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“Het blad had ik speciaal voor mijn zus 

meegenomen naar Indonesië. Mijn 

familie vond het leuk, ze waren trots 

dat ik de BaMi stond.” 

Juul

TROTS OP JUUL 
EN TANTE

“Ik vond het heel mooi dat jullie mijn 

medebewoner Frans de Laat aan het 

woord lieten, want hij is in het dorp 

een bekendheid. Het was Franske ten 

voeten uit. Ik vind het mooi dat BaMi 

ons de kans geeft om iets over  

onszelf te vertellen. Zelf ben ik ook een 

bijzonder persoon, al zeg ik het zelf.”  

Willie Merks

FRANSKE 
TEN VOETEN UIT

“Met een glimlach zit ik aan de BaMi. Er 

hoeft helemaal geen extra sambal bij en 

ook geen kroepoek. Het smaakt prima zo, 

zelfs naar meer. Jullie hebben goede koks 

in dienst. Het is lekker vlot geschreven, een 

tikje gewaagd met originele invalshoeken 

en een knipoog. Daarom willen we 

graag een stukje BaMi zijn: een sliertje, 

een stukje ei of de taugé. Wat kost een 

advertentie?“

Sonja van den Heuvel, lezer

ER HOEFT 
GEEN SAMBAL BIJ

Nasmaak

Voorproeven
“Als redelijk nieuwe Balkumse viel mijn oog 

meteen op de BaMi. Niet zomaar een dorpsblad, 

maar een tijdschrift met allure. Op een feestje 

ontmoette ik een van de redactieleden en ik 

vertelde dat ik tijdens stages schreef bij bladen. 

Na het laten lezen van oud materiaal mocht ik 

meteen aan de slag. Ik interviewde een hele 

jonge mountainbiker van de bekende vereniging 

The Whoopers. Ook leerde ik dat ons dorp vol 

zit met levensgenieters. Ze gaan zelfs in hun 

eigen dorp op vakantie. Ik kijk ernaar uit om 

Berlicum, via BaMi, nog beter te leren kennen!“ 

Nieke van Broekhoven

“Deze BaMi koos ik voor de rubriek 50 tinten grijs 

vanwege het indrukwekkende verhaal van de mij 

nog onbekende Miep. Eenmaal aan haar keukentafel 

bleek al snel dat onze verhalen elkaar op meerdere 

momenten gekruist hebben. Heerlijk om haar nu 

weer zo gelukkig te zien!“ 

Esmée Franken

“Een paar maanden geleden benaderde de BaMi-

redactie mij voor het maken van foto’s bij een artikel. 

Wauw, wat een eer! Dit zou mijn eerste fotosessie voor 

een tijdschrift zijn en dan meteen voor deze leuke glossy. 

Ik wist niet wat ik moest verwachten en was behoorlijk 

nerveus. Maar het viel enorm mee. Ik schoof aan bij het 

gesprek aan de keukentafel bij Hanenberg en voelde me 

al snel op mijn gemak. Het was een toffe ervaring  

en ik zie uit naar de volgende sessie.“ 

Danny van Houtum
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“Oh wat leuk, een interview voor BaMi. Wanneer kom 

je langs?” hoorde ik een stem aan de andere kant van 

de lijn zeggen. Ik keek naar het papiertje dat voor me 

lag. Naar de twee korte vragen die erop gekrabbeld 

stonden. Ik had me voorgenomen ze meteen aan de 

telefoon te stellen, zo gepiept. Maar de vrouw klonk zo 

uitgelaten dat ik toch maar instemde met een bezoek. 

Een week later stapte ik in de trein van Amsterdam – 

waar ik tegenwoordig woon – richting het zuiden. 

De reactie van de vrouw zegt veel over de hartelijkheid 

in het dorp. We horen zelden ‘nee’ op de redactie. 

Overal gaan de deuren open en staat de koffie klaar. 

Die openheid is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. In 

september startte ik met een master journalistiek in 

Amsterdam. Voor het eerst kreeg ik te maken met boze 

persvoorlichters en docenten die vonden dat ik véél 

kritischer moest worden. Dag gemoedelijkheid, hallo 

harde nieuwswereld.

Inmiddels heb ik de balans tussen die twee uitersten 

een beetje hervonden. Net op tijd, want sinds dit 

voorjaar schrijf ik drie maanden voor NRC Next. Een 

fantastische uitdaging. Helaas heb ik daardoor wel even 

wat minder tijd voor onze lokale trots, maar in de zomer 

stap ik met veel liefde weer in de trein. Op naar het 

warme BaMi!  

Marlie van Zoggel, redacteur

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.
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Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen
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Deirdre Baltus, Nieke van Broekhoven, Laura van der Burgt, 

Bart Coolen, Nanneke van Drunen, Erwin Frunt, Esmée Franken, 
Claartje ten Have, Danny van Houtum, Jasper Loeffen, Stijn van Nuland, 

Marenna van Reijsen, Edwin Timmers, Edith Verhoeven, 
Marlie van Zoggel. 
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ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Nikki van Esch, BigBird Media

SOCIAL MEDIA
Ralph van den Berg
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Wil je adverteren in BaMi? Neem dan contact op met Willy Bouwman, 

(06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl.
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Heb je BaMi niet ontvangen of wil je bezorger worden? Mail dan met 

Hans van Breugel, bezorging@bami-magazine.nl.
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Losse nummers kosten € 2,50 en zijn te koop bij Mieke Wijgergangs, 

Mercuriusplein 55, Berlicum

ABONNEMENTEN
Woon je niet in Berlicum of Middelrode, maar wil je BaMi toch thuis 

ontvangen?  Mail naar abonnementen@bami-magazine.nl.

CORRESPONDENTIEADRES 
BaMi Magazine
Braakven 79a

5258 AH Berlicum

Open deur
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Naast het hebben van een soepel lichaam betekent 
lekker in je vel zitten ook dat je positief in het leven staat. 
Switch180 Fitness Club richt zich samen met Center 
Studio en Fysio073 op zowel de fysieke als de mentale 
gezondheid. 

Advertorial

WIE ZIJN LIJF LIEFHEEFT, houdt het in beweging

Switch180 Fitness Club  I  Sassenheimseweg 56  I  5258 HL Berlicum  I  073 851 0826  I  info@switch180club.nl  I  www.switch180club.nl

Door fitness, pilates, fysiotherapie en manuele therapie te integreren in een 

multidisciplinaire aanpak helpt het team klanten gezond te leven. “Stress is funest voor 

je gezondheid”, zegt Billy Boendermaker van Switch180 Fitness Club. “Wij kunnen ervoor 

zorgen dat je er minder vatbaar voor bent en sneller herstelt van de nare gevolgen.” Jeroen 

van Breugel van Fysio073 beaamt dit: “Spanning resulteert vaak in lichamelijke klachten, 

vooral in rug, nek en schouders. Als fysio- en manueel therapeut zie ik het dagelijks”. 

GEZONDE LEEFSTIJL

Jeroen verhelpt die klachten met een effectieve combinatie van fysio- en manuele therapie. 

Hierna is het voor de mensen letterlijk en figuurlijk een kleine stap om het lichaam soepel 

te houden bij Center Studio en Switch180. Voor velen betekent dat een verandering van 

hun leefstijl. De drie bodyprofessionals begeleiden hun klanten daarin graag. “Het een kan 

haast niet zonder het ander”, zegt Billy. “Vandaar onze multidisciplinaire aanpak.” In nauw 

overleg met de klant stellen zij een doel en maken zij een bewegingsplan.

Het komt er eigenlijk op neer dat ieders lijf 

net als een auto beter niet stil kan staan 

en goed onderhouden moet worden. 

Mireille van de Ven van Center Studio biedt 

met pilates een basisonderhoud van het 

lichaam, het vertrekpunt voor alle andere 

lichaamsbeweging. “Pilates is een body & 

mind work-out gericht op het verlengen en 

versterken van alle spieren. Niet voor watjes”, 

zegt ze trots, doelend op de toenemende 

groep mannen in haar praktijk. 

Tijdens de rondleiding door het ruime pand 

aan de Sassenheimseweg onderbreken Billy, 

Jeroen en Mireille regelmatig het gesprek 

voor een praatje met een van de klanten. Als 

mensenmensen kiezen ze voor een oprecht 

persoonlijke benadering met intensieve 

begeleiding in een vertrouwde omgeving. 

Een blik op de goedgemutste sporters doet 

beseffen dat hun aanpak werkt. 

Tekst Edwin Timmers Foto Edith Verhoeven
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AAN EEN

Tekst Edwin Timmers  Foto Esmée Franken

Herinneringen moet je niet te veel ophalen, vindt Miep van 

Zoggel (81). Toch vertelt ze gemakkelijk en met gevoel voor 

detail over haar bewogen leven. Twee keer verloor ze een 

levenspartner. Jaren later, gesteund door haar kinderen, 

durfde ze het toch weer aan om met Martien Geurts (84) 

samen verder te gaan. “Kinderen zijn gek op hem.”

In de woonkamer hangt een grote foto 

van Martien en Miep, temidden van haar 

kinderen, kleinkinderen, aangetrouwden 

en een kleine schare achterkleinkinderen. 

Het gesprek komt steeds op die foto 

terug, gewoon, omdat dat het mooiste 

gespreksonderwerp is. 

Op haar zesentwintigste trouwde Miep 

Timmers na zes jaar verkering met Wim 

van Zoggel, die een jaar ouder was. Ze 

ontmoetten elkaar voor het eerst op 

de kermis in Uden. Wim was met zijn 

vrienden vanuit Berlicum komen fietsen. 

“Hij had honger, want hij was al met de 

fiets van Oirschot gekomen waar hij in 

militaire dienst zat. ‘Dan eet maar een 

zak aardappels’, zeiden zijn vrienden. Ze 

bedoelden friet”, lacht Miep. “We waren 

allebei de oudste van acht kinderen. 

Het klikte ja.” De herinnering tovert een 

glimlach op haar gezicht. 

DRAADJE

‘De Gouden Ring’ heette de cursus in Berg en Dal waar ze voor hun verloving naartoe 

gingen. “Je mocht niet bij elkaar slapen”, zegt Miep. Geen probleem, want dat je met 

mannen voorzichtig moest zijn, leerde haar moeder haar al op jonge leeftijd. ‘Lelijk kijken’, 

zei ons ma als we ergens naartoe gingen. In Berg en Dal mochten we wel samen wandelen.” 

Als je getrouwd bent, zit je samen aan een draadje, merkte iemand op tijdens de cursus. 

“Dat vond ik mooi. Wat het precies betekent, weet ik niet, maar ik snap ’t wel.” 

Dat je met mannen voorzichtig moest 
zijn, leerde ze al jong. ‘Lelijk kijken’, 
zei ma tegen Miep als ze op stap gingen

NOODLOT

Ze verruilde Uden voor Berlicum om er met Wim te gaan boeren op de boerderij aan De 

Loofaert. Miep: “We wilden allebei boer worden. Berlicum is prima hoor, maar ik heb Uden 

eigenlijk altijd wel gemist”. Er kwamen vier kinderen. De jongste was elf toen het noodlot 

in 1984 toesloeg. Het gezin ging met de auto naar Uden voor de verjaardag van Fieke, de 

jongste zus van Miep. “Wim was gezond, overal aan en bij. Bij ons Fieke sloeg hij nog een 

spijker in de muur voor een kruisbeeldje.” In de auto terug naar huis gaf Wim aan dat hij 

zich niet goed voelde. Hij meende dat de borrel niet goed gevallen was. Zoon Hein nam het 

stuur over. Thuis ging Wim meteen naar bed, om nooit meer wakker te worden. 

50 tinten grijs

‘SAMEN



Dementie 
Loes Groot-de Jong (73), door 

haar dementie herkent ze haar 

eigen kinderen niet meer. Ze 

vindt haar rust weer terug als 

ze de hond van de woning van 

Vivent aait, hij doet haar

denken aan haar Rakker. 

Nu is van u.
Berlerode- Dagbesteding

- Zorgappartementen
- Kleinschalig Wonen
- Gast op de woning
- Restaurant/café

- Fysiotherapie 55+- Ergotherapie- Thuiszorgwww.vivent.nl
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NIET STILZITTEN

Miep: “Opeens was ik weduwe met vier kinderen en een groot boerenbedrijf. Ik was 

heel verdrietig”, zegt Miep. “Het lag allemaal op zijn kop. Nu moest ik alles beslissen. 

We hadden net een nieuwe ligboxenstal voor negentig koeien. Er moest een 

kuilvoersnijder worden aangeschaft, ik moest mais bijkopen, onderhandelen over 

prijzen en contacten onderhouden met loonwerkers en handelaren. Dit en nog veel 

meer, naast het gewone dagelijkse werk.”

Samen met de kinderen en een paar zwagers ploegde ze kranig voort. “Koeien, 

stieren en mais: daar ging het altijd over”, merkte dochter Marieke pas nog op 

over die tijd. “Als Miep niet zo hard gewerkt had, had ze de boerderij niet kunnen 

houden”, zegt Martien. Miep schudt haar hoofd: “Ach nee joh!”. Martien: “Nou ja, dat 

heb ik wel eens gehoord in het dorp”.  Miep: “Ik heb niet stil gezeten”.

BRUILOFT

Vijf jaar na het overlijden van Wim leerde ze op een bruiloft Henk Brekelmans 

kennen, een boer, veehandelaar en weduwnaar. “Hij at wel eens een bordje soep 

bij ons en liet dan blijken dat hij dat heel prettig vond”, vertelt Miep. Samen met zijn 

dochter en haar man woonde Henk bij het varkensbedrijf dat hij aan hen verkocht 

had. Toen de relatie van zijn dochter stukliep en zij vertrok, besloot Henk uit te kijken 

naar iets anders. Miep: “Het was onze Ton die voorstelde dat hij bij ons kon komen 

wonen. We hebben elkaar acht jaar gekend.” Henk kwam om het leven bij een auto-

ongeluk. 

KOPJE KOFFIE

Na een korte stilte pakt Miep de draad van het gesprek weer op. Want ondanks alles 

heeft ze de interesse in de medemens niet verloren. Eigenlijk vindt ze die aandacht 

voor haarzelf niet zo nodig. Het liefst hoort ze de verhalen van degene die tegenover 

haar zit, samen zoeken naar gemeenschappelijke kennissen. Het is een hele klus 

om het gesprek bij haar verhaal te houden. Bij Martien bijvoorbeeld, die geheel 

onverwacht haar leven kwam binnenwandelen. Ze kende hem al van het koor, 

maar dat was gewoon het koor. “Hij nodigde me uit voor een kop koffie”, zegt Miep. 

Martien: “Iedereen is op vakantie, het is zo stil op de Koesteeg, zei ik tegen haar”.

Na veel wikken en wegen besloot Miep omstreeks 2001 bij Martien te gaan wonen, 

zodat haar zoon Johan samen met zijn kersverse bruid de boerderij kon voortzetten. 

Enkele jaren later kochten Miep en Martien een nieuwe woning in Berlicum. “En toen 

was alles geregeld”, concludeert Martien. 
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Kerkwijk 61
5258 KB Berlicum

ma  13:30 - 17:00
di-do  10:00 - 12:30

13:30 - 17:00
vr  10:00 - 12:30

13:30 - 19:30
za  10:00 - 16:00

Petrus Dondersplein 18
5271 AA Sint-Michielsgestel

13:00 - 17:00
10:00 - 17:00

ma
di-za

ontwerp

‘DANKZIJ ONS TEAM KREGEN WE 
HET VOOR ELKAAR!’

“Dit mag als kinderopvanglocatie niet verloren gaan!”, dachten Mona van Wijk (39) en Monique 
van Cauter (39) meteen toen ze in 2014 hoorden dat ’t Kwetterbeekje ermee stopte. Villa Pim en 

Pom was geboren. De focus ligt op de ontwikkeling van het kind en het ontzorgen van de ouders.

Wat opvalt bij Villa Pim en Pom is de 

ruimte. Midden in het groen. Met uitzicht 

op weides met grazende koeien, een 

speeltuintje en een dierenparkje. Binnen 

is het licht. De ruimte straalt rust uit. 

“Ruimte is het kernwoord, ook figuurlijk. 

Ruimte voor de kinderen om zich te 

ontwikkelen. We willen het beste uit ieder 

kind naar boven halen en ze hun talenten 

laten ontdekken”, zegt Mona. Monique 

vult aan: “Daarom organiseren we veel 

verschillende activiteiten. De één vindt 

koken leuk, de ander knutselt graag”.

Met ieder drie jonge kinderen behoren 

Mona en Monique tot hun eigen 

doelgroep. Ze weten precies waar de 

behoeftes liggen. Bovendien kwamen 

Mona’s kinderen bij het voormalige 

Kwetterbeekje. Mona: “Het viel me  

altijd op hoe betrokken de  

leidsters waren. Ze werkten met hart en 

ziel. Dat is zo belangrijk voor de kinderen. 

Villa Pim en Pom is een tweede thuis voor 

de baby’s en peuters van de dagopvang en 

voor de kinderen van de buitenschoolse 

opvang. Zij komen hier na school in een 

hele andere omgeving. Om te spelen en 

lekker bezig te zijn, net als thuis. Hier heerst 

een echt familiegevoel”. Doordat Villa Pim 

en Pom op een zelfstandige locatie staat, 

komen de kinderen van verschillende 

basisscholen in Berlicum. Monique: “We 

hebben zelfs kindjes uit Schijndel en 

Rosmalen. Zo krijgen de kinderen buiten 

school andere vriendjes. En ouders een 

breder sociaal netwerk”.

ONTZORGEN
Het ontzorgen van ouders is een 

belangrijke pijler van Villa Pim en Pom. 

Monique somt op: “We hebben flexibele 

opvanguren, brengen kinderen naar sport-, 

muziek- of dansles, hebben een kapper en 

kunnen de avondmaaltijd voor de kinderen 

verzorgen. Ouders kunnen een gezonde 

gezinsmaaltijd bestellen, die ze thuis alleen 

nog hoeven op te warmen. Door werk uit 

handen te nemen, hebben ouders thuis 

meer ‘quality time’ als gezin”.

TROTS
Mona en Monique zijn trots op hun Villa 

Pim en Pom. “Dankzij ons team hebben 

we het voor elkaar gekregen dit als 

kinderopvanglocatie te behouden. Laten 

we de betrokkenheid van alle ouders en 

samenwerkingspartners, zoals Steenbergen 

Bouwwerken en Zorgboerderij 

Buitengewoon niet vergeten. Daar zijn we 

altijd welkom met de kinderen.”

Advertorial

Tekst Deirdre Baltus Foto Edith Verhoeven

Groeskant 1  I  5258 EH Berlicum  I  073 785 1978  I  www.villapimenpom.nl



Zuid-Afrikaans braaibrood 
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Plakjes kaas

Gesneden rode uien

Gesneden Tomaten

Boter

(Casino)brood

Smeer de boterhammen aan 
de buitenkant in met boter en 
beleg ze met kaas, tomaat en ui. 
Plaats de belegde broodjes op 
het rooster in de braai/barbecue 
totdat de kaas gesmolten is. 

Op de braai kan alles

Het grootste verschil tussen een barbecue en een braai? De braai brandt hout 

op tot kool, in de ingebouwde kolenbrander. Terwijl het vlees op de barbecue 

gaart, is er een continue aanvoer van zelfgemaakte kolen die de gerechten 

een authentieke rooksmaak geven. Tim en Dehlian Huijdts staan allebei graag 

in de keuken maar hadden nog nooit van een braai gehoord, totdat Tim werd 

aangesproken door een buurtbewoner. “Die man zag mij altijd in de weer met 

barbecues en vertelde dat zijn bedrijf speciale barbecues ontwierp.” Inmiddels 

is de braai niet meer weg te denken uit de tuin van het stel. Tim hielp het 

metaalbedrijf zelfs het ontwerp te verbeteren. “Barbecueën met een braai kost 

meer tijd dan op een gasbarbecue, maar de tijdsinvestering betaalt zich uit in 

de smaak”, vindt Tim. “En ik vind het gewoon leuk om te doen natuurlijk.” 

AFRIKAANSE BOEREWORS

De braai komt uit Zuid-Afrika en dus verdiepten Tim en Dehlian zich in 

plaatselijke keuken. “Maar je kunt er alles op leggen hoor”, zegt Tim. Hij bedacht 

een eigen recept voor boerewors, een traditioneel Zuid-Afrikaans gerecht. Met 

het recept ging hij naar cateraar en slager Daan van Zoggel, die wilde hem wel 

helpen de worst te maken. Verkopen doen ze de worst niet, maar op feestjes 

komt hij steevast op tafel. “De vriezer zit er vol mee.” De worst is kruidig, ideaal 

voor een zomerse barbecue, al smaakt hij natuurlijk het beste op een echte 

Zuid-Afrikaanse braai!

INGREDIËNTEN BEREIDINGSWIJZE

Rundvlees (1kg)

Sarpala kruiden (2,5 gram/kg)

Keukenzout (14 gram/kg)

Peper (2 gram/kg)

Cevapcici mix (10 gram/kg)

Superstim kruiden (5 gram/kg)

Selecta kruiden (12 gram/kg)

Het vlees grof draaien door de 
gehaktmolen. Kruiden toevoegen 
en vervolgens nog één keer grof 
draaien. Worsten draaien, rolletjes 
maken en vastzetten met een 
prikker. Eventueel voorgaren in 
de (stoom)oven op 78 graden en 
daarna grillen op de braai.

Tim's boerewors 
INGREDIËNTEN

BEREIDINGSWIJZE

Het barbecue-seizoen kan niet lang genoeg 
duren voor Tim en Dehlian Huijdts. Op een 
zelfontworpen Zuid-Afrikaanse braai bereiden 
zij een zomerse maaltijd voor BaMi.
Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Edith Verhoeven 

Lekker dan
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Nu! In de kelder van ‘t Pakhuyzz
Vertrouwde kwaliteit van:
‘t Pakhuyzz en Van Zoggel Catering

Eigen fokkerij en slagerij

Alles vers en ambachtelijk bereid

Gezonde maaltijd met een overheerlijke 
smaakbeleving

LekLekker rondom de grill of aan een gezellige tafel

Bijpassende speciaal bieren verkrijgbaar, bij al onze 
gerechten!

Za, Zo & Ma
Geopend

'Mijn Berlicum
NIET MEER’

Ambassadeur Lody Embrechts is ‘onze man’ in Korea

BESTAAT
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Op ons verzoek om een interview reageerde Lody direct enthousiast. Logisch, 

want dorpsgenoot Colien Willems was vorig jaar tijdens haar fietsvakantie 

speciaal met een stapeltje BaMi’s bij hem langsgegaan om hem te polsen. 

Afgelopen maart troffen we hem op het station van ’s-Hertogenbosch. “Wat een 

crime om vanuit Den Haag met het openbaar vervoer hiernaartoe te komen. 

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er nauwelijks treinen. Dat is in 

Korea veel beter geregeld.”

WAAR LIGGEN JOUW WORTELS IN BERLICUM?

“In de Jupiterstraat; daar ben ik geboren en getogen. Berlicum was in de jaren 

zestig een agrarische gemeente. Achter ons huis lagen boomgaarden. De 

Koesteeg was een groot weiland en De Donk bestond nog uit gras. Berlicum was 

heel klein. Ik kan me nog herinneren dat ze de riolering kwamen aanleggen. Het 

dorp is enorm veranderd. ‘Mijn’ Berlicum bestaat niet meer.”

HOE BELANDT EEN JONGEN UIT BERLICUM IN KOREA? 

“Ik wilde leraar worden en studeerde pedagogiek in Den Bosch. Halverwege 

de jaren ’80 waren er geen banen voor leraren. Ik ging wiskunde & statistiek 

studeren, maar vond dat veel te theoretisch en stapte over naar rechten in 

Leiden. Tijdens die studie kon ik bij Buitenlandse Zaken gaan werken. Zo ben ik 

de diplomatieke dienst ingerold.” 

DROOMDE JE ALS KIND AL VAN EEN LEVEN IN HET BUITENLAND?

“Toen mijn moeder overleed, bleek ze dozen vol boeken uit mijn jeugd te hebben 

bewaard. Een groot deel ging over het verre Oosten, toen al. Geschiedenis en 

andere culturen hebben altijd mijn belangstelling gehad. Door mijn werk bij 

Buitenlandse Zaken ontstond de wens om een aantal jaar in het buitenland 

te werken. Ik wilde ervaren hoe Nederland in het buitenland vaart, vooral op 

politiek-economisch gebied. Toen ik de kans kreeg om de grens over te gaan, 

greep ik die met beide handen aan.” 

JE EERSTE POST WAS IN TEHERAN, IRAN. LEKKERE CULTUURSHOCK.

Lachend: “Ach, de verhuizing van Brabant naar Den Haag was een grotere 

verandering hoor. Maar zonder gekheid: ik had al wat van de wereld gezien 

voordat ik in Iran kwam. Somalië, Bangladesh en Afghanistan vond ik een grotere 

schok dan Iran. In die tijd was onze relatie met Iran erg slecht, er was vlak voor 

mijn komst een aanval geweest. We konden niet vrij reizen, we hadden daar 

road permits (toestemming) voor nodig. Drie dagen nadat ik in Iran aankwam, 

‘Drie dagen nadat ik in 
Iran aankwam, 

begon de Golfoorlog’

begon de Golfoorlog. In die tijd hadden we nog geen internet. Per post kwam er 

uit Nederland een faxapparaat, zodat we konden communiceren. Hoewel het 

systeem ons toen niet gunstig gezind was, bewaar ik goede herinneringen aan 

het land. De mensen zijn ontzettend vriendelijk en gastvrij.” 

JE MAAKTE EEN OVERSTAP NAAR SHELL, OM LATER WEER BIJ 

BUITENLANDSE ZAKEN TERUG TE KEREN.

“Klopt. Ik was in Bagdad gedetacheerd bij de Coalition Provisional Authority. Daar 

zag ik hoe het niet moest. De chaos vergrootte de tegenstellingen tussen landen, 

in plaats van ze te verkleinen. Daar kon en wilde ik me niet mee verenigen. Ik 

stapte over naar Shell. Buitenlandse Zaken vond het jammer dat ik door die 

slechte ervaring was vertrokken. Toen ik gevraagd werd om ambassadeur in 

Maleisië te worden, besloot ik het een tweede kans te geven. Ik heb er nooit spijt 

van gehad.” 

Lody Embrechts (54) woont en werkt in Seoel, Zuid-
Korea. Het is een stad die 22,7 miljoen inwoners 
telt. Een kopje koffie in een hotel kost er twintig 

euro. Het zijn slechts twee van de vele verschillen 
met Berlicum, waar hij geboren en getogen is. 

Tijdens een werkbezoek aan Nederland spraken we 
met hem over zijn werk als ambassadeur en zijn 

geboortegrond. “Mijn Berlicum bestaat niet meer.”

Tekst Nanneke van Drunen  Foto’s Claartje ten Have, Lody Embrechts

Lody met Colien Willems, die naar hem toe fietste
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om nuclear assets in te zetten bij de grote jaarlijkse oefening voor het verdedigen van Zuid-

Korea? Daar kun je vraagtekens bij zetten.” 

HET KLINKT ALSOF JIJ SOMS IN EEN BEHOORLIJKE SPAGAAT TERECHT KOMT. 

“Als ik niet oppas wel. Werken in Korea is een uitdaging. Het is laveren tussen twee 

werelden. De relatie tussen Zuid-Korea en Nederland is goed. Er is veel dynamiek en er 

gebeuren leuke dingen. In Zuid-Korea weten ze dat ik ook ambassadeur in Noord-Korea 

ben. Ze proberen hun zienswijze weleens tot de mijne te maken. Het is aan mij om dat te 

scheiden en duidelijk te maken dat ik ambassadeur van Nederland ben. Als ik mijn zorgen 

uit over de mensenrechtensituatie in Noord-Korea en de nucleaire activiteiten, dan doe ik 

dat vanuit een Nederlands standpunt.”

WAT VIND JE ER ZO LEUK AAN?

“Het is een enorm dynamische samenleving. Een high tech land met ontzettend veel 

ambitie. Het land heeft zich in korte tijd snel ontwikkeld, dat kan niet op een gebalanceerde 

manier gebeuren. Daardoor zitten er veel spanningen in de samenleving. De Koreaanse 

samenleving is in essentie conservatief. De vrouw heeft een ondergeschikte rol en moet 

dienstbaar zijn. Ouders stimuleren hun kinderen, op het waanzinnige af, om een goede 

opleiding te volgen. De meeste ouders willen dat hun dochter een goede opleiding heeft. 

Niet met het idee dat ze kan gaan werken, maar omdat ze daardoor een aantrekkelijke 

huwelijkskandidaat is. Jonge vrouwen in Korea willen dat niet meer. Die willen niet in 

toren 106 wonen en voor het huishouden zorgen. Het land worstelt met dit soort sociale 

vraagstukken. Qua sociaal stelsel kan Korea van ons leren, terwijl zij voor ons een voorbeeld 

zijn op het gebied van IT.” 

SPREEK JIJ DE TAAL?

“Ja en nee. Toen ik laatst bij de presidente 

van Zuid-Korea was, Park Geun-hye, dacht 

ik: ‘What the hell, ik spreek Koreaans’. 

Ik dacht dat ik gewoon met haar zat te 

kletsen, totdat mijn vrouw me een trap 

tegen mijn schenen gaf. Ik bleek alle 

beleefdheidsvormen in de wind te hebben 

geslagen. President Park leek mijn poging 

te waarderen, maar voor de zekerheid 

heb ik nu weer twee keer per week les.”

HOE VAAK BEN JE NOG IN 

NEDERLAND?

“Twee à drie keer per jaar. Ik kom jaarlijks 

naar de ambassadeursconferentie in 

Den Haag om bijgepraat te worden 

over de ontwikkelingen in Nederland, 

ervaringen uit te wisselen en contacten te 

onderhouden met bedrijfsleven. En ik kom 

hier op vakantie. Dan bezoek ik Berlicum 

bijna altijd, een van mijn ooms woont er 

nog steeds.”

HEBBEN WIJ IN NEDERLAND EEN GOED BEELD VAN KOREA?

“Nee, zeker niet van Zuid-Korea. Dat is voor Nederland de tweede markt in Azië, vóór 

Japan, Singapore of Indonesië. In Nederland zijn 135 Koreaanse bedrijven gevestigd, die 

veel werkgelegenheid brengen. Het aantal Koreaanse studenten neemt snel toe. In nog 

geen halve eeuw groeide Korea uit van een van de armste landen ter wereld naar de 

elfde economie. Het lukt maar weinig landen om zich te ontwikkelen van ontvanger van 

ontwikkelingshulp naar donateur. Dat is een knappe prestatie. Dat wij geen goed beeld van 

het land hebben, ligt ook aan de Koreanen zelf. Ze zijn terughoudend en kloppen zichzelf 

niet snel op de borst. Dat siert het land, maar maakt mijn werk soms lastig.” 

EN NOORD-KOREA?

“Noord-Korea werpt een schaduw over het Koreaanse schiereiland, vanwege de 

mensenrechtensituatie en de nucleaire ontwikkelingen. Het lijkt alsof de Zuid-Koreanen 

eraan gewend zijn geraakt. Begin dit jaar, toen de raketten afgingen en er nucleaire testen 

werden gedaan, ging het leven gewoon door. En dat terwijl het maar vijftig kilometer is van 

Seoel tot de grens met Noord-Korea. Politiek gezien is het natuurlijk een ander verhaal, ik 

heb veel contact met Zuid-Korea en Amerika over wat er in het Noorden gebeurt.”

“In mei was er in Noord-Korea voor het eerst in 28 jaar een partijcongres. Kim Jong-un 

moest zich profileren als leider. Verbaal geweld, waaronder militaire oefeningen, hangt 

daarmee samen. Het is niet fair om Noord-Korea altijd de schuld van alles te geven, maar 

dat het land zich steeds verder isoleert is een feit. Is er een directe noodzaak voor Amerika 

‘Toen er in 
Noord-Korea 
raketten 

werden 
afgevuurd, 

ging het leven in 

Zuid-Korea 
gewoon door’
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“Korea is een veilig, schoon en groen land met vriendelijke mensen. In het 

najaar is het land op zijn mooist, door de felgele en rode bladeren. Kom 

gerust bij mij thuis op bezoek, iedereen is van harte welkom!” 

Wat je volgens Lody echt niet mag missen als je naar Korea gaat:
- de paleizen en oude stadsmuur in Seoel 

- de secret gardens

- het Samsung House of the Future

- Gangnam, een leuke wijk in Seoel die in opkomst is

- een dagtrip naar de grens met Noord-Korea

- de bergen buiten Seoel, waar je kunt skiën en wandelen

- een boeddhistische tempel. Ga eens in gesprek met een monnik! 

  Heel interessant. 

Twitter: volg @NLinKorea om Lody’s werk te volgen.

Korea!KOM NAAR

‘Het is 

niet fair om 

Noord-Korea 

altijd de 

schuld van

 alles te geven’

“Toen ik nog in Berlicum woonde, dacht ik dat het gras overal groener was. Door de jaren 

heen leer je dat het gras ergens anders ook bruine plekken heeft, en dat het thuis zo 

slecht niet was. Weet je, Berlicum is het bekende, daar ben ik geboren. Omdat Berlicum 

niet heel groot is, komt het zelden voor dat ik mensen uit Berlicum in Korea tref. Het 

echtpaar Willems dat vorig jaar 1.900 kilometer door het land fietste, is een uitzondering. 

Op de een of andere manier schept het een band als ik Brabanders tegenkom. Dan voelt 

het al snel goed.”

VOEL JE JE NOG BETROKKEN BIJ ONS DORP?

“Ik was blij om te horen dat de kerktoren kan blijven staan. Het is zo’n herkenbaar punt 

in het dorp, een baken. Ik heb er veel herinneringen aan. Mijn ouders zijn er getrouwd, 

ik ben er gedoopt en de begrafenissen van mijn opa en oma waren daar. Seldensaete is 

ook zo’n plek. Daar ging ik vaak alleen naartoe om foto’s te maken, of na te denken. Of 

ik ooit weer in Berlicum ga wonen, weet ik niet. Maar een terugkeer naar Brabant sluit ik 

niet uit.” 
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AAN DE HOOGSTRAAT
In 2016 is het 25 jaar geleden dat Marga de Wit de deuren van café De Witte Zwaan 

opende. Dit jaar neemt ze afscheid. Met pijn in haar hart, maar vol vertrouwen. 
Henk Somers en Loy Feijen, bekende gezichten van De Witte Zwaan, zetten de 

zaak samen voort. “Gasten zijn bij hen in uitstekende handen”, zegt Marga.

Met een fotoalbum in de hand blikt 

ze terug op de start van haar café. “Ik 

kookte altijd al graag. Omdat mijn ouders 

vonden dat ik een vak moest leren, werd 

ik verpleegkundige. Maar het bloed kroop 

waar het niet gaan kon. Ik wilde een klein 

tentje openen waar mensen gezond 

konden lunchen, maar kon geen geschikte 

locatie vinden.”

Tot ze werd gebeld dat het pand van de 

Zwaan aan de Hoogstraat te huur was. 

“Het was veel te groot, maar ook redelijk 

goedkoop. Er zat nog tapijt tegen de wand, 

achter de bar hingen dakpannen en de tuin 

was een wildernis. Ik werd direct verliefd op 

de tuin en besloot ervoor te gaan.”

GEMOEDELIJKE SFEER
Vrienden en familie hielpen met de 

verbouwing en na een paar maanden 

opende De Witte Zwaan haar deuren. 

“Iedereen is welkom”, vult Henk - die al 

sinds 1994 bij het café betrokken is - aan. 

“Dat was en is nog steeds ons motto. Het 

maakt niet uit of je hier de hele middag met 

één kop thee in een luie stoel bij de open 

haard zit, of dat je een etentje geeft voor 

de hele familie. Alles kan. Die sfeer is typisch 

voor ons tuincafé. We worden ook wel eens 

‘Ibiza aan de Hoogstraat’ genoemd.” Chef-kok 

Loy haakte in 2013 aan. “De gemoedelijke 

sfeer die ik hier jaren geleden tijdens mijn 

stageperiode heb ervaren, vond ik nergens 

meer. Daarom zei ik ja toen Marga en Henk 

me in 2013 terugvroegen.” 

Op 10 en 11 september neemt Marga 

afscheid tijdens festival ‘De Jubelende Zwaan’. 

“Het wordt een festival, zoals je dat van ons 

gewend bent. Iedereen is uitgenodigd!” 

Advertorial

Tekst Nanneke van Drunen Foto Claartje ten Have

Tuincafé De Witte Zwaan  I  Hoogstraat 30  I  5258 BD Berlicum  I  073 5032412  I  www.dewittezwaan.com  I  info@dewittezwaan.com

Ibiza
Gezondheidscentrum Lage Leun | Locatie Heuvel 18, Engelen

info@reisjewijs.nl | www.reisjewijs.nl | 06-53 577 759

Reis je Wijs

Reis je wijs helpt je bij de zoektocht naar de reis in jezelf want 
dat is de plek waar we werkelijk leren om te onthaasten. 

Met verschillende massages, waaronder TuiNa, die gericht zijn op 
de energie van de totale mens en de bewegingsleer Qigong leer 

je de rust terug vinden op elk moment van de dag 
wat je bestemming ook is.

Reis je wijs helpt je om je rugzak nooit te vol te stoppen, en 
alleen die bagage mee te dragen die je nodig hebt om je 

bestemming te bereiken.

TuiNa Massages  |  Qigong  |  Traditional Chinese Medicine

Reis
je
  Wijs

Gratis proe�es qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

C l a a s s e n        P s y c h o s o c i a a l        A d v i e s b u r e a u
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Gezondheidscentrum Lage Leun

Locatie: Heuvel 18, 5221 AP Engelen

info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

“In mijn werk ga ik aan de slag
met mensen die ik echt kan helpen
op een manier die bij mij en bij
mijn cliënten past. Vanuit mijn eigen
enthousiasme voor het vak, vanuit
een betrokkenheid met én oprechte
interesse in mensen.
Waarom? Omdat iedereen recht heeft
op een fijn leven.”

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Maak nu vrijblijvend een 
kennismakingsafspraak

bel 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk
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In 1300 verschijnt langs de rivier de Aa een hoeve: het Gewath. Het stuk 
grond was verkocht door de Hertog van Brabant en de boeren moesten 

er gewassen op gaan verbouwen. Anderhalve eeuw later besloot een 
hooggeplaatste persoon uit Den Bosch om op het land te gaan wonen. 
Hij bouwde een ‘speelhuis’ naast de hoeve en breidde dat later uit tot 

een kasteel: Seldensate.
Tekst Stijn van Nuland  Foto’s Heemkundekring De Plaets

Op het platteland rond grote Nederlandse steden waren meerdere van 

deze ‘speelhuisjes’ te vinden. Adellijken en andere gezaghebbende personen 

ontvluchtten van tijd tot tijd de drukke en doorgaans vieze stad door voor 

een tijdje hun intrek te nemen in een soort van vakantiehuisje. Speelhuis 

Seldensate wisselde vaak van eigenaar en raakte op den duur in verval. Pas in 

1890 knapte nieuwe eigenaar Valerius Bosch het huis weer op. 

DUIVEN VAN STAND

Al vanaf het moment dat de eerste versie van het kasteel werd gebouwd, was 

er een duiventoren op het terrein aanwezig. Duiven houden was een privilege 

voor adellijke families, net als het jachtrecht. Duiven geven heel goede mest 

en laten zich bovendien goed smaken. De duiventoren staat er nog, fier 

steunt hij tegen Seldensates poortgebouw om duiven te lokken en wolken te 

kriebelen. 

RESORT SELDENSATE 

Bosch bouwde het oude kasteeltje om tot een 

chique landhuis met alles erop en eraan: een 

nieuwe toren, een serre, een ijskelder en zelfs 

een tennisbaan. Seldensate werd een echt 

resort, totdat het landgoed in handen kwam 

van Bosch’ kleindochter Valerie. Zij heeft nooit 

in het huis gewoond en liet het achter in een 

verwaarloosde staat. Het verval zette stevig 

door nadat de Aa werd verlegd, waardoor het 

grondwaterpeil onder het huis daalde en de 

gehele fundering verzakte. Resort Seldensate 

werd onbewoonbaar en de parktuin 

eromheen verwilderde tot bos.

Seldensate wisselde vaak v
an eigenaar.

De duiventoren staat er 
nog.

 Resort Seldensate Resort Seldensate
Uit beeld

VAN

SPEELBOSNAAR
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Een mooie avondzon, frisse boslucht en volledige stilte. Totdat je uit de verte 
de enthousiaste stem van trainer Ton Pennings hoort, gevolgd door een 

fanatieke fietsploeg van dertig man. 

FMC The Whoopers startte in 1983 als fietscross club en werd in 

2000 uitgebreid met mountainbiken. De club is een echt Balkums 

begrip geworden. 

‘’Leeftijd speelt bij mountainbiken geen enkele rol’’, zegt Jordi van 

Heijst (12). “We trainen met zijn allen, ongeacht leeftijd en niveau. 

Dit maakt het erg gemoedelijk en gezellig.” De gezamenlijke 

training van funklasse rijders en wedstrijdfietsers is mogelijk, 

omdat het geen teamsport is. Iedereen traint feitelijk voor 

zichzelf. “We maken elkaar wel sterker, doordat er altijd iemand 

is waar je je aan kunt meten. De enige vereiste is dat je niet te 

soft bent en doorzettingsvermogen hebt. Het is namelijk letterlijk 

een sport van vallen en opstaan. Ik heb altijd blauwe plekken en 

kapotte knieën. Het leukste vind ik het leren van techniek, het 

buiten zijn en vooral de modder in de bossen’’, lacht Jordi. ‘’Hoe 

meer regen, hoe beter!’’

LEKKE BAND

Wedstrijden zijn wel competitief en gerangschikt op leeftijd. 

Jordi’s ouders rijden hem door het hele land. Bij wedstrijden 

speelt toeval soms een rol. Hij maakte vorig jaar kans om 

Nederlands kampioen te worden. Helaas gooide een lekke band 

roet in het eten. Dan is het meteen voorbij. Niettemin doet hij dit 

jaar gewoon weer mee.

‘HOE HARDER HET REGENT

Tekst Nieke van Broekhoven Foto Claartje ten Have

Clubke

hoe mooier '
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GEZELLIGE BOEL

Pim vond al snel haar draai in Best. Thuis 

is het een drukke boel met vier meiden 

van 16, 18, 20 en 21 én een broer van 

14. Maar het is wel heel gezellig. “Dat 

ging vanaf het begin af aan heel goed. 

Mijn broertje en ik vonden het leuk om 

drie oudere zussen te hebben.” Volgens 

Pim verschilt Best niet veel van Berlicum, 

het heeft net iets meer. “Een station 

bijvoorbeeld. Je bent zo in Eindhoven.”

Toen Pim twee was, scheidden haar ouders. Ze verhuisde met haar moeder en broertje 

naar Berlicum, waar haar moeder vandaan komt. Pim’s moeder kreeg een vriend in Best 

en in 2007 gingen ze daar met z’n allen samenwonen. “Het was de beste keuze. Mijn drie 

stiefzusjes woonden om de week bij hun moeder, die ook in Best woont, en zaten daar op 

school. Mijn broer en ik gaan om het weekend en in de vakanties naar mijn vader en zijn 

vrouw toe.”

KINDERFEESTJES

Pim vond de verhuizing geen probleem. “Ik vond het wel interessant. Natuurlijk dacht ik aan 

mijn vriendinnetjes. Die zag ik eerst nog op kinderfeestjes, maar dat verwaterde snel. Mijn 

familie zie ik gelukkig heel vaak. Opa is goed bevriend met onze buren. Hij komt regelmatig 

deze kant op met oma. Ik kom vaak in Berlicum om op mijn nichtjes te passen.” 

EXPORT
Tekst Deirdre Baltus  Foto Edith Verhoeven

Toen Sofonias vier was, vertrok zijn moeder 

alleen naar Nederland. Ze wilde een betere 

toekomst voor haar zoon. Ze leerde er haar 

ex-man kennen, ging bij hem in Berlicum 

wonen, trouwde en kreeg nog twee 

zoontjes. Sofonias groeide intussen op bij 

opa en oma in Addis Abeba. In 2014 kon 

hij eindelijk naar Nederland komen. “Eerst 

leerde ik Nederlands op het Koning  

Willem I College. Ik kon daarna direct door 

naar het tweede jaar van het vmbo-kader 

op het Elde College in Sint-Michielsgestel. 

Dat gaat heel goed.” 

IMPORT &
ADDIS ABEBA

In zijn vrije tijd voetbalt Sofonias bij BMC in het C1-team.Toen hij net hier was, vond hij 

vooral de taal moeilijk. Ook het opbouwen van een sociaal leven duurde even. “In Ethiopië 

gaat dat makkelijker. Daar speelt het leven zich buiten af.” Hij geniet van de rust. “In Ethiopië 

is er altijd familie om je heen, je hebt weinig privacy. Addis Abeba is een enorm drukke stad. 

Een heel verschil met Berlicum.”

OP VAKANTIE 

Deze zomer gaat Sofonias vijf weken op vakantie naar zijn opa en oma. “Daar heb ik zin in, 

want ik mis mijn familie en vrienden. Maar het is ook fijn om daarna weer thuis te komen in 

Berlicum.”

Tekst Deirdre Baltus  Foto Edith Verhoeven

Twee jaar geleden kwam de nu 15-jarige Sofonias Sibhatu vanuit het drukke 
Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, naar Berlicum. Een enorme overgang, 

maar hij geniet van de rust hier.

‘IN ETHIOPIË SPEELT HET LEVEN 
ZICH BUITEN AF’

Pim ten Brücke was zeven toen ze van Berlicum naar Best vertrok. Hoewel het 
niet het einde van de wereld is, is zo’n verhuizing vaak ingrijpend als je jong 

bent. Dit geldt niet voor Pim (nu 16). Die voelt zich opperbest in Best.

‘IK KOM NOG VAAK IN BERLICUM 
OM OP TE PASSEN’
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Tekst Nieke van Broekhoven Foto’s Jasper Loeffen 

OP VAKANTIE IN  
EIGEN DORP

Geen twaalf uur puffen in een snikhete auto, maar gewoon 
tien minuten fietsen naar de camping. Deze dorpsgenoten 

kiezen voor lekker dichtbij kamperen: “Het voelt toch als ver 
weg. Op de Hooghe Heide is de gevoelstemperatuur tien 

graden warmer dan thuis”.
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“Wij staan hier van mei tot oktober, elk 

jaar. Waarom zou je verder weg gaan? 

Hier heb je alle gemakken van thuis 

en toch een vakantiegevoel. Als het 

in Frankrijk slecht weer is, heb je een 

probleem. Hier zijn we, indien nodig, in 

2 minuten en 16 seconden thuis. Ik ben 

lerares en kan zo op een leuke manier 

mijn twaalf weken vakantie vullen 

samen met de kids. Mijn man werkt 

overdag en komt ’s avonds thuis in de 

caravan. Ik tennis veel en loop hard, 

ook dat kan allemaal gewoon doorgaan. 

We hebben hier alles. Alleen wassen 

doe ik thuis, dat is toch gemakkelijker. 

Maar ik hang het wel hier op. De 

kinderen spelen de hele dag buiten, 

terwijl ik relax in de zon en eindelijk 

eens een boek lees. In de vakanties is 

het hier druk, in de weken daartussenin 

is het lekker rustig. Dan zijn alleen de 

kinderen van onze buren Manfred en 

Karin hier. Aangezien we met hen goed 

bevriend zijn, is dat heel gezellig. ’s 

Avonds drinken we wat samen en soms 

doen we een spelletje. Ook organiseren 

we soms spontane barbecues, of ik kijk 

lekker tv in de voortent. Niks moet, alles 

mag. We hebben hier wel wat minder 

tijd met ons gezin alleen, maar de 

kinderen klagen niet. Wij dus ook niet.”

Sonja, Niek, Sanne (7) en  
Bram (5) Traag

“Mijn vriendin Karin en ik hebben 

elkaar ontmoet op een camping. En 

het kamperen is gebleven. We komen 

hier in het voorseizoen en dan zien we 

wel hoe lang we blijven. We zijn laatst 

eens wat verder weggeweest, maar we 

hebben hier zoveel mooie vakantiedagen 

meegemaakt. Als ik moet kiezen tussen 

dit of ver weg, dan kies ik hiervoor. 

Hier kan geen buitenland tegenop. De 

mooie bossen, een groot speelveld, het 

zwembad, vogels die fluiten. En als je wilt, 

kun je lekker thuis douchen. Wat wil je 

nog meer?  De kinderen spelen de hele 

dag samen buiten, dat is goed voor ze. 

Het spontane, sociale contact maakt het 

ook voor ons leuk, bijvoorbeeld met de 

familie Traag. Zoiets gebeurt niet snel 

in de achtertuin. Hier is het echt family 

time. Er komen weleens wat mensen van 

buitenaf op de koffie, maar niet vaak. 

Dit is gelukkig geen camping waar aso’s 

rondlopen. Gewoon lekker rustig, met 

normale mensen. Er gebeuren weinig 

gekke dingen. Behalve tijdens het EK, toen 

hebben wij met de mannen de muziek 

vol opengedraaid. Daarna hebben we van 

zowel onze vrouwen als de beheerder een 

waarschuwing gehad.”

‘ALLES GAAT GEWOON DOOR’ ‘ALS JE WILT, KUN JE
THUIS DOUCHEN’ 

Manfred de Laat, Karin 
Hollman, Elles (6) en Anne (5)
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Mayke, Erik, Luuk (7) en 
Lize (6) van Gaal 

‘ZELFS AFWASSEN IS 
HIER LEUKER’

‘HIER VRAGEN ZE NIET
OM DE TABLET’

“Het idee ontstond toen we onze tuin 

gingen verbouwen. Om de kinderen 

toch buiten te laten spelen, zochten 

we naar een camping dichtbij huis. 

Dit is onze eerste keer hier, maar we 

willen nu al langer blijven. We komen 

soms na school en in de weekenden. 

De organisatie is hier heel relaxed, 

zelfs kinderfeestjes zijn toegestaan.  

Tien jaar geleden hadden we nooit 

gedacht dat we ooit in eigen dorp 

zouden gaan kamperen. Nu vinden 

we het heerlijk. Hier hebben we echt 

een vakantiegevoel. De korte broek 

gaat eerder aan, barbecue aan, wijn en 

chips op tafel. Er zijn geen huiselijke 

beslommeringen. Alles gaat in een 

trager tempo. We hebben hier rust. 

Zelfs afwassen wordt leuk. Het is een 

soort bezigheidstherapie. We zijn 

hier constant in de buitenlucht, dus 

’s avonds lekker moe. Dan zitten de 

kinderen voldaan met rode wangen aan 

tafel. We zijn hier meer en intensiever 

met de kinderen bezig dan thuis. Er 

zijn genoeg dingen in de buurt te doen, 

maar jehoeft de camping eigenlijk niet 

af. Voor de afwisseling gaan we ooit wel 

weer verder weg, maar dit jaar blijven 

we lekker dichtbij huis.”

Dianne van den Broek, Mario 
van der Zanden en Luuk (10)  

“Onze Luuk is enig kind. Hij vermaakt 

zich altijd goed, maar moet wel steeds 

afspreken als hij met vrienden wil spelen. 

Om die reden besloten we een keer 

dichtbij naar de camping te gaan. In 

het voorseizoen, dus in de vakanties 

en weekenden. Dat was heerlijk voor 

Luuk, want hier speelt hij spontaan met 

kinderen zodra hij ’s ochtends de caravan 

uitstapt. Ze trekken constant samen op. 

Zonder tablets, gewoon lekker buiten. 

Zelfs ’s avonds wordt er tegelijkertijd 

gedoucht. En dan lopen ze met zijn allen 

in pyjama terug naar de caravans. Hier is 

zelfs slapen leuk. 

Doordeweeks werken wij en gaat Luuk 

naar school, maar in het weekend kun je 

hier alles loslaten. Dan hebben we echt 

vakantie. Alles kan gewoon doorgaan, 

maar we zijn wel selectiever. We gaan 

niet meer naar alle feestjes want we 

zijn natuurlijk wel op vakantie! Toch is 

het soms gek om je eigen buuf tegen te 

komen in de supermarkt. Om die reden 

gaan we in de zomer wel verder weg. Maar 

wij zeggen altijd: op de Hooghe Heide is 

het toch tien graden warmer dan thuis.”
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Tekst Edwin Timmers Foto’s Esmée Franken, Jan van der Steen

Koffie zet je met water uit de kraan - logisch. Hoe bijzonder dat 
eigenlijk is, wordt duidelijk tijdens een gesprek met Jan van der 

Steen en Bjørn Hoogwout van de Stichting Kansarmen Sri Lanka. Hun 
ambitie: schoon drinkwater voor het hele land. “Garen op de klos!” 

‘TOILETTEN ZIJNsimpel,water IS  TRICKY’
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‘We maken scholen belangrijk door 
juist daar drinkwater aan te leggen’

‘De aanpak 
is simpel en 

doeltreffend: 
alles staat op 
één A4’tje’

Jan zit op het puntje van zijn stoel, aan de 

keukentafel in zijn woonboerderij aan het 

Laar. Het werk van Stichting Kansarmen Sri 

Lanka gaat hem duidelijk aan het hart. “Het 

is mijn passie. Wekelijks ben ik er veertig 

uur mee bezig. In 2006 begonnen we 

met niks. Als je ziet wat we sindsdien voor 

elkaar hebben gekregen, mag je gerust 

zeggen dat het uit de hand is gelopen. In 

positieve zin.” 

 

WATER DOET WONDEREN

Vanaf de oprichting tien jaar geleden wil 

de stichting zoveel mogelijk water- en 

sanitair aanleggen op scholen in het 

achtergestelde binnenland van Sri Lanka. 

Inmiddels zijn 170 projecten gerealiseerd. 

Meer dan 75.000 mensen, voornamelijk 

kinderen, hebben hierdoor een beter en 

gezonder toekomstperspectief. Jan: “We 

maken scholen belangrijk via het water. 

Als je ziet hoe dat leraren motiveert… Er 

worden meer groentetuinen aangelegd 

en scholieren nemen dankzij onze 

gezondheidslessen kennis over hygiëne 

mee naar huis. In een paar jaar tijd bloeien 

gemeenschappen helemaal op.”

 

PLAN VAN 1 A4’TJE

De werkwijze van de stichting is ongekend 

effectief. Stichting Wilde Ganzen wierp zich 

om die reden op als medefinancier van 

de projecten; tot wel vijftig procent. De 

twee mannen vertellen graag en beeldend 

over het succes van de stichting: je zíet de 

schop duizenden kilometers verderop de 

grond in gaan. “Wij komen op plekken waar 

de watersituatie het nijpendst is en we dus 

snel resultaat kunnen boeken”, vertelt Jan. 

“We werken altijd volgens dezelfde methode.” Die methode is even simpel als doeltreffend. 

Bjørn reikt Jan de standaard checklist aan: één A4’tje met een enorme hoeveelheid 

informatie: “Hier staat alles op: de huidige situatie, de beoogde situatie en wat er nodig is 

om daar te komen. Elk project krijgt een nummer en een bijnaam. Jan kent ze alle 320 uit 

zijn hoofd.” 

 

TRICKY

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zo moet vooraf zeker zijn of de bodem 

geschikt is en voldoende water levert. “Toiletten zijn simpel, water is tricky”, vat Jan samen. 

Toiletvoorzieningen bouw je zo, maar water aanleggen is andere koek. “Voordat je door al 

die rotslagen heen een bron slaat – tot wel zeventig meter diep – wil je zeker weten of hij 

voldoende water blijft leveren. Dat onderzoeken we eerst.” 

CHAMINDA

Ook op vergunnings- en bestuurlijk niveau moet alles rond zijn. “We werken intensief samen 

met de overheid”, zegt Jan. “Twee keer per jaar reis ik op eigen kosten naar Sri Lanka om 

Bjørn en Jan



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

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

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

GESPECIALISEERD IN ONTWERP 
EN EXCLUSIEF TEGELWERK

Hoogstraat 48 • Berlicum • 073 5033224
info@texacovanzoggel.eu

Texaco van Zoggel
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Op 18 september 2016 viert Stichting Kansarmen Sri Lanka haar 
tienjarig bestaan. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor 
de nieuwsbrief, via www.kansarmensrilanka.nl 

die contacten te onderhouden en zoveel 

mogelijk locaties te bezoeken. Ik slaap 

dan bij de lokale bevolking en de mensen 

van ons team.” Een reizende bouwploeg 

van tien man, allemaal Sri Lankanen, slaat 

waterputten, plaatst watertorens, legt 

ringleidingen aan, monteert tappunten 

en bouwt wc’s en wasgelegenheden. “De 

plaatselijke bevolking helpt mee en is zelf 

verantwoordelijk voor het onderhoud. Daar 

zien wij als stichting op toe.” Chaminda 

Fernando leidt de bouwploeg. Toen Jan in 

januari 2005, een maand na de tsunami 

in Sri Lanka landde, was Chaminda zijn 

chauffeur. Het klikte direct. “We hebben 

dagelijks e-mail- of telefonisch contact. Hij 

werkt tachtig uur per week en verdient 

daar zo’n 2.700 euro mee. Per jaar.” 

 

‘Chaminda werkt tachtig uur per 
week en verdient zo’n 2.700 euro. 

Per jaar’

MADE BLUE

Ook in Nederland wordt veel werk verzet. Geld valt namelijk niet uit de hemel, maar vraagt 

om intensief lobby- en promotiewerk. Bjørn voelt zich op dit vlak als een vis in het water. 

De voormalig bedrijfsdirecteur van Brabant Water zet zich sinds 2011 in voor de stichting. 

Bjørn: “We houden vaak ons verhaal bij Rotaryclubs en op scholen. We merken dat ons werk 

inspireert vanwege de volstrekt heldere methode, de mooie resultaten en het feit dat elke 

cent naar de projecten gaat.” 

De komende tijd probeert de stichting meer ondernemers aan zich te binden, onder andere 

via een waterbesparingsproject dat Made Blue heet. “Het komt er op neer dat de mensen 

in Sri Lanka baat hebben bij elke liter water die organisaties hier besparen”, legt Bjørn uit. 

“Heel interessant voor middenstanders denken wij.”
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Hoe kom je erbij om als 18-jarig meisje naar China te gaan?

“Op de middelbare school studeerde ik al Kung Fu, een traditionele Chinese krijgskunst. 

Ik vond dat zo interessant, dat ik naar China wilde. Vier maanden volgde ik een opleiding 

Kung Fu, maar ik wilde meer leren. In overleg met mijn ouders besloot ik Chinees te gaan 

studeren in Beijing. Ik dacht voor één semester, het werden er twee. Eigenlijk wilde ik daar 

mijn bachelor halen. Maar omdat een Nederlands diploma zoveel beter bekend staat, 

studeer ik sinds september Chinees (de nationale taal Mandarijn) en International Business 

aan Hogeschool Zuyd. Ik hoop straks op een functie bij een bedrijf dat handelt vanuit of 

met China.”

Wat leerde je van het studeren en leven daar? 

“Discipline. Er heerst daar geen zesjes-cultuur, zoals in Nederland. Chinezen zijn enorm 

gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen De dertienjarige kinderen die ik Engelse les gaf, 

vroeg ik naar hun voornemens voor het nieuwe jaar. Negenennegentig procent gaf aan 

naar hoge eindexamencijfers te streven om later naar een goede universiteit te kunnen 

gaan. Als dat onze concurrenten worden, dan kunnen we daar nooit tegenop.”

Heeft dat jou geïnspireerd? 

“Ja zeker, ik ben gedisciplineerder. Vroeger 

was ik best lui, maar nu wil ik minimaal 

een acht halen. Je moet je best doen, tijd 

stoppen in je studie, vind ik.“

Mis je Beijing? 

“Ja, want het leven tussen heel veel 

internationale studenten is echt leuk. Al die 

Saskia Roelofs
 

Thuis: Middelrode 

 

Uit: Studeert C
hinees en

  

International Business 

aan Hogesch
ool Zuyd 

in Maastrich
t

Wereldreis

verschillende achtergronden, ervaringen 

en ideeën maken de contacten boeiend. 

Ik heb nu vrienden in Brazilië, Zuid-Afrika, 

Australië en de VS. Chinezen leer je minder 

makkelijk kennen. Voor hen is familie en de 

eigen groep het allerbelangrijkste.” 

Verder mis je niets? 

“Jawel, het eten, dat heel uitgebreid en zó 

lekker is. Iedereen pakt met stokjes van 

de gerechten die midden op tafel staan. 

Je deelt het eten letterlijk met elkaar, 

heel gezellig en het past bij hun sterke 

groepsgevoel. Een favoriet gerecht heb ik 

niet, ik vind alles lekker. Wat ik niet mis, is 

altijd een buitenstaander te zijn. Toen ik 

de eerste week over  straat liep, werden er 

foto’s van mij gemaakt. Twee en half jaar 

later gebeurde dat nog steeds. Daar kon ik 

niet aan wennen.”

Tijdens een tussenjaar vertrok Saskia Roelofs voor vier maanden naar 
China.  Uiteindelijk woonde ze twee en een half jaar in Beijing. 

“Discipline heb ik er geleerd.”
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Saskia Roelofs

NAAR CHINA

VOOR

‘Als de 
Chinezen onze 
concurrenten 
worden, kunnen 
we daar nooit 

tegenop’

Kung Fu 
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- Gespecialiseerd in shutters en houten jaloezieën 

- Deskundig en persoonlijk advies aan huis 

- Maatwerk voor elk type raam 

DeVinci montage 

Advies & Montage van Shutters 

   

DeVinci 

www.devincimontage.nl 

www.facebook.com/devincimontage 

Bernhardstraat 23  

Middelrode 

‘IK HEB EEN 
hekel aan

WITTE MUREN’

Binnenblieken
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Blauwgroene muren, paarse keuken-
deurtjes, een geel geverfde eetkamer en 
een bontbehangen gang, die je naar de 
roze woonkamer leidt. Het klinkt als een 
dolle boel in het huis van Jantien van Rijn, 
maar dit huis klopt. Het is er sfeervol. Witte 
muren zul je er niet vinden, want daar 
houdt Jantien écht niet van.

Jantien van Rijn was tot 2009 mede-eigenaresse van een woonwinkel in 

’s-Hertogenbosch. Voor unieke en grappige interieurartikelen ging ze 

vaak naar markten en speciale groothandels in Parijs. Dat zie je op de 

meest verrassende manier terug in haar interieur. Voor Jantien moet je 

huis voelen als een plek waar je thuis komt. “Ik ben steeds op zoek naar 

manieren om het gezellig te maken.” Hoe dat kan, legt Jantien uit met 

originele en inspirerende tips.

TIP 1: KIES KLEUR

Voor Jantien zijn kleuren heel belangrijk voor het thuiskom-gevoel. “Het 

geel op de muren van de eetkamer bijvoorbeeld, maakt deze kamer warm 

en gezellig”, legt ze uit. “Als die muren wit zijn, is het hier veel killer. Bij 

het kiezen van kleuren gaat het echt om durf. Stop niet bij de muren, ik 

schilder altijd het plafond mee.” De voorraadruimte naast haar keuken is 

bijvoorbeeld zwart geschilderd, ook het plafond. Het voelt alsof je in een 

doosje stapt.

“De kleuren in de keuken maken de ruimte bijzonder”, vertelt Jantien. 

De keuken is de meest recente verbouwing in haar huis. Ooit was het 

de garage, nu maakt ze hier de gerechten voor haar cateringbedrijf. De 

keuken moest allereerst praktisch zijn, maar mooi en gezellig was ook 

belangrijk. “Daarom kleur ik de muren, kies ik  gekleurde kastjes, kleed 

ik het aan met fraaie dienbladen en vul ik mooie schalen met fruit en 

groente. Soms zet ik gewoon een schemerlamp op het aanrecht.” 

‘Soms zet ik gewoon 
een schemerlamp 
op het aanrecht’

Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Edith Verhoeven



bami I 55

Vanuit de keuken is een betonvloer doorgetrokken naar de eetkamer. Jantien houdt 

niet van witte muren, wel van wit servies. Ze neemt ons mee naar de servieskast die 

tot de top gevuld is met wit, Frans servies Als je goed kijkt, zie je zwarte lijnen door 

het witte porselein schemeren. Die zwarte lijnen verraden dat het servies is gebakken 

uit de zwarte klei van Parijs en daarna wit is geglazuurd. De schalen en borden zijn 

onregelmatig en soms uitbundig versierd met vogeltjes en ornamenten. Enthousiast 

vertelt Jantien dat ze dit servies graag gebruikt: “Op een wit bord, komt het eten zoveel 

mooier uit!”

TIP 2: VOLG JE EIGEN SMAAK 

In de eetkamer staan replica’s van 17e eeuwse eettafelstoelen naast moderne stoelen. 

Een ijzeren eettafel, heel praktisch en perfect van formaat als tegenhanger van de 

klassieke bank met Kelim bekleding. Jantien combineert met gemak oud en nieuw. Ze 

wijst ook op de Kelims, losjes over een stoel gedrapeerd: “Het mooie daarvan is dat de 

kleuren van de Kelim zich aanpassen aan hun omgeving.”

TIP 3: HUMOR

“Probeer eens een grapje”, adviseert Jantien. “Zo heb ik een opgezette korhoen 

bovenop een oud kastje staan waarin ik vrolijke, kitscherige vogeltjes combineer met 

klassieke gemberpotten.” In de woonkamer prijkt een opgezette flamingo en een lamp 

met een zwaluw erop. “Soms moet je over de top gaan, dat brengt spanning in een 

‘Een 
inrichting 

kan altijd
anders, je 

kunt blijven 
proberen’
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interieur. Als je altijd dezelfde stijl gebruikt, kan dat saai zijn. En gebruik bloemen. Ik zet 

overal bloemen neer. Een hele bos bloemen, maar ook één bloem in een bijzonder vaasje is 

al mooi. In de keuken passen bloemen heel goed.” 

TIP 4: SFEER GROEIT

“Ik heb heel veel spullen, maar het is hier niet rommelig. Ik zoek steeds naar een mooie 

mix, daar speel ik graag mee. In de winkel was ik ook altijd bezig met het wisselen van de 

opstelling. Bovendien: schuiven met je spullen, laat je huis weer als nieuw voelen. Je hoeft 

daarvoor helemaal geen nieuwe spullen te kopen, al schuivend kom je steeds op nieuwe 

ideeën.” Jantien (h)erkent dat mannen niet van veranderen houden, ‘het is toch goed zo’. 

Eenmaal veranderd, zijn ze vaak positief verrast, is haar ervaring.  

Jantien kijkt altijd naar waar het licht vandaan komt. In het voorjaar als de tuindeuren 

open kunnen, gaat de side table met fraaie decoratie aan de kant en maakt ze ruimte om 

het warme zonlicht binnen te laten. In de zomer, als de bomen vol in blad staan, komt er 

minder licht binnen en past ze de opstelling aan. In de winter schuift ze de eettafel in de 

woonkamer dichter bij de haard om ‘s avonds gezellig bij het vuur te kunnen eten.

TIP 5: HET HOEFT NIET DUUR TE ZIJN

“Mensen geven vaak veel geld uit aan nieuwe meubels, die modegevoelig zijn en dus snel 

vervelen. Hoe veel mooier zijn meubels waaraan je kunt zien dat er geleefd is, dat er geleefd 

wordt”, benadrukt Jantien. “Dit huis is helemaal niet in de mode, dat hoeft voor mij ook niet. 

Wij moeten er graag zijn, vinden het gezellig hier. Als je dan toch ergens je geld aan wilt 

uitgeven, doe het dan aan mooie materialen voor bijvoorbeeld gordijnen. Gordijnen zijn zo 

belangrijk, die maken het warm en gezellig in je huis.”

‘Ik houd van 
opgezette 

dieren 
en van 

vogeltjes’ ‘Dit huis is helemaal niet in de mode, 
dat hoeft voor mij niet. Wij zijn er 
graag. Gezelligheid maak je zelf’

insecten in een doosje. Kijk eens hoe 

mooi al die verschillende kleuren? Ik hang 

er bewust meer bij elkaar, dat versterkt 

het effect. Ze hangen op een effen muur, 

maar ook op een gedecoreerd behang 

kan dit prachtig zijn. Waar ik het allemaal 

vandaan haal? Op rommelmarkten, bij de 

Xenos, Hema, Karwei kun je hele grappige 

en sfeervolle spulletjes vinden voor weinig 

geld om je huis leuk mee aan te kleden. 

Eigenlijk is het niet zo moeilijk hoor: met de 

spullen die je hebt, creëer je leuke hoekjes 

en maak je een mooi sfeerbeeld waarin 

voor jou een verhaal zit. Gezelligheid maak 

je zelf.” 

“Ik houd van opgezette dieren en van vogeltjes. Dat vind ik gezellig en daar speel ik graag 

mee als decoratie. Die lijsten met insecten aan de muur, zijn eigenlijk allemaal verschillende 
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PRIVATE LEASE
bij de Jos van Boxtel Groep

Josvanboxtel.nl

* Informeer naar de voorwaarden bij een van onze verkoopadviseurs. (Prijs)wijzigingen voorbehouden.

v.a. € 275,-
p/mnd*

Nissan Micrav.a. € 239,-
p/mnd*

Mitsubishi Spacestar

v.a. € 189,-
p/mnd*

Kia Picanto
v.a. € 199,-

p/mnd*

Toyota Aygo

Rijden in een lease auto is niet langer alleen weggelegd voor zakelijke 
leaserijders. Ook als particulier kunt u in een gloednieuwe auto rijden 
door gebruik te maken van private lease!

Met private lease betaalt u een vast maandbedrag. Er zijn extra kosten voor zaken 
zoals reparatie, banden, wegenbelasting en verzekering. 

Een groot verschil met zakelijke lease is dat u geen bijtelling betaalt en dat alle 
bedragen inclusief BTW zijn. Wij bekijken graag samen met u hoe u zo voordelig 
mogelijk een nieuwe auto kan rijden.

Kijk voor meer informatie op www.josvanboxtel.nl of kom langs in een van onze 
showrooms!

Toyota
Middelrode, Haffertsestraat 21
‘s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11
Oss, Longobardenweg 21

Kia - Mitsubishi
‘s-Hertogenbosch, Afrikalaan 16 - 19

Nissan
‘s-Hertogenbosch, Afrikalaan 16
Oss, Longobardenweg 21

‘ALS HET

Mien Goossens mocht in juni maar liefst 107 kaarsjes uitblazen. Daarmee is 
ze de oudste inwoner van Brabant. Het geheim om zo oud te worden: goed 

eten, bewegen en slapen. En vooral nooit trouwen.
Tekst en Foto’s Bart Coolen

Gruts

ZO DOORGAAT
haal ik de 200 wel'
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Zorg en ondersteuning bij u 
thuis of bij ons thuis

www.laverhof.nl

Laverhof bestaat uit:
• Cunera/De Bongerd, Heeswijk
• St. Barbara, Schijndel
• Mgr. Bekkershuis, Schijndel
• Het Retraitehuis, Uden
• Behandeling
• Revalidatie
• Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons 
terecht voor o.a.:
• Verpleging en verzorging
• Hulp bij het huishouden en begeleiding
• Terminale thuiszorg
• Dagbehandeling
• Dagbesteding bij De Moerkoal
• 24-uurs alarmering
• Maaltijdservice aan huis, in het 
 wijkrestaurant of bij de eetpunten 
• Verenigingsleven en UITbureau

Wij helpen u graag! 
Voor al uw vragen over onze zorg- en 
dienstverlening kunt u contact opnemen Riny VerstratenEsther Verhoeven Ellen Ruis

met ons cliëntservicebureau 
in Heeswijk, bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

HEKEL AAN MANNEN

Aan mannen had Mien geen behoefte. “Bij Mien komt alleen een man over 

de vloer als de waterleiding stuk is of het dak moet worden gerepareerd”, zei 

mijn buurman altijd. “Ik ben nog nooit verliefd geweest. Ik had er gewoon geen 

behoefte aan. Eigenlijk heb ik maar een hekel aan mannen. “Mannen zijn lastig, 

daar word je niet oud mee, haha! Vanuit de familie is er nooit druk op me 

uitgeoefend om te trouwen.”

LANGZAMER WERKEN

“Begin jaren zestig overleed mijn vader. Mijn jongste broer nam de boerderij over 

en ik ben met mijn moeder verhuisd naar de Oude Pastorieweg in Berlicum. Ik was 

al in de vijftig toen ik voor het eerst buiten de deur ging werken. Dat was bij de 

zusters in het verzorgingshuis aan de Choorstraat in Den Bosch. Ik poetste veel te 

vlug en ben langzamer gaan werken om geen ruzie te krijgen met mijn collega’s. 

Ik ben tevreden met het leven dat ik nu leid. Het personeel van Berlerode geeft 

me veel liefde en aandacht. Eten en slapen gaat heel goed en ik probeer zoveel 

mogelijk te bewegen. Als het zo door gaat, denk ik dat ik de 200 wel haal.”

De tocht van de boerderij in ‘t Woud naar de lagere school in Middelrode was 

voor Mien iedere ochtend weer een avontuur. De Mirroise brug bestond nog 

niet en dus stapten de kinderen Goossens in een wankele roeiboot die hen 

naar de overkant bracht. “Zwemmen konden we niet, waardoor de oversteek 

soms best spannend was. Verder deden we alles te voet. Auto’s en fietsen 

waren er nauwelijks. Op zondag liepen we zeven kilometer heen en terug om de 

kerkdienst in Schijndel bij te wonen”, vertelt de op 16 juni 1909 geboren Mien 

aan de keukentafel van haar appartement in woonzorgcentrum Berlerode. Tot op 

hoge leeftijd was ze actief. “Op mijn 97ste ging ik nog elke week op de fiets naar 

de repetitie van koor Levensvreugd. Pas op mijn 99ste deed ik voor het eerst een 

beroep op de thuiszorg.“ 

FLINK AANPAKKEN

Mien groeide op in een boerderij aan de Molendijk in Schijndel. Van de elf broers 

en zussen stierven er vijf op jonge leeftijd. “Voor mijn ouders was dat natuurlijk 

heel erg, maar ik heb er niks mee geleden. Daarvoor was ik te jong. We moesten 

thuis op de boerderij flink aanpakken: hooien, melken en de koeien voeren. Ik 

heb nooit iets anders gedaan. Er werd niet aan je gevraagd of je ander werk wilde 

doen. Over dat soort zaken werd bij ons thuis niet gesproken. Je deed gewoon 

wat je werd opgedragen. Telefoon was er niet. Dat vond ik prima, want dan 

hoefde je niet zoveel te praten.”

Mien in 2012



bami I 63 I bami62

Jonge mensen, grote dromen
“Dit apparaat ontwerpt chips die in elektronische apparaten gaan”, zegt 

Edwin. Hij staat in de bedrijfsruimte achter zijn huis en wijst naar de grote 

witte machine voor hem. Menzo knikt. Hij heeft het eerder gezien. Sinds 

een paar maanden werkt hij af en toe vrijblijvend mee in het bedrijf. Vanaf 

het eerste moment klikte het tussen de uitvinder en de Bernrode-leerling. 

Ze spreken namelijk allebei een taal die maar weinig mensen beheersen: 

die van het programmeren. 

MENZO: “WAT GEBEURT ER ZOAL BIJ OCTRIUM?”

Edwin: “We gebruiken wiskundige en natuurkundige principes om nieuwe 

producten te bedenken voor zowel consument als industrie.” 

HET BEGINT MET 

Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Claartje ten Have

Uitvinder Edwin Krikke zat bij de kapper toen hij hoorde dat een 
Berlicumse jongen zevende was geworden bij de wiskunde olympiade. 

Edwin nam contact op met Menzo van Kessel (14) en vroeg hem te 
komen helpen bij zijn software-ontwikkelingsbedrijf Octrium. Menzo was 

blij verrast. Eindelijk iemand die net zo dol was op programmeren en 
wiskundige algoritmes als hijzelf. 

een idee

‘Een idee is pas goed 
als mensen het 
willen hebben’

MET HOEVEEL MENSEN DOEN JULLIE DAT?

“Op deze locatie werken zeven mensen, maar in totaal werken we met 140 

ingenieurs van over de hele wereld. Weet je wat het mooie is? Niemand is 

baas of manager van die groep. Daar geloven we niet in. Iedereen is gelijk.” 

HOE IS HET OM UITVINDER VAN BEROEP TE ZIJN?

“Dat is het beste wat je kan overkomen. Iets bedenken wat nog niemand 

anders heeft bedacht. Het is een enorme uitdaging om iets nieuws te 

creëren. Een goed idee uitwerken, vraagt veel tijd. Ik doe bijna niets anders 

dan werken. Vraag maar aan mijn vrouw Femke, die weet er alles van.” 

 HOE KOM JE OP IDEEËN VOOR UITVINDINGEN?

“Iedereen kan ideeën bedenken. In de kroeg met een biertje erbij schieten 

je in een uur zo vijf dingen te binnen, maar een idee is pas goed als 

mensen het willen hebben. En dan heb ik het niet over Nederland hè.
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Textiel

Het is helemaal van deze tijd 

“Online winkelen”

Flexdruk

Belettering

Spandoeken

PlaatPrint RGS Reclame.nl
Hoofdstraat 116

5473 AT Heeswijk-Dinther
E: Info@rgsreclame.nl
I: www.rgsreclame.nl

 Reclame.nlRGS

Ook wij als RGS Reclame willen graag 
aan de wensen van de klant voldoen.

Op onze webshop kunt u zelf uw 
productkeuze maken en afrekenen. 
Dit geeft een makkelijke weg met korte 
doorlooptijden en goede resultaten. 

Wij bedenken ideeën die wereldwijd 

toepasbaar zijn. Nederland is veel te 

klein. Op dit moment werken wij aan een 

warmhoudplaat die je onder je bord kunt 

zetten. Zo blijft het eten veel langer warm 

en dus lekkerder.” 

WELKE FASES DOORLOOP JIJ VOORDAT 

EEN IDEE IS ONTWIKKELD?

“Het begint met een goed idee…”

IK DACHT AL DAT JE DAT ZOU ZEGGEN!

“Daarna bedenk ik of het natuurkundig 

haalbaar is en hoeveel tijd ik denk dat 

het kost. Natuurkundige effecten zijn 

heel lastig in te schatten. Soms kun je 

problemen wiskundig oplossen, maar is 

het idee toch niet te realiseren. Ik moet 

accepteren dat er soms iets mislukt.” 

WAT IS JOUW BESTE UITVINDING?

“Ik help de politie door software te 

ontwikkelen waardoor zij criminelen sneller 

kunnen opsporen. Ik weet niet of dat 

de beste uitvinding is, maar wel een hele waardevolle. Wat ik zelf leuk vind, is een project 

waaraan ik nu werk voor de Olympische Spelen deze zomer.” 

GRAPPIG, DAT ZO’N KLEIN BEDRIJF ZOVEEL GROTE DINGEN DOET.

“Veel mensen zijn een beetje lui. Ze willen kant en klare oplossingen hebben. Gekken die het 

leuk vinden om die oplossingen te bedenken, zijn hard nodig in deze wereld. Ik hoop dat jij 

er daar ook een van bent.” Menzo knikt hevig. Uitvinder worden lijkt hem wel wat. 

WAT IS HET GRAPPIGSTE DAT JE OOIT MET DIT BEDRIJF IS OVERKOMEN?

Edwin denkt na: “Grappig? Hm, dat is lastig. Misschien dat we dit huis vonden. We waren op 

zoek naar een huis met een grote bedrijfsruimte. Ik zei tegen Femke ‘In Berlicum bestaat dat 

niet. Bleek ik er toch naast te zitten!” 

GELUKKIG MAAR. ANDERS HAD IK HIER NIET GEWERKT.

‘Ik werk nu aan een project 
voor de Olympische 
Spelen deze zomer’
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Pas nog kregen ze een bos bloemen van een tevreden klant. 
Een paar dagen later bracht een andere een taart. “Mensen 
waarderen het als je altijd voor hen klaarstaat”, zegt een 
trotse Reinald van den Hanenberg. “Sommigen vertrouwen de 
zorg voor hun auto al vijftig jaar aan ons toe.” Bij Autobedrijf 
Hanenberg is uw auto in vakbekwame handen. 

Alles voor uw auto op één adres. Van APK en onderhoud tot de aanschaf van een nieuwe 

auto of een occasion; van schadeherstel tot aircoservice en (winter)banden. Reinald 

profileert zich met recht als een allround garagist. Negen jaar geleden nam hij de zaak 

van zijn vader Jo over. “Het zat er al vroeg in”, vertelt Jo. “Op zijn derde kende hij al alle 

automerken.” 

   Bouw, verbouw en interieur op maat 

 Bouw en Onderhoud

Keukens/Badkamers

Machinaal Timmerwerk

Winkelinterieurs

Schilderwerk

Renovatie/Restauratie

VOS GROEP 

Heikampweg 7

5249 JX Rosmalen

T 073 - 503 19 57 

 M 06 - 553 846 82

I   www.johanvosbv.nl 

 

Tekst Edwin Timmers  Foto Danny van Houtum

Bloemen VAN EEN
TEVREDEN KLANT

Autobedrijf Hanenberg   I   Hooghei 5   I   5258 SX Berlicum   I   073-5032249    I   info@autobedrijfhanenberg.nl   I   www.autobedrijfhanenberg.nl

ALLE AUTOMERKEN

Jo sleutelt vanaf zijn zestiende. Vijftig jaar 

geleden, op zijn tweeëntwintigste, begon hij 

een eigen garagebedrijf aan de Oude Baan 

in Rosmalen. In 1972 verruilde hij die plek 

voor de huidige locatie aan de Hooghei, 

de groenste straat van Berlicum. Vanwege 

eerder monteurswerk had Jo veel Renaults 

en DAF-jes in onderhoud. Kort nadat DAF zijn 

productie stopte, was de Suzuki Alto een van 

de weinige kleine automaten. 

 

“Daarom heb ik sindsdien veel Suzuki 

gedaan, een hele goede auto”, zegt Jo. 

“Sowieso zijn auto’s veel beter geworden. 

Maar ook complexer.” Reinald knikt: “Klopt, 

de huidige auto heeft veel elektronica, maar 

daar weet ik wel raad mee. Ik kan nagenoeg 

alle auto’s uitlezen. Mensen kunnen hier 

met elk merk auto terecht, ook met hun 

bedrijfsauto en camper.”

DIRECTEUR IN OVERALL

Reinald heeft het liefst alles zelf in huis. 

“Alles op één adres, ik merk dat klanten dat 

waarderen”, vertelt hij. “Daarom investeerde 

ik in 2011 in een aircoserviceapparaat 

waardoor we het noodzakelijke onderhoud 

van airco’s zelf konden doen. We wonnen er 

nieuwe klanten mee.” 

 

Er is in vijftig jaar veel veranderd, vindt 

Jo, maar niet alles. “Net als Reinald 

was ik tegelijk receptionist, monteur, 

schadehersteller, verkoper en directeur. Nog 

altijd word je te woord gestaan door degene 

die je auto maakt.” Vijftig jaar vakwerk, goed 

advies en een eerlijke prijs ziet Reinald als 

een uitnodiging: “Loop gerust eens binnen.”

Advertorial 
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Nu lijkt de vluchtelingenstroom die Europa overspoelt, misschien nog een ver-van-mijn-bed-

show. Maar dat duurt niet lang meer. Het AZC in Rosmalen verhuist eind 2017/begin 2018 

naar Coudewater, op de grens van Berlicum. Zeker weten dat we dan ook in onze dorpen 

nieuwe gezichten gaan zien. Zitten we daar wel op te wachten?

Karlijn Coppens ziet het probleem niet. Ze is geboren en getogen in Berlicum en werkt als 

programmabegeleider bij het COA in Grave. “Mensen zeggen weleens: wat mooi dat jij dit 

werk doet, maar ik krijg gewoon betaald hoor. Het is wel dankbaar werk. Ik zie mensen echt 

opfleuren. Laatst werd ik bedankt door een moeder die terug kwam van zwemles met haar 

dochter. ‘Ik heb haar voor het eerst weer zien lachen’, zei ze.” Karlijn organiseert trainingen 

en voorlichtingen voor vluchtelingen. “We zetten vrijwilligersprojecten op bij bedrijven, zo 

brengen we asielzoekers en Nederlanders met elkaar in contact. Begrip voor elkaar is zo 

belangrijk.”

TIEN KEER KOFFIE

Karlijn schrikt soms, als ze leest wat sommige van haar eigen vrienden over vluchtelingen op 

Facebook zetten. “Ik snap de angst voor het onbekende. Aan de andere kant van de wereld 

zijn de gewoontes heel anders. En ik kan me voorstellen dat het frustrerend is als vreemden 

voorrang krijgen bij de toekenning van een huis, terwijl jezelf al jaren wacht. Ook ik sta al 

lang op een wachtlijst. Maar de vluchtelingen hebben de regels niet gemaakt! Bijna iedereen 

doet keihard zijn best weer iets van het leven te maken, mensen zijn er helemaal niet op uit 

om ons dwars te zitten. Zo kunnen wij veel leren van de gastvrijheid van Syriërs. Ik krijg wel 

tien keer per dag kopje koffie of iets lekkers aangeboden.”

Jurgen van Doorn uit Berlicum was jaren vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk en is nu 

woonbegeleider bij het COA. “Veel mensen reageren positief als ze horen dat ik bij het COA 

werk. Als ze negatief zijn, nodig ik ze uit om langs te komen. Onbekend maakt onbemind, 

dus ontmoet eerst eens een van onze bewoners voordat je oordeelt. Komt er een 

vluchteling naast je wonen? Drink samen een kop koffie of laat de buurman voor je koken. Je 

zult merken dat je meer overeenkomsten hebt dan je dacht.”

ARROGANTIE

Een dorpsgenoot die beroepshalve over de hele wereld reist, heeft een dubbel gevoel 

bij de vluchtelingenstroom. Hij vindt dat de werkelijkheid vaak anders is dan de media 

voorspiegelt en ergert zich eraan dat je al snel in het anti-islamkamp wordt geduwd als je 

daar kritisch over bent. Om die reden blijft hij liever anoniem. “Er is geen simpel voor of 

tegen. Het individuele verhaal staat los van het Europese vluchtelingenbeleid. De vluchteling 

kun je niets kwalijk nemen, wél de beleidsmakers die dit niet in goede banen weten te 

leiden. Ik heb moeite met de arrogantie en het morele eigen gelijk van sommige instanties. 

Zij zijn vaak doof voor welk tegengeluid 

dan ook. In beide kampen is de nuance ver 

te zoeken.” 

Ook de vluchtelingen zelf zijn niet 

allemaal positief. Verschillende gevluchte 

mensen die nu in Berlicum wonen, 

maken zich zorgen over de komst van 

meer buitenlanders naar het dorp. Ze 

willen geen van allen meewerken aan 

een interview en geven aan bang te zijn 

geassocieerd te worden met eventuele 

rottigheid die ‘de nieuwen’ kunnen 

veroorzaken.

LOGEREN BIJ MARGA

Achmed Alkasem (29) uit Syrië is zo’n 

‘nieuwe’. Hij logeerde drie maanden bij 

Marga de Wit en Bart Strik, boven Café 

Jurgen van Doorn

Karlijn Coppens

 I bami68

Brabantse gastvrijheid,
GELDT DIE OOK VOOR

VLUCHTELINGEN?

Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Jasper Loeffen

‘En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht’ – wie kan de tophit van Guus 
Meeuwis niet luidkeels meezingen? We zijn trots op onze Brabantse gemoedelijkheid. 

Maar als je sommige berichten over vluchtelingen op Facebook leest, spat de 
gastvrijheid daar nou niet bepaald vanaf. Wij vragen ons hardop af: hoe welkom 

voelen de nieuwe buren uit Syrië zich straks in ons dorp?
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Achmed Alkasem

Bart Strik, Achmed en Marga de Wit

‘Ik heb alles 
achtergelaten, 

ook mijn vriendin. 
Ze is intussen 

met een ander 
getrouwd’

de Witte Zwaan. “Ik hielp met de maaltijden in het opvangkamp”, vertelt Marga. “Achmed was 

daar aan het poetsen en het klikte meteen. Hij is blij dat hij een tijdje buiten een AZC kon 

logeren.” Achmed is nu zes maanden in Nederland en spreekt de taal al heel aardig. Hij heeft 

het zichzelf aangeleerd op internet – zo’n zes uur studeren per dag – en praat volop met Bart 

en Marga. “Door hen leer ik de taal nog sneller, op het AZC praten we toch vooral Engels en 

Arabisch. Moeilijke woorden schrijf ik in mijn boekje, ook om de uitspraak goed te leren.” 

Achmed had zijn studie tot landbouwingenieur bijna afgerond, toen hij werd opgeroepen voor 

het leger van president Assad. “Ik weigerde en moest vluchten. Ik betaalde 3.000 dollar om 

Istanbul te bereiken. Na een jaar stapte ik in een overvol bootje naar Griekenland. Ik kwam 

in het tijdelijke opvangkamp in Rosmalen terecht. Ik ben nu statushouder en mag vijf jaar in 

Nederland blijven.” Achmeds familie woont nog in Syrië. “Mijn dag begint met Whatsapp: ik 

moet weten of ze veilig zijn, anders kan ik niet ontbijten en aan mijn krantenwijk beginnen. 

Ik volg ze ook op Facebook, maar zal zelf nooit laten zien hoe goed ik het nu heb. Toch was 

vluchten niet leuk. Ik heb alles achtergelaten, ook mijn vriendin. Ze is inmiddels met een ander 

getrouwd, ze wilde niet wachten.” 

GROTE WAFFEL

Achmed is positief over de gastvrijheid in ons dorp. “En dat zeg ik niet uit beleefdheid. Laatst 

zocht ik naar honing in de supermarkt, en ik werd direct door iemand geholpen.” Volgens 

Marga ging het samenwonen met iemand uit een ander land opvallend gemakkelijk. “We 

lachen om dezelfde grappen en we leren van elkaar. We eten nu bijvoorbeeld veel gezonder. 

Achmed bidt vijf keer per dag: vijf keer per dag tijd voor jezelf, hoe mooi is dat?” Bart vult 

aan: “Ik kan het iedereen aanraden: nodig eens asielzoekers bij je thuis uit. Eten is een mooi 

begin. De mensen die zo’n grote waffel hebben, kennen waarschijnlijk geen enkele moslim 

persoonlijk.”

Hoewel onze anonieme wereldreiziger veel moslims heeft ontmoet en met hen heeft 

samengewerkt, heeft hij geen vluchtelingen bij hem thuis uitgenodigd. “Ik vind het 

prijzenswaardig wat mensen individueel voor elkaar doen. Ik zou geen enkele moeite hebben 

met Syrische buren. En ook niet met Congolese of Braziliaanse buren of mensen met een 

rode auto – het doet er niet toe. Ik ga uit van het goede in de mens, vooral bij mensen met 

kinderen. Ik heb wel moeite met mannen die hun gezin achterlaten om te vluchten. Neem je 

familie mee, of blijf ook daar en bouw je land op als dat weer kan. Maar misschien denk ik er 

te gemakkelijk over.”

Conclusie…? Die is nog niet zo simpel. Het debat over vluchtelingen is niet zwart-wit, er is niet 

één waarheid. Maar onze Brabantse gastvrijheid blijft een groot goed, hoe dan ook. Zoals 

Guus Meeuwis zegt: het mooiste aan Brabant, ben jij – dat ben jij. 



bami I 73

Ondanks de miezer is het druk op het terrein achter de brandweerkazerne. Een 

continue stroom van auto’s rijdt de parkeerplaats op. Om vervolgens binnen enkele 

minuten weer uit het zicht te verdwijnen. Af en toe slalomt er een wandelaar - al dan 

niet met kruiwagen - of fietser tussen de auto’s door. De milieustraat is op zaterdag 

alleen aan het begin van de middag geopend, maar aan de drukte te zien is het 

algemeen bekend welke drie uurtjes dat zijn. 

“Ik kom hier bijna iedere zaterdagmiddag wel even langs” zegt Paul van Haaren. Hij 

houdt twee kartonnen dozen stevig vast terwijl hij het trapje oploopt richting de oud 

papierbak. “De bergruimte is thuis maar beperkt, dus het is fijn als al dat afval eens per 

week de deur uit is.” 

Voordat hij de inhoud van de eerste doos in de grote container gooit waarin het oud 

papier wordt verzameld, werpt hij er nog snel een blik op. “Of ik nog iets bijzonders 

weggooi vandaag? Nee, niet echt. Gewoon wat krantjes en verpakkingen.” 

De eerste doos verdwijnt over de reling. 

“Oh kijk deze schoenendoos is misschien wel bijzonder. Voor ieder paar dat je bij dit 

merk koopt, krijgt een kind in een ontwikkelingsland ook een paar schoenen. Dat vind 

de milieustraat achter de brandweerkazerne, 
zaterdagmiddag 23 april, om 12:25 uur

Tekst Marlie van Zoggel Foto Claartje ten Have

ik een mooi initiatief. De schoenen lopen 

lekker geloof ik, maar dat moet je aan 

mijn vrouw vragen.” 

Pakken, blikken, papier, plastic en glas. 

Paul zorgt ervoor dat het allemaal in de 

juiste afvalbak verdwijnt. “Maar ik ben 

hier wel met de auto naartoe gereden. 

Dat is dan weer niet zo milieubewust 

hè?”, klinkt het verontschuldigend. 

Met een grote boog vliegen de papieren 

uit de tweede doos door de lucht. Zo, 

dat klusje is weer geklaard. Paul loopt 

naar beneden, terwijl zijn afval landt op 

een bedje van lege hagelslagpakken, 

reclamefolders en andere papieren. “Kijk 

nou, daar ligt zelfs een oude BaMi!” 

Gespot



Vanuit een kantoor in hun achtertuin runnen Devie en Ivonne 
van der Heijden DeVinci Montage. Het Mirrois bedrijf maakt 
shutters, een luxe vorm van raamdecoratie. De vraag is of 
ze nog lang in de Bernhardstraat blijven, want Devie (34) en 
Ivonne (33) hebben ambitieuze plannen.
Tekst Bart Coolen Foto’s Bart Coolen, DeVinci Montage

                        
EYECATCHER IN HUIS

Advertorial 

Meer info: www.facebook.com/devincimontage of www.devincimontage.nl 
Bernhardstraat 23        5258 LJ Middelrode        0031 (0) 6 53433081      info@devincimontage.nl
 

Shutters 

“Shutters kun je zien als een soort houten binnenluik met beweegbare lamellen. Net zoals 

verlichting is dat enorm bepalend voor de sfeer die een huis uitstraalt. Je maakt echt 

een eyecatcher”, vertelt Devie trots. ”We werken niet alleen voor particulieren, maar ook 

voor bedrijven, bouwmarkten en diverse importeurs. Wij verkopen zelf geen shutters, 

maar adviseren klanten over de mogelijkheden en zorgen voor de montage. Door onze 

jarenlange ervaring kunnen we mensen goed helpen bij het vinden van de juiste shutters. 

Wij denken in oplossingen: wat mensen moeilijk vinden, maken wij makkelijk. Ik zorg voor 

het advies en het meten, Ivonne doet de planning en administratie. We hebben daarnaast 

twee monteurs die het montagewerk doen. Soms kom je bizarre optrekjes tegen, zoals de 

Presidentsuite van het Van der Valkhotel. Ons werk brengt ons op de gekste en bijzonderste 

plekken, zoals huizen van topsporters en bekende Nederlanders”.

 

DeVinci Montage startte in 2013, nadat Devie jarenlang ervaring opdeed in het vak bij 

een importeur in shutters. Hier leerde Devie alle kleine kneepjes van het vak van een 

gerenommeerde shuttermonteur. Ivonne zegde zelfs haar baan bij een fotozaak in Uden 

op. “Het was een sprong in het diepe, maar het pakte heel goed uit. Ik kan mijn werk goed 

combineren met de zorg voor onze kinderen Vince (4) en Devin (2)”, zegt Ivonne.

 

De vraag naar shutter montage is zo groot dat het bedrijf aan de Bernhardstraat in 

Middelrode uit zijn jasje dreigt te groeien. “We hebben klanten uit heel Nederland en zelfs 

uit België. Als het zo blijft doorgaan, moeten we op termijn op zoek naar een groter pand. 

We streven ernaar om dit exclusieve product ook bereikbaar te maken voor mensen met 

een normaal inkomen. Als dat lukt, gaan we heel Nederland en België veroveren!” 




