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VIER DE KERST MET BAMI
Het lokale matglanzende tijdschrift waarin u nu bladert veraangenaamde 

reeds drie kerstperiodes van menig dorpsgenoot. Binnenkort viert u de 
vierde kerst met BaMi. De redactie wenst u fijne feestdagen en hoopt dat 

u uw verhalen via ons wilt blijven delen met alle andere inwoners van  
        Middelrode en Berlicum.  

TOETJE vooraf 

Improvisatiekunst
Enkele dagen voor de deadline wijzigde de redactie 

noodgedwongen haar plannen. Plots moest 

redacteur Erwin Frunt over op een ander thema 

voor de portrettenserie. Hoe wonderlijk is zijn 

keuze voor het thema honden en hun bezitters – de 

trouwe viervoeter is namelijk niet zijn ding. Het was 

spannend, maar kwam goed: “Hier en daar een hapje 

van een pup en een hond die wel erg intiem werd. 

Verder liep alles op rolletjes.”   

NOG MOOIER
De redactie deed het goed de 

afgelopen maanden. Recent was 
fotograaf Teis Albers een van de drie winnaars van de maandelijkse 
Fine Art Photo Challenge van 
monitorproducent EIZO. De 

prijs betrof een masterclass van topfotograaf Rahi Rezvani. Dit kan niets anders betekenen dan dat hij nog beter wordt. En dus de BaMi 
nog mooier.

Prettige feestdagen
en een

gelukkig 2018
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TOETJE vooraf 

Oogverblindend  
Redactielid Laura van der Burgt is een begenadigd auteur 

en mediageniek tegelijk. Het gemak waarmee ze op televisie 

over haar boek Oogwenk vertelde, was overrompelend. Ze 

schreef het in samenwerking met Paul Trossèl en zijn vrouw. 

Paul is sinds 2008 na een hersenstaminfarct veroordeeld 

tot communicatie middels het wenken van zijn ogen. Op 21 

september was Laura met Paul live te gast bij RTL Late Night 

met Umberto Tan. De trotse redactie toastte die avond op het 

verschijnen van BaMi 15 onder toezicht van Laura op de tv in      

                     Den Durpsherd.

NISA Travels
In de rubriek Wereldreis in BaMi 15 vertelden Niels en Sabrine 

over hun aanstaande reis voor onbepaalde tijd. Drie maanden 

geleden startten ze hun Santana en reden Berlicum uit. Op het 

moment van dit schrijven bivakkeren ze in Mali, op ruim 6.500 

kilometer van huis, en eten er bananen vers van de boom. 

Onder de naam NISA Travels posten ze regelmatig over hun trip. 

Uit de foto’s bij de berichten zien we gelukkig nog steeds hun 

gezichten stralen.

POWERVROUW
Een jonge kerel liep opvallend uitgelaten door de Agri met de cover van BaMi 15 

in zijn handen. Er zijn er meer die wat in Danique Schutjens zien. Haar huidige 

werkgever – de supermarktketen van Frits – bespeurde potentie en bood haar een 

opleiding tot retailmanager aan. Ze poseerde voor het eerst voor de camera van 

Edith Verhoeven en geeft toe dat ook dat naar meer 

smaakt. Modellenwerk wellicht? Doodgemoedereerd 

geeft ze te kennen dat ze dat best aandurft. BaMi is alweer

 een powervrouw rijker.    

FESTIVALKOORTS
John de Bever is een grote favoriet van het nationale damesvoet-

balelftal. Concurrentie hoeft hij niet te duchten. Toch zijn er meer 

lokale stemkunstenaars die op de spotlights azen. Het Volkelse 

totaalfestival Festyland, waar toch zo’n 28.000 bezoekers op 

afkwamen, had twee bands met een hoog BaMi-gehalte: RUM en 

Projectmanager. In laatstgenoemde band zingt redactielid Edwin 

Timmers zijn zelfgepende liedjes.  



   ‘Op dat moment 
zag ik er  geen         
      kwaad in’

‘Die twee heb 
ik gered van de 

slacht’

‘Soms moet je 
een beetje streng 

zijn’



  ‘Ik ben een soort wandelend      straattheater’

* op de cover Nelleke Swanenberg – de Laat 

   foto door Andrea Tibosch
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Een mooi tijdsbeeld van je zoon of dochter!
Gefotografeerd in subtiel licht, gewoon bij jou thuis.

Een fotoshoot boeken? 
Stuur een e-mail naar info@graphik.nl 
of bel Teis Albers op 06 280 66 253.

Kijk voor meer info op www.graphik.nl
Creatieve ontwerpstudio in Berlicum.

laat een portret maken!

150,-

073 - 613 19 19
www.nl-wonen.nl

Heeft u plannen om te verkopen of kopen? Ik, Mark 
Nieuwenhoven, (dorpsgenoot en betrokken makelaar) 
weet wat er speelt in Berlicum. Met het NL Wonen team 
zet ik onze jarenlange kennis en expertise en ons lokale 
netwerk in voor een succesvolle bemiddeling.

Éc ht thuis in Berlicum.

Bel mij vrijblijvend om te 
weten wat u in handen heeft. 

06 11 35 86 1106 11 35 86 11



bami I 9

COLOFON
BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners van 

Balkum en Mirroi. Het wordt vier keer per jaar huis aan huis 

verspreid en is ook te lezen op www.bami-magazine.nl. Niets 

uit dit blad mag worden overgenomen zonder schriftelijke 

toestemming vooraf van de makers. Aan deze uitgave kun je 

geen rechten ontlenen.

BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE

Teis Albers, Nieke van Broekhoven, Rita Dekkers,  

Nanneke van Drunen, Annette Francois, Esmée Franken, Erwin Frunt, 

Tom Grosfeld, Claartje ten Have, Bart van de Hulsbeek

, Stijn van Nuland, Marenna van Reijsen, Jochen Schoofs , Andrea 

Tibosch, Edwin Timmers,  Donna van de Ven, Edith Verhoeven,

Yvonne Wesling, Marlie van Zoggel

Ideeën of opmerkingen zijn welkom!  

Mail ze naar redactie@bami-magazine.nl of deel ze op Facebook.

ONTWERP EN OPMAAK

Anouk van Cauter (art direction), Nikki van Esch, 

BigBird Creative Studio, Teis Albers, Sven Spierings, Steven Nolten.

SOCIAL MEDIA
Marlie van Zoggel

DRUKWERK
Graphic in Mind 

OPLAGE
4.500

ADVERTENTIES

Wil je adverteren in BaMi? Neem dan contact op met  

Willy Bouwman, 

(06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl.

BEZORGING

Heb je BaMi niet ontvangen of wil je bezorger worden?  

Mail dan met Hans van Breugel,  

bezorging@bami-magazine.nl.

LOSSE VERKOOP

Losse nummers kosten € 2,50 en zijn te koop bij  

Mieke Wijgergangs, 

Mercuriusplein 55, Berlicum

CORRESPONDENTIEADRES 
BaMi Magazine

Mercuriusplein 80, 5258 AW Berlicum 

Wa zedde gij?
Iemand niet kunnen verstaan. Dit kan allerlei redenen 
hebben: ouderdom, simpelweg niet luisteren, gedachten 
die ergens anders zijn of het gewoon echt niet verstaan. Ik 
ben een redelijk nieuwe Balkummer die volgens mij goed 
ingeburgerd is. Ik vind het prachtig dat het dialect hier 
hoog in het vaandel staat. Trots zijn op je afkomst is een 
groot goed. Daarbij klinkt het ook heel gezellig. 

Aangezien mijn vriend een echte ‘local’ is, wilde ik me 
het accent en dialect natuurlijk al snel eigen maken. 
Helaas is het praten tot op heden niet gelukt. Als import 
van boven de rivieren of de sloot (zoals velen het in het 
zonnige zuiden noemen) kan ik best wat accenten nadoen, 
maar Brabants en specifiek het Balkums en Mirrois lukt 
me echt niet. Natuurlijk heb ik inmiddels wel uitspraken 
zoals ‘ik zoek het niet’ (onbegrijpelijk in het begin) in mijn 
woordenschat opgenomen. Maar wanneer ik een poging 
tot dialect praten doe, wordt er hard, doch vertederd 
gelachen door familie en vrienden hier. 

Toch wil ik graag een 
misverstand uit de weg 
helpen: ofschoon ik ze 
niet spreek, versta ik 
de plaatselijke dialecten 
wel. En daar ben ik 
trots op aangezien ik 
mijn boven-rivierse 
vrienden vaak met grote 
vraagtekens boven 
hun hoofd zie luisteren 
als ze hier zijn. Dus, 
lieve Balkummers en 
Mirroianen, als ik jullie 
soms niet versta is dat 
niet omdat ik het mooie 

dialect niet begrijp, maar gewoon omdat ik vroeger (en 
nog steeds) te veel harde muziek gedraaid heb, waardoor 
ik af en toe hartstikke doof ben. Of even met mijn 
gedachten ergens anders zit.  
      Maar blijf vooral praten zoals je altijd doet. Wie wit  
       praot ik daordur oit ok wel vloeiend Balkums.  

         Nieke van Broekhoven
            Redacteur
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Advertorial

Fleets B.V.  |  Kerkwijk 92  |  5258 KD Berlicum  |  06 83 53 22 60  |  info@fleets.nl  |  www.fleets.nl

“Er zijn enorm veel mogelijkheden als het gaat om de aanschaf of lease van zakelijke auto’s”, 

vertelt Marijn. “In de wirwar van aanbieders en mogelijkheden adviseer ik ondernemers, 

zodat ze tot de beste keuze komen. Daarbij probeer ik tijd en geld te besparen voor de 

ondernemer.” 

EEN KWART EEUW KENNIS

Vijfentwintig jaar geleden startte Marijn zijn carrière. Door de jaren heen werkte hij voor 

diverse leasemaatschappijen en autobedrijven in commerciële functies. Hier leerde hij 

alle facetten van het vak kennen. Zo goed zelfs dat hij in 2012 besloot om voor zichzelf te 

beginnen. Fleets, de naam bedacht zijn vrouw Natasja, was een feit. 

BESPAREN EN ONTZORGEN

Fleets helpt bedrijven in de doolhof van mobiliteit. “Voor bedrijven met een groot 

wagenpark doe ik de onderhandelingen en maak ik afspraken met leveranciers. Mede door 

mijn grote netwerk en ervaring weet ik grote besparingen te realiseren. Zo verdien ik mezelf 

terug”, legt Marijn uit. “Voor de kleinere 

bedrijven ben ik vooral de adviseur die de 

klant ontzorgt en de weg weet in de wereld 

van mobiliteit.” 

MOBILITEIT EN DE TOEKOMST

“In de nabije toekomst zal er veel veranderen 

op zijn werkterrein. Denk aan elektrische 

auto’s en het delen van vervoersmiddelen. 

Marijn: “Door goed op de hoogte te blijven 

van de laatste ontwikkelingen kan ik mijn 

klanten goed blijven adviseren. Daarnaast 

maakt dat mijn vak ook juist leuk, het 

onpartijdig adviseren van bedrijven, van 

éénpitter tot multinational.”  

Goed advies helpt ondernemers verder. Als het gaat om advies op het gebied van mobiliteit 
staat Marijn Steenbergen van Fleets voor ondernemers klaar. Of je nou zzp’er bent of een 
wagenpark hebt van meer dan honderd voertuigen, Marijn adviseert, helpt en bespaart. 

Tekst Erwin Frunt  Foto Edith Verhoeven

OP HET GEBIED VAN 
MOBILITEIT

Onafhankelijk advies
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‘MET mauwen 
KOM JE NIET 

VERDER’
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50 tinten grijs

Tekst Nieke van Broekhoven  Foto’s Edith Verhoeven, Gerda Venrooij

Ze ontmoetten elkaar na de oorlog, allebei werkend bij Jansen-de Wit in Schijndel. De 

Balkumse Toon als onderhoudsmonteur en de Dintherse Gerda op de productielijn. “Hij 

kreeg mij eerder in het oog dan ik hem. Via de jongens op de werkplaats stuurde hij me de 

groetjes en vroeg hij of hij eens mocht komen buurten. Ik liep niet zo hard van stapel. Maar 

ik vond hem wel aardig dus kwam hij af en toe thuis langs. Alleen in het weekend mochten 

we ergens heen. Maar altijd voor het donker binnen. De eerste jaren was er weinig tijd voor 

leuke dingen. We waren gewoon nooit vrij. Alleen tijdens de kermis en dat vierden we! Ik 

ging altijd samen met mijn zus ’s middags dansen, wat later matineeën werd genoemd. Toon 

bleef thuis want hij kon echt niet dansen”, lacht Gerda. 

  

DAGEN TELLEN

Aangezien er in de oorlog veel kapotgeschoten was in Berlicum konden Toon en Gerda niet 

meteen trouwen en samenwonen. Ze trokken in bij Toon’s vader Hannes, in het ouderlijk 

huis. Toons moeder was jong gestorven. ”Onze verkeringstijd duurde drie jaar. Best lang 

voor die tijd. Er stond maar één ledikant bij Hannes thuis. Tja, dan weet je het natuurlijk 

wel. We moesten wel goed opletten dat ik niet in verwachting raakte. Dus altijd goed de 

dagen tellen en voor de kerkdeur dicht ging, snel wegwezen!’’ Uiteindelijk trouwden ze in de 

Dintherse kerk. “Na ons trouwen stopte ik, na tien jaar, met werken. Zo hoorde dat toen. De 

man moest de kost verdienen en dat vond ik prima.” In het ouderlijk huis van Toon werd hun 

Hun briljanten huwelijk vierden Gerda (91) en Toon Venrooij nog samen. 

Een week later op Vaderdag stierf hij op vierennegentig jarige leeftijd 

rustig in zijn slaap. Gerda gaat zonder hem kranig verder. “Ik probeer 

Toon in te halen en daarna ons pap die achtennegentig werd.”

eerste kind geboren. Toen Hannes naar 

het bejaardentehuis ging werd het huis 

verkocht. Vervolgens gingen ze eigenlijk 

pas echt samenwonen aan de Sassenhe-

imseweg, waar nog twee kinderen werden 

geboren. Na zes jaar verhuisden ze naar 

het huis waar Gerda nu nog woont. Daar 

maakte een vierde spruit het gezin com-

pleet.

NOOIT OP VAKANTIE

Het gezin Venrooij leidde een fijn en rustig 

leven. Reizen deden ze niet. Hier speelde 

een oorlogservaring van Toon mee, die 

lang ondergedoken zat, omdat hij verplicht 

werd te werken in Duitsland. Op een mid-

dag stond hij buiten te plassen toen er net 

een bombardement uitbrak. Hier schrok hij 

zo van dat het hem altijd gehinderd heeft 

om in het bijzijn van anderen te plassen. 

Dit is natuurlijk lastig op mannentoiletten. 

Dit weerhield hem en zijn gezin ervan om 

eropuit te gaan. “Geen probleem”, zegt 

Gerda. “Het was gewoon zo. We waren snel 

tevreden.” 

  

‘Toon zei niet veel,
  maar hij was er gewoon altijd’



DE KLEINE BEER: BENIEUWD NAAR MORGEN

KINDEROPVANG: ZEKERHEID & FLEXIBILITEIT

OPENDAGEN OP 22, 23 & 24 MAART 2017

INFORMATIE

Jennie Tasseron
Kindercentrum ’t Kasteeltje

Juliët Bender
OBS De Kleine Beer

073-6841160 073-5038020

info@t-kasteeltje.nl info@dekleinebeer.nl
www.t-kasteeltje.nl www.dekleinebeer.nl

BASISSCHOOL & KINDEROPVANG 0-13 JAAR
Ons kindcentrum biedt alles wat uw kind nodig heeft
om zich verder te ontwikkelen in voorbereiding op
morgen! We delen de visie dat met aandacht voor
de ontwikkeling van het individuele kind, kinderen
verder uitgroeien tot nieuwsgierige, betrokken en
ondernemende jongeren. We leren kinderen op
een breinvriendelijke manier wat onmisbaar is

voor een toekomst die steeds blijft veranderen.
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“Ik heb wel altijd mijn hobby’s gehad. Nog steeds ben ik actief lid van de katholieke vrouwen-

bond die ik vijfenzestig jaar geleden mee oprichtte. Ook zit ik nog bij het vrouwenkoor, dat 

uit de bond ontstond.” Ondanks haar leeftijd sport Gerda nog bij de vrouwengym en werkt 

ze graag in de tuin.”  

Op zijn vijfenvijftigste eiste het zware werk zijn tol: Toon werd afgekeurd vanwege zijn rug en 

kwam thuis te zitten. Vervelend maar hij kon zo wel meer tijd besteden aan zijn kinderen en 

hobby’s, zoals lassen, schoen- en fietsreparatie en voetbalwedstrijden van BMC en BVV Den 

Bosch. 

HOGE PIJNGRENS

Het op jonge leeftijd verliezen van hun dochter en schoondochter viel het echtpaar zwaar. 

Gerda praat er open maar geëmotioneerd over. “Het was een zware tijd en het verlies van 

beide vrouwen een groot verdriet. Toch blijf ik positief en sterk. Ze schonken ons prachtige 

kleinkinderen waar zij in voortleven. We hebben onze dochter gelukkig vijftig jaar bij ons 

gehad. Ondanks deze tegenslagen moesten we door. Ik heb nog andere (schoon)kinderen 

en inmiddels negen kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Daar ben ik zo blij mee, dat 

ik het hen niet kan  aandoen om heel de tijd te treuren. Ik ben daarin hard voor mezelf, heb 

letterlijk en figuurlijk een hoge pijngrens.”

‘Na zo’n lange tijd samen word je een  
          verlengstuk van elkaar’

Ziek is Gerda eigenlijk nooit geweest. Toon wel. Hij was altijd een ziekenhuisklant. Hij dacht 

dat hij nooit ouder zou worden dan vijftig, maar werd vierennegentig. “Een gezegende 

leeftijd”, vindt Gerda. “Ik ben dankbaar dat we zevenenzestig jaar samen zijn geweest. Dat 

maken niet veel mensen mee. Ik mis hem vooral in huis. Hij zei niet veel meer, maar hij was 

er gewoon altijd. Na zo’n lange tijd word je een verlengstuk van elkaar. We waren veel langer 

samen dan alleen.  

Nu ik ouder word, verlies ik steeds meer mensen om mij heen en dat wordt elke keer  

moeilijker. Toch probeer ik Toon in te halen en daarna ons pap die achtennegentig werd. 

Maar, ik weet ook: als je een ‘negen’ voor je leeftijd hebt staan, zolang getrouwd bent  

geweest, (schoon) kinderen en (achter) kleinkinderen hebt die je nog veel ziet, dan mag je 

niet klagen. Met mauwen kom je niet verder. Het leven komt zoals het komt. Ik ben een 

tevreden mens.”
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Advertorial

CREATIEVE OPLOSSINGEN IN DRUKWERK

Dat hij graag oplossingen verkoopt, onderschrijft zijn vindingrijke 

inborst. Tijdens het gesprek ontpopt hij zich als een creatief denker, 

grossierend in pakkende oneliners die het brein prikkelen. “Ik ben 

een beginner”, zegt hij zomaar ineens. “Ik begin graag iets, zet het 

liefst iets in beweging, als een ideeëngenerator en -katalysator in 

één.”

Dan tovert Michael een ondeugend glimlachje om zijn mond. 

“Verhalen en anekdotes blijven vaak beter hangen bij klanten dan 

technische prietpraat. Om uit te leggen wat de rol van Graphic in 

Mind in de grafische industrie is, vertel ik graag het verhaal van de 

drukker en de prostituee. Benieuwd naar dit verhaal? Ik kom het 

graag vertellen.”

“Wij verkopen oplossingen”, vat Michael Swanenberg de 

kernactiviteit van Graphic in Mind samen. “Veel mensen benaderen 

mij, omdat ze een drukker zoeken, terwijl ze eigenlijk gewoon een 

mooi boek of perfect magazine uit willen geven. Elke uitgave heeft 

echter zijn eigen technische specificaties. Voor elk grafisch product 

is er een producent die het optimaal kan vervaardigen. Omdat wij 

de markt op ons duimpje kennen, krijg je zo altijd de beste prijs-

prestatieverhouding.”

Enige tijd geleden verplaatste Michael zijn bedrijf van Berlicum 

naar industrieterrein De Brand een paar kilometer verderop. In het 

pand aldaar deelt hij zijn voorliefde voor drukwerk met vijf andere 

grafische bedrijven. “Drukwerk is mijn ding. Ik denk de hele dag aan 

drukwerk, vandaar ook de naam Graphic in Mind.”

Graphic in Mind    |    De Grote Beer 10    |    5215 MP ’s-Hertogenbosch    |    info@graphicinmind.nl    |    ww.graphicinmind.nl 

        
IN DRUKWERK’

Bij de enorme kast met boeken, catalogi, magazines en ander fraai 

drukwerk is Michael Swanenberg van Graphic in Mind helemaal in zijn 

hum. Terwijl hij zijn doorwrochte verhaal vertelt, bouwt hij de tafel 

vol met voorbeelden. “Noem me gerust makelaar in drukwerk, een 

verbindende schakel tussen klant en producent.” 
Tekst Edwin Timmers  Foto Bart van de Hulsbeek

‘Makelaar
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 IN DE KEUKEN

Lekker dan

Tekst Tom Grosfeld  Foto’s Claartje ten Have

Lenna (12) kreeg op driejarige leeftijd te horen dat ze glutenallergie 

had. Hierdoor gedwongen gooiden haar ouders, Femke en Ad, het 

roer drastisch om in de keuken: het aanrecht werd verdeeld in twee 

gedeeltes. De linkerkant voor het ‘normale’ eten, de rechterkant voor 

het glutenvrije eten.

Een hermetische scheiding
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Daar bleef het niet bij. Lenna kreeg een 

eigen keukenkastje waar ze haar glutenvrije 

beleg in bewaart. Ook heeft ze een eigen 

rekje in de koelkast en gebruikt ze een 

eigen tosti-ijzer en oventje. Het is namelijk 

erg belangrijk dat ze niet per ongeluk gluten 

binnenkrijgt. Een hermetische scheiding 

tussen gluten en glutenvrij eten is nodig. 

Femke en Ad koken er ondertussen op 

los. Femke: “Je bent bewuster met eten 

bezig. We maken bijna alles zelf. Pastasaus, 

Chinees eten. En we koken altijd met verse 

groenten.” Ad maakt twee ochtenden 

per week vers brood, met een eigen 

broodmachine. Kost ‘m ongeveer een 

uurtje, maar dan heb je ook wat: iedereen is 

dol op het glutenvrije brood dat Ad maakt. 

Lenna zelf ervaart niet zoveel problemen 

door haar glutenallergie. “Wel zou ik een 

keer een Mars of Twix willen eten. Dat kan 

nu niet. Aan de andere kant: ik heb heel 

lekkere glutenvrije crackers. Die zouden 

mijn broertje en zusje ook wel willen, maar 

zijn voor mij, haha.”

BEREIDINGSWIJZE

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Kneed met de hand of in een keukenmachine 

een samenhangend deeg van de bloem, boter en 2/3 van de suiker. 

2. Snijd de appels in kwarten en verwijder de klokhuizen. Snijd de appels boven 

de ingevette ovenschaal in blokjes. Meng samen met de cranberries. Strooi er de 

rest van de suiker en kaneel over. Schep om. Verkruimel het deeg en strooi met de 

grofgehakte noten over de appel. 

3. Bak de crumble in de oven in 25-30 minuten goudbruin en gaar. Bestrooi met de 

poedersuiker. Schep de appel-notencrumble aan tafel op de borden en schep er 

een bol vanilleroomijs bij.

Glutenvrije appel crumble met  cranberries en hazelnoten
INGREDIËNTEN

100 g meel van Consenza gluten free basic flour (Emté) 
50 g ongezouten roomboter

75 g suiker
1 kg friszoete appel
2 tl gemalen kaneel

30 g hazelnoten
2 el poedersuiker

8 bollen vanilleroomijs 
50 g cranberries



        
    

Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6  13 84 95 56
info@beleefgroen.nl
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NELLEKE SWANENBERG – DE LAAT:

‘ER GAAT BIJ MIJ

VERLOREN’
geen striemelke 
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“Ik ben een soort wandelend straattheater”, zegt Nelleke, gehuld in een zelfgemaakte jurk 

van rood glimmende stof met roze sterren “Wildvreemden spreken me regelmatig aan. ‘Gij 

durft’, is een veelgehoorde reactie, maar mijn kleding is geen kwestie van lef. “Ik vind het 

vreselijk dat iedereen achter elkaar aanrent. Met z’n alle in een ‘Mao-pak’, niemand die zijn 

eigen keuze maakt.” 

Nelleke is een echte Mirroise, maar wel met Balkumse roots. “Mijn ouders trouwden in 1942 

en moesten halsoverkop evacueren vanwege de bevrijding. Mijn opa, die toen tachtig was, 

vervoerden ze in een kruiwagen naar Vught. Na de bevrijding kwamen ze terug. Het had 

in Mirroi gekruld, alles lag hartstikke plat. Inwoners kregen een herbouwplicht, waardoor 

ze zonder toestemming te hoeven vragen op hun eigen grond konden herbouwen. Mijn 

moeder wilde niet op meer op dezelfde plek wonen omdat alles wat haar dierbaar was, daar 

verloren was gegaan. Voor de plek die mijn ouders op het oog hadden, was een vergunning 

nodig. Tijdens de aanvraag- en bouwperiode mochten mijn ouders en mijn opa tijdelijk in de 

‘Iedereen loopt in 
een ‘Mao-pak’, 
niemand maakt 
zijn eigen keuze’

Nelleke Swanenberg – de Laat (71) springt iedere ochtend uit bed om een 

nieuwe dag te vieren. Met haar kleurrijke kleding is de kunstenares een 

opvallende verschijning. “Mijn stijl is een verzet tegen mijn moeder.

Tekst Nanneke van Drunen  Foto‘s Andrea Tibosch
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raadzaal van gemeentehuis De Plaets wonen. Opa zal wel een keer gesnurkt hebben, zodat 

mijn ouders de kans kregen om mij te fabriceren. Ik ben in 1946 geboren in de raadzaal. 

OP DE RIBKES

Mijn vader timmerde van twee deuren uit het gemeentehuis een ledikant. Van de spijlen 

van de trap maakte hij een box en van meelzakken maakte mijn moeder luiers. ‘Ge doet 

ons Nelleke wel unne skônne luier aan’, zei ze tegen burgemeester Van der Meer. Hij deed 

het nog ook. In het gevang onder de trappen, hield mijn vader een varken. ‘Daar zaten 

altijd al varkens in’, werd er dan gegrapt, omdat er vroeger boeven vastgehouden werden. 

D’n burger en de ‘sic’ kwamen bij mijn moeder op de soep of op de ribkes. Met z’n allen 

vormden ze een soort van gezin in noodtijden. In 1948 trokken we in het huis dat mijn vader 

had gebouwd. Mijn man Cor en ik wonen er nog steeds met veel plezier in dat huis. We 

hebben er alleen een serre aangebouwd, verder is het nog in originele staat.” 

Een portret van Nelleke’s vader

‘Als ik tekende of las, maakte ik geen 
herrie en was ik niet lastig.’

HALVEGARE 

“Mijn ouders gingen regelmatig kaarten en namen mij dan mee. Niemand van hun 

kaartvrienden had kinderen, dus ik moest mezelf vermaken. Als ik tekende of las, maakte 

ik geen herrie en was ik niet lastig. Gelukkig vond ik het leuk om te doen. Op het Zwijssen 

College kreeg ik een docent tekenen die mijn talent zag. Na schooltijd gaf hij mij op hoog 

niveau les zonder daar ooit een cent voor te willen hebben. Ik had naar de kunstacademie 

gewild. Mijn vader vond dat prima, maar van mijn moeder mocht dat niet. ‘Dan kom je 

met zo’n halvegare van de academie aan’, was haar redenatie. Na het overlijden van mijn 

moeder ging ik op mijn veertigste alsnog naar de academie in Utrecht. Ik hield het er twee 

jaar uit. Dankzij mijn docent tekenen van het Zwijssen wist ik meer dan de academie-

docenten.” 

KIPPENVEL 

“Op mijn elfde kreeg ik van ons pap de allerbeste naaimachine en een schilderkist. ‘Dan 

kun jij vooruit’, was zijn toelichting. Het is het mooiste cadeau dat ik ooit kreeg. Ik heb veel 

portretten geschilderd. Achter elk portret schuilt een verhaal en ik kreeg vaak geheimen te 

horen tijdens het poseren. Mensen gaan praten om de stilte te doorbreken. 
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Het meest bijzondere project waaraan ik werkte, was De Allemantel. Tien jaar geleden 

had ik een tentoonstelling in het Noordbrabants Museum. Omdat ik drie maanden 

Bosschenaar was, moest ik iets extra’s doen voor de Zoete Moeder. In de bijbel staat 

dat je je talenten moet gebruiken, in mijn geval kwast en naald. Het leek alsof ik het idee 

ingegeven kreeg. Ik zou een mantel maken met alleman. Mensen konden een lapke 

inleveren met hun verhaal. Al die lapjes verwerkte ik in de mantel. Het zou een geschenk 

van alleman aan de Zoete Moeder worden. 

EEN BIECHTADRES

Vanuit alle hoeken van de wereld kwamen lapjes en verhalen binnen. Het is 

onvoorstelbaar wat ik in handen kreeg. Ik was bijna een soort biechtadres. Mensen 

vertelden verhalen die ze hun eigen familie niet durfden toe te vertrouwen. Kippenvel 

kreeg ik er soms van. Zo stuurde een van de overlevenden van de Herculesramp een 

stukje van zijn uniform met de brandranden er nog aan. Het was namens hemzelf en al 

zijn overleden kameraden. Soldaten uit Uruzgan stuurden een boerka met als toelichting 

‘We hebben niets met de kerk, maar als het hier krult, bidden we met z’n allen op onze 

knieën voor Maria’. Een deel van die verhalen is gebundeld in een boek. 

Het was een leerzaam project. Ik besefte eens te meer dat ik een gezegend mens ben. 

Elke dag word ik om zeven uur wakker. Ik lig dan niet na te pruttelen in bed, maar ga er 

meteen uit. Ik geniet van het feit dat ik weer een dag voor me krijg waar ik leuke dingen 

mee kan doen. Ik vind het fijn om iets te creëren. Als ik iets met kwast of naald heb 

gemaakt, ga ik ’s avonds met een tevreden gevoel slapen. Ik zou het een ramp hebben 

‘Ik sterf 
met naald en 

kwast in 
mijn hand’



bami I 25

gevonden als ik op mijn vijfenzestigste verplicht met pensioen had gemoeten. Ik sterf met 

naald en kwast in mijn hand.” 

DAT NOOIT MEER 

“Mijn vader was heel trots op me. Hij ging mee naar exposities, hing alle schilderijen op 

en poetste de boel. Mijn moeder vond er geen bal aan, het interesseerde haar niet. Ze 

was geen knuffelmens. Bepaalde acties van haar waren heel bepalend voor mijn leven. 

Ik droomde van mijn communiejurk. Alle meisjes waren in die tijd een ‘bruidje’ met een 

wit jurkje van parachutezijde, witte gebreide sokjes met een schulprandje, een kroontje 

op hun kop en een mandje aan de arm. De buurvrouw was naaister en had mijn maten 

opgenomen. Ik ben enig kind en pa had geld zat, dus ik verwachtte een prachtige jurk. 

Toen ik de doos openmaakte, was ik zo gechoqueerd dat ik niet eens heb gejankt. Erin 

zaten een bruin plooirokje, een groen bloesje en een alpinopet. 

Mijn moeder was bazig, ik moest het spul aan. Terwijl ik in mijn outfit naar de kerk liep, 

hoorde ik iemand ‘Dat valt toch tegen’ zeggen. In de kerk bedacht ik dat ik nooit meer zou 

doen wat mijn moeder wilde. Ik vroeg mijn buurvrouw of ze me wilde leren naaien en dat 

deed ze. Omdat ik alleen restlapjes van haar kreeg, leerde ik passen en meten. Er gaat 

bij mij nog steeds geen striemelke verloren. Het was een goede leerschool waardoor ik 

kleuren en stoffen leerde combineren.” 

‘Toen ik de doos 
openmaakte, 

was ik zo 
gechoqueerd dat 
ik niet eens heb 

gejankt’
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MANTELPAKJE IN DE VUILNISBAK

“Mijn moeder ging regelmatig shoppen. Ze was altijd met toeters en bellen gekleed. Op 

mijn vijftiende mocht ik na lang zeuren een keer met haar mee naar Den Bosch. Ik wist niet 

wat ik zag, al die winkels en die luxe. Toen ik haar ’s avonds vertelde dat ik het geweldig 

vond, zei ze dat het de laatste keer was: ‘Ze kijken nu naar jou en niet meer naar mij’. Dat 

soort dingen haalde ze altijd met me uit. Ooit maakte ik een mantelpakje van camel wol 

voor haar. Maanden had ik eraan gewerkt. Toen ik het kwam brengen, had ze geen tijd 

om het aan te passen. Twee dagen later kwam ik toevallig thuis. Het mantelpakje lag in de 

vuilnisbak. Het gebrek aan liefde van mijn moeder, compenseerde mijn vader in overvloed. 

Hij steunde me en gaf me als tiener zelfs een maandkaart voor de bus, omdat ik met die 

gekke gewaden die ik maakte niet naar school kon fietsen.”

GOUDEN LAARZEN 

“Mijn kledingstijl is een verzet tegen mijn moeder. Ik wilde mijn eigen ding doen. Door mijn 

communie-outfit ging ik anders denken over wat anderen van mij en mijn kleding vinden. 

Het gaat erom dat ik het leuk vind en me er prettig in voel. Kinderen komen vaak aan me 

voelen en vragen of ik een fee ben. Ik word nou eenmaal blij van het dragen van kleurige 

kleding. Elke dag dat je leeft, is het feest. Laat je spullen niet in de kast hangen, doe het aan. 

Het mooiste compliment dat ik ooit kreeg was van een man in Den Bosch. Op een druilerige 

dag liep ik in een gouden mantel en met gouden laarzen door de Uijlenburg toen hij zei: 

‘Durskse als ik ou zie, schijnt de zon’.” 

OVER NELLEKE

Nelleke is de echtgenote van Cor 

Swanenberg. Ze hebben twee kinderen, 

Jos en Gurt, en vijf kleinkinderen. Nelleke 

schilderde honderden portretten en 

bloemstillevens in olieverf en aquarel. 

Haar werk was onder meer te zien in 

het Kempenland Museum in Eindhoven 

en het Noordbrabants Museum in 

’s-Hertogenbosch. Nelleke schreef 

enkele boeken waaronder ‘Hart voor 

de Sint Jan’. Daarnaast illustreerde ze 

kalenders en boeken, waaronder ‘De 

gebroken papegaai’ van A. F. Th. van der 

Heijden, ‘Zonder een zucht’ van Cornelis 

Verhoeven en alle boeken van haar 

echtgenoot.

‘Kinderen komen 
vaak aan me 

voelen en vragen 
of ik een fee ben’
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Advertorial

VAN GRUNSVEN & HAERKENS        
ZORGT VOOR         

Aan tafel in het kantoor van Van Grunsven & Haerkens, de 
RegioBank in Middelrode,  houdt Peter van Grunsven zich 
samen met zijn team bezig met het oplossen van vragen op 
financieel en bancair gebied. ”In een gesprek merk je pas wat 
er echt speelt, wat de echte vraag is. We kijken ook naar de 
wensen voor de toekomst. Een verbouwing, een verre reis 
misschien? Met die kennis kunnen we een goed en eerlijk 
advies geven.” 
Tekst: Marenna van Reijsen Foto: Edith Verhoeven

BINNENLOPEN 

Van Grunsven & Haerkens helpt klanten met verzekeringen, hypotheken en als zelfstandig 

adviseur van de RegioBank, ook met hun bankzaken. Ze bieden een totaalpakket aan. 

”Rentetarieven en bankkosten van de RegioBank zijn echt concurrerend als je het vergelijkt 

met de grote banken.” Peter benadrukt dat ze bovendien alle tijd maken voor klanten. 

”Binnenlopen mag zonder afspraak, probeer dat maar eens bij een andere bank!” 

OMSCHOLING

Peter van Grunsven begon zijn werkend leven als autoschadehersteller en liet zich op advies 

van zijn schoonvader omscholen tot assurantie-adviseur. Met succes. Assurantiekantoor 

Van Grunsven & Haerkens startte in 2003 in een kantoor naast het woonhuis in Heeswijk, nu 

zijn er kantoren in Heeswijk-Dinther, Den 

Dungen en in Middelrode.  Het kantoor in 

Middelrode is open op maandagochtend, 

woensdagavond en vrijdagmiddag. 

DE BANK IN DE BUURT

Klanten komen naar het kantoor voor een 

tijdelijke limietverhoging om te pinnen, 

om gratis contant geld te storten of op te 

nemen. Ze lopen binnen met vragen over 

hypotheekaanpassingen of een nieuwe 

verzekering. ”Onze klanten zijn vaak 

hardwerkende mensen, die geen tijd of zin 

hebben om zich te verdiepen in financiële 

zaken. Wij zorgen, zonder poespas, dat hun 

financiën goed zijn geregeld.”

De Regiobank is dichtbij en toegankelijk. 

“We vinden het echt belangrijk dat klanten 

met een goed gevoel naar buiten gaan, dat 

ze ervaren en begrijpen dat wij zorgen voor 

die financiële rust. Daar staan we voor.” 

Van Grunsven & Haerkens | Julianastraat 12 | 5258 NB Middelrode | 073 782 0167 | info@vangrunsvenhaerkens.nl | www.vangrunsvenhaerkens.nl

financiële rust
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Of je nu aan de Bunzinghage of aan de Julianastraat woont en of je nu enigst 
kind bent of dat al vijf broers en zussen je voorgingen: vanaf het moment dat 
je vijf jaar wordt moet je naar school. Voor zover we weten zijn er in Berlicum 

al schoolgaande kinderen sinds de veertiende eeuw. Laat je onderwijzen in 
achthonderd jaar schoolgeschiedenis.

PANDEN verdwijnen, 
SCHOLEN  blijven

Tekst Stijn van Nuland  Foto’s Heemkundekring De Plaets

‘Voor een 
toiletbezoekje 
moest je naar 

buiten’
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Uit beeld

In 1648 werd er in Münster een belangrijk 
vredesverdrag getekend tussen onder 
andere de Spaanse koning en de nieuwe 
Nederlandse Republiek. In plaats van 
Katholiek, werd een groot deel van 
Nederland voortaan Protestants, en 
dus werd ook het onderwijs aangepast. 
Daarom werd een Katholieke kapel aan de 
huidige Kapelstraat in Middelrode tot een 
Protestants schooltje omgebouwd.

NAPOLEON B
Na tussenkomst van Napoleon werd 
in Nederland in 1814 de vrijheid van 
onderwijs ingevoerd. Zowel Katholieke, 
Protestantse als openbare scholen kregen 
vanaf dat moment evenveel geld van de 
overheid. Tot 1895 bevond zich in een 
dubbel woonhuis achter de Protestantse 
kerk aan het Raadhuisplein een openbaar 
schooltje. Later werd aan de Kerkwijk een 

nieuw schoolgebouw neergezet: de Sint 
Norbertusschool. 

MONUMENTAAL KLASLOKAAL
Voor de meisjes werd in 1932 naast 
de Norbertus de Sint Theresiaschool 
geopend. Voordien kregen zij les in 
het Sint-Vincentiusklooster, dat aan 
de Kerkwijk stond en waarin ooit 
verzorgingstehuis Berlerode gevestigd 
was. Een deel van de oude Theresiaschool 
- het monumentale rijtje klaslokalen tegen 
de nieuwbouw van De Parel - is nog steeds 
aan de Kerkwijk te vinden. In de eerste 
jaren bestonden de scholen uit één of 
enkele klaslokalen in of aan de woning 
van de onderwijzer. Voor een toiletbezoek 
moest je naar buiten. De toiletten 
bevonden zich onder een afdakje naast 
het schoolgebouw. Leerlingen uit die tijd 
weten nog te vertellen dat het in de winter 

behoorlijk lastig toiletteren was als de hele 
boel was dichtgevroren.

DE TIJD ZAL HET LEREN
Zowel de Theresia, de Norbertus, als 
de Herman Jozefschool in Middelrode 
breidden in de jaren die volgden flink 
uit. In 1975 komt er na jaren van louter 
Katholiek onderwijs in Berlicum en 
Middelrode weer een openbare school in 
het dorp. De Kleine Beer opende dat jaar 
haar deuren. 
De vorm van zowel onderwijs als scholen 
in BaMi zijn de laatste jaren behoorlijk 
veranderd. Toch is er één ding dat altijd 
hetzelfde blijft. Ongeacht of het op een 
universiteit is, ergens in het buitenland of 
in een stoffig klaslokaaltje in Berlicum of 
Middelrode: leren doe je altijd en overal. 
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Clubke

Tekst Annette Francois  Foto Rita Dekkers

Wie op woensdagmorgen Den Durpsherd binnenloopt, heeft grote kans een tafel 
vol breiende en hakende dames aan te treffen. Eens in de veertien dagen ontmoet 
een vijftiental elkaar hier. Lekker kopje koffie erbij, een babbeltje en ondertussen 

tikken de naalden vlijtig verder. ‘De Insteek’, zo doopte de club zichzelf. 

KUN JE OOK

“De naam heeft een dubbele betekenis”, vertelt Elly Oremans, initiatiefneemster. “De 

eerste ligt voor de hand, maar we hebben wel degelijk ook een andere insteek. Mensen 

die willen leren breien of haken kunnen bij ons terecht. We zijn een ontmoetingsplek. 

Alles wat we verkopen gaat naar een goed doel dat we per jaar bepalen.”

HAKEND DE TAAL LEREN

Elly werd benaderd door De Dorpstafel van Berlicum/Middelrode waar regelmatig 

een verzoek om te leren handwerken terecht kwam. Van het een kwam het ander. 

Naast de dames die wel wat advies konden gebruiken, meldden zich ervaren breisters 

aan - “ze konden het nog beter dan wij”-, een Braziliaanse mevrouw die al hakend het 

Nederlands onder de knie wilde krijgen, en mensen die nieuw waren in de gemeente en 

dit een leuke manier vonden om contact te krijgen.

BREIEN OP BESTELLING

De creatieve Maria Broeren behoort tot 

de laatste groep. Ze is meestal van top 

tot teen in eigen creaties gehuld, breit 

zonder patronen en het kan zomaar zijn 

dat een kledingstuk tijdens het proces 

een andere bestemming krijgt. “Een rokje 

kun je net zo goed als sjaal dragen hoor!”

Op een tafeltje staan spulletjes die te 

koop zijn. Ook breit het team graag in 

opdracht. Particulier of voor een club, 

alles kan.

‘Een rokje
ALS SJAAL DRAGEN HOOR!’
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Heel af en toe staat Nils nog op het veld van voetbalvereniging 

Midwoud Oostwoud Combinatie, ofwel MOC, de club waar zijn 

voetbalcarrière begon. Zij het in het rood-witte clubtenue van BMC, 

omringd door zijn Brabantse vrienden. “Het MOC-toernooi is hier 

nu ook een begrip geworden. Dat vind ik mooi.” 

MET HANDEN EN VOETEN

Na terugkomst uit Australië studeerden Nils en Mandy in 

verschillende steden. Hun liefde hield ook op het noordelijk 

halfrond stand. “We reisden veel op en neer, maar op een gegeven 

moment moet je een keus maken waar je je vestigt.” Het werd Den 

Bosch, maar had evengoed Hoorn kunnen zijn. “Overal tussenin 

wonen, daar schiet je niks mee op.”

IMPORT &
Nils integreerde makkelijk in zijn nieuwe omgeving. “Ik heb veel 

gereisd, dat helpt. Als je elkaar met handen en voeten iets duidelijk 

kan maken is een ander accent wel overkombaar.” Noord-

Hollanders zijn wat directer, maar heel groot zijn de verschillen 

niet: “de slappe klets is overal hetzelfde.” 

SPORT VERENIGT

Het stadse leven beviel goed, maar met een tweeling op komst 

werd het Bossche appartement te klein. De keuze voor Berlicum 

was een logische: zij groeide hier op, hij kende dankzij zijn 

lidmaatschap bij BMC en LTV Berlicum al veel mensen. “Sport 

verenigt, dat is gewoon zo. Als ik hier niet meteen was gaan 

sporten, was ik nooit zo snel geïntegreerd als nu.” 

Tekst Marlie van Zoggel  Foto Andrea Tibosch

Nils Ploeg (37) uit het Noord-Hollandse Midwoud was net begonnen aan zijn 
Australisch avontuur toen hij de Berlicumse Mandy van den Akker tegen het lijf 

liep. Het was 2000. Inmiddels woont het stel samen met hun zoontjes alweer 
enige tijd in het dorp waar zij opgroeide. “We moesten kiezen. Je bouwt óf hier 

een bestaan op, óf daar.”

‘DE SLAPPE KLETS IS OVERAL 
HETZELFDE’ 
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EXPORT&
Naast de sportverplichtingen woont ook een deel van haar 

vriendinnengroep en familie nog in Brabant. “Ik probeer afspraken 

en sporten altijd te combineren. Zo eet ik voor het trainen bij mijn 

ouders.” Gezellig en praktisch tegelijk. 

ZONDAGOCHTEND IS PITTIG

Ze mag Berlicum geregeld bezoeken, in Veenendaal is ze thuis. “Ik 

heb daar een leven opgebouwd.” Afspreken met vrienden is soms 

een flinke puzzel. “Ik sport op woensdag en zondag. Mijn vriend 

alle andere dagen, behalve vrijdag.” Het plezier in de sport is er 

desondanks nog steeds. Alleen op zondagochtend is het soms 

even pittig. “Ik zit weleens rond acht uur in de auto om op tijd te 

zijn.”

Lang was Sharon overtuigd dat haar toekomst in Brabant lag, 

maar gebonden aan het dorp is ze nooit geweest. Een studie in 

Utrecht, een baan in Nieuwegein, vakanties het liefst in exotische 

oorden, maar tijdens het sportseizoen vind je haar altijd weer op 

de Berlicumse velden. “Teamsport blijft het allerleukst. Het is de 

perfecte combinatie van sportief en sociaal bezig zijn.”  

HET CLUBGEVOEL VAN BMC

Voor de liefde vertrok ze naar Amerongen, aan de rand van de 

Utrechtse heuvelrug. “Het clubgevoel, zoals ik bij BMC heb, krijg 

ik hier nooit meer opgebouwd”, concludeerde ze. Dus voer ze 

twee keer per week met het pontje over de Waal, op weg naar het 

vertrouwde groene gras van Sportpark de Brand. 

Tekst Marlie van Zoggel  Foto Sharon van Esch

Sharon van Esch (29) speelt altijd uit. Zelfs voor wedstrijden in Berlicum zit 
de korfbalster op zondagochtend een klein uur in de auto. Drie jaar geleden 

verhuisde ze van Berlicum naar Amerongen en later naar Veenendaal. Stoppen 
bij BMC, de club waar ze al sinds haar elfde speelt, was geen optie. 

‘TEAMSPORT BLIJFT HET 
ALLERLEUKST’
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Tekst Erwin Frunt  Foto’s Teis Albers

Klein en groot, dik en dun, met kort en met lang haar. Overal 

kom je ze tegen, die natneuzige viervoeters met hun trotse baasjes. 

Stilzitten is geen hondending. Maar voor ons wilden ze het best proberen. 

Uitgelaten
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Anita v.d. Berg – van Venrooij 
met Rossi en Tupke

“Rossi is een twaalfjarige Duits-Mechelse herder. Vroeger 

was ze de baas van het bos, maar ik merk dat ze ouder wordt 

en minder energie heeft. Tupke, haar negenjarige dochter, 

is een mix tussen een Duits Mechelse herder en een Berner 

Senner. Samen met Rianne en haar honden maken we 

iedere doordeweekse dag een ochtendwandeling hier op 

Engelenstede. Soms ook bij de Kersouwe, maar daar zitten 

in deze tijd van het jaar veel reeën. Tubke is als de dood voor 

vuurwerk. Ze klampt zich dan vast aan mijn arm en laat me 

niet meer los. Mocht ze er toch vandoor gaan, dan zorg ik dat 

de autodeuren open staan, zodat ze in de auto kan schuilen.” 

‘VROEGER 
WAS ZE DE Baas van het bos’
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‘OP energetisch 
NIVEAU
VERBONDEN’
Rianne Kuijpers  
met Amber en Levi

“Al bijna vijf jaar loop ik met Anita en mijn bouviers dit 

rondje. Ik deed een cursus dierencommunicatie, omdat ik 

altijd al meer voelde wanneer een hond niet lekker in zijn 

of haar vel zit. Door middel van Reiki mag ik Rossi energie 

geven wanneer zij daar om vraagt. Ze komt uit zichzelf naar 

me toe om te ontvangen. Het ontroert me als ik na afloop 

zomaar een poot of een lik over mijn wang krijg. Zo mooi 

om bij volledige openheid, respect en vertrouwen tussen 

mens en hond op energetisch niveau met elkaar verbonden 

te zijn.” 
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“Ik sta om half zes op om Bootz uit te laten, maar dat heb ik 

er graag voor over. Bootz is een Jack Russel van negen weken 

oud. Hij is nog heel erg speels en aan het ontdekken. De kat, 

die we al langer hebben, kan maar moeilijk wennen aan zijn 

nieuwe huisgenoot. Drie keer per dag laat ik Bootz uit op het 

veldje hier om de hoek. Voordat Bootz kwam hadden we ook 

een Jack Russel, dus ik weet niet anders dan dat we een hond 

in huis hebben. Het liefst leer ik hem kunstjes, zoals omrollen 

en pootje geven, waarbij ik hem beloon met een snoepje. Maar 

eerst maar eens beginnen bij ‘zit!’, ‘lig!’ en ‘af!’” 

‘DE KAT KAN 
MAAR MOEILIJK 
AAN HEMwennen’
Niels van Kessel met Bootz
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“Dit is mijn eerste nest met Beauceron rashonden. De puppy’s 

zijn nu 8 weken oud. De toekomstige eigenaren heb ik allemaal 

persoonlijk ontmoet en ingelicht over het ras. Beaucerons zijn 

sociale honden met oorsprong uit Frankrijk en werden destijds 

gebruikt voor het hoeden van schapen. Het zijn actieve honden 

die graag met je samenwerken en uitgedaagd worden in diverse 

hondensporten. De vader van de pups heb ik persoonlijk 

uitgezocht op karakter en welzijn. Iëlla heeft zelf enkele keren 

met hem ‘gedate’ om aan elkaar te wennen. Op deze manier 

fok je op een zo natuurlijk mogelijke manier. Ze dragen de 

familienaam Berger de la Seldensate waar ik uiteraard erg trots 

op ben. Een Beauceron is een ware vriend voor het leven!” 

‘FOKKEN MET  respect 
VOOR HET DIER
EN RAS’
Christa van Rooij met Iëlla en haar 5 pups



ALLES KRIJGT 
EEN PLEK IN 
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Gruts

Tekst Tom Grosfeld  Foto’s Rita Dekkers

Frans van den Akker (80) maakt ieder jaar een kerststal voor zijn familie. 
Hij is niet meer zo fit als voorheen, maar als hij kans ziet, glipt hij naar 

buiten om materiaal voor zijn kerststal te zoeken. Materialen die op zijn 
minst onorthodox te noemen zijn: van keien langs de weg tot scherven 

van bierflesjes. Alles krijgt een plek in de stal.

ALLES KRIJGT 
EEN PLEK IN Frans’kerststal



Heeft u vragen over zorg?

Voor al uw vragen over onze zorg- 
en dienstverlening kunt u contact opnemen 
met ons cliëntservicebureau in Heeswijk.

Cliëntservicebureau Heeswijk
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E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Het cliëntservicebureau is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl
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Frans leerde al op jonge leeftijd met zijn handen te werken. Hij ging naar de 

landbouwschool en later de ambachtsschool. Daarna werd hij loodgieter. Frans 

genoot van zijn werk, maar zijn hart ging pas echt sneller kloppen wanneer hij zelf 

iets creëerde. Het liefst maakt hij van iets doodnormaals iets aparts, zoals een 

lichtje van een uitgeholde kei met een waxinekaarsje erin. 

OME FRANS

De creatieve uitspattingen van Frans schoten van links naar rechts en van 

boven naar onder. Zo ging de familie van Frans eens op vakantie. Hij zou de tuin 

bijhouden. Dat liep al gauw uit de hand. Ineens voelde hij dat het tijd was om er 

een nieuw paadje aan te leggen, en dat deed hij dan ook. Vervolgens maakte hij 

een kunstwerk bovenop de poort. Hij signeerde het met ‘Ome Frans’. Dat daar geen 

misverstand over bestond. Op een dag trof hij een aantal stenen aan in de tuin. 

Hij vond ze er maar duf bij liggen, dus besloot hij er een kasteel van te bouwen. De 

eindeloze creativiteit van Frans viel gelukkig in goede aarde bij zijn familie.  

‘Handig, creatief en een beetje       
      een malle pietje’

HET HUIS VOL BLOEMEN

Frans’ zus Ans, met wie hij al meer dan vijftig jaar samenwoont op Braakven, 

vertelt over die keer dat Frans het hele huis vol bloemen had gezet. “Welke 

man doet dat nou”, lacht ze. “Dat vindt hij gewoon mooi. Hij is niet alleen 

handig, maar ook creatief en een beetje een malle pietje. Hij geeft dingen een 

onverwachte twist.” Frans schuifelt ondertussen wat door de woonkamer en 

toont me zijn verzameling koperen voorwerpen. “Allemaal zelf gemaakt, met 

de hand”, zegt hij. Het zijn potjes, schaaltjes en kunstwerkjes. Hij heeft alles 

opgepoetst. Zijn zus vertelt me nog een aantal anekdotes als Frans naar buiten 

loopt, op zoek naar materiaal voor zijn kerststal. 

Even later volgen wij ook. We vinden Frans in het schuurtje achterin de tuin. 

“Hier maakte hij ooit een gigantische vloertekening”, zegt Ans. Frans staat bij 

zijn kersstal. Hij is een perfectionist, heb ik me laten vertellen. Toch lijkt hij de 

laatste hand aan het stalletje te leggen: een kaars wordt verplaatst, een steen 

verschoven. Na een poos draait hij zich om: “De stal is klaar voor de foto.” 
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Wereldreis

‘Highschool is
 NET ALS IN DE FILM’
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Tekst Nieke van Broekhoven  Foto’s Elke Tielemans

IS HIGHSCHOOL ZOALS OP TELEVISIE?

Ja, eigenlijk wel. Daarom wilde ik dit graag. Je hebt hier ook die groepjes. De cheerleaders 

en allerlei clubs, zoals dierenclubs, modeclubs en een scienceclub. Iedereen hoort tot een 

vaste groep en blijft daarbij. Er is alleen geen onaardigheid onderling zoals je in films ziet. Ik 

maak een ‘prom’ mee en de diploma-uitreiking. Ook al krijg ik alleen een certificaat. 

HOE HEBBEN MENSEN JOU ONTVANGEN?

Heel hartelijk. Ze zijn erg nieuwsgierig naar ons land en cultuur. Ik zit bij een gezellig 

gastgezin die leuke dingen ondernemen met mij. Een ander bevriend gezin nam mij zelfs 

mee voor een weekendje Disneyland! 

WAT MAAKT AMERIKA ANDERS DAN HIER?

Mensen zijn meer zichzelf. Ze durven alles te zeggen, alsof ze geen filter hebben. 

Ook is alles extremer en worden er vanuit school meer activiteiten georganiseerd. Nu is 

het bijvoorbeeld ‘spiritweek’: iedereen verkleedt zich elke dag anders. Zoals kleren van 

vroeger op ‘Throwback Thursday’ en leraren die zich verkleden als leerlingen en vice versa. 

Afgelopen maandag keken we een film op een groot scherm op het football-veld. 

DRINKEN ZE ECHT ALLEEN ALCOHOL VANAF 21 JAAR?

Ja, dat is hier heel streng. Er zijn natuurlijk wel huisfeesten als ouders weg zijn, maar ik moet 

opletten. Als ik gepakt word in een kroeg of me zelfs maar in de buurt van alcohol bevind, 

moet ik met het eerste vliegtuig naar huis en dat vind ik het niet waard. 

HOE ZIJN ‘THE AMERICAN BOYS’?

Relaties zijn hier al gauw bezitterig en klef. Zelfs op school. Daar kan ik echt niet tegen. 

Ik heb wel mijn ruimte nodig. Dus geef mij de Nederlandse jongens maar. 

WELKE DINGEN MIS JE HET MEESTE?

Hockey mis ik wel, dat kennen ze hier niet. En het Nederlandse openbaar vervoer. Hier zijn 

de afstanden groot en bussen hebben ze alleen in steden. Mensen zijn niet ingesteld op 

fietsen, dus dat doe ik liever niet. Iedereen wordt hier gebracht door ouders. Dat is best 

irritant als ik naar een vriendin wil of even naar de winkel. Toch zou ik dit avontuur iedereen 

aanraden: het is echt genieten!

Elke Tielemans (17) doet een jaartje ‘high school’ 

in Amerika. In Buckeye, Arizona wilde ze haar Engels 

bijspijkeren. Nu ze er een paar maanden is, moet ze 

opletten niet de hele tijd Engels te praten met het thuisfront.
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Advertorial

‘ONS TEAM BRENGT
ELK PROJECT 

Op het bedrijventerrein in de Kruisstraat treffen we Marga 
van Venrooij-Piels, algemeen directeur van Piels BV. Haar 
bedrijf maakt technische installaties voor nieuwbouw- en 
renovatieprojecten, maar doet ook klein onderhoud voor 
particulieren. We bespreken enkele bijzondere projecten waar 
Piels bij betrokken was.
Tekst Donna van de Ven Foto Yvonne Wesling

tot een goed einde’

Piels Technische Installaties BV | Vinkenveld 6 | 5249 JP Rosmalen | 073 521 9106 | info@pielsbv.nl | www.pielsbv.nl

FRISSE SCHOLEN

Bedompte en muffe schoollokalen behoren tot het verleden. Piels is betrokken bij een 

project dat klimaatbeheersing in scholen naar een nog hoger niveau tilt. Marga: “We 

onderhouden al jaren de technische installaties van scholen hier in de buurt. Dit groeide uit 

naar het aanleggen van installaties bij nieuwe scholen. Zodoende kregen we de naam van 

specialist op dit gebied. Daarom kwamen we meteen in aanmerking voor een bouwproject 

van de overheid dat de naam ‘Frisse Scholen’ meekreeg. 

TROTS TEAM 

In Frisse Scholen is klimaatbeheersing en energiebesparing perfect geregeld. Er zijn 

ventilatiekanalen, bacterievorming wordt zoveel mogelijk voorkomen en er wordt gebruik 

gemaakt van warmteterugwinning. “Het was heel spannend om dit project aan te gaan”, 

vertelt Marga. “Naast loodgieterswerk, 

gingen we ons nu begeven op het gebied 

van luchtbehandeling en klimaatinstallatie. 

Toch vertrouwde ik erop dat we dit met 

ons team goed konden uitvoeren. Samen 

zochten we naar de beste oplossingen. Het 

pakte goed uit, alles werkt optimaal. We 

leverden een prestatie waar we allemaal 

heel trots op zijn.” 

MEXICO

Minstens zo uniek was het project dat Piels 

in Mexico deed. Marga: “We werkten twee 

jaar mee aan het HomePlan-project voor 

de allerarmsten in dat land. Heel bijzonder 

en leerzaam. Samen met andere bedrijven 

bouwden we een huis voor hen. Hoewel 

de schrijnende situatie daar me nog 

maanden heeft achtervolgd, was het een 

van de mooiste projecten in de ruim vijftig 

jaar van ons bestaan.”
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‘ZONDER DIE
FUNDERING LAG HET
HUIS NU op zijn kant ’
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Tekst Donna van de Ven  Foto’s Claartje ten Have

Wie De Wamberg op komt vanaf de Hasseltsedijk, ziet het meteen staan: een klein huis 

met groene luiken, gele kozijnen en opvallend siermetselwerk. Gelukkige bewoner van het 

monumentale pand is Jan Paashuis (66), tevens toezichthouder op het landgoed. “Vanuit 

mijn functie houd ik toezicht op alles wat met De Wamberg te maken heeft en geef ik 

dit door aan de rentmeester. Dat wil zeggen: ik controleer hoe het gaat met alle bomen, 

aanplanting en dieren en zorg dat de huizen niet in verval raken.”

KAPITALE SCHOUW

Het huis is in 1899 gebouwd als tuinmanswoning door de familie Van Rijckevorsel. Dankzij 

de bijzondere stijlelementen en de goede staat waarin het pand verkeert, is het bestempeld 

als monument. Zo treffen we in de woonkamer een schouw uit de periode rond 1600. 

‘Hij vertelde me dat de schouw zo’n €35.000 waard is’

Jan: “Ik vermoed dat deze uit Kasteel Heeswijk afkomstig is. De schouwen daar bevatten 

namelijk dezelfde ornamenten. Het is in elk geval een bijzonder object. Een architect 

vertelde me dat de schouw nu rond de € 35.000 waard is. Hij werkte ook mee aan de 

renovatie van de Sint-Jan, dus ik ga ervan uit dat hij weet waar hij over praat.”

Het is er vaak een drukte van jewelste, en toch vindt 
iedereen hier rust: De Wamberg. Maar wie zorgt 
ervoor dat alles hier groeit, bloeit en onderhouden 
wordt? We waaien aan bij Jan Paashuis, 
toezichthouder op het landgoed en bewoner van het 
groen-geel geaccentueerde huis aan het begin van 
de oprijlaan. “Elke keer als ik binnenkom, voelt het 
weer als thuiskomen.”
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TWAALF AMBACHTEN

Terwijl we door het huis lopen, vertelt Jan hoe hij op de Wamberg verzeild is geraakt. “Ik heb 

een achtergrond als kok, maar ben ook timmerman en schilder geweest. Je zou denken dat 

ik een geval ‘twaalf ambachten, dertien ongelukken’ ben, maar eigenlijk vond ik alles leuk om 

te doen. In mijn functie als toezichthouder komt dit samen. Om toezicht te houden op het 

landgoed, moet je veel verschillende dingen kunnen. Bovendien hou ik van de natuur, en die 

heb ik hier volop om me heen.”

“Voor ik naar De Wamberg kwam, was ik toezichthouder op landgoed De Baest in 

Oostelbeers. Daar leerde ik het vak van mijn voorganger. Maar hoe leuk ik mijn werk daar 

ook vond, het was er toch te stil naar mijn zin. Dit aanbod kwam op het perfecte moment. 

Inmiddels woon ik zeven jaar op De Wamberg en nog elke dag geniet ik van het geweldige 

uitzicht.”

UITZICHT OP DE DIEREN

We lopen verder naar de andere kamer, waar een originele kolenkachel de aandacht trekt. 

Jan: “Deze kachel is net zo oud als het huis, maar werkt nog steeds. Ook de geribbelde 

deuren zijn nog dezelfde als in 1899. De houten balken heb ik in hun oorspronkelijk staat 

hersteld. De kozijnen zijn eveneens origineel, maar kregen wel een likje witte verf. Je moet 

toch een beetje met de tijd meegaan.”

‘Deze kachel is net 
zo oud als het huis, 

maar werkt nog 
steeds’
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Dezelfde kozijnen zien we in de recentelijk aangebouwde keuken. Jan: “Het had veel voeten 

in de aarde omdat dit een monument is, maar uiteindelijk kreeg de familie toestemming 

om een keuken aan te bouwen. Het kozijn hebben we uit de oorspronkelijke achterwand 

gehaald en verplaatst naar de nieuwe muur. Nu kijk ik er elke ochtend door naar buiten, 

terwijl ik wakker word met een kop koffie en uitzicht op de weilanden en dieren.”

KWAADWILLENDE BEZOEKERS 

Die dieren zijn, buiten de koeien en een enkele langshuppelende ree, Jans eigen pony en 

ezel. “Die twee heb ik gered van de slacht. Vooral de ezel was in het begin erg schuw. Nu 

reageren ze beide meteen als ik roep en eten ze uit mijn hand. Die omslag is prachtig om te 

zien.”

In huis heeft de dierenliefhebber nog een vriend rondlopen: hond Duky. Maar behalve 

gezelschap houden, heeft de trouwe viervoeter nog een belangrijke taak. “Elke avond of 

nacht loop ik een rondje over het landgoed. Duky loopt altijd mee. Hij is ontzettend lief en 

goedaardig, maar ik heb hem ook zo afgericht dat hij in actie kan komen als dat nodig is. Zie 

ik ’s nachts iets gebeuren wat niet door de beugel kan, dan geef ik hem mijn commando en 

gaat hij eropaf. Zo heb ik al verschillende kwaadwillende bezoekers van het terrein gejaagd.”

‘Door de 
werkzaamheden zakte het 

huis steeds verder in’

HET IS EEN NACHT

Gelukkig brengt de nacht meestal alleen maar moois. “Tijdens mijn nachtelijke ronde zie 

ik vaak de wat schuwere dieren. Reeën en vossen, maar ook dassen die op De Wamberg 

leven. Overdag is de kans heel klein dat je ze tegenkomt, maar ’s avonds komen ze uit hun 

schuilplaats. Een mooie bijkomstigheid van wonen op De Wamberg.”

Het had niet veel gescheeld of het huis had er niet meer gestaan. De aanleg van het 

Maximakanaal vormde een regelrechte bedreiging. Jan vertelt: “Door de werkzaamheden 
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zakte het huis steeds verder in. Fundering was er niet. Het huis stond letterlijk op kantelen. 

Het stond wel op de planning om hier iets aan te doen, maar echt haast had het niet.” Tot 

op een avond alle alarmbellen afgingen. 

“Langs de schouw liep een lichtleiding over de muur. Terwijl ik rustig zat, sprong die 

opeens los. Een teken dat de verzakking nu echt serieus was. Toen is gelukkig direct actie 

ondernomen en is het huis met een speciale machine gefundeerd. Nu staat alles op palen, 

zodat dit nooit meer kan gebeuren.”

THUISKOMEN

De familie Van Rijckevorsel is nog altijd eigenaar van het landgoed. Jan vertelt dat ze zeer 

betrokken zijn bij het welzijn ervan. “Elke twee weken komt Maria Berger-Van Rijckevorsel 

vanuit Den Haag naar Berlicum om een kijkje te nemen. Dan maken we samen een 

wandeling over het terrein. Zelfs nu ze negenenzeventig is, blijft ze betrokken bij het reilen 

en zeilen hier.” 

Zelf hoopt Jan nog jaren op De Wamberg te blijven wonen. “Het is een heerlijke plek. Ik 

woon afgelegen en in de vrije natuur, maar zit ook zo op de snelweg. Bovendien is het in 

huis warm en knus. Elke keer als ik binnenkom, voelt het weer als thuiskomen.”

‘Het is een heerlijke 
plek. Ik woon 

afgelegen en in de 
vrije natuur, maar 

zit ook zo op de 
snelweg.’



 I bami58

Jonge mensen, grote dromen

Wat zal Hannah een lieve juf worden. Geen moment zal het saai zijn 

in de klas. Hoezo je mond houden of rustig op je stoel zitten, dat is 

toch niet belangrijk. Kinderen helpen met leren en met ze praten, 

dat is waar het om gaat. Zolang het maar niet zo lang duurt als 

praten met BaMi.
Tekst Marenna van Reijsen  Foto’s Andrea Tibosch

MOET DE    
ALLES   WETEN?

juf
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Hannah van der Burgt (6) wil alles weten over juf worden en juf zijn. Maud, 

haar favoriete juf toen ze in groep 1 en 2 zat, maakt graag tijd om haar vragen 

te beantwoorden. Maud van der Horst-Riksen (41) staat achttien jaar voor de 

klas. Twee jaar geleden keerde ze terug naar de Herman Jozef basisschool in 

Middelrode. 

Hannah wilde eerst vooral juf Maud worden, nu weet ze dat ze juf Hannah wil 

zijn. Ze wil kinderen helpen met leren, met hun werkjes en de weektaken. Ze 

doet het nu in de klas. Maar moet je alles weten en kunnen om een leerkracht 

als Maud te zijn?

HOEVEEL MOET JE WETEN OM VOOR DE KLAS TE STAAN? 

”Om juf te worden ga je na de middelbare school naar de Pabo. Op die school 

leer je vakken als taal, rekenen, lezen, geschiedenis, gym, handvaardigheid, 

drama en muziek. Je leert ook hoe je met kinderen omgaat, lief en duidelijk te 

zijn en geduldig te blijven.” Geduldig zijn, daar schrikt Hannah een beetje van.  

         “Oeps, daar ben ik niet zo goed in.” 

‘ Geduldig zijn?  
Daar ben ik niet zo goed in’ 

KUN JE DAT LEREN, GEDULDIG ZIJN? 

“Moeilijke vraag, ik was altijd al geduldig. Ik vond het als kind leuk om met andere kinderen 

dingen te doen. Ik had een schminkdoos gekregen en heb eindeloos mijn broertje 

geschminkt. Meehelpen op zijn kinderfeestjes en tijdens vakanties op de camping met 

kinderactiviteiten, heerlijk vond ik dat. Zo leerde ik al vroeg om geduldig te zijn met 

kinderen.”

Hannah, wiebelend op haar stoel, knikt begrijpend. Kinderen helpen met woordjes lezen of 

een mislukte kleurplaat weer goed maken, het is precies wat ze wil.

MAAR WAT DOE JE NU ALS EEN KINDJE STOUT IS?

“Soms moet je een beetje streng zijn. Ik begin met waarschuwen. Luistert het kind dan niet, 
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dan moet hij op een stoeltje gaan zitten en nadenken waarom hij dat gedaan 

heeft. Ook mag het kind bedenken hoe je het een volgende keer beter kan 

doen.”

Hannah vertelt dat als je stout bent geweest, je naam op de wasknijper 

die aan het grote hart in de klas hangt naar nummer 1 gaat, een klein 

stapje weg van je hart. De tekening verbeeldt dat je dicht bij je hart moet 

blijven. Hannah stond een keer op nummer 1. Ze sliep er slecht van. “Ik was 

helemaal vergeten om op te ruimen.” 

WELKE KLAS IS HET LEUKSTE?

”Ik vind alle klassen leuk, maar de kleuters vind ik het allerleukste. 

De frisheid, de spontaniteit, de echtheid van de kindjes, nog niet 

bewust, geen verwachtingen: dat maakt kleuters zo leuk. Ik kan er al 

mijn creativiteit in kwijt.”

Hannah denkt even na. Zij wil liever juf worden van groep 8: “Vind ik 

fijner, komen er geen nieuwe kindjes meer bij in de klas.”

MOET JE ALS JUF OVERAL HEEL GOED IN ZIJN?

“Nee hoor, ik knutsel en teken heel graag met de kinderen. Maar we 

hebben op school ook het crea-uurtje, dan komt een andere juf of 

meester die goed is in bijvoorbeeld muziek. Of er komt een mama 

koken met de kinderen. Dus ik hoef echt niet in alles goed te zijn.”

‘Wat je niet weet,  
kun je aan Siri vragen’

MAAR JE MOET ALS JUF TOCH WEL ALLES WETEN?

”Ik vind van niet hoor. Je kan het ook opzoeken op de computer.”

Hannah is gerustgesteld en bedenkt een nog beter idee: “Je kan ook Siri op 

de telefoon alles vragen.”



 JOUW PRIVÉFILMPJES 
KIJKT’

Het was fijn om mee te lopen met de Sinterklaasintocht dat jaar. 

Omringd door teamgenootjes van de volleybalvereniging en van top tot 

teen verkleed, waardoor ze voor het eerst in weken door het dorp liep 

zonder nageroepen te worden. Tot een vrouw naar haar toe kwam en 

zei: “ben jij niet het meisje van het filmpje? Haha! Stripslet!”

Tekst Marlie van Zoggel  Foto Teis Albers
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Online onderdelen bestellen



bami I 65

Het is tien jaar geleden, maar het voorval zit in het geheugen 

van Annet (24) gegrift. Terugkijkend beschouwt ze het als een 

dieptepunt in een periode van pesterijen, op school én in het 

dorp. Door kinderen én volwassenen. Het ergste was misschien 

nog wel dat iedereen die de verhalen over haar hoorde, ze ook 

geloofde. Niemand vroeg háár wat er aan de hand was. Annet: “Ze 

wisten niet wat waar was, maar namen niet de moeite om 

erachter te komen.”

Als ze bekenden tegenkwam in het dorp wisten ze zich geen 

houding te geven of draaiden ze zich om, terwijl ze hier haar hele 

leven woonde, sportte en vrienden had. “Ik dacht na een tijdje: 

hoe kunnen jullie nu nog niet weten wat er speelt? Ik werd als 

schuldige aangewezen, omdat ik een filmpje had gemaakt.”

Het versturen van pikante teksten, foto’s of video’s van jezelf 

is een risico, dat weet iedereen. Je bericht kan zomaar bij de 

verkeerde persoon terecht komen of - zoals in het geval van Annet 

- ongewild worden verspreid. Een onschuldig bedoeld filmpje van 

haar, dansend in ondergoed, belandde op internet. Ze worstelt 

nog altijd met de gevolgen.

EEN ‘STRIPTEASE’ VOOR DE WEBCAM

“Ik ben door alle gebeurtenissen extreem voorzichtig als het 

om privacy aankomt”, vertelt Annet tijdens een kopje koffie in 

Den Durpsherd. Ze benadrukt een paar keer hoe belangrijk het 

is dat mensen zich bewust worden van de risico’s van sexting, 

cyberpesten en social media. “Ik las alle privacyvoorwaarden van 

Facebook, Instagram en Snapchat voor ik me aanmeldde, maar ik 

weet niet hoeveel mensen dat doen.” Onlangs bleek uit onderzoek 

dat een op de vijftien jongeren tot zeventien jaar weleens pikante 

foto’s van zichzelf verstuurde. “Ondanks dat merk ik dat mensen 

het moeilijk vinden om erover te praten”, zegt Annet. 

“Veel gevallen worden in de doofpot gestopt.” Dat lost niets op, 

leerde ze uit eigen ervaring.  

‘Veel gevallen worden 
in de doofpot gestopt’

Ze spreekt rustig en in heldere volzinnen over de gebeurtenissen 

uit haar jeugd. Mede dankzij therapiesessies heeft ze het een 

plek gegeven. “Het gaat goed met me”, beaamt ze. Het einde van 

haar studie Rechten is in zicht, ze woont samen in Den Bosch 

en heeft een groep fijne mensen om zich heen verzameld. Toch 

komt ze nog altijd niet graag in Berlicum en Middelrode. “Ik ben zó 

beoordeeld door dit dorp, daar heb ik altijd een beetje wrok aan 

overgehouden.”

De pesterijen begonnen vanwege een filmpje dat Annet maakte 

met een vriendin van school. Ze kenden elkaar net, zaten in 

dezelfde brugklas op het Rodenborch College. De zusjes van het 

vriendinnetje hielden een verkleedpartijtje en zij deden mee. Toen 

Annet op een gegeven moment vier outfits over elkaar aan had, 

zette het meisje de webcam aan. “We waren lol aan het maken. Ik 

danste, trok al die outfits uit en zij filmde. De bedoeling was dat we 

het filmpje daarna samen terug zouden kijken.



Op dat moment zag ik er geen kwaad in. Ik was niet per se naïef, al 

lijkt dat achteraf misschien wel zo. Pas later kwam ik erachter dat 

het meisje het filmpje naar anderen had doorgestuurd.”

De mensen die het filmpje ontvingen stuurden het ook weer door 

en voor ze het besefte was haar ‘striptease’ het gesprek van de dag. 

“Mensen begrepen het niet. Ik was een vrij verlegen meisje. Mijn 

ouders werden vaak aangesproken door mensen die zeiden: “dat 

had ik nou niet verwacht van jullie Annet.”

HET LACHERTJE

“Ik was niet naakt in het filmpje. Ik droeg een kinder-bh en 

onderbroekje. Ook verrichtte ik geen seksuele handelingen. Dat 

was ook nooit de bedoeling geweest van het filmpje, maar die 

verhalen gingen al snel rond. Social media bestond in die tijd nog 

amper, de meeste mensen hoorden alleen via via: haha Annet 

heeft gestript! En vulden de rest zelf in.”

Haar ouders reageerden in eerste instantie teleurgesteld toen de 

verhalen in het dorp hen bereikten, herinnert Annet zich. Maar 

ze stonden ook meteen voor haar klaar. “Ik kon altijd naar ze toe. 

Mijn familie waren eigenlijk de enige personen die gewoon met mij 

verder gingen alsof er niks was gebeurd.” Voor vrienden was dat 

lastiger, merkte ze. “Op die leeftijd wil je niet bij het lachertje horen. 

Ik denk dat ze daarom geen zin meer hadden in onze vriendschap. 

Ook vanuit school ervoer ze weinig steun. “Niemand vroeg wat 

er was gebeurd of wat zij als school voor mij konden doen. Dat 

bemoeilijkte het herstelproces. Ik was ontzettend eenzaam.”

‘Wie leest alle 
privacyvoorwaarden van 
Facebook, Instagram en 

Snapchat?’
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MEDIAWIJSHEID

Brugklassers krijgen tegenwoordig les in mediawijsheid. Elke 

mentor snapt dat hier aandacht voor is, maar dat het tien jaar 

geleden anders was gelooft René van Gerven meteen. René is 

teamleider en vertrouwenspersoon op het Rodenborch, dezelfde 

school als waar Annet naar toe ging. “Er wordt op scholen nu echt 

anders nagedacht.” Zo komen er dit jaar voor het eerst mensen van 

de GGD en een lokaal jongerencentrum les geven over sexting. Een 

specifieke aanleiding om hiermee te starten was er niet. René: “We 

maakten hier vorig jaar al een begin mee en merken dat het heel 

erg speelt onder leerlingen.” 

Dat het sociale leven van jongeren zich grotendeels online afspeelt 

heeft voordelen voor docenten. “Vroeger kreeg je als docent 

echt niet mee wat er buiten de klas gebeurde. Nu is er speciaal 

iemand in dienst die de hele dag het internet in de gaten houdt. 

Bij alles wat gelinkt is aan het Rodenborch kijkt hij mee.” Natuurlijk 

weet René dat het geen volledig beeld geeft. “Maar monitoren en 

leerlingen bewust maken is belangrijk om pesterijen te voorkomen.” 

Als er privé-materiaal op internet belandt heeft dat veel impact op 

school, ziet René. “Voor je het weet ben je trending topic.” 

NIEUWE START

Helaas voor Annet hielden de pesterijen op school aan. Ze sloot 

zich steeds meer af. Haar cijfers die op dat moment al niet best 

waren, kelderden hard. “Na een tijdje besloot ik me niet meer 

te laten kennen. Ik vormde een schild en trok het me niet meer 

aan als er wat geroepen werd.” Het hielp dat ik in die periode van 

school wisselde. Het voelde alsof ik een nieuwe start maakte.” 

Het duurde niet lang voor ze op haar nieuwe school in Schijndel 

wisten van het filmpje. Annet: “Dorpen zijn klein en mensen praten 

veel.” Het treiteren en naroepen ging op het Elde College verder 

waar het op het Rodenborch gebleven was, maar ze kreeg wel een 

vertrouwenspersoon toegewezen met wie ze veel praatte. “Dat 

heeft veel verschil gemaakt.” 
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‘Op die leeftijd 
wil je niet bij het 
lachertje horen’

TIPS VOOR VEILIGHEID ONLINE

Deel online nooit gevoelige informatie. Alles wat ooit online heeft gestaan, is terug 

te vinden in de internet-archieven.

Verstuur geen pikante foto’s. Je kunt je nieuwe ondergoed beter in real life of op je 

eigen telefoon aan anderen laten zien. 

Als je toch een foto van je lichaam verstuurt, zorg dan dat je onherkenbaar bent.

 

Verstuur nooit iets tegen je wil.



 aan 
     het
  plein

www.blhuisvesting.nl 

43 exclusieve appartementen 
in het centrum van Berlicum

Aan het plein, 43 exclusieve appartementen in het centrum 

van Berlicum. In december gaat ‘aan het plein’ in verkoop. 

Reserveer nu woensdag 20 december in uw agenda. 

Binnenkort verneemt u in de lokale weekbladen en op de 

website meer over de locatie en het tijdstip.

startverkoopbijeenkomst
woensdag 20 december

aanhetplein.nl    
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Haar cijfers verbeterden snel, maar konden niet voorkomen dat ze 

dat jaar bleef zitten. Het was achteraf gezien het beste wat haar op 

dat moment kon overkomen. “Ik maakte in mijn nieuwe klas de beste 

vrienden ik me kon wensen.”

Pas na de middelbare school besefte ze hoe alle gebeurtenissen haar 

gevormd hadden. “Ik ging in therapie, omdat ik moeite had met de 

persoon die ik was geworden. Ik had moeite mensen te vertrouwen, ik 

was onzeker, wilde zo min mogelijk opvallen. Ik leefde in de schaduw 

van mijn eigen leven, zo voelde het.”

In die tijd had ze met niemand uit haar jeugd nog contact, maar toen 

ze ging studeren stroomden de vriendschapverzoeken op Facebook 

ineens binnen. “Frappant hè, alsof iedereen ineens weer wilde weten 

hoe ik ervoor stond.” Behoefte om de oude vriendschappen te 

herstellen had ze niet. “Niet meer in ieder geval.” 

Het gevoel van leven in de schaduw lijkt voorgoed van Annet 

afgeschud. De 24-jarige zit bomvol toekomstplannen. Nu ze bijna 

klaar is met haar opleiding droomt ze van een master in Maastricht. 

Maar het kan ook dat ze zich volledig op de horeca stort. Of toch 

catering, want bakken is een grote hobby. Ze vertelt overal even 

enthousiast over. Fel is ze alleen als het over pesten gaat: “Als ik het 

zie gebeuren, vlieg ik er meteen op af.” 

De gebeurtenissen in haar jeugd waren wat dat betreft een wijze les. 

“Ik zal niet snel iemand veroordelen. Dat zoiets onschuldigs als een 

filmpje in mijn dorp uitgroeide tot zo’n sensatieverhaal deed me inzien 

dat naast leeftijdsgenoten ook volwassenen bekrompen konden 

reageren. Ik nam mezelf voor zo later nóóit te worden. Ik zou mensen 

nooit veroordelen. Nooit iets meteen als waarheid aannemen, want ik 

weet wat de impact kan zijn. Dat gaat me best goed af. Ik doe lekker 

mijn ding, leef mijn leven. Uiteindelijk ben ik blij met de persoon die ik 

geworden ben.”

ADVIEZEN VAN ANNET

Werk niet mee aan de verspreiding van privéfoto’s. 

Het is al vervelend genoeg en bovendien verboden. 

In sommige gevallen ben je zelfs strafbaar!   

Maak sexting bespreekbaar. Bij je vrienden, maar 

ook thuis. Ouders hoeven niet alles te weten, maar 

achteraf denk ik: hadden ze maar meer geweten. 

Dan hadden we het erover kunnen hebben.

Geloof niet alles wat je hoort. Iedereen vindt 

zichzelf tolerant, maar als het erop aan komt, 

willen we dingen kunnen plaatsen. Mensen 

oordelen snel. Ik hoop door mijn verhaal te delen 

mensen daar meer bewust van te maken. 

‘Dorpen zijn klein 
en mensen praten veel’
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Jonger dan 65 jaar en dan de diagnose 
dementie. Hoe moet dat? U staat nog 
middenin de maatschappij, heeft een huis, 
wellicht een baan en neemt actief  deel aan 
het verenigingsleven. U heeft misschien 
wel kinderen en bent mogelijk kostwinner 
voor uw gezin. Tot het moment van de 
diagnose heeft u vaak al een heel traject 
afgelegd. Dementie is immers niet het 
eerste waaraan de artsen denken als u nog 
jong bent.

Dementie in deze vitale levensfase heeft 
een grote impact, op uzelf, maar zeker 
ook op uw partner en uw gezin. De ziekte 
kan progressief  verlopen, u kunt dus snel 
achteruit gaan. Bij al deze zaken heeft 
u hulp en begeleiding nodig. Bij Vivent 
kunt u terecht voor alle zorg die u nodig 
heeft, afgestemd op uw levensfase en 
mogelijkheden.

We vinden het belangrijk dat u zo lang 
en zo goed mogelijk uw eigen leven blijft 
leiden en zaken blijft doen. Bij Vivent kunt 
u terecht voor thuiszorg, het Alzheimer 
Café, dagbehandeling, een steungroep 
voor partners en kleinschalige woonvormen 
speciaal voor jonge mensen met dementie. 

Wij bieden belevingsgerichte zorg en 
ontwikkelen voortdurend nieuwe methoden 
die aansluiten bij onze cliënten. Centraal 
staat altijd wat u wilt en wat bij u past. 
Dementie verandert immers uw leven, maar 
uw ziekte bepaalt niet wie u bent. 
Vivent Zorgt!

Jong en dan al dementie? 
Vivent biedt de juiste zorg

www.vivent.nl  088 - 163 70 00 

“Met pijn in ons hart hebben we samen de 
keuze moeten maken om onze ouder op 
te laten nemen op de afdeling voor jonge 
mensen met dementie. Inmiddels is Vivent 
Mariaoord een vertrouwde plek met een 

goede sfeer. Een fijn team van professionele, 
behulpzame en meedenkende verzorgers 
en lieve vrijwilligers die niet alleen tijd voor 

de bewoners hebben maar ook voor 
familieleden.”

“Als je vrouw al bijna twee jaar 3 maal in de 
week thuiskomt met: “Ik heb een fijne dag 
gehad“ is het bij de dagbehandeling voor 

jonge mensen met dementie prima in orde. 
Complimenten voor de zorgzaamheid.”



Wilt u een zo’n spoedig 
mogelijk herstel? 

Bezoek dan onze sportpodotherapeuten. 
Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling 
van (sport) blessures.

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

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

Berghem
Berlicum
Breugel

Heeswijk
‘s Hertogenbosch

Rosmalen
Schijndel

Sint Oedenrode
Vinkel

 BLESSURE?
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Gespot

Kwetterbeekje, 
woensdagochtend  
4 oktober, 7.55 uur

Tekst Jochen Schoofs Foto Yvonne Wesling

Iedere ochtend is Leo Blokx te vinden in 
‘zijn’ dierenparkje. Al elf jaar beheert hij het 
Kwetterbeekje. Sinds anderhalf jaar met de 
hulp van Erik Spierings. De taakverdeling 
is duidelijk. Leo voert de dieren, Erik 
houdt het terrein schoon. Ook de dieren 
weten precies hoe het werkt. “Eerst stront 
opruimen, dan voeren,” lacht Leo. Hij 
wordt voortdurend in de gaten gehouden. 
De ezel wijkt niet van zijn zijde. 

“Bartje staat al te balken als ik ‘s morgens 
kom aangelopen”, zegt Leo terwijl hij de 
ezel een aai geeft. “De kinderen uit de 
buurt noemen de ezel Bartje”, vertelt hij. 
Als enige van de dieren heeft de ezel een 
naam: “Maar het is een vrouwtje.”

Hoewel het dierenparkje van de gemeente 
is, beschouwt Leo de dieren als zijn eigen 
dieren. Dierenartskosten en onderhoud 
zijn voor rekening van de gemeente; de 
rest regelt Leo zelf. Zo verkoopt hij de 
eieren van de kippen. De opbrengst wordt 
bijvoorbeeld gebruikt voor speciaal voer 
voor de jonge dieren. Nieuwe dieren 
krijgen ze door uitwisseling met andere 
dierenparken. Zo werd een nandoe geruild 
voor een kangoeroe.

Helaas moesten ze onlangs de geiten weg 
doen. Kleine kinderen die de dieren brood 
kwamen voeren, werden door de geiten 
omvergeduwd. Dwars door het hekwerk 
heen. Te gevaarlijk en daarom is volgens 
Erik een stevigere omheining nodig: 
“Hopelijk wil de gemeente die investering 
doen.”

Buiten het hek staat een hond te 
kwispelen. Leo loopt ernaar toe en geeft 
de hond twee brokjes. Hij heeft zelf geen 
hond meer, maar hij koopt nog elke 
twee weken een zak hondenbrokken. 
Alle honden uit de buurt kennen Leo. “Ze 
weten waar ik woon. Dan staan ze bij mijn 
voordeur te wachten op een brokje.”



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

Texaco van Zoggel

»  APK, ONDERHOUD EN REPARATIE 

» OOK BEDRIJFSAUTO’S & CAMPERS  

»  AUTO INKOOP EN VERKOOP 

»  AIRCO ONDERHOUD 

»  BANDEN SERVICE 

»  SCHADESERVICE 

»  AUTOVERZEKERING 

»  STERK  IN ELK MERK 
073 503 17 86 

 

AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL 

AUTOBEDRIJF VAN EMPEL 

VOOR BETAALBARE KWALITEIT 
EN UITSTEKENDE SERVICE ! ‘t Dorp 60B 

 
Ma : 13:00-17:30 
Di   : 09:30-17:30 
Wo : 09:30-17:30 
Do  : 09:30-17:30 
Vr   : 09:30-21:00 
Za   : 09:30-17:00 
 
Koopzondag 
17 December   
12:00-17:00 



willem.van.den.akker@hetnet.nl
www.heikantsehoeve.com

Heerlijke VLEESPAKKETTEN

WWW.SINDS2012.NL

LOCATIE ROSMALEN
Raadhuisstraat 4b
5241 BL Rosmalen

LOCATIE BERLICUM
Mercuriusplein 53
5258 AX Berlicum

SCHOENREPARATIE       SLEUTELSERVICE             GRAVEERWERK                  STOMERIJ




