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Nasmaak

Voorproeven
“Ravi’s kinderdroom is

“Zelf prinses carnaval worden? Daar ging het me niet om. Het zou
een mooie nieuwe traditie zijn als mannen en vrouwen dezelfde

uitgekomen. Wat heeft hij

rollen kunnen bekleden in dun Birrekoal. BaMi blies het stof weer

ervan genoten. Geweldig hoe

een beetje van het onderwerp af. Op Facebook werd er verhit over

ze bij MBG de tijd voor hem

gediscussieerd. Iemand vergeleek het met de zwartepietendiscussie.

namen. Hij mocht vragen wat

Weer anderen mijden het onderwerp gewoon. Voor mij heeft de club

hij wou. De foto’s die Claartje

van de toekomst meer vrouwen.”

maakte zijn prachtig en wat

– Astrid Kwaspen, medeoprichter Dun Blaouwun Klem -

Stijn schreef, klopt helemaal.
Super bedankt namens ons
beide. We konden haast

“Ik heb alleen maar positieve reacties

niet wachten tot de BaMi

gehad. Daisy ook. Ze liep met de

uitkwam.”

– Miriam van Doorn,
moeder van Ravi -

kinderwagen op straat. Een onbekende

Texaco van Zoggel

fietser draait zich in het voorbijgaan naar
haar toe en roept: “Goh, leuk stukje in

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

BaMi”. De link voor de webversie van BaMi
stuurde ik naar vrienden buiten Berlicum.

DeVinci montage
Advies & Montage van Shutters

- Gespecialiseerd in shutters en houten jaloezieën
- Deskundig en persoonlijk advies aan huis
- Maatwerk voor elk type raam

“Waarom stuur je mij een recept voor

Elders in deze BaMi zien we Fabbio Hu powerliften.

bami?”, was de eerste reactie van een van

De teksten voor deze BaMi lagen al bij de

hen. Ik vond het erg leuk om mijn verhaal

opmaakredactie toen zijn moeder belde. Beretrots

te mogen vertellen. Misschien hebben

vertelde ze dat haar zoon samen met zijn team de

anderen er iets aan.”

André Kuipers Ruimtevaart Prijs 2016 ter waarde van

– Linda Sleutjes -

€2500,- had gewonnen. Fabbio: “Met onze inzending
laten we zien dat het mogelijk is om met de huidige
techniek fijnstof te meten op Mars met behulp van

Wenst u prettige feestdagen!

“BaMi’s bezorgen is een mooie klus. Altijd positieve reacties.“Yes! De

een kleine satelliet. Informatie over fijnstof is cruciaal

nieuwe BaMi”, zeggen mensen die in de voortuin bezig zijn als wij onze

voor onder andere het maken van klimaatmodellen

bezorgronde doen. Ze zitten er op te kijken. Twee keer belden mensen

van planeten. Het prijzengeld wordt verdeeld over

me met de mededeling dat de BaMi niet bij hen bezorgd was. Bleek dat

de tien teamleden. Ik weet nog niet wat ik ermee ga

ze de vooraankondiging op Facebook hadden gelezen. Moesten ze nog

doen.”

twee weken wachten. We kunnen altijd nieuwe bezorgers gebruiken.
Zeker nu Berlicum een wijk rijker wordt.”

– Hans van Breugel, coördinatie bezorging BaMi www.devincimontage.nl
www.facebook.com/devincimontage

Bernhardstraat 23
Middelrode

“U spreekt met mevrouw Hendrikx. Ik wou u bedanken voor
de BaMi. Dank u wel. Het ga u goed allemaal.”

– mevrouw Hendrikx, via voicemail -
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NASMAAK EN VOORPROEVEN
Reacties van lezers en makers op oude en verse BaMi
VIJFTIG TINTEN GRIJS
De liefde tussen Joost en Toos is onverminderd groot
LEKKER DAN!
Ragnar slaat koekjes aan gruzelementen om er iets veel lekkerders van te maken
IK LOOP ALTIJD OP BLOTE VOETEN
Zonne-energie geeft Wim Lunenburg het gevoel alles aan te kunnen
UIT BEELD
Snoeihard en luguber hielden we elkaar onder de knoet
CLUBKE
Een wildbeheerder die niet jaagt, vult formulieren in
IMPORT & EXPORT
Geen beren in Berlicum, maar wel een slimme miss

21
Vormgever gezocht!
BaMi zoekt een ervaren grafisch
ontwerper, die in ons dorp is
opgegroeid en/of er nu woont. Wil jij
ons helpen met de vormgeving?
BEL OF MAIL ANOUK VAN CAUTER:
073 711 4567 OF
ANOUK@BIGBIRDMEDIA.NL.

BIJZONDER BIJZONDER
Opvallend en bijzonder door hun wilskracht en positiviteit
BLAUWBEKKEN
Hangjongeren. Zo guur zijn die kameraden van de straat niet
WERELDREIS
Tijn Bekkers ging ver om het besef van tijd en plaats even kwijt te zijn
BINNENBLIEKEN
Hun geluk hangt niet af van Jan en Miriams huis
GRUTS
Vroeger was Fabbio best lui, nu valt hij geregeld in de prijzen
JONGE MENSEN, GROTE DROMEN
Onder professionele begeleiding zwemt Ravi door het beeld
EENZAME KERST
Mensen zijn het beste medicijn tegen eenzaamheid
GESPOT
Dankzij haar antieke fiets blijft mevrouw Hubers jong

* op de cover Wim Lunenburg foto door Edith Verhoeven

37

18

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

Water
IN Wijn
VERANDEREN
Verhalen in de BaMi spelen zich nooit af op de steiger
of in de bouwkeet. Aangezien ik als gediplomeerd
milieukundige een bestaan als freelance schrijver
combineer met werken in de bouw, grijp ik hier mijn
kans. Een bouwverhaal.

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Nieke van Broekhoven, Laura van der Burgt, Rita Dekkers,
Nanneke van Drunen, Erwin Frunt, Esmée Franken,
Claartje ten Have, Jasper Loeffen, Stijn van Nuland,
Marenna van Reijsen, Andrea Tibosch,
Edwin Timmers, Donna van de Ven, Edith Verhoeven,
Yvonne Wesling, Marlie van Zoggel.

Koffie is geen drank,
maar een ritueel. Veel
collega-bouwvakkers
drinken cola of ander
hyperzoet spul rondom
de koffie. Ik drink

Ideeën of opmerkingen zijn welkom!
Mail ze naar redactie@bami-magazine.nl of deel ze op Facebook.

water. Omdat ik volledig
vertrouw op de kwaliteit

ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Nikki van Esch,
BigBird Media, Yvette van der Doelen

SOCIAL MEDIA

Heeft u behoefte aan een beschermde
woonomgeving,
maar wilt u wel zelfstandig wonen?

DRUKWERK
Graphic in Mind

flesjes mag kopen. Een dag

www.laverhof.nl

BEZORGING
Heb je BaMi niet ontvangen of wil je bezorger worden? Mail dan met
Hans van Breugel, bezorging@bami-magazine.nl.
LOSSE VERKOOP
Losse nummers kosten € 2,50 en zijn te koop bij Mieke Wijgergangs,
Mercuriusplein 55, Berlicum
ABONNEMENTEN
Woon je niet in Berlicum of Middelrode, maar wil je BaMi toch thuis
ontvangen? Mail naar abonnementen@bami-magazine.nl.

Voor al uw vragen over ‘Verzorgd Wonen’ en het maken
van een kostenplaatje, kunt u vrijblijvend contact opnemen
met ons cliëntservicebureau in Heeswijk, bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

CORRESPONDENTIEADRES
BaMi Magazine
Braakven 79a, 5258 AH Berlicum
Esther Verhoeven

Riny Verstraten

milieukundige in me zegt
dat ik geen water in plastic

OPLAGE
4.500

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

ik mijn flessen zelf. De

Ralph van den Berg

ADVERTENTIES
Wil je adverteren in BaMi? Neem dan contact op met Willy Bouwman,
(06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl.

Dat kan bij Laverhof! U huurt een appartement en maakt
gebruik van onze zorg- en dienstverlening. Houdt u van een
potje kaarten of bent u graag creatief bezig? We hebben
een bloeiend verenigingsleven!

van ’s lands water, vul

op de bouw begint dus met
het omspoelen van een lege
frisdrankfles uit de trapkast.
Onlangs liep ik in alle vroegte de kast in voor een lege
PET-fles, maar ving bot. Geen nood, want mijn oog viel
op een lege, groene wijnfles met schroefdop. Witte
wijn of water: geen mens ziet het verschil.
“Sorry, maar ik kreeg last van trillende handen,” zei ik
tegen mijn bouwvakkende collega’s toen ik in de pauze
de wijnfles aan mijn lippen zette. Monden vielen open.
“Ik weet het,” blufte ik. “Ik moet mijn leven veranderen.
Maar het werkt echt. Kijk maar.” Hierop stak ik een
hand uit. “Hij trilt niet meer.”

Edwin Timmers - Redactie

Ellen Ruis
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Reis je Wijs
TuiNa Massages | Qigong | Traditional Chinese Medicine
C l a a s s e n

P s y c h o s o c i a a l

verdriet
slecht slapen

angst

onzekerheid

A d v i e s b u r e a u

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.

“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.”

Gratis proefles qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

drukte

Psychosociaal therapeut en counselor

trauma

stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Maak nu vrijblijvend een
kennismakingsafspraak
bel 06-16 373 665

futloosheid

Ivonne Claassen,

rouw
vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk
pijn
onrust

Uit eigen ervaring weten Chantal Terneusen en Marjan

Danen dat het belangrijk is om goed afscheid te nemen van een

overleden dierbare. Zeker voor kinderen. Levatio biedt iedereen de

Reis
je
Wijs

Gezondheidscentrum Lage Leun
Locatie: Heuvel 18, 5221 AP Engelen
info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

Levatio
OPENT
NIEUW PAND MET TWEE
familiekamers

Advertorial

Gezondheidscentrum Lage Leun | Locatie Heuvel 18, Engelen
info@reisjewijs.nl | www.reisjewijs.nl | 06-53 577 759

OOK NOG IN DEN DURPSHERD:
wo. 28 december: de Balkumse Kwis
za. 14 januari: Feestavond Balkumse Kwis
zo. 29 januari: Brabantse Avond met ‘t Boekels Kwartierke
za. 4 maart: Bart Chabot & Ronald Giphart
vr. 24 maart: Niels Geusebroek
za. 8 april: Gerard van Maasakkers

LYA DE HAAS & HENNIE KORSTEN Brabantse Kerstmiddag
Op 18 december geven Lya de Haas en Hennie Korsten met een speciaal voor deze uitvoering
samengesteld "OrKERST" een speciale Brabantse Kerstmiddag. Gezellig, warm, intiem en sfeervol.
In de entreeprijs is een kopje koﬃe met kerstbrood inbegrepen.
zo. 18 december, aanvang 14.30u, entree 14,50 euro
EMILIO GUZMAN - Alle mensen verzamelen!
Cabaretier Emilio Guzman wordt van kleins af aan een dromer genoemd. Met zijn wonderlijke fantasie
lost hij in zijn wervelende show “Alle mensen verzamelen!” alle wereldproblematiek in een keer op!
Emilio Guzman won onder meer de publieksprijs van het Leids Cabaret Festival. Een aanrader!
do. 12 januari, aanvang 20.15u, entree 17 euro
MARK VAN DE VEERDONK - Kaaskleum
De 15e voorstelling van Mark van de Veerdonk gaat over “Het Menselijke Tekort”. We willen steeds meer
en meer en juist daardoor krijgen we alsmaar minder. Zo komen we onderhand om in de nutteloze
gadgets, gereedschappen en goederen. Hilarische show!
wo. 25 en do. 26 januari, aanvang 20.15u, entree 19 euro

mogelijkheid om naar de overledene te gaan wanneer hij of zij dat wil,
vierentwintig uur per dag. Levatio gunt mensen de tijd.
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s Edith Verhoeven

Chantal verloor haar moeder toen ze

WARM EN SFEERVOL

veertien jaar oud was. ”Ons mam was

De familiekamers zijn huiselijk, vindt

opeens uit huis weg. Ik werd geleefd,

Chantal, een warme en sfeervolle plek,

moest maar leuke dingen gaan doen

die de familie zelf mag aankleden met

en werd verder niet bij het afscheid

foto’s, muziek en kaarsen. Als voormalig

betrokken. Op onverwachte momenten

verpleegkundige voelt Chantal zich

moesten we mee naar het mortuarium.

betrokken bij de verzorging van de

Toen was dat ‘gewoon’, maar als ik nu zie

overledene. ”Ik vind dat heel fijn om te

hoe goed je kinderen kunt betrekken bij

mogen doen. Je komt op die momenten

het verlies, heb ik veel gemist.”

heel dicht bij de familie. Een overledene
hoeft niet meteen weg uit huis, er is zoveel

PERSOONLIJK EN BETROKKEN

mogelijk. Mijn opa hebben we bijvoorbeeld

Levatio reikt volop mogelijkheden aan

opgebaard op zijn favoriete plek, in zijn

om het afscheid waardig en mooi te laten

tuinhuisje tussen de knollen en de zaden.”

verlopen. “Wij willen er voor de mensen
zijn, persoonlijk en betrokken. Dat gaat

Chantal en Marjan voelen zich

niet op uur en tijd“, vertelt Marjan. “We

bevoorrecht. “Het vertrouwen krijgen in

ervaren dat onze aanpak werkt. Daarom

die hele emotionele periode en mensen

hebben we de stap gezet naar een nieuw

echt kunnen helpen. Laatst zei iemand

pand, gelegen aan de hoek Reijerspad/

aan het einde van een week tegen ons:

Kerkwijk, met de twee familiekamers.

‘Het voelt als of we nu twee zusjes moeten

Families krijgen zelf de sleutel en kunnen

gaan missen’. Een groot compliment.”

gaan wanneer én hoe lang ze maar willen.”

Reijerspad 2c | 5258 AZ Berlicum | 06 – 51 41 91 67 | info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl
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50 tinten grijs

Waar Joost (72) en Toos (70) van Roosmalen-Lunenburg ook lopen in het
dorp, ze worden altijd aangesproken. Een gouden team dat tweeënvijftig
jaar lang keihard werkte, met een groot hart voor Berlicum. “Ik vraag me
nog weleens af hoe het allemaal gelukt is”, zegt Toos.
Tekst Nieke van Broekhoven Foto Claartje ten Have

EEN

Balkums

HART

12 I bami

Joost: “Ik zag Toos voor het eerst bij het sportcentrum, waar de Jonge Boerinnen en Jonge

door Toos. Een groep enthousiastelingen

Boeren oefenden voor de sportdagen. We waren een jaar of negentien. Ik vond haar

die alles zelf deed: van techniek en decor

meteen een leuke meid.” Toos: “Ik sportte fanatiek. Joost zat bij de voetbalclub en kwam

tot de kaartverkoop. Joost regisseerde

mij aanmoedigen. Ik had geen idee wie hij was. Totdat we elkaar weer tegenkwamen op de

de groep enkele jaren en was voorzitter.

fiets. In het voorbijgaan keken we elkaar aan met een brede glimlach, om vervolgens snel

Dertig jaar lang straalde Toos op de

verder te fietsen. Op een dansavond bij de huidige Witte Zwaan spraken we af. Hij kwam

planken in Den Durpsherd. Ze speelde

twee uur te laat. Toch was die avond het begin van onze liefde.”

toneel, zong en was alom bekend door het
zeveren als Bets Buts.

TE KOUD OM TE TROUWEN

Toen het gebouw niet meer aan de eisen

Na precies vijf jaar verkering trouwden ze. Er lag een dik pak sneeuw buiten. Volgens de

voldeed, nam Joost als wethouder het

pastoor was het veel te koud om te trouwen. In de zes jaar daarna kregen ze drie dochters.

initiatief om alle verenigingen te bundelen

Toos: “Toen we trouwden, moest ik stoppen als kraamverzorgster. Dat was jammer, maar

en een dorpshart te creëren voor alle

het hoorde destijds zo. Jaren later begon ik weer en deed ik het nog vijfentwintig jaar. Een

culturele activiteiten. Een echte Durpsherd,

heel leuk vak waardoor ik nu veel mensen ken.”

zoals we die vandaag nog kennen.

PUBLICITEIT

RIDDER

Joost werkte veertig jaar met veel plezier op een basisschool in Den Bosch. “Eerst als

Na zijn afscheid als wethouder werd Joost

meester, vervolgens als hoofd van de school en daarna als directeur. Daarnaast was ik

als blijk van waardering benoemd tot

zestien jaar lang wethouder namens Aktie ‘74. Tegelijkertijd schreef ik voor het Balkumse

Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het

blad Trefpunt, BMC clubblad Echo, het Brabants Dagblad, De Brug en deed ik later de

nieuwe voorzitterschap van BMC en de

publiciteit voor BMC.”

rol van prins carnaval vulden de ontstane
vrije tijd. Toos: “Het was allemaal wel veel.

HOBBY’S

Naast al die activiteiten waren er ook nog

Veel plezier beleefden ze aan hun gezamenlijke hobby’s. Ze combineerden de acteerpassie

ons gezin, onze grote families en allerlei

van Toos en Joosts schrijftalent bij de volksvermaakgroep ‘t Probére Wèrt, mede opgericht

openingen en recepties. Dit lukte, omdat
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we een echt team zijn. We hebben dezelfde hobby’s, hebben hart voor het gezin en
het dorp en we doen alles met passie. Joost: “Het kon allemaal, omdat we elkaar altijd
vrij laten, stimuleren en steunen. Je moet iets voor elkaar over hebben.”
TROTS
Toos: “Ik was altijd heel trots op Joost, zeker als hij weer eens met zijn foto in de
krant stond. Maar ik kon ook denken: had je niet even je haar kunnen wassen? Ik
zorgde altijd dat zijn pak ’s ochtends netjes klaar hing met de stropdas gestrikt.
Het combineren van kleding was niet zijn sterkste kant. Joost kan heel veel. Hij
hield bijvoorbeeld al zijn toespraken, zowel in functie als bij onze families, zonder
spiekbriefje. Dat vond ik zo knap. Ik werd er altijd zenuwachtig van.”

dochters tijdens een
puberruzie weleens naar het
‘Ik heb onze

gemeentehuis gestuurd’
ONVOORWAARDELIJKE STEUN
In 2001 kreeg Joost een hartinfarct en in 2004 Parkinson. Hij ging gewoon door. Toch
wordt het steeds moeilijker om er nog volop tegenaan te gaan. Joost: “Het mooiste aan
Toos vind ik dat ze mij onvoorwaardelijk steunt, interesse toont en meeleeft in alles wat
ik ooit deed. Ze geeft altijd, gevraagd en ongevraagd, advies en haar mening. Dat vind
ik leuk. En tijdens alle drukte hield ze ook nog eens ons gezin draaiende.” Toos: “Joost
was er altijd voor mij. Hij liet mij vrij, steunde mij in alles en kon erg goed schakelen. Ik
heb onze dochters tijdens een puberruzie weleens naar het gemeentehuis gestuurd.
Joost onderbrak gewoon zijn werkzaamheden en loste het op. Hij heeft een brede rug
en kan goed luisteren. Ik kan altijd heerlijk mijn hart luchten.”
SAMEN OUD WORDEN
Inmiddels doen ze het, mede door de gezondheid van Joost, wat rustiger aan. Ze
genieten van hun twee kleinzoons. Joost wordt van alle voetbalprestaties van de
jongens op de hoogte gehouden en gaat vaak kijken. Alle herinneringen zitten nog
goed in hun hoofd en staan in tientallen foto- en plakboeken, op videobanden en in
kranten. Op de vraag of het voor Toos lastig is dat ze nu minder kunnen ondernemen,
antwoordt ze resoluut en liefdevol: “In ons leven deden we heel veel leuke dingen.
Ziekte en moeilijke dingen horen er ook bij. Dat is samen oud worden.’’
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Advertorial

‘Je moet op
je auto kunnen
vertrouwen’

ZORGELOOS EN COMFORTABEL

VAN A NAAR B

Weinig mensen weten wat er speelt onder de motorkap van hun auto. Dat hoeft ook niet, want
Autopunt Van Herpen weet het. Directeur Niels van Herpen streeft naar een hoge kwaliteit en
transparantie. “Als wij keer op keer goed werk leveren en helder communiceren, houden we het
vertrouwen van onze klanten. Als zij zorgeloos rijden, zijn wij blij.” Met een klantenbeoordeling
van 8,9 gemiddeld zit dat wel snor.
Tekst Edwin Timmers Foto Yvonne Wesling

Het is opvallend licht in het pand

bedrijf dat al voor 1928 werd opgericht.

hands bolide en voor vervangend vervoer”,

van Autopunt Van Herpen aan de

Tien jaar geleden verhuisde het bedrijf

somt Niels op. “Wij verkopen mobiliteit!”

Sassenheimseweg 76 in Berlicum. Niels

van de voormalige brandweerkazerne aan

wijst vanuit het kantoor naar het vele glas

de Hoogstraat naar de huidige locatie.

BEWEGING

rondom hem: “De klant kijkt van buiten

Vijf jaar geleden werden ze uit ruim

In de werkplaats zorgt een team van vier

zo de werkplaats in. We hebben niets te

3.500 autobedrijven verkozen tot BOVAG

gediplomeerde monteurs ervoor dat elke

verbergen. Dat past bij deze tijd: klanten

autobedrijf van het jaar.

auto loopt zoals het hoort. “Omdat we een
universeel autobedrijf zijn, investeren we

willen weten waar ze aan toe zijn.” Maar
klanten zijn ook mondiger geworden.

INVESTEREN IN KENNIS

veel in kennis. Onze kennis blijft up-to-date

De klantbeoordeling van gemiddeld een

Autopunt Van Herpen is een professioneel

dankzij de back-up van Bosch Carservice,

8,9 is dan ook reden genoeg om trots

universeel autobedrijf met een breed

een technische koploper”, legt Niels uit.

te zijn. “Inderdaad erg mooi”, zegt Niels.

dienstenpakket. “Elk merk auto

“Het autovak wordt steeds complexer.

“Maar we leren natuurlijk het meest van

onderhouden en repareren we. Daarnaast

Alleen als we doorlopend investeren in

kritiekpuntjes.”

kunnen klanten bij ons terecht voor

kennis, personeel en stageplekken voor

Niels volgde zijn vader op en is daarmee

pechhulp, een huurauto, onderhoud aan

toekomstig personeel, houden we ook in

de vierde generatie Van Herpen in het

hun leaseauto, een nieuwe of tweede-

de toekomst elke auto in beweging.”

Autopunt Van Herpen | Sassenheimseweg 76 | 5258 HL Berlicum (NB) | 073-5031224 | info@autopuntvanherpen.nl
www.autopuntvanherpen.nl
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Lekker dan
De 13-jarige Ragnar
van Collie kookt en
bakt al sinds een
jaar of vijf. Hoewel
empanadas zijn
favoriete gerecht is,
maakt hij voor BaMi
super zoete Rocky
Road slices.
Tekst Nanneke van Drunen
Foto’s Edith Verhoeven

Ragnars Rocky Road

“Bij koken kun je doen wat je wilt. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt. Het leukste is dingen
kapot maken. Ik kan me helemaal uitleven met het stukslaan van koekjes, zoals in dit
recept. Meestal voeg ik wel iets toe aan een recept. Dat maakt koken pas echt tof. Ik vind
het ook belangrijk dat het er goed uitziet. Als ik heb gekookt, is de keuken altijd ontploft.
Dat komt, omdat ik heel veel dingen uitprobeer. Vaak help ik mama met koken. Als ik
een geheim recept kook, gaat de deur dicht en mag er niemand bij aanwezig zijn.
Een keer op vakantie hadden we gekookt. Het eten stond in de oven toen we
weggingen, we waren het vergeten. Toen we thuiskwamen was het helemaal verbrand
en hadden de wasberen ervan gegeten. Ik heb het niet geproefd, want dat zou echt vies
zijn geweest.
Het liefst werk ik met chocolade. Daar kun je heel veel lekkere dingen mee maken,
zoals brownies. Later wil ik een eigen foodtruck runnen op Venice Beach in Amerika
met hapjes van over de hele wereld. Soep met noodles en gamba’s, een vegetarische
hamburgers en een omelet met zalm.”

.n n
Ingredie te

200 gram melk chocolade

‘Ik kan me
helemaal
uitleven in
het stukslaan
van koekjes’

200 gram pure chocolade

150 gram roomboter ongezouten
175 gram Digestive koekjes
handvol cranberries

150 gram witte en/of roze

marshmallows (zonder suikerlaagje)
in kleine stukjes gesneden

Bereidingswijze
Bekleed een platte, rechte bakvorm met bakpapier.
Breek de koekjes en chocolade in kleine stukjes.
Smelt de boter en chocolade langzaam au-bainmarie. Laat dit iets afkoelen. Voeg de andere
ingrediënten (behalve de marshmallows) toe aan
het chocolademengsel. Meng de marshmallows er
voorzichtig door (anders smelten ze).
Zet minimaal 3 uur in de koelkast. Voor het serveren
de bakvorm keren, het papier eraf halen en de Rocky
Road in blokjes snijden.
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VOOR DIVERSE
KLUSSEN OP MAAT,
IN EN ROND UW HUIS
MEUBELSTOFFERING
MEUBELS OP MAAT
HOUT- EN METAALBEWERKING
STOF, ZEIL & PVC-DOEK

HOOGSTRAAT 21 BERLICUM I 073 503 6110 I 06 2913 4306
WWW.RICHARDFRUNT.NL

‘DE ZON LAADT MIJN
LICHAAM OP.

Ik MEER
heb geeNODIG’
n voedsel
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Toegegeven, dat klinkt vreemd en bovendien onmogelijk. Eten is tenslotte een

was de huizenmarkt compleet ingestort.

basisbehoefte. “Je kunt er niet zomaar van de ene op de andere dag mee stoppen”, beaamt

Het huis waar we als gezin al die tijd

en je dromen na te jagen. De nu 62-jarige Wim Lunenburg weet er alles van.

Wim. Hij zit onder een open tent op een mini-camping, op steenworp afstand van zijn

hadden gewoond, werd met ruim twee

Hij reed in 2009 in een gigantische legertruck het dorp uit. Het einde van zijn

ouderlijk huis. Hier verblijft hij als hij in het land is. Op tafel staat een fles water en ligt

ton verlies verkocht. Voor mijn gevoel had

wat fruit. “Ik eet af en toe wel, maar mijn lichaam is er niet meer afhankelijk van.” Het is

ik twee opties: of ik eindig op een flatje in

een antwoord dat direct meer vragen oproept, want hoe kan dat? En misschien nog wel

Den Bosch of ik ga reizen.”

Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen, je leven drastisch om te gooien

materialistische leven. Het begin van een avontuur dat hem uiteindelijk naar
Cyprus bracht. “Ik heb niks meer, maar ben zó rijk.”

belangrijker: waarom zou je dat willen, een leven zonder eten?
Het werd het laatste. Hij tikte een

Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Edith Verhoeven

Het zevende kind van de familie Lunenburg werd Wim genoemd, naar zijn oudere
broer die als kind in een waterteiltje verdronk. Het noodlot leek opnieuw toe te
slaan toen Wim op tweejarige leeftijd met buitenspelen in een metersdiepe put

‘De keuze was simpel: of ik
eindig op een flatje in Den Bosch
of ik ga reizen’

viel. Er lag een flinke laag ijswater op de bodem van de put die achter het woonhuis

gigantische expeditietruck op de kop.
Zo’n oud legervoertuig met banden die
net zo gemakkelijk over onverharde
wegen rijden als door het water van
een rivier. Het kwam goed van pas
dat Wim uit een handige familie komt

in het buitengebied tussen Middelrode en Heeswijk stond. Zijn moeder zag de

GIGANTISCHE EXPEDITIETRUCK

en als allround onderhoudsmonteur

peuter in het water drijven. “Geen tweede Wim”, riep ze en sprong de put in.

“In 2009 gingen mijn vrouw en ik uit elkaar na een huwelijk van vijfentwintig jaar.” Het is niet

en vrachtwagenchauffeur de nodige

direct het antwoord dat je verwacht, maar de scheiding bleek voor Wim het moment om zijn

ervaring heeft met grote voertuigen. Van

leven drastisch om te gooien. “De kinderen waren het huis uit en door de financiële crisis

zonnepanelen op het dak tot een laadbak

Hoe lang ze in het water hebben gelegen totdat vader - hij was bezig op een
akker verderop - ze wist te bevrijden, weet Wim Lunenburg niet meer. Dat het
een wonder is dat ze er nog zijn, besefte hij toen hij jaren later tijdens een
familiebezoek opnieuw afdaalde in de put. Met een ladder dit keer. “Dat water is
‘s winters zo koud, dat we binnen twee minuten bevroren hadden moeten zijn.”
Wim vertelt graag over vroeger. Over zijn jeugd in het grote gezin Lunenburg,
dat veertien kinderen telde, en over het huis dat hij eigenhandig bouwde in
het centrum van Berlicum. Hij ging er wonen, nadat hij op 24-jarige leeftijd met
jeugdliefde Mariet trouwde. De witte haren op zijn gezicht krullen omhoog als hij
praat over de drie kinderen die het gezin compleet maakten. Inmiddels zijn er
evenzoveel kleinkinderen. Zij zijn de belangrijkste reden dat hij hier nog steeds
komt, in BaMi. “Maar alleen in de zomermaanden. Dan schijnt de zon.”
Het is een uitspraak die je verwacht bij het type man dat jaarlijks de koffers
pakt om samen met leeftijdsgenoten te overwinteren in de bekende Spaanse
badplaatsen. Levensgenieters dus, een woord dat ook Wim goed past. Alleen zit
hij niet in de zon om een lekker kleurtje op te doen. Wim leeft van de energie die
de zon afgeeft en dat is volgens hem dusdanig veel dat zijn lichaam geen voedsel
meer nodig heeft.
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achterop de truck om zijn motor mee te kunnen nemen; Wim maakte er plaats voor in zijn

nu nog wat eet, zijn het vooral noten en

nieuwe huis op wielen. “Een truck zoals die van mij is er maar een.”

fruit. Al wordt ook dat steeds minder. “Ik
kijk hoe ver ik kan gaan, maar tot nu toe

Meer dan een jaar was hij bezig met verbouwen en voorbereiden op de reis. Toch wist

voelt mijn lichaam zich er goed bij.”

Wim toen hij in de vroege ochtend van 21 december Berlicum uitreed, dat hij binnen vijf
maanden terug zou keren. In mei stond de bruiloft van zijn zoon gepland. Een gebeurtenis

Het moet gezegd, Wim kijkt allesbehalve

die hij niet mocht missen, dat vond hij zelf ook. Maar zijn grote reis nóg vijf maanden

uitgeput uit zijn ogen. “Terwijl ik tot een

uitstellen zag hij niet zitten. “Het was bijna kerst en ontzettend koud buiten. Aan iedereen

paar jaar terug nooit sportte. Ik had al

die vroeg waar ik van plan was heen te gaan, zei ik: als een vrije vogel trek ik naar het

een hekel aan lopen.” Wederom zorgde

zuiden.”

een buitenlandse ontmoeting voor een
ommekeer. Na het huwelijk van zijn zoon

Het winterse weer. Wim is er duidelijk geen liefhebber van. De teleurstelling was dus groot

ging Wim opnieuw op reis. “In Griekenland

toen hij het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela binnen reed. Ook daar is in

zag ik de ontlading op de gezichten toen

deze tijd van het jaar maar weinig zonneschijn te bekennen. “Ik besloot daarop nog verder

mensen de finish van een marathon

te rijden. In Zuid-Portugal stapte ik op de boot naar Marokko. Een wereldbesluit.”

passeerden. Dat maakte zoveel indruk dat
ik dacht: dat moet ik proberen.” Inmiddels
heeft hij vijf halve en twee hele marathons

‘
Op schoenen
lopen is
niet normaal ’
24 I bami

joods jongetje vertelde dat hij
niet meer at of dronk, omdat
hij voldoende had aan de zon’
‘Een

op zijn naam staan. Toen hij deze zomer
van start ging in de Vestingloop in Den
Bosch trok hij veel bekijks. “Ik loop altijd op
blote voeten – op schoenen lopen is niet
normaal – en op de kracht van God.”
ÉÉN BOEK VOOR ALLE ANTWOORDEN
Niet voor het eerst in het gesprek laat

LEVEN VAN DE ZON

Wim vallen dat hij gelooft dat er meer is

Het was tijdens de bootreis van Gibraltar naar Marokko dat hij leerde over ‘sungazing’, ook

tussen hemel en aarde. Net als de meeste

wel zonnestaren genoemd. “Een joods jongetje vertelde dat hij niet meer at of dronk, omdat

inwoners van BaMi indertijd genoot Wim

hij voldoende had aan de zon.” Volgens de theorie neemt de geestelijke en lichamelijke

een katholieke opvoeding, maar de Bijbel

gezondheid toe als je rechtstreeks in de zon kijkt. Veel artsen en wetenschappers zijn

leest hij al lang niet meer. Zijn nieuwe

kritisch op de theorie. In de zon kijken is hartstikke gevaarlijk, zeggen zij. “Niet als je je aan

heilige boek heet Urantia. Een dikke pil

de regels houdt”, zegt Wim. Sceptische blikken worden direct door hem beantwoord. “Als je

van tweeduizend pagina’s, die de wereld

het niet geprobeerd hebt, kun je ook niet zeggen of het werkt.”

verklaart aan de hand van wetenschap,
religie en filosofie. “Het geeft antwoord op

Wim probeerde het. Iedere ochtend bij zonsopgang tuurde hij tien seconden langer in de

al je vragen”, volgens Wim. Hij vond het

zon dan de dag ervoor. Precies zoals de regels voorschrijven. “Je bouwt langzaam op tot

boek jaren terug ‘gewoon online’ tijdens

je vierenveertig minuten aan een stuk door staart. Dan is het proces volbracht en is het

een avondje googelen. “Het leven heeft

lichaam voldoende opgeladen om geen energie meer nodig te hebben uit voedsel. Als Wim

voor mij geen geheimen meer.” Maar wat
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staat er dan zoal in? “Je hebt geen religie nodig om in God te geloven. God is voor mij geen
persoon, maar een energie die in me zit en mij het gevoel geeft dat ik alles aan kan. Toen ik
na mijn eerste marathon over de finish kwam, had ik nog zoveel energie. Ik had nog terug
kunnen lopen ook.”
HONDERDVIJFENTWINTIG JAAR
Na een mislukte poging om Israël binnen te komen, belandde Wim met zijn truck op Cyprus.
Het eiland dat hij beschrijft als ‘het paradijs’ en ‘het echte Hof van Eden’. De truck staat
geparkeerd op een berg die uitkijkt over het landschap en de Middellandse zee. Hoewel
het nooit de bedoeling was om ergens voor langere tijd te blijven, ging hij er niet meer
weg. Huur hoeft hij niet te betalen, waardoor de urgentie om een paar maanden per jaar
in Nederland te werken steeds minder wordt. De dagen zijn snel gevuld. Wim leest en
wandelt veel, af en toe gaat hij duiken. Als de zon ondergaat, zit hij voor zijn truck met zijn
didgeridoo. Uitkijkend over het landschap luistert hij hoe de klanken van het instrument in
het bergdal weerkaatsen. “Zo kan het leven ook zijn.”
Het is moeilijk voor te stellen dat Wim een paar jaar terug iedere avond thuis op zijn

‘God is voor
mij geen

persoon, maar
een energie
die in me zit
en mij het
gevoel geeft
dat ik alles

aankan’

Berlicumse bank zat. Het vrije bestaan past hem. Hij zou niet meer anders willen, al heeft
hij geen spijt dat hij niet eerder de beslissing nam om de wereld te ontdekken. “Ik word
honderdvijfentwintig, dat geloof ik echt. Dus ik heb nog tijd genoeg.”
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iedereeen

VOS GROEP
Heikampweg 7
5249 JX Rosmalen

Bouw, verbouw en interieur op maat
Bouw en Onderhoud
Keukens/Badkamers
Machinaal Timmerwerk
Winkelinterieurs
Schilderwerk
Renovatie/Restauratie

T 073 - 503 19 57
M 06 - 553 846 82
I www.johanvosbv.nl

Advertorial

‘BIJ ONS MAG
ZICHZELF ZIJN’

Sinds 2014 zit Elan Advies in één van de mooiste panden van
Dinther: het voormalige Raadhuis aan het Raadhuisplein. Waar
ze hun klanten echter het meest zien, is bij hen thuis aan de
keukentafel. Eigenaar Hans Schalks: “Een persoonlijke band met
onze relaties is voor ons heel belangrijk.”

Tekst Donna van de Ven Foto Rita Dekkers

Dat de persoonlijke benadering van Elan
Advies gewaardeerd wordt, blijkt uit
de reacties van klanten. Hans: “Ik hoor
vaak dat mensen onze werkwijze prettig
vinden. Fijn, want dat is precies waarmee
wij ons willen onderscheiden van andere
advieskantoren. Het grootste compliment

In mei 2014 startte Hans met Elan Advies. Inmiddels ondersteunt een team van vijf mensen

is echter dat relaties ons aanbevelen aan

ondernemers bij hun boekhouding. Een persoonlijke benadering staat hierbij voorop. Hans:

vrienden en kennissen. Regelmatig krijgen

“Wij vinden het belangrijk om een klik te hebben met de klant. Daarom werken we met

wij nieuwe aanvragen via onze bestaande

ervaren mensen die weten wat er bij klanten speelt en zich kunnen inleven in hun situatie.

klantenkring. Dat doet me goed.”

Dat is de enige manier om een passend advies te kunnen geven.”
DICHTBIJ
VERTROUWENSBAND

Elan Advies verleent niet alleen

De aanpak van Elan Advies is toegankelijk en laagdrempelig. “Iedereen kan bij ons zichzelf

persoonlijke service, maar gaat ook met

zijn. Binnenkomen in een maatpak mag natuurlijk, maar net zo lief zitten we thuis aan de

de tijd mee. Zo hebben ze sinds deze

keukentafel. We merken dat er zo een vertrouwensband ontstaat die weinig mensen met

zomer een eigen app. “Steeds vaker

hun boekhouder hebben. Vertrouwen is heel belangrijk als iemand zijn hele financiële

pakken mensen hun telefoon om iets op te

hebben en houden in jouw handen legt.”

zoeken, in plaats van dat ze de computer
opstarten. Daarom maakten wij een app,
met onder andere een btw-alert, quick
news en antwoorden op veel gestelde
vragen. De app is vooral handig als je een
korte vraag hebt. En voor wie het antwoord
niet kan vinden of graag een persoonlijk
advies krijgt, is er een optie om direct
contact op te nemen. Zo staan we dicht bij
de klant.”

Elan Advies
belastingadvies- en administratiekantoor
Raadhuisplein 9 | 5473 GC Heeswijk-Dinther
073–85 19 066 | info@elan-adviseurs.nl
www.elan-adviseurs.nl
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Uit beeld

Stout geweest ?
DE SNOEIHARDE KANT VAN HET VOLKSGERICHT

STEIGERPAAL
DAN EEN
DOOR JE RAAM
Wonen in de stad of in een dorp: voor veel dorpsbewoners is het een
wezenlijk verschil. En hoewel er vast en zeker nog verschillen zijn, is
het leven op veel vlakken hetzelfde. We lopen allemaal rond met een
smartphone, eten friet en sushi, en kijken op zondag voetbal op tv. Nee,
dan vroeger, toen het volk in het dorp nog voor eigen rechter speelde.
Snoeihard en luguber, dat waren we.
Tekst Stijn van Nuland Foto’s Heemkundekring De Plaets

In de achttiende eeuw ontdekten een aantal

de ruiten, tot aan houten steigerpalen toe. Toffelen noemden

wetenschappers de zogenaamde plattelandscultuur.

ze dat; tafelen in beschaafd Nederlands. Hoewel deze taferelen

Mensen in de dorpen hielden er een aantal vreemde

op het eerste oog vrij middeleeuws lijken, sneuvelden er zelfs in

gebruiken op na, om hun leefgebied onder controle te

1933 nog ruiten bij een Berlicums gezin. Gevalletje toffelen.

houden. Dat deden ze met zogenaamde charivari’s, ofwel

Naast dit ‘in den boom hangen’ hebben de Brabanders
TORTELDUIFJES

kennelijk nog meer met poppen en verkleden. Neem carnaval:

Toen de mensen nog geen huwelijkspartners zochten via

een ander uitstekend voorbeeld van de plattelandscultuur

TOFFELEN

Tinder, bemoeide het hele dorp zich met de datingmarkt.

waarin poppen en carnavalswagens een rol spelen. Gelukkig is

Als een dorpsbewoner zich niet goed had gedragen

En als een bruidspaar zijn vriendengroep niet trakteerde op

het snoeiharde oordeel van het volk inmiddels verdwenen en

(bijvoorbeeld omdat hij overspelig was geweest of iemand

bier, bijvoorbeeld op de vrijgezellenavond, werden op de weg

zijn alleen de grappige onderdelen overgebleven. Alhoewel…

had misbruikt) verzamelden zich een aantal jongens in het

van hun huis naar de kerk levensgrote poppen in de bomen

Die varkenskoppen die laatst in Heesch in de bomen hingen,

dorp, om samen naar het huis van de schuldige te lopen. Ze

gehangen. Een subtiele manier om de twee tortelduifjes terecht

als protest tegen de komst van een AZC, kwamen aardig in de

bekogelden het huis met stenen en gooiden dingen door

te wijzen.

buurt van een volksgericht.

volksgerichten.
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VARKENSKOPPEN
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De vos IS ONZE
'
GROOTSTE

Clubke

concurrent'

-----------------------fijne feestdagen!

Tuincafe de witte zwaan
lunch en diner
Wij zijn met kerst geopend voor lunch en diner!
benieuwd naar ons speciale kerstmenu?
KIJK DAN OP ONZE WEBSITE!

“Verzamelen bij het Hoogbos, parkeerplaats Engelenstede”, instrueerde de e-mail. Even
voor het afgesproken tijdstip staan er acht groen geklede mannen van Wildbeheereenheid
Berlicum te wachten, plus twee kinderen en drie trillende honden.
Tekst Edwin Timmers Foto Jasper Loeffen

“Dat trillen? Da’s niks. Pepper wil zó graag jagen”, zegt Titus

Wildbeheereenheid Berlicum heeft 21 leden en bestaat sinds

Bertrums, wijzend naar de grootste hond. “Als ze een groene jas

1960. Herman Schouten legt uit dat er sinds het begin enorm

ziet, is ze bijna niet meer te houden.” Hij kijkt naar Pepper en

veel veranderd is. “Steeds meer papierwerk. Registraties en

tovert een schalkse lach op zijn gezicht: “Net zo gek als wij.”

meldingen van geschoten en aangereden wild. De overheid is
gebaat bij ons werk. Toch betalen we flink om de wildstand in

“Een hert is geen ree, nee.” Tim van Venrooij verbaast zich over

evenwicht te mogen houden. Doen we dat niet, dan plundert de

de onwetendheid van de interviewer. Wat volgt, is uitleg over

vos alles leeg.”

natuur en wildbeheer. “Wil je een jachtakte krijgen, moet je eerst

------------------------------en een zwaanzinnig nieuwjaar!

vier diploma’s halen en een verklaring voor goed gedrag. Geen

Zoals we het bos inliepen, lopen we er weer uit: zonder vangst.

probleem, maar die diploma’s haal je niet zomaar. Het theorie-

Het wild is schuw op Engelenstede. “Je moet hier fretten inzetten

examen is echt pittig”, zegt Tim. Titus geeft met een vuist de dikte

om konijnen uit hun pijp te krijgen.”

van het theorieboek aan.

www.dewittezwaan.com
bami I 33

IMPORT

‘EEN MISS IS MEER DAN
ALLEEN EEN BEETJE MOOI’

& EXPORT

De Miss Beauty van Gelderland? Die woont gewoon midden in Berlicum, boven
de Jumbo. Tessa le Conge (22) koos ervoor de provincie te vertegenwoordigen
waar ze opgroeide én het meest van weet. Want: “Om een missverkiezing te
winnen, moet je óók veel kennis hebben.”
Tekst Erwin Frunt & Marlie van Zoggel Foto Bram Van Dal

‘STOND ER INEENS
EEN BEER BIJ DE PAARDEN’

Rita van Empel emigreerde in 2001 naar Canada voor de natuur en de
ruimte. Met haar man en vier kinderen woont ze middenin de bergen.
Daar komt ook weleens een beer aan. “Stond er ineens een moeder met
drie jongen in de stal.”
Tekst Laura van der Burgt Foto Wendy Hoefnagels

Ze wist dat ze niet altijd in Zetten wilde blijven wonen. Meedoen

Netherlands-verkiezing. Geweldig spannend en leerzaam”, vertelt

Dat we Rita treffen in haar ouderlijk huis aan de Assendelftseweg,

aan. Vijf keer bezocht hij haar. “Het is prachtig daar. Ik wandelde

aan een missverkiezing leek haar altijd al leuk, maar van deelnemen

Tessa. “Het is veel meer dan een beetje mooi zijn. Een Miss wordt

is eigenlijk geen goed teken. Vader Wim is ziek, daarom bezoekt ze

eens helemaal alleen door de Rocky Mountains, in metershoge

kwam het nooit. Tot dit jaar. “Ik werd gescout op straat en via

ook op inhoud en presentatie beoordeeld.” Uiteindelijk werd Tessa

hem voor de tweede keer in korte tijd. Ze wilde er iets moois van

sneeuw. Het leek wel een sprookje. De stilte was onvoorstelbaar,

Facebook.” Van de meer dan tweehonderdvijftig aanmeldingen

tweede, nipt achter Miss Beauty of Limburg.

maken: naar musea en bezoekjes aan familie. Maar Wim drinkt

soms twijfelde ik of mijn gehoorapparaat het nog wel deed.”

mochten er uiteindelijk honderdvijfentwintig een casting doen.

liever koffie met haar in de keuken. Samen noten rapen, op en neer

Daarvan bleven er vijftien over. Tessa was er een van, maar

ONCE IN A LIFETIME

inmiddels was ze wel verhuisd naar Berlicum, voor de liefde.

Of ze ooit haar kantoorbaan zou opzeggen voor modellenwerk ligt

naar de kippen. “Dat ze thuis is, is genoeg”, zegt hij.

BANKJE
“Ons pap was altijd buiten bezig als hij op bezoek was”, herinnert

erg aan het aanbod. Maar dat ze hierin verder wil, staat vast. “Het

SPROOKJE

Rita zich. “Hij maakte van afvalhout een tafel en een bankje met zijn

STRALEN

is echt een once in a lifetime ervaring. Tot je 26 mag je meedoen

De dieren die bij Rita om het huis lopen, zijn een slag groter dan

naam erop, dat ik pas ontdekte toen hij weer naar huis was. Het is

Een hectische periode brak aan voor de 22-jarige die fulltime als

en ik ben pas 22. De komende jaren kan ik dus nog deelnemen aan

Wims kippen. “Elanden, wapiti’s, roofvogels - zelfs beren komen

het mooiste dat ik van hem heb.” Rita komt in januari opnieuw naar

communicatieadviseur werkt in Arnhem. Toch begint ze te stralen

verkiezingen over de hele wereld. Dat reizen vind ik hartstikke leuk,

weleens aan. Er liep een keer een moeder met drie jongen door

Middelrode. Zodat ze samen in de keuken nog een bèkske koffie

als ze op de periode terugkijkt. “Ik won de provinciale verkiezing

maar ergens anders wonen? Nee, ik denk dat ik over tien jaar nog

onze stal. Ze bleef een uur, adembenemend was dat. Gelukkig

kunnen doen.

en mocht daardoor ook meedoen aan de Miss Beauty of the

steeds in Berlicum woon. Dat bevalt hartstikke goed.”

waren we allemaal binnen.” Rita’s verhalen wakkerden Wims reislust
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bijzonBIJZONDER
der

GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

TEGELWERK

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp

Ze weten echt wel dat we naar ze kijken op straat, hun uiterlijk valt
nou eenmaal op. Maar wat deze mensen echt bijzonder maakt, is
hun enorme wilskracht en positiviteit. ‘Iets niet kunnen?
Dat kan dus niet.’

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

Werststeeg 16, Berlicum

t: 073 503 3432

m: 06 5386 1550

Tekst Nieke van Broekhoven Foto’s Esmée Franken Visagie Schoonheidssalon Suzanne van Erp

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL
info@vanzoggelcatering.nl 073-594 2085
www.vanzoggelcatering.nl

Voor een smakelijk begin van 2017 Onze vernieuwde shared dining plank!

Voor
t 20
15 to en
n
perso

Rijkelijk gevuld met lekkernijen. Verrassend & lekker!
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geleidehond

‘MIJN
IS MIJN

beste vriend

Merel Steenbakkers (21)

“Door het EEC-syndroom heb ik geen
zweetklieren en een beperking aan mijn

‘IK RIJD

ZELFS AUTO

bovenarmen

MET MIJN

Cindy Raaijmakers (31)
“Sinds mijn geboorte mis ik mijn onderarmen.
In mijn bovenarmen heb ik gewoon gevoel

hand. Ik had een schisis en was lichtschuw.

en daar doe ik alles mee. Van autorijden

Door een virus verloor ik één oog. Tijdens

tot schrijven. Niet kunnen en opgeven, is

een operatie is er bindweefsel over het

geen optie. Alleen mijn jas dichtritsen en

andere oog geplaatst. Zo heb ik minder

veters strikken, gaat echt niet. Vroeger ben

kans op een nieuwe infectie en kan ik licht
verdragen. Nu zie ik kleuren en contrasten.
Ik kan bijna alles, maar het kost veel

ik behoorlijk gepest. Dat was een lastige tijd,
maar sinds ik ging studeren, gaat het gelukkig
een stuk beter.

energie. Dat is soms frustrerend,
want ik wil heel veel. Ik heb goede
vrienden, een relatie en woon

Werk vinden was een uitdaging. Werkgevers
zijn vaak niet bekend met een persoon

zelfstandig. Ik ga filosofie studeren

met een beperking. Ik maak dat dagelijks

aan de universiteit. Verder reis ik

mee. Inmiddels heb ik een leuke baan als

graag, laatst zelfs alleen naar Londen.

administratief medewerkster. Dat lukt prima
met wat kleine aanpassingen op de werkplek.

Mijn moeder steunt me enorm. We zijn

Het liefst werk ik als receptioniste, omdat

een goed team en hebben ieder ons eigen

ik het contact met mensen heel leuk vind.

leven. Mijn geleidehond is mijn alles; mijn
beste vriend en steun. Het is soms niet
gemakkelijk, maar ik kan goed relativeren.
Ik ben gelukkig. Ik droom van studeren,

Ik ben heel gelukkig met mijn vriend en
heb alles waarvan ik ooit droomde. Huisjeboompje-beestje. Ik besef nu dat ik bijzonder
ben zoals ik ben.”

meer reizen en mezelf altijd blijven
ontwikkelen.”
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ZOUDEN ME NIET
HERKENNEN
MET HAAR’

Renzo van Roosmalen (19)

‘WE ZIJN

VOOR HAAR
IN EEN DORP

gaan wonen

Fleur Heerkens (2)

“Sinds ik klein ben, heb ik alopecia areata. Dat

Moeder Marleen: “Fleur is geboren met een

is een haaraandoening. Het immuunsysteem

lymfatische malformatie. Haar lymfevaten liggen

keert zich tegen het lichaam, daardoor worden

niet recht, maar zijn een kluw van vaten. De bult

mijn haarwortels en -zakjes aangetast. Het is een

is net een natuurspons met kleine vochtblaasjes.

raadsel voor artsen. Het komt maar bij één op de

In haar keel zit een canule: een buisje waardoor

tweeduizend mensen voor. Tot mijn vierde had ik

ze kan ademen, omdat haar keel anders wordt

gewoon haar. Mijn moeder zag op een ochtend
ineens kale plekken op mijn hoofd. Er groeit
steeds minder lichaamshaar, totdat alles weg is.

dichtgedrukt. Tegen de verwachting van de
artsen in kan ze zelf praten, eten en drinken.
Ze heeft gelukkig geen pijn, maar heeft wel
verzorging nodig door de canule.

Eigenlijk heb ik er nooit veel last van gehad.
Ik ben verder gewoon gezond. Ik doe een

Fleur is heel vrolijk en assertief. Ze is er niet

sportopleiding, heb een bijbaantje en een

mee bezig. Andere kinderen ook niet. Zij willen

vriendin. Ik ben nooit gepest. Hoogstens is

vooral spelen. We zijn wel expres in een dorp

er tijdens een ruzie weleens ‘kale’ geroepen.
Maar dat had ik in hun plaats waarschijnlijk ook
gezegd.

gaan wonen, zodat de mensen haar kennen. Dan
heeft ze er minder last van. Mensen kijken altijd,
maar Fleur is dat gewend. Ze gaat gewoon een
gezellig gesprek aan.

Inmiddels groeit mijn haar toch weer terug. Dat
is fijn, maar ik kan ook goed leven zonder. Dit

Hoe het later zal gaan weet ik niet. Door haar

ben ik. Het is niet anders. Volgens mij herkennen

sterke karakter maak ik mij weinig zorgen. Ze

mijn vrienden mij niet eens met haar.”

is gewoon Fleur. Een normaal kind met de
heerlijkste knuffelwang.”
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Blauwbekken
EEN AVONDJE

HANGEN

BIJ HET SPORTPARK

“Leuke jongens hoor, die maten van je. Maar niet elke avond. En zeker niet met
zijn tienen.” Nicky Meulenbroek en zijn vrienden snapten hun ouders wel - zelf
zagen ze elkaar ook liever zonder pa en ma erbij. Daarom spraken ze buiten af.
Na jaren rondhangen in het dorp kregen ze hun eigen plek bij het sportpark.
Daar is het deze dagen precies zo koud als het lijkt.
Tekst Laura van der Burgt & Marlie van Zoggel Foto’s Claartje ten Have
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‘Ik denk liever
elke dag met
pijn aan Bart,
dan dat ik hem
vergeet’

Glenn, Romy en Nicky

Nicky

Robin, Pim en Glenn

Toen Romy van Laarhoven nog klein was, fietste ze nooit in haar

NAAR DE WOONBOULEVARD

mooi. Een van hen kwam ik laatst nog tegen, dat is toch lachen?”,

een auto en ging massaal naar zijn afscheid. Jongens die al tijden

eentje langs het kapelletje. “Daar stond een groepje jongens waar ik

Nicky Meulenbroek staat naast Romy. Hij lacht als een deel van

vindt Pim van Pinxten. “Er kwam zelfs ooit een oud dametje wiet bij

niet meer ’s avonds buiten waren, kwamen plots weer naar het

niet langs durfde. Terecht of niet, ik ben jarenlang omgereden.” Rond

de groep in hun auto’s aankomt. Toen hij voor het eerst ’s avonds

ons kopen. ‘Doe men ’n kruumke’, zei ze. Dat kreeg ze, natuurlijk.”

sportpark. “In het begin hadden we het er vaak over, iedereen was

haar veertiende hing ze zelf met haar vrienden op straat, maar haar

buiten hing, kwam iedereen nog op de brommer. Hij is vijfentwintig

angst vergat ze niet. Daarom is ze altijd extra aardig als er kinderen

jaar nu, een van de ouderen van de groep. “Voor we hier onze

Ondanks hun jarenlange hangcarrière is het de laatste tijd niet zo

maar ik denk er nog heel veel aan”, vertelt Roland van Laarhoven.

willen voetballen op het veldje naast hun hangplek bij het sportpark.

eigen plek kregen, hingen we overal: op de Zomerdijk, ’t Hersend,

druk meer in de gepimpte zeecontainer naast de tennisbaan. “Ik

Dat geldt ook voor Glenn. “Maar ik denk liever elke dag met pijn aan

“Laat je door ons niet tegenhouden hoor!”, riep ze laatst nog tegen

het Mercuriusplein en bij de Oosterplas - soms waren we wel met

woon sinds kort samen. Denk je dat ik dan nog buiten in de kou ga

Bart, dan dat ik hem vergeet.” Op alle auto’s staat zijn naam. Robin

een aarzelend groepje. Ze snapt ze wel. “We zijn met veel en soms

veertig man.”

staan?”, grinnikt Robin Zwanenburg - Kaas voor vrienden. “Dingen

heeft thuis een gedenkhoekje. Glenn spaart voor een tattoo.

er kapot van. Nu wordt het praten minder. Onze levens gaan door,

veranderen, wij worden ook ouder.” Hoe hij aan zijn bijnaam Kaas

nog luidruchtig ook. Dat schrikt af. Maar het is niet nodig, wij vallen
echt geen kinderen lastig.” Tegenwoordig hangt ze niet veel meer.

Tegenwoordig is de woonboulevard in Den Bosch een populaire

komt? “Als er een stilte in ons gesprek valt, laten we vaak ineens

NACHTVISSEN

“Ik ben zwanger en woon samen, mijn tijd op straat is voorbij.”

plek. Daar draait het vooral om de auto’s; zien en gezien worden.

een random woord vallen. Toen ik kaas zei, kregen we allemaal een

Enorm klote was de confrontatie met een agent, die de groep

De hele groep is gek op snelle auto’s, maar toch blijft het dorp

lachkick. Vanaf die avond begon Bart me Kaas te noemen.

direct na de tocht opzocht. “We stonden na te praten bij de Run.

voor een aantal gezelliger - zelfs al is een keertje gassen op het

Nu zegt zelfs mijn zusje het.”

Ik had met de gemeente geregeld dat dat een halfuurtje mocht”,
vertelt Romy. “Daar had die agent niets mee te maken, zei hij. We

sportpark not done met al die fietsers. “Op de woonboulevard zit

‘Ik ben zwanger
en woon samen,
mijn tijd op straat is
voorbij’
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iedereen vooral in zijn eigen wagen te kletsen. Soms draaien ze de

GEEN STILLE TOCHT

zijn de afgelopen jaren op heel veel plekken weggejaagd, maar die

ramen niet eens open. Ik vind het niks”, zegt Glenn Dupuis.

Bart. Het duurt niet lang voordat zijn naam valt. In BaMi vertellen

keer viel dat echt verkeerd. Een van ons kreeg een boete, omdat hij

over zijn dood willen ze niet, maar het is onmogelijk om níet stil

de agent had beledigd.”

KRUUMKE

te staan bij hun vriend, die in februari aan de Werststeeg werd

Nee, dan Berlicum. Toen ze nog op ’t Hersend hingen, schoven er

vermoord. De groep organiseerde een tocht voor hem - geen stille,

“Mensen hebben vaak vooroordelen over ons. Toch zijn er genoeg

’s avonds weleens een paar wandelende oudjes aan. “Dat vond ik

want zo was Bart niet -, maakte een rouwkrans in de vorm van

mensen die hun hand opsteken als ze voorbij fietsen, dan groeten
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december

1ste en 2de Kerstdag
Kerstdiner

we altijd terug. Hangjeugd is zo’n negatief woord, of niet
maat?” Nicky - bijgenaamd Dingo (lang verhaal…) - kijkt naar
zijn vrienden. Die knikken. Echt van toepassing is de term niet
meer. Vroeger hingen ze alle dagen buiten, soms bleven ze de

2 Kerstdag
live music in café
de

hele nacht. Zelfs als de ijspegels aan het dak hingen, zochten ze
elkaar op. Die tijd is voorbij. Het is nog geen tien uur als een deel
van de groep richting de auto loopt. Ze moeten vroeg op om te
werken of willen slaap inhalen. De nacht ervoor zijn ze met een

29 december
Night of the DJ’s

stel gaan nachtvissen.
NIET OMFIETSEN
“Iedereen wordt ouder. Het voelt wel een beetje als het einde
van een tijdperk”, zegt Nicky. “Toch zullen er altijd jongeren
blijven die op straat hangen. Ook op deze plek komt straks een
nieuwe generatie.” Romy is vastbesloten om het advies van haar
moeder over te brengen op haar eigen kindje, dat rond kerst
wordt verwacht. De BaMi hangjeugd? Daar hoef je geen meter
voor om te fietsen.

ooit een
oud dametje wiet
’Er kwam
bij ons

kopen’

Xaaron & Robin
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Wereldreis

kri
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ELKE WASBEURT’

‘MIJN KLEREN

Toen Tijn Bekkers na een half jaar in Zuid-Afrika terugkeerde op
Balkumse grond, had het reisvirus hem te pakken. Het overlijden van
vader Jos doorkruiste zijn plannen, maar nu heeft Tijn de draad weer
opgepakt. We mailen hem, terwijl hij in Zuid-Amerika rondtrekt.

Tijn Bekkers
Thuis: Berlicum
Uit: Zuid-Amerika

Tekst Erwin Frunt Foto’s Tijn Bekkers

WANNEER BESLOOT JE DEZE REIS TE

WELKE LANDEN BEN JE VAN PLAN TE

WELKE PLEK IS JE TOT NU TOE HET

anders dan in Nederland, evenals de afstanden en de

MAKEN?

BEZOEKEN?

MEEST BIJ GEBLEVEN?

reistijden. In Nederland vind ik twee uur reizen al veel,

Dat was ongeveer in april/mei. Ik

Ik ben begonnen in Argentinië, heb Chili

Dat vind ik lastig om te zeggen, aangezien

terwijl de kortste overbrugging hier minstens twee uur

studeerde begin juli af met een bachelor of

bezocht, ben weer terug naar Argentinië

elke plek zijn charmes heeft. Tot nu toe

duurde. Gelukkig went dat heel snel.

business administration. Met die zekerheid

gegaan voor een paar dagen en ben nu

ben ik alleen in Argentinië en Chili geweest,

op zak boekte ik een ticket naar Buenos

in Bolivia. Hierna ben ik nog van plan om

maar als ik echt een keuze moet maken is

WAT MIS JE HET MEEST, NU JE REIST?

Aires.

Peru, Ecuador, Colombia en Brazilië - in

dat Valparaiso in Chili. Een heel artistiek

Niet zo gek veel tot nu toe, maar ik ben ook nog niet

die volgorde - te bezoeken. Misschien ook

havenstadje met gekleurde huisjes,

heel lang weg. Het meest mis ik vooral de wasmachine.

Paraguay en Uruguay nog, maar dat ligt

gebouwd op heuvels. Dat en de sfeer

Mijn kleren krimpen per wasbeurt hier.

aan de tijd.

maken het stadje uniek.
Ook bezocht ik Salar de Uyuni; fantastisch.

ZIJN ER IN DE TOEKOMST NOG ANDERE REIZEN DIE

Salar de Uyuni is een grote zoutvlakte,

JE WILT MAKEN EN WAAROM DAAR NAARTOE?

waarbij alles om je heen wit is. Besef van

Ik zou nog wel andere reizen willen maken, maar ik

tijd en plaats is ineens heel ver weg.

weet nog niet precies waar naartoe. Ik denk dat het dan

Salar de Uyuni,
Bolivia

richting het oosten gaat, aangezien ik daar nog niet ben
WAT IS HET MEEST OPVALLENDE

geweest. Delen van Azië, Australië en Nieuw-Zeeland

VERSCHIL MET NEDERLAND?

staan dan wel op mijn lijstje.

Allereerst toch wel de taalbarrière. Ik
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kan een klein beetje Spaans, maar soms

WANNEER VERWACHT JE TERUG IN BERLICUM TE

duurt het wel even voordat ik iets begrijp

ZIJN EN WAT ZIJN JE PLANNEN DAN?

wanneer ik in gesprek ben. Verder is

Ik verwacht eind april terug te zijn en heb vooralsnog

er hier dag en nacht meer leven. De

geen echte plannen bij terugkomst. Daar ga ik me de

landschappen zijn natuurlijk compleet

komende maanden op focussen.
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Binnenblieken

‘IN DE KEET
WAREN WE

NET ZO
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gelukkig'

Voor de een is het de grootste nachtmerrie, voor de
ander een droom die uitkomt: het bouwen van een eigen
huis. Voor Jan en Miriam van der Maar is het een droom.
Twee keer gingen zij de uitdaging aan. Het tweede project
is hun huis aan de Heikantsehoeve. “Over elk detail is
nagedacht. Alles moet perfect zijn.”
Tekst Donna van de Ven Foto’s Edith Verhoeven
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Vanuit de periferie van Rotterdam streken Jan en Miriam in 1992 neer in Brabant.
In Rosmalen bouwden ze voor het eerst hun eigen huis, waar ze samen met
hun zoon en dochter gingen wonen. Een woning in klassieke stijl. Toch was dit
niet het huis waarvan vooral Jan gedroomd had: “De tuinkamer die we er later
aanbouwden, was heel modern. Die stijl sprak me meer aan dan dat klassieke.
Ik wilde graag nog één keer zo’n groot project doen. Gelukkig kon ik Miriam
overhalen.”
GEHECHT AAN BRABANT
Voor het kopen van hun nieuwe stek gingen Jan en Miriam niet over één nacht
ijs. Jan: “We wilden in de omgeving blijven wonen. Vooral Miriam was gehecht
geraakt aan Brabant en had hier een kennissenkring opgebouwd. De locatie aan
de Heikantsehoeve sprak ons aan, met een prachtige ligging en genoeg ruimte.”
Toch gingen ze niet direct tot de koop over. “We wilden zeker weten dat we ons
hier thuis voelden”, licht Miriam toe. “Daarom verbleven we eerst een paar dagen
op een camping in de buurt. In 2008 kochten we dit perceel.”

niet aan
compromissen. Alles moet
passen in het geheel’
‘We doen

WOONUNIT

BIJ WISSEL OF AANSCHAF

WINTERBANDEN

ONTVANGT U EEN ATTENTIE!

In 2010 verhuisde het stel naar de Heikantsehoeve. Het bestaande huis werd
gesloopt en Jan en Miriam betrokken een woonunit. “Jullie noemen dat een keet.”

BIJ ONS KUNT U OOK
TERECHT VOOR:

onderging.
Het wachten duurde lang, maar had ook voordelen. Jan: “In de keet had ik de

* APK EN ONDERHOUD
* AUTOBANDEN

tijd om mijn plannen uit te denken. We werken allebei fulltime als zelfstandige,

* AANSCHAF VAN UW AUTO
NIEUW EN GEBRUIKT!

moesten wachten. Na vierenhalf jaar was alles rond: de bouw kon beginnen.”

(ook opslag van uw zomer- en/of wintersets)

(diverse occasions op voorraad)

Autobedrijf Hanenberg
Hooghei 5 5258 SX Berlicum
T 073 503 2249 E info@autobedrijfhanenberg.nl

De bouw kon pas in 2013 beginnen, omdat het bestemmingsplan een wijziging

* SCHADEHERSTEL
* AIRCOSERVICE

Miriam in de financiële dienstverlening en ik als ict-adviseur. Aan het huis
kwamen we pas toe in de weekenden. Eigenlijk kwam het goed uit dat we

HET GROTE GEHEEL
Het bedenken van het perfecte huis had heel wat voeten in de aarde. Met name
voor Jan: alles komt uit zijn koker. “Inspiratie zocht ik op internet. Alles wat me

OOK IN DE WINTER BELANGRIJK!
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aansprak, zette ik bij elkaar. Daarbij stelde ik mezelf steeds de vraag waarom
ik iets mooi vind. Een ontzettend belangrijke vraag. Zodra je weet wat je mooi
vindt, ken je namelijk je stijl en kun je het grote geheel overzien.”
LAATSTE WOORD
Met het ontwerp bemoeide Miriam zich nauwelijks. “Het is echt Jans project.
Hij zocht alles uit. Elk nieuw idee legde hij aan mij voor. Alleen als ik het niks
vond, ging hij op zoek naar een alternatief.” Discussies hadden de twee
zelden. “Bij alle beslissingen had Jan het laatste woord. Ik laat het helemaal
aan hem over.”
Ook al beslist Jan, Miriam heeft zeker ideeën over de inrichting. Zo vindt ze
1

dat een witte muur in het leefgedeelte opgevrolijkt mag worden met een
schilderij en wil ze graag gordijnen. Terwijl ze dit aankaart, kijkt Jan haar wat
bedenkelijk aan: weer iets om over na te denken. Eén ding is duidelijk als het
aan Jan ligt: “We doen niet aan compromissen. Dan ontstaat er iets waar we
allebei niet honderd procent tevreden mee zijn en valt de rode draad weg.
Alles moet passen in het geheel.”
WIJNHUIS IN DE DOP
Door de grote ramen kijken we uit op de wijngaard van Jan en Miriam.
Duizend ranken, in theorie goed voor een kuub wijn. “Vorig jaar plukten we
voor het eerst druiven”, vertelt Miriam. “We brengen ze naar een collegawijnbouwer die er wijn van maakt en deze bottelt. De eerste pluk leverde 265
flessen op. Het plan is om de wijn te gaan verkopen, maar dan moet er eerst
een etiket komen. Daar denken we nog over na. Gelukkig loopt de wijn niet

2

3

weg.” Dan, al grappend: “Al slinkt de voorraad gestaag.”

1. De glazen aanbouw aan het huis is ontworpen door een kassenbouwer.
2. Toen ze in de keet woonden, stond de huisraad op vijf plekken opgeslagen.
Uiteindelijk keerden alleen de eetkamertafel en -stoelen, en de inrichting van Jans
kantoor terug.
3. Net na het gieten leek de vloer veel groener dan bedoeld: een grote schrik voor
Jan. Maar eenmaal droog was de kleur perfect.
4. Rondom het huis zouden in de eerste instantie betonnen platen komen. Op het
laatste moment is gekozen voor grind. De kleur daarvan is niet het gebruikelijke
wit, maar meer richting crème.
5. Alle apparatuur in de keuken is weggewerkt achter deuren zonder handgrepen.
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Het plukken van de druiven is een behoorlijke klus. “Dit jaar begonnen we met z’n
vieren. Na een dag hard werken waren we nog niet eens op een kwart. Het plan
voor de volgende ronde ligt al klaar: met familie en vrienden twee uur plukken,
kopje koffie, weer twee uur plukken en afsluiten met een barbecue. Zo maken we
er een gezellige dag van.”
RIET OF NIET
Hoewel Jan zelf veel ideeën had over hoe het huis eruit moest komen te zien,
namen ze toch een architect in de arm. “Een architect kijkt heel anders naar zo’n
project. Ooit zag ik in Lochem een huis dat ik heel mooi vond. Na enig zoekwerk
kwam ik de architect ervan op het spoor, waarna ik hem benaderde om ons huis
te ontwerpen.”

‘Soms picknicken mensen
in onze voortuin. Positieve
reacties zijn altijd leuk
om de horen’
De uitgesproken mening en visie van Jan zorgden ervoor dat de architect flink
aan de bak moest. “In totaal maakte hij zes of zeven ontwerpen. Op een gegeven
moment was het ontwerp helemaal naar mijn zin. Het huis zou een zinken dak
krijgen. Maar toen zag ik een vergelijkbaar huis in Polen met een rieten kap. Ik
heb er wakker van gelegen hoe de architect op deze wijziging zou reageren.
Gelukkig was hij positief. Nu past ons huis nog beter bij de omgeving.”
PICKNICKEN
Het huis aan de Heikantshoeve ligt aan een mooie fietsroute. Regelmatig komen

De Toyota C-HR is rijklaar vanaf € 25.250,-

er fietsers langs die met belangstelling ‘binnenblieken’. “Als we buiten zijn, roepen

Val op en wow iedereen met het door diamant geïnspireerde design, de elegante details en innovatieve technologie van de Toyota C-HR.
Een auto met rijgedrag waarop u kunt vertrouwen. Stuurt nauwkeurig en rijdt responsief, wat zorgt voor een cross-over die net zo prettig
voelt als een dynamische hatchback. Waan u in een high tech, maar comfortabele cockpit. Via het centrale 8-inch touchscreen bedient u
het nieuwste Toyota Touch® 2 multimedia-systeem, de automatische airconditioning en de sfeerverlichting.

mensen hoe mooi ze het huis vinden. Sommige mensen picknicken zelfs in onze

Kom bij ons langs voor een uitgebreide proefrit of ontdek hem op josvanboxtel.nl/c-hr!

Het ontbijt is elke ochtend een geluksmoment. Het licht valt dan namelijk

Gemiddeld brandstofverbruik 3,8 L /100km (26,3 km/L) tot 6,3 L 100 km (15,9 km/L) , CO2 86-144 gr/km.
* Afgebeeld Toyota C-HR. 1.8 Hybrid Bi-Tone rijklaar vanaf € 36.260,- Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

Jos van Boxtel

Middelrode, Haﬀertsestraat 21, 073-5032911 | ’s-Hertogenbosch, Hervensebaan 11, 073-6496633 | Oss, Longobardenweg 21, 0412-643355
www.josvanboxtel.nl

voortuin. Positieve reacties zijn altijd leuk om te horen.”

prachtig de keuken binnen. “Dat is heerlijk wakker worden”, zwijmelt Miriam. Hoe
graag ze er ook wonen, het geluk van Jan en Miriam hangt niet af van hun huis.
“In de periode waarin we in de keet woonden, waren we net zo gelukkig. We
hebben niet veel nodig.”
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Gruts

krachtpatser

EEN
MET BRAINPOWER

“Het zal misschien raar klinken”, zegt Fabbio Hu (23) nadat hij in zijn
eentje 180 kilo van de grond heeft getild. “Maar ik was vroeger eigenlijk
best lui.” Dat is nu wel anders. Na krap twee jaar powerlifting scoort hij
al op internationaal niveau en tegelijk lijkt hij zonder tegenwind door de
allermoeilijkste universitaire studie te fietsen. “Als ik niet sport, studeer ik.”
Tekst Edwin Timmers Foto’s Andrea Tibosch
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SCHOENMAKERIJ SINDS 2012
TROTSE NIEUWE
SHIRTSPONSOR VAN BMC 1

Fabbio’s ouders runnen Chinees restaurant Paradijs in Berlicum. De ruimte bij de afhaalbalie

KRACHTTOER

ademt de sfeer van een huiskamer. Moeder serveert koffie en vader wandelt binnen voor

Onlangs werd hij negende op het WK

een praatje. Even later verschijnt Fabbio. Een keurig geklede, gespierde jongeman met een

powerliften voor studenten in Wit-

alerte oogopslag. “U heeft uw fiets niet op slot”, merkt hij op, wijzend naar het vehikel buiten.

Rusland. Eerder werd hij Nederlands
juniorenkampioen en derde op het

IJZERSTERK

West-EK in Italië. Graag demonstreert

Vanaf zijn zestiende werkt hij bijna elk weekend in de keuken van het restaurant. Deze dag

Fabbio wat powerliften, specifiek de

begint hij wat later, want hij had een afspraak bij de notaris. De Delftse Studenten Kracht

deadlift, inhoudt. Dennis Horsten van

Vereniging (DSKV) IJzersterk waar hij powerlift, is nu officieel een vereniging, met Fabbio als

sportschool Ready4More smult zichtbaar

secretaris. “We hebben veel hooggeplaatste atleten, allemaal technische studenten, wat een

van de tips en tactieken die Fabbio hem

voordeel is: we plannen en berekenen alles.”

tijdens de krachttoer vertelt. Dennis kijkt
bewonderend toe: “Je moet zeker veel

HET ROER OM

trainen en goed eten om zover te komen?”

Hij traint vier keer per week, de resterende tijd besteedt hij aan de masteropleiding Space

Fabbio lacht. “Goed eten doe ik bij mijn

Flight & Space Engineering aan de Technische Universiteit in Delft. Waarom deze studie?

ouders in het restaurant.”

“Ik vond Star Wars wel leuk als kind”, antwoord hij met een brede grijns. Het gymnasium
kostte hem aardig wat kruim, onder andere omdat hij veel gamede. Het dreef zijn ouders tot

HANDGEBAREN

wanhoop. Nadat hij zakte, ging het roer om. “Ik stopte met gamen, omdat ik iets wou doen

De krachtpatser met brainpower richt zich

met mijn leven. Gaandeweg begon ik studeren leuk te vinden.”

op de toekomst, maar vergeet niet wie
hem op de rit hebben gezet. Fabbio: “Mijn

SORRY MAM

vader en ik werken in de keuken zonder

In Delft maakte hij twee jaar geleden kennis met krachtsport. Hij bleek talent te hebben.

veel tegen elkaar te zeggen. Een paar

“Momenteel sport ik net zo intensief als ik indertijd computergames speelde.” Er ligt een

handgebaren zijn vaak voldoende. Ik leid

glorieuze wetenschappelijke carrière voor hem in het verschiet. Ooit moet hij kiezen. Wil hij

nu twee jongens op voor het werk in de

een carrière in de sport of in de wetenschap? Hij werpt een snelle verontschuldigende blik

keuken. Zoals mijn vader het mij leerde,

op zijn moeder die naast hem zit. “Sorry mam, “zegt hij en dan beslist: “Ik wil niet mijn hele

leer ik het hen.”

leven aan de wetenschap besteden. Idealiter kies ik voor de sport.”
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Jonge mensen, grote dromen
Om Ravi een klein zetje in de rug te geven, mocht hij
een dagje meelopen met Otto, Stijn en Richard van
MBG, waar ze aan de lopende band films maken. Al bij
binnenkomst zet Ravi zijn zakelijke gezicht op. De show
gaat altijd door, dus voordat de professionele camera’s
draaien, filmt Ravi snel een stukje van het bedrijfspand
voor zijn vlog. De crew van MBG heeft al een complete
opstelling voor hem klaarstaan. Ravi wil graag leren hoe
je filmt voor een zogenaamd ‘greenscreen’, een groene
achtergrond waar je later met je computer van alles op
kunt laten verschijnen.

‘Ravi heeft intussen
speciaal voor de film
zijn zwemkleren
aangetrokken’

Miami
Parijs
VAN

NAAR
IN DRIE MINUTEN

Als je een paar jaar geleden aan een kind vroeg wat zijn grootste droom was, dan
was de kans groot dat hij televisiepresentator wilde worden. Maar tegenwoordig
is tv helemaal uit. Je hebt als tiener tegenwoordig pas écht iets bereikt als je een

succesvolle ‘Youtuber’ bent. Ravi van Doorn (11) uit Middelrode droomt daar ook van.
Tekst Stijn van Nuland Foto’s Claartje ten Have
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Richard, Otto, Stijn en voor hen Ravi

WAAROM IS DAT DOEK NOU GROEN EN NIET
BLAUW OF ROOD?
Stijn: “Je kunt eigenlijk elke kleur als achtergrond
gebruiken, zolang hij niet óók op de persoon voor het
scherm zichtbaar is. Later selecteer je die kleur en dan
zet je er op de pc iets anders op die plek. Als jouw arm
dezelfde kleur heeft als het doek, verdwijnt die dus
ineens in de achtergrond.”
EN WAAROM HEB JE ER ZOVEEL LAMPEN VOOR
NODIG?
Otto: “Ten eerste willen we de achtergrond zo egaal
mogelijk maken, zodat je geen vertekeningen krijgt.
En daarnaast moet de persoon vóór het scherm ook
goed uitgelicht zijn, anders krijg je geen mooi plaatje op
beeld.”
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WAT VOOR OPLEIDING MOET JE EIGENLIJK HEBBEN OM
HIER TE KOMEN WERKEN?
Richard: “Je kunt bijvoorbeeld naar het Grafisch Lyceum in
Eindhoven, of naar de filmacademie in Amsterdam. Maar eerst
moet je een goede middelbare school uitkiezen. Dat is ook heel
belangrijk!”
Otto vertelt dat er heel veel verschillende mensen bij het bedrijf
werken: “Mensen voor het licht en geluid, voor het filmen, voor
de productie, noem het maar op! We hebben weleens een film
gemaakt met 55 mensen!”
Ravi heeft intussen speciaal voor de film zijn zwemkleren
aangetrokken. Hij haalt allerlei halsbrekende toeren uit voor het
groene scherm. In drie minuten tijd vliegt hij van Miami Beach
naar Parijs en weer terug naar Nederland. Stijn legt Ravi op een
ladekastje met wieltjes. “Als we de camera nou goed neerzetten
en ik dit kastje een flinke zet geef, dan lijkt het net of je door het
beeld zwemt!” Na alle acrobatische taferelen is het tijd voor het
bewerken van het filmpje.
WAT HEB JE ALLEMAAL NODIG VOOR HET BEWERKEN VAN
ZO’N FILMPJE?
Richard: “Allereerst hebben we een programma nodig dat
het groene scherm verandert in een leuk plaatje. Daarnaast
gebruiken we een programma om het filmpje te knippen en
te plakken, zodat het een mooi lopend geheel wordt. En soms
nemen we dan ook nog met een microfoon apart geluid op, dat
we dat onder het filmpje monteren.”
Terwijl de hele crew in de keuken koffie staat te drinken, horen
we Ravi als een ware voice-over zijn tekst inspreken: “Willen jullie
meer van dit soort filmpjes zien? Abonneer dan effe op mijn
kanaal en doe een blauw duimpje omhoog. Dat zou tof zijn!”
“Hij is echt vet geworden”, zegt Ravi als hij het eindresultaat
ziet. Je kunt het filmpje bewonderen op Ravi’s YouTube-kanaal:
Gewoon Rafkuh.
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Eenzame

KERST

Zodra de Sint het land uit is, begint het. Kerstballen van zolder, lampjes in de tuin.

Facebook puilt uit van de foto’s van opgetuigde kerstbomen. En je kunt er donder op
zeggen dat er op De Dagen Zelf weer een heleboel sjiek gedekte tafels en culinaire
hoogstandjes voorbij komen. Je zult the most wonderful time of the year maar in je uppie
doorbrengen. Zit je daar, kijkend op Facebook, heel alleen kerstfeest te vieren.
Tekst Laura van der Burgt Foto’s Jasper Loeffen en Claartje ten Have

Kerstavond, 2010. Ik woonde net twee maanden op camping De Hooghe Heide. De
kinderen waren bij hun vader, dus ik moest mezelf vermaken. “Kom maar bij ons hoor”,
zeiden mijn ouders. Tante Jo kwam ook en dan konden we met zijn vieren gezellig naar de
avondmis. Ook bij mijn zus was ik van harte welkom. Ze zouden met een ander stel gaan
Risken en ik mocht er gerust bij komen zitten. Laat maar, dacht ik. Ik blijf lekker alleen
in mijn witte vakantiehuis, niks mis mee. Ik haalde goede wijn, lekkere hapjes en stak de
kaarsen aan. Ik zette de tv op All You Need Is Love, want dat keek ik altijd met kerst. En toen
ging het mis. Terwijl mijn kinderen kerstcadeautjes uitpakten, mijn ouders met tante Jo in de
kerk zaten en mijn zus haar eerste potje won, zat ik in mijn eentje te huilen op een bank die
niet eens van mij was.
DATUMPRIKKER
Ruud van den Akker snapt mijn zielige kerstgevoel wel. Omdat zijn vriendin Ellen
Steenbergen werkt als kok, brengt hij menig avondje alleen door. “Doordeweeks vind ik dat
niet zo’n punt, maar met kerst vind ik het echt niet leuk.” Thuis gaan zitten kniezen doet

Mariëlle van de Ven en Hans Pernet

hij echter niet. “Twee jaar geleden ging ik gewoon in mijn eentje met mijn schoonfamilie
op wintersport. Supergezellig, maar het was niet hetzelfde natuurlijk. Gelukkig kwam Ellen
later na.” Ruud zorgt er ook in het weekend wel voor dat hij niet te veel alleen is. “Als je niks
onderneemt, gebeurt er niets. Ik gooi dus regelmatig een voorzetje in de Whatsapp-groep
van onze vrienden.” Hij ergert zich weleens aan de moeite die het kost om de hele groep bij
elkaar te krijgen. “Ik snap het best hoor, de meesten hebben kinderen, wij niet. Maar als ik
dan wéér zo’n datumprikker moet invullen voor een avondje kroeg, denk ik weleens: waar is
het spontane gebleven?”

‘Je eenzaam voelen is niet erg.
Zulke momenten heeft iedereen.
Ze horen bij het leven’
ALLEEN BINNENKOMEN
Spontaan is de actie van Mariëlle van de Ven juist wel - ze organiseert samen met haar
partner Hans Pernet etentjes voor de alleenstaanden uit de buurt. Aanleiding was het
overlijden van de buurman enkele jaren geleden, waarna zijn vrouw alleen achterbleef.
“Bij ons in d’n Onderstal zie je elkaar nauwelijks buiten op winterse avonden. Ik vind koken
leuk, dus ik besloot een diner in elkaar te draaien voor alle ‘solisten’ in de wijk”, vertelt ze.
“De eerste avond was hartstikke gezellig, sindsdien organiseren we twee keer per jaar
iets. Mensen vinden het leuk om aan te schuiven, het voelt echt niet als liefdadigheid.
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Ruud van den Akker
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Als lotgenoten begrijpen ze elkaar; zoals dat
nare gevoel als je voor het eerst weer ergens
alleen naartoe moet. We proosten altijd op
de overledenen. Het zou mooi zijn als meer
mensen zoiets doen in hun eigen buurt of
straat.”

‘Ik ken een oude
vrouw die al haar
levenskracht verloor
toen haar laatste
vriendin overleed’

DRIE VRIENDEN
Inge van Bezouw vindt juist het alleen

Inge van Bezouw

‘Ik ken wel
veel mensen,
maar ik heb
met weinigen
echt een band’

thuiskomen het vervelendst van alleen zijn.

WELTERUSTEN

“Overdag werk ik bij Hint & Tint in de Den

Ger Jan erkent wel dat ouderen het lastiger

Bosch en ik doe vrijwilligerswerk in Berlerode.

hebben dan jongeren: “Rond je tachtigste zijn

Ik zit op dansles, breng de BaMi rond en

veel van je dierbaren simpelweg overleden en

onderneem van alles. Maar als ik dan ’s avonds

door je fysieke achteruitgang kom je minder

mijn appartement weer binnenstap, voel ik me

gemakkelijk de deur uit. Houd dan maar eens

rot”, vertelt ze. Inge woont in de woongroep

een sociaal leven gaande. Ik ken een oude

van Cello aan het Schuurkerkpad. Alleen is ze

vrouw die al haar levenskracht verloor toen

daar dus eigenlijk niet, maar toch voelt ze zich

haar laatste vriendin overleed. Daar had ik echt

soms eenzaam. “Ik ken wel veel mensen, maar

mee te doen.”

ik heb met weinigen echt een band. Hier in
huis hebben we allemaal een beperking, dat

En toch: (zelf)medelijden helpt niet, benadrukt

maakt het extra lastig om een vriendschap op

Ger Jan. “Als je meer aanspraak wilt, moet je

te bouwen.”

je mond opentrekken en zélf in actie komen.
Zo rond je zestigste moet je doelbewust gaan

Ger Jan Bömer zit in een werkgroep die iets wil

bouwen aan je netwerk, beperk je niet tot

doen aan eenzaamheid onder dorpsgenoten.

mensen van je eigen leeftijd! Groet mensen

Als hulpverlener ontwikkelde hij er lang geleden

op straat, vraag eens iemand op de koffie en

al een antenne voor. Zelf kent hij het gevoel

nodig jezelf uit als je denkt dat iemand wel

ook. “Toen ik depressief was, voelde ik me vaak

wat aanspraak kan gebruiken. Die boodschap

in de steek gelaten of onbegrepen. Dat is niet

dragen we met de hele werkgroep uit.” Ook

leuk, nee. Maar het is ook niet zielig. Zulke

Inge kwam in actie. “Ik had er zo’n hekel aan

momenten horen bij het leven. Iedereen komt

om alleen te gaan slapen. Dat heb ik na lang

ze tegen.” Ger Jan snapt niet waarom we er niet

aarzelen verteld tegen de begeleiding. Nu

eerlijker over zijn. “Al die mensen die vrienden

komen ze me elke avond even welterusten

met je willen worden op Facebook - ik word er

wensen. Dat is fijn.”

doodmoe van. Dat zijn helemaal geen vrienden!
Dat zijn kennissen, hooguit. Echte vrienden heb

Meer weten over werkgroep Samen Tegen

je misschien drie. Meer heb je er niet nodig.”

Eenzaamheid? www.bintwelzijn.nl

Ger Jan Bömer
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Advertorial

AKTIE TOT 1 JANUARI
10 WORSTENBROODJES
VOOR €10.00
&

4 HELE BRODEN NAAR KEUZE
VOOR €8.25

GA VOOR ONZE KERST, OUD- EN NIEUWLIJSTEN
NAAR ONZE SITE
WWW.BAKKERIJKOUWENBERG.NL
Bezorgservice Berlicum / Middelrode
Bel of app Angelique van Ewijk: (06) 209 796 21

ge zonde leefstijl'

‘ZONDER BETUTTELING
NAAR EEN

“Dorpse kleinschaligheid en gezelligheid met een
persoonlijke en professionele aanpak. Dat maakt onze
sportschool uniek”, zeggen Dennis Horsten en Sabine
Horsten-Tielemans over sportschool Ready4more.

IEDEREEN IS WELKOM

Tekst Nieke van Broekhoven Foto Andrea Tibosch

gemak voelen. “Hier staat iemand van

Iedereen wordt vanaf de proefperiode
begeleid. Daarna kunnen mensen, zonder
verplichtingen, beslissen of ze blijven. Bij
Ready4More moet iedereen zich op zijn
zeventig naast een dertiger. Ze helpen

Dennis en Sabine Horsten-Tielemans

naar een sportschool te gaan. Mensen

elkaar. Als je liever alleen sport met soms

delen hun passie voor sport. Ze

voelen zich niet slank of gedreven

wat hulp, geen probleem. Ook mensen

ontmoetten elkaar zelfs op een

genoeg of hebben te weinig tijd. Daarom

met een handicap kunnen hier sporten”,

sportschool. Wanneer Dennis zijn baan

kijken wij naar het individu.” Dennis vult

aldus Dennis. “Ik ben slechthorend en

verliest, besluit hij om voor zichzelf te

aan dat iedereen een andere aanpak

geloof niet in beperkingen. Dat wordt

beginnen. Binnen drie maanden openen

nodig heeft met een ander trainings-

het pas als je dat zelf vindt. Daarom

Dennis en Sabine een eigen sportschool

en voedingsschema. “We noemen dit

betuttelen we niet. Dat doen andere

in ‘zijn’ dorp. Inmiddels bestaat de

‘lifestyling’. Samen werken we aan doelen

mensen vaak al genoeg. We helpen,

sportschool twee jaar. “Al ons personeel

en kijken we naar het totaalplaatje. Hoe

maar laten het iedereen zelf doen. We

komt uit het dorp”, vertelt Dennis.

kan sporten gecombineerd worden

verwelkomen iedere nieuwe klant met

“Hierdoor ontstaat een hele gezellige,

met werk en gezin? Eet je voedzaam en

open armen, maar waarborgen altijd onze

lokale sfeer. Aandacht voor mensen

regelmatig, slaap je genoeg? Allemaal

kleinschaligheid en persoonlijke aanpak.”

vinden wij heel belangrijk.”

factoren die meespelen bij afvallen en

Wie eens kennis wil maken; de hele maand

fitter worden. Maar het moet vooral

januari 2017 sporten potentiële, nieuwe

GROTE STAP

leuk zijn. We bieden dan ook een breed

klanten gratis.

“Een lage drempel is belangrijk”, zegt

scala aan groepslessen, gegeven door

Sabine. “Het kan een grote stap zijn om

professionele instructeurs.”

Ready4More

|

Kerkwijk 85 (naast de Agri) 5258 KB Berlicum

|

073-8518755

|

So...are you Ready4More?

info@ready4more.nl

|

www.ready4more.nl
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Gespot
Sassenheimseweg
donderdag 13 oktober, 13:11 uur
Tekst Erwin Frunt Foto Edith Verhoeven

Schuif jij bij mij aan?
Ook in de winter kun je gezellig aanschuiven bij mij
thuis. Iedere eerste en laatste vrijdag van de maand
kook ik een 3-gangenmenu, voor €25,- pp.

Zal ik voor
je koken?

Heerlijk thuis eten met vrienden in
een informele sfeer of een feestelijke
borrel voor je gasten, Achter ’t
Fornuis kent het recept voor een
geslaagde partij.

Kijk voor meer informatie of de
seizoensgerechten op onze website.

Met stevige passen loopt mevrouw Hubers ons tegemoet. Van een afstandje schatten we

Vanmiddag gaat mevrouw Hubers

haar eind zestig, maar ze blijkt toch al zesenzeventig te zijn. “Ik heb zojuist mijn fiets naar de

bij twee dames de haren kappen.

fietsenmaker gebracht”, vertelt ze. “Hij is al drieëntwintig jaar oud, maar kan nog prima opgelapt

We vragen of ze vroeger kapster

worden. Ik gebruik hem als ik mijn vrijwilligerswerk ga doen bij het bejaardenhuis. Ik heb ook

is geweest. “Nee dat niet. Gewoon

een elektrische fiets, maar die worden regelmatig gestolen hier in Berlicum.”

doen, dan gaat het meestal goed”,
glimlacht ze. Als we vragen wat

De montere dame maakt haar dagen vooral vol met vrijwilligerswerk. Van het verzorgen

haar jong houdt, denkt ze even na.

van maaltijden bij het bejaardenhuis en het begeleiden van activiteiten tot uitstapjes met

“Het beste is om bezig te zijn en in

de scootmobiel club. “Dan neem ik wel mijn elektrische fiets hoor. Dat fietst toch fijner.” Op

beweging te blijven.” Dat gaat deze

serieuze toon voegt ze eraan toe dat er echt een gebrek is aan vrijwilligers en dat nieuwe

dame zeker lukken. Met of zonder

aanwas zeker welkom is. “Het is echt genieten om mensen te helpen. Zolang ik het kan, blijf ik

elektrische fiets.

het doen.”

073-503 2452 I 06-53641213 I info@achter-het-fornuis.nl I www.achter-het-fornuis.nl
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Weet wat u doet
bij pijn aan u voet!
het onderzoeken en
behandelen van voetklachten
Voor

en pijn aan de enkels,
knieën,
heupen of rug kunt u terecht bij de

podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend
specialist op het gebied van de
voet.

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

Nu is van u.

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.

Vive
wen nt
st u
fijne
feest
en e dagen
en
gelu
kkig
2017
!

