Postbus 66 - 5473 ZH Heeswijk-Dinther
www.podotherapieschuts.nl - info@podotherapieschuts.nl - 0413-310237
Locaties:  Heeswijk-Dinther, Berlicum, Vinkel, Rosmalen/Groote Wielen

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Knieklachten?
Heeft u ook zo’n last van uw knie tijdens of na het lopen?

Mogelijk kunnen wij het herstel bevorderen door middel
van een advies of op maat gemaakte inlay.

Problemen met
lopen en bewegen? 

Laat ons meedenken 
voor een mogelijke 

oplossing.

een stap verder zet ten

ACTIE Maart
Rijst met Goulash of  

Mexicaanse Kip & doperwten
Normaal 9.95  Maart slechts  6.-

  ACTIE 1 April ...dit is GÉÉN GRAP!
Alle losse snacks ‘eigen receptuur’  1.-

ACTIE 27 april: KONINGSDAG
Koning Willem-Alexander 54 jaar

Alle milkshakes 54% KORTING 
(tot 17.00 uur)

ACTIE mei
Broodje shoarma 6.50
Deze maand: 2 voor 11.-

Dat smaakt! 

ACTIES - MAART / APRIL / MEI

Mercuriusplein 86, Berlicum  -  073 503 41 14  -  info@eetpaleis-tvosje.nl
www.eetpaleis-tvosje.nl

ALTIJD 
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met voordeelpas
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vervolgopleidingen en vond een creatieve school in Rotterdam; daar kan ze 
helemaal los gaan met haar ‘gekke ideeën’. Het liefst zou ze theaterkostuums gaan 
ontwerpen.  

“MAAR… WAAR WERK JE EIGENLIJK PRECIES ALS MODEONTWERPSTER? DAT 
SNAP IK NOG NIET ZO GOED.”
De laatste twaalf jaar was  ik freelancer. Dan werk je zelfstandig en word je 
ingehuurd door bedrijven die advies, ontwerpen of hele collecties nodig hebben. 
Dat kan zijn bij modeketens, schoenenbedrijven, zelfs skikledingmerken! Voor 
die tijd heb ik in dienst van heel veel verschillende modemerken en fabrikanten 
collecties ontworpen en getekend. Maar het freelancen vond ik het leukst, die 
afwisseling is fijn. Sinds een aantal jaren heb ik een eigen studio aan huis en geef ik 
als kleurentherapeut cursussen en workshops. Ook adviseer ik bedrijven en geef ik 
gastcolleges op scholen. Zo zie je maar, waar het modevak je kan brengen. Het is 
een veelzijdige wereld! 

WAT WIEKI ZELF PRECIES WIL GAAN DOEN IN DIE GROTE MODEWERELD, WEET ZE 
NOG NIET. MAAR HAAR ENTHOUSIASME LIJKT MET DE MINUUT TE GROEIEN. EEN 
LAATSTE VASTBERADEN VRAAG: “HEB JE NOG ADVIES VOOR MIJ?”
“Sta open in het leven en gooi je oogkleppen af. Kijk veel in tijdschriften, 
modeboeken, maak foto’s, laat je inspireren door mensen, de natuur, de 
kleuren die je ziet.  De modewereld kan best een pittige en zakelijke wereld 
zijn. Wilskracht, doorzettingsvermogen én talent zijn daarom dingen die je zult 
moeten ontwikkelen. Probeer zoveel mogelijk te leren, bouw je kennis op, volg een 
opleiding waarbij je je creativiteit verder uitbouwt. Experimenteer en bewaar al je 
tekeningen en krabbeltjes. Wie weet wat je er later nog aan 
hebt. Daar kunnen zomaar je toekomstige topstukken in 
verstopt zitten... Ga ervoor!”



Samen zorgen voor  
de ogen van je kind

Nu en in de toekomst
Kom voor meer informatie over myopie 

controle bij ons langs in de winkel

Mercuriusplein 23  •  5258 AX Berlicum  •  073-503 3617  •  gevers@gevers.nl  •  www.gevers.nl
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MIJN NAAM IS

MIJN NAAM IS

tekst Ardienne Verhoeven foto Edith Verhoeven & Claartje ten Have 
PETER VAN GAAL

Petrus Marinus Adrianus van Gaal heten ze. Best verwarrend, twee Peters met dezelfde voorletters in een gezin. 
Vader Peter (68) en zoon Peer (38) hebben wel wat van elkaar. “Logisch, onder de perenboom vallen geen appels”, zegt 
Peter. Het zijn beiden drukke ondernemers. Peter is hoefsmid en bekapt paarden. Zoon Peer heeft een installatiebedrijf. 
Ze komen veel bij mensen thuis. Peter gaat wel eens met Peer mee. Peer:  “Dan zeggen ze tegen me: ‘Zo, mag jij een 
dagje met je vader mee?’”. Een vergissing is zo gemaakt. Omgekeerd gebeurt dat niet zo veel. “Peer heeft meer met 
tractoren dan met paarden”, zegt Peter.
Ze delen ook de humor. Toen Peer zestien was nam zijn vader de telefoon op. Een scharrel uit de Lunenburg aan de 
lijn. Of Peter zaterdag ook kwam. ‘Tuurlijk’ zei Peter tegen haar. “Ik heb een date in de Lunenburg”, grapte hij daarna. Ze 
kunnen er allebei nog smakelijk om lachen.      



“Ik ben geboren tussen de auto’s en 
nam mijn vaders autobedrijf over na zijn 
overlijden. In 1968 trouwde ik met mijn 
Bep en het Datsun dealerschap. Beide 
liefdes zijn er nog. Nu knap ik Datsuns 
dagelijks als hobby op. Een van deze 
oudjes is nog verkocht door mijn vader en 
kon ik terugkopen. Wanneer ze 100% zijn 
gaan ze onder een doek. Dan kan nooit 
iemand zeggen dat ik heb lopen frotten.’’

ANDRÉ HOEVENAARS (75) VERZAMELT

tekst Nieke van Broekhoven foto’s Yvonne Wesling

DATSUNS (NISSANS)
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DE VERZAMELING
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EEN
 ONBEREIKBAAR

WERD 
WERKELIJKHEID

droomhuis
Tekst Annette François Foto’s Claartje ten Have

BINNENBLIEKEN



Showroom: Overbeeke 14, 5258 BL  Berlicum. 073-5495068. verkoop@sknatuursteen.nl 

Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30uur 
Zaterdag van 9.00 tot 16.00uur 
Zondag gesloten 

WIJ LEGGEN DE NATUUR AAN UW VOETEN 
Natuursteen BV bestaat al ruim 20 jaar en is een sterke partner voor 
particulieren en bedrijven. In ons magazijn hebben we een ruime 
assortiment van artikelen op voorraad staan die we direct kunnen 
bezorgen door heel Nederland.

Openingstijden

Natuursteen BV bestaat al ruim 20 jaar en is een sterke partner voor 
particulieren en bedrijven. In ons magazijn hebben we een ruime 
assortiment van artikelen op voorraad staan die we direct kunnen 
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INFO@VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL I  WWW.VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL

Dat 2021 

een mooi,

liefdevol

en gezond

jaar mag 

worden. 

Fijne
Feestdagen!
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Het wekt de nieuwsgierigheid van nogal wat 
Berlicummers: het markante huis met de 
vele erkers dat op de hoek Hoogstraat en de 
Veedijk staat. Op de voorgevel prijkt de naam 
‘Zonneheuvel’. De villa bood onderdak aan 
verschillende bekende dorpsbewoners en een 
hele stoet baby’s slaakte er het eerste kreetje. 
Dit jaar viert het huis zijn honderdste verjaardag. 
BaMi gaat op bezoek en neemt u mee achter de 
voordeur.

“Ik had niet gedacht dat ik ooit in dit huis zou wonen,” vertelt bewoner 
Mark Nieuwenhoven. “Ik ben opgegroeid om de hoek op Braakven, en 
zag dit echt als een onbereikbaar droomhuis.” 
Toen ‘Zonneheuvel’ te koop stond in 2001 kwam er een hele tijd geen 
enkel bod op. Mark: “De vele belangstellenden konden er niet doorheen 
kijken.” Wanden en plafonds waren bedekt met bruine schrootjes, het 
huis was amper geïsoleerd, de tuin was overwoekerd en klimop zocht 
met succes zijn weg over de buitenmuren. “Als makelaar zag ik de 
potentie, ook dat het huis constructief goed was. De kijkers verzuchtten 

‘NOOIT GEDACHT DAT IK OOIT IN DIT HUIS 
ZOU WONEN’

dat het zoveel werk was. Dat klopte ook, maar ik was van plan het voor 
een groot deel zelf te doen.” Dus vanaf 2002 schildert, timmert, stuukt 
en isoleert hij in zijn vrije uren, soms bijgestaan door de gezinsleden.

NOTABELE BEWONERS
De villa werd aanvankelijk bewoond door notabelen, een bevolkingslaag 
vroeger zo onderscheidend aanwezig in dorpen. In 1921 gaf de 
toenmalige gemeentesecretaris opdracht tot de bouw. 



Hij gaf het huis zijn naam, ingegeven door de ligging op een terp 
en de zon die haar weg de hele dag door de vele ramen wist te 
vinden. Hij werd in 1935 benoemd tot burgemeester van Heeswijk 
en vertrok. Dokter Hoffman werd de nieuwe eigenaar en bouwde 
een praktijkruimte met apotheek aan. Alles mooi in stijl met weer 
een erker erbij. Oude Berlicummers herinneren zich nog dat ze 
‘achterom’ door de tuin kwamen, trapje op en ze waren in de 
wachtkamer. Vanuit dit adres startte dokter Hoffman dagelijks zijn 
motor en crosste door Berlicum, Middelrode en omstreken om 
zijn visites af te leggen. Hij bracht hier ook de oorlogsjaren door en 
vijf kinderen werden er geboren. In 1957 deed hij de praktijk over 
aan dokter Haase die hier enkele jaren woonde totdat hij een huis 
met meer praktijkruimte bouwde aan de Sassenheimseweg. Wel 
zag minstens één kleine Haase het levenslicht op deze vruchtbare 
grond. 

Weer kwam een secretaris in beeld: Gerrits dit keer, ‘d’n sic’ voor 
dorpsgenoten. Zeven kinderen had hij maar liefst, waarvan er 
twee hier hun eerste pasjes zetten. Alle zeven werden groot op dit 
plekje en vlogen uit tot 1987. Toen kwam het huis in het bezit van 
het echtpaar Gimpel. Geen kindergeroep tussen de muren in deze 
periode en behalve enkele verbouwingen zijn er weinig sporen of 
herinneringen in het dorp van deze bewoners overgebleven.
Bijna alle kinderen en kleinkinderen van de oorspronkelijke 
eigenaren zijn in de loop der jaren een kijkje komen nemen waar(o)
pa en (o)ma geleefd hebben. Ook actrice Jennifer Hoffman (bekend 
van Dokter Tinus en de Luizenmoeder) en haar toenmalige vriend 
Daan Schuurmans drukten op de deurbel.

DE BEWONERS NU
Mark en Ine Nieuwenhoven betrokken in 2002 het huis met zoontje 
Luc en ja hoor, tijdens de koop wist Ine al dat ze zwanger was. Weer 
kwam er een wiegje, dit keer  voor baby Tim.

Mark kent de geschiedenis van huis, verbouwingen en bewoners 
op zijn duimpje. ”Zo fantastisch, een huis met historie,” vertelt hij 
enthousiast. “We hebben ons best gedaan met het opknappen 

‘ZO FANTASTISCH, EEN HUIS MET 
HISTORIE’
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geen afbreuk te doen aan de stijl.” En hij wijst op de marmeren vloer in gang en keuken. 
“Monumentenzorg gaf ons zelfs een complimentje dat we de oude vloer nog hebben, 
maar hij was helemaal nieuw.”

Mark toont de oude praktijkruimte van dokter Hoffman dichtbij de voordeur. Lang 
geleden is hier één ruimte van gemaakt en tegenwoordig wordt er dagelijks weer 
heel wat werk verricht. Coronamaatregelen vereisen thuiswerken en er zijn drie 
werkplekken gerealiseerd. Andere functies van deze sfeervolle kamer zijn bibliotheek 
en chillplek voor de jongens. De vroegere huis-, annex eetkamer is aan de andere kant 
van de gang. In de avond nestelt het gezin zich hier voor de open haard en de tv. Mark: 
“In deze tijd waarin we vaak thuis zijn, maken we meer gebruik van deze kamer. Je ziet 
hoe licht het ook hier is. Iedereen denkt dat het een donker huis is, maar het tegendeel 
is waar.” 

KEUKEN
Ine heeft de koffie klaar staan in de 
keuken. “Hier breng ik de meeste tijd 
door,” zegt ze. “Aanvankelijk was de 
keuken klein zoals in de meeste oude 
huizen. Maar we hebben in 2007 de 
oude wachtkamer erbij getrokken en 
er een fijne eethoek van gemaakt. De 
keukeninrichting  hebben we gehouden, 
deze winter donker geschilderd en een 

‘ALLE MUREN HEBBEN EEN KLEUR IN HETZELFDE 
KRIJTSCALA’ 
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beetje opgepimpt. Hij ziet er nu modern uit en voldoet 
prima. In de tijd van de artsen was hier ook nog een 
wc. Daar konden de patiënten gebruik van maken 
maar het was ook de toiletruimte van de familie. Als ze 
gasten hadden, geneerden ze zich een beetje dat ze die 
daarnaartoe moesten verwijzen, ook als de wachtkamer 
vol zat.” Nu is dat kleine kamertje verdwenen en in de 
achterwand van de kamer is over de hele breedte een 
raampartij geplaatst. Die biedt uitzicht op een verhoogd 
groot houten terras (“Zelf gebouwd,” zegt Mark trots) en 
een trapje naar de tuin. “Weet je dat we achttien bomen 
hebben moeten rooien en een heleboel berenklauw? Er 
was geen sprietje gras te zien.” Achterin is een tuinhuisje 
met overkapte loungezit en een barretje binnenin.

‘ER WAS GEEN SPRIETJE 
GRAS TE ZIEN’

KLEUREN
Alle muren hebben een kleur in hetzelfde krijtscala. De 
hoofdkleur kenden ze uit Oostenrijk en een adviseuse 
zocht de andere kleuren erbij. Ine heeft lichtelijk balorig 
zonder overleg het behang voor de trappenhal uitgezocht 
(“Mark is behoudender”) en aan laten brengen. Het 
verrassende resultaat inspireert haar tot eenzelfde actie 
voor de zitkamer in de toekomst.
De verbouwing is immers nog altijd bezig. Bijna alle 
ramen zijn intussen van dubbel glas voorzien en de 
meeste muren hebben een isolatielaag gekregen, maar er 
wachten nog een paar dakkapellen op renovatie en een 
jongenskamer krijgt een laatste afwerking. Badkamer en 
ouderslaapkamer zijn al af met het comfort van nu en in 
de sfeer passend bij het huis.
Mark: “Het is hier heerlijk wonen. Middenin het dorp en 
toch door de begroeiing rondom helemaal op onszelf.”
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We komen elkaar tijdens een wandeling tegen op het Aaveld 
en raken aan de praat. Bij het huis met de neushoorn stopt 
Hein van Asperen (80). Een prachtig beest vindt hij. Het doet 
hem denken aan de jaren negentig toen hij als diplomaat 
voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij met 
zijn vrouw Nel in Kenia woonde. In Oost Afrika bezochten ze 
wildreservaten, uitgestrekte natuurgebieden met olifanten, 
leeuwen en neushoorns. Een mooie tijd. De Afrikaanse 
natuur maakt indruk en zorgt voor levenslange inspiratie. 

De natuur is een leidraad in Heins leven. In de jaren zestig 
studeerde hij Tropische Bosbouw aan de Universiteit in 
Wageningen. Daarna vertrok hij met Nel naar Madagascar en 
Gabon voor de aanleg van tropische bossen. Na een paar jaar 
kwam hij met zijn gezin terug naar Nederland en streken neer 
in Berlicum. Voor zijn werk als directeur van Staatsbosbeheer 

Tekst Ardiënne Verhoeven  Foto Stan de Haas

Beekveld
maandag 18 januari - 11.00 uur

ziet Hein in de jaren tachtig veel natuurgebieden in 
Nederland. Met de caravan trekt hij er in die tijd vaak op uit 
samen met zijn vrouw.      

In 2001 wordt Nel ziek. Ze kreeg kanker. Voor het werk 
van Hein woonden ze destijds in Wenen, Oostenrijk. Ook 
dan speelt de natuur een belangrijke rol. “De Oostenrijkse 
natuurgeneeswijze was heel goed”, zegt Hein.“Mijn vrouw 
heeft er veel baat bij gehad tijdens haar ziekte.”Bijna tien 
jaar geleden overleed ze. Hein wandelde veel met haar in 
de Maashorst, een prachtig gebied. En nu dagelijks langs 
de Aa. Het doet hem goed. “De natuur geeft rust en brengt 
bezinning. Zeker in een tijd met veel veranderingen”, zegt 
Hein. Hij gaat weer verder. Morgen ziet hij de neushoorn 
weer en denkt aan Afrika. 

GESPOT
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Koop nu de Grenoble C7+ HMB Elite
Bij Tweewielers Guus van Buuren

Deze alleskunner met de extra krachtige en geruisloze Bosch middenmotor 
is ideaal voor zowel de dagelijkse tocht als de lange afstanden. De motor 
ondersteunt moeiteloos, zowel op vlak als op heuvelachtig terrein.

• Ongekende actieradius
• Geen moeite met heuvelachtig terrein of sterke tegenwind
• Beter zien en gezien worden dankzij heldere LED-verlichting
• Maximaal comfort door brede banden met elegante, verende voorvork  
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 aan 
     het
  plein

Nog enkele commerciële ruimten 
direct beschikbaar

in Berlicum

aanhetplein.nl   www.blhuisvesting.nl 

Initiatief en ontwikkeling:

Commerciële ruimten te huurCommerciële ruimten te huur
Reeds zijn twee nieuwe commerciële ruimten in het 
nieuwbouwplan ‘Aan het Plein’ opgeleverd. In dit complex 
zijn inmiddels drie van de zes units verhuurd. 

•   De unit aan de Hoogstraat kent een oppervlakte van 
200 m2 en de unit aan de Runweg heeft een oppervlakte 
van 285 m2. Deze laatste ruimte is op te splitsen in twee 
ruimtes van respectievelijk 120 m2  en 165 m2.

•   Het gebouw heeft met de supermarkt Aldi en kledingzaak 
Shoeby een grote traffic en attentiewaarde.

•   Aan het Plein is een nieuw gebouw en kent mede door 
de hoogwaardige architectuur en bouwkwaliteit de eerste 
twintig jaar nagenoeg geen onderhoudskosten.

Voor meer informatie neemt u contact 
op met Bernheze makelaars & adviseurs 
T 0413 - 243 818.


