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Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

Ik ga graag fris en 
opgeruimd de zomer in.
Dus laat ik mijn airco checken door 
mijn Bosch Car Service-autobedrijf.

Maak nu alvast een afspraak voor de 
airco-check.
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Koop nu de Grenoble C7+ HMB Elite
Bij Tweewielers Guus van Buuren

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

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

en zadelpen
• High tech in harmonieus design





 I bami4

TOETJEvooraf

AL SPELENDE GROOT
Op het speelveld aan de Voshage/Bosuilhage hangen drie jongens 
schuin op hun voortrazende fietsen alsof het racemonsters zijn. 
In hun fantasie wordt een Union of een Cortina een Kawasaki of 
een Harley Davidson. We worden al spelende groot. Het speelveld 
is de veilige opmaat naar de grotemensenwereld en daarmee zijn 
dergelijke plekken van een niet te onderschatten belang. Vreemd 
dus dat de fonkelnieuwe en kinderrijke wijk Beekveld geen 
speelveld heeft, temeer omdat zowat iedere wijk in Berlicum en 
Middelrode zo’n veld op veilige loopafstand heeft. De einddatum 
van petitie die de (volwassen) bewoners van Beekveld startten is 
inmiddels gepasseerd. Zou mooi zijn als hiermee het kind in de 
verantwoordelijke bestuurders is gewekt.  

RAADSELACHTIGE DORPSMASCOTTES
Wie zich af en toe op Facebook begeeft, kent wellicht de 
pagina’s van de Balkumse Beer en de Mirroise Bok. Wie er 
achter deze pagina’s schuilgaan is ons een raadsel. De Beer 
brengt vooral lokale nieuwtjes. De Bok is een ander verhaal. 
Hij laat zich met bokkenmasker fotograferen op plekken in 
Berlicum en Middelrode waarover hij sinds exact een jaar 
gedichten schrijft. De Bok heeft een link met De Balkumse 
Kwis; meer weten we niet van hem. Hoe het ook zij en wie 
hij ook is, we feliciteren hem met zijn eerste verjaardag als 
dichter. 

Een constante in roerige tijdenEen constante in roerige tijden
Slechts drie edities dit jaar. 2020 is dan ook een raar jaar, om niet te hoeven zeggen een naar jaar, wat voor 

velen ongetwijfeld het geval zal zijn. Afgaande op de lof voor de herfsteditie, waar zowat iedereen naar uitzag 
na het uitblijven van de zomer-BaMi, denken we dat we dit abnormale jaar met deze heerlijke wintereditie 
op een waardige manier afsluiten. De lezer wil BaMi op de mat en dat maakt ons blij. Ook verheugt het ons 

dat ondernemend Berlicum en Middelrode ons ondanks het ongewisse jaar onverminderd welwillend blijft 
steunen. BaMi wil graag een constante zijn in roerige tijden. Daarom streven we naar gewoon weer vier 
edities in 2021. We wensen jullie fijne kerstdagen – maak er in kleine kring een intens gebeuren van 

– en meer dan ooit wensen we iedereen een gezond 2021.
 

Namens het hele BaMi-team  
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KLASSIEKER MET EEN VERHAAL
Tijdens een interview voor deze BaMi werden twee redacteuren 
geconfronteerd met een hele bijzondere oldtimer. Het verhaal van 
deze onverwoestbare Magirus heeft u van ons tegoed.  

DE KONING VAN BUBBEDA 
Kim de Jong schrijft en illustreert. Onlangs verscheen haar nieuwe 
prentenboek ‘De koning van Bubbeda’. De kogelronde koning speelt 
graag sprookjes na. Het gaat een beetje mis bij ‘Prinses op de erwt’. 
Door zijn overgewicht plet hij de erwt. Wat nu? Zijn vindingrijke 
lakeien helpen hem uit de brand. Kim de Jong werkte twee jaar aan 
de schitterende prenten bij dit optimistische verhaal over het zoeken 
naar - en vinden van - oplossingen. Het prachtig verzorgde boek is 
verkrijgbaar bij de lokale boekhandel. 

STREKKENDE WERELD
Begin dit jaar sloot fotograaf Stan de Haas zich aan bij de BaMi-redactie. Onlangs 
publiceerde hij het fotoboek Strekkende Wereld, waarvan een deel van de 
opbrengst naar Stichting Goede Doelen van de Lions Club gaat. Stan reist de 
wereld rond en fotografeert plekken die zelfs bij de meest verstokte thuisblijver 
reislust zullen opwekken. De wereld is mooi, die gedachte bekruipt je tijdens 
het doorbladeren van het boek. Op vakantie aan de keukentafel. Ook dit 
prachtig verzorgde boek is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel. 

BAMI VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Geloof het of geloof het niet, maar zelfs de allerkleinste inwoners van 
Berlicum en Middelrode lezen de BaMi. Helaas gaat het met de bezorging 
van hun lijfblad soms mis. Dat ligt echter niet aan ons strak georganiseerde 
bezorgteam. Het probleem is dat het kabouterpad geen officiële straat is, 
wat eigenaardig is, want de bewoners wonen er al heel lang. 

WIE IS DE SCHILDER?
Klebeng! Dit rake schilderij kreeg fotograaf Teis Albers zomaar opeens 
onder zijn neus geschoven. De man met de sigaar is Toon Dielissen. De 
foto, waarmee de schilder aan de slag ging, sierde de cover van BaMi 19. 
Teis maakte de foto, maar wie is de schilder?
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Dan wil je er natuurlijk ook in 
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dus neem contact op.
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(06) 27 06 22 74 

ADVERTEREN@BAMI-MAGAZINE.NL
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COLOFON
BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners van 

Balkum en Mirroi. Het wordt vier keer per jaar huis aan huis 
verspreid en is ook te lezen op www.bami-magazine.nl. Niets 

uit dit blad mag worden overgenomen zonder schriftelijke 
toestemming vooraf van de makers. Aan deze uitgave kun je 

geen rechten ontlenen.

BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Teis Albers, Jurre van Breugel, Nieke van Broekhoven, Leon van 

Dinther, Nanneke van Drunen, Annette Francois, Erwin Frunt, Koen 
de Haas, Stan de Haas, Claartje ten Have, Minke van Lokven, Guido 
Mutsaars, Marenna van Reijsen, Jochen Schoofs, Andrea Tibosch, 
Edwin Timmers, Ardienne Verhoeven, Edith Verhoeven, Yvonne 

Wesling, Marlie van Zoggel 

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

REDACTIEASSISTENT
Leonie Wijgergangs

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

DRUKWERK
Veldhuis Media

OPLAGE
4.500

ADVERTENTIES
Wil je adverteren in BaMi? 

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

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

met Hans van Breugel, bami.magazine@gmail.com.

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

Mieke Wijgergangs, 
Mercuriusplein 55, Berlicum

 

BAMI MAGAZINE
Mercuriusplein 80, 5258 AW Berlicum

www.bami-magazine.nl

Sinds ik de vijftig voorbij ben, hoor ik er niet echt meer 
bij. Jongeren luisteren slechts uit fatsoen naar me. De 
allerjongsten vinden me dan weer wel interessant, die 
noemen me opa. Sam Junior is een bovengemiddeld 
slim kereltje van zes, bijna zeven. We praten graag 
en veel met elkaar. Zijn moeder, mijn schoondochter, 
verkeert in een permanente staat van paniek. Een 
tijgermoeder zou ze willen zijn. Zijn vader, mijn zoon, 
is een weerfanaat. Hij gaf me onlangs een regenmeter, 
die ik onder het afdak bij het schuurtje hing. “Op die 
plek heeft het geen zin,” zei hij, plukkend aan de snor 
die hij sinds de geboorte van Junior draagt. “Jawel hoor”, 
reageerde ik, “want op het moment dat er water in staat, 
weet ik dat het dak lek is.” 

Sam Junior gaat het liefst dagelijks naar de supermarkt 
om verpakkingen te bestuderen. Ik verafschuw die 
plek, vooral rond de Kerst, maar met kleine Sam is 
het te doen. Sowieso mogen Kerst en Oud en Nieuw 
onopgemerkt aan me voorbijgaan. Sam verbaast zich 
daarover. “Mama doet ook al zo zenuwachtig,” vindt hij. 
“Ze is bang dat alles uitverkocht is en ze houdt niet van 
de drukte hier.” Gisteren had hij zijn moeder uitgelegd 
dat ze haar kerstboodschappen gerust een week eerder 
kan doen. “Kijk maar naar de houdbaarheidsdatum,” 
zegt hij en plukt een zakje soepgroenten uit de koeling. 
“Ongeopend en gekoeld minstens een week houdbaar.” 
Zes jaar, bijna zeven, en nu al slimmer dan ik. Mijn tijd is 
voorbij. 

Sam BalSam Bal

HOUDBAAR-
HEIDS-datum
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ADVERTORIAL

tekst Jochen Schoofs foto Edith Verhoeven

Ook Annette Cuijpers, wijkverpleegkundige bij Laverhof, heeft zich aan de nieuwe 
situatie aangepast. “We hebben meer telefonisch contact”, vertelt ze. “Dat betekent wel 
dat je echt moet doorvragen om de situatie in te kunnen schatten.” Samen met 
meneer en mevrouw Van Kreij zoekt en vindt ze oplossingen die het beste bij hen 
passen. 

Zowel Annette als Ad en Nelly denken in mogelijkheden. Aan het begin van het jaar had 
Ad opnieuw een hersenbloeding. Vanwege de coronamaatregelen kon het bezoek niet 
binnen bij de revalidatieafdeling van Laverhof. Geen probleem voor het echtpaar: “Het 
was een heerlijke zomer dus gingen we lekker buiten zitten.” 

Ook maken ze dankbaar gebruik van hulpmiddelen als een stand-up-apparaat. Ze 
demonstreren hoe Ad daarmee uit zijn rolstoel kan opstaan en met hulp van Nelly 
bijvoorbeeld in bed kan gaan liggen. Annette doet haar mondkapje op en wil assisteren 
maar Nelly laat zien dat dat niet nodig is. 

MANTELZORGERS ONTLASTEN
Annette blijft alert en zoekt steeds naar 
de balans: “We houden goed in de gaten 
of de mantelzorger niet overbelast 
wordt.” Daarom gaat Ad ook af en toe 
logeren bij de Laverhof in Heeswijk. “Om 
Nel te ontlasten”, zegt Ad. Hij lacht. “Dan 
heeft ze wat rust.” Nelly heeft dan even 
tijd voor zichzelf en Ad vindt het leuk. 
“We moeten daar eigenlijk vaste dagen 
voor inplannen”, zegt Annette tegen het 
echtpaar. “Anders schiet het er bij in.” 

ALLES OM MOGELIJKHEDEN
Sinds twee jaar maken Ad en Nelly van Kreij gebruik van thuiszorg van Ondersteuning Thuis Laverhof. 

Dit is nodig omdat Ad (78) na een hersenbloeding in een rolstoel terecht is gekomen. Toen het 
coronavirus uitbrak, werd alles even anders. De dagelijkse zorg die ze gewend waren, was tijdelijk minder 
vanzelfsprekend. Nelly (71) bekijkt het positief: ‘Er is nog steeds veel mogelijk. En tegelijkertijd gaf corona 

ook veel rust.’

BIJ de thuiszorg DRAAIT 



ZOETZUUR

GEDWONGEN

Het fenomeen is bijna uitgestorven, maar kwam niet eens zo lang geleden nog vaak voor. 
Ook in Berlicum en Middelrode. Het begon met een zwangerschap, daarna (en daaróm) 

werd er getrouwd en als de wiedeweerga moest er woonruimte komen. Dit alles ongepland, 
onvoorbereid en ook nog eens op jonge leeftijd. Voilà: het ‘moetje’. BaMi-echtparen Thieu en 
Maria van Hintum en Hans en Hetty van de Veerdonk blikken terug op hun eigen ‘moetjes’ en 

geven ons een inkijk in hun gedwongen - én geslaagde - huwelijken.

moet·je (het; o; meervoud: moetjes)  
1(informeel) gedwongen huwelijk (wegens zwangerschap)

naar het altaar

Tekst Minke van Lokven  Foto’s Andrea Tibosch en uit de archieven van Thieu, Maria, Hans en Hetty
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THIEU (72) EN MARIA (70) VAN HINTUM
Twee zoons: Toine (50) en Joris (46), vier kleinkinderen

EVEN SCHRIKKEN
Je zou het niet zeggen als je ze ziet zitten, maar Thieu en Maria 
hebben al een gouden jubileum in de pocket. Ze trouwden in 
1970 in Middelrode. Maria met pril leven in haar buik; ze was 
19 toen ze zwanger raakte en nét 20 toen ze trouwde. “Mijn 
moeder zag het aan mijn ogen.” Nu kan Maria er om lachen. 
Zelf had ze ook al een paar dagen een voorgevoel, geeft ze toe. 
“Het was wel even schrikken. We hadden het natuurlijk niet 
zo gepland.” Aanvankelijk was er schuldgevoel ten opzichte 
van ouders, familieleden, de kerk. Bijna iedereen reageerde 
gelukkig goed op het nieuws. “Maar er moest wel getrouwd 
worden.”

Thieu en Maria besloten van begin af aan heel open en eerlijk 
te zijn, tegen iedereen. Dat voelde voor hen het beste. “We zijn 
altijd heel nuchter gebleven, dat heeft ons gered.” Natuurlijk 
werd er gepraat in het dorp. “Dat deed ons niet zoveel. 
Gekletst werd er toch.” Één opmerking zijn ze nooit vergeten. 
Een buurvrouw was zo teleurgesteld in Maria dat ze heeft 
verzucht: “Het was zo’n goei mèske.” Maria: “Alsof ik ineens een 
heel ander mens was! Onbegrijpelijk.”

Thieu en Maria behoorden tot de generatie die steeds meer 
vrijheden namen, óók op liefdesgebied. Het jonge stel wist wel 
degelijk wat de risico’s waren van die vrijere levensstijl. Maria 
had daarom - en dat kostte in die tijd best lef - een bezoek 
gebracht aan de huisarts met het verzoek om anticonceptie. 
Dat kreeg ze niet. “Een briefje met uitleg over periodieke 
onthouding. Daar kon ik het mee doen.”

EEN KAASSCHAAF
Het was een hectische periode. Ze woonden allebei nog bij 
hun ouders thuis. Thieu zat nog in dienst. Maria werkte bij een 
modeboetiek in Den Bosch. Ze hadden geen eigen woning, 
weinig geld, geen spullen. “We hadden niks”, zegt Maria. “Een 
kaasschaaf, dat was het. Gewonnen op de kermis.”

Gauw genoeg ging de knop om. “Schouders eronder, keihard 
werken en samen een leven opbouwen.” Uitzet kregen ze van 

familie en vrienden. De oplossing voor woonruimte kwam uit      
onverwachte hoek. De oma van Thieu bleek namelijk moderner 
van geest dan gedacht. Haar letterlijke woorden waren: “Wat 
doet iedereen toch moeilijk, jullie komen gewoon hier wonen.” 
Zo gezegd, zo gedaan. 

LIEFDE OVERWINT
Drieënhalf jaar later werd nog een zoon geboren. Het gezin 
was compleet. Een hele tijd zijn ze weggeweest uit het mooie 
Berlicum. Een veeleisende baan van Thieu in het onderwijs 
bracht het gezin naar Hoenderloo, waar ze 30 jaar woonden. 
Inmiddels wonen ze alweer zes jaar in Berlicum. 

Natuurlijk hebben zij ook wel eens moeilijke periodes gehad. 
Maar dat had niets te maken met het ‘gedwongen’ karakter 
van hun huwelijk. “Al zouden we het onze eigen kinderen nooit 
aanraden, zo vroeg en onvoorbereid aan kinderen beginnen.” 
De liefde overwint uiteindelijk toch alles. “Vanaf de dag dat 
Toine geboren werd, was iedereen om en was het goed.” Thieu 
en Maria stralen nog altijd liefde uit, het is echt een team. Zij 
hóren samen. Dit ‘moetje’ is nu een huwelijk om een voorbeeld 
aan te nemen. 

Eerstgeborene ToineEerstgeborene Toine
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“MOEST IK HET 
OVERDOEN, ZOU 
IK HET OP PRECIES 
DEZELFDE MANIER 
WILLEN. IK HEB NOOIT 
SPIJT GEHAD.”

 I bami14



HANS (63) EN HETTY (58) VAN DE VEERDONK
Drie kinderen: Kim (40), Maartje (36), Sjors (32) en vijf kleinkinderen

OP VERZOEK VAN DE PAUS
Hans en Hetty van de Veerdonk, geboren en getogen BaMi-ers. 
Vorig jaar vierden ze groot feest voor hun ‘robijnen huwelijk’ en 
inmiddels zijn al 41 jaar getrouwd. 

Het was 1979. Hetty was nét 17 toen ze trouwde. Dat was 
op verzoek van haar moeder. En van de pastoor. “Zelfs van 
de Paus”, volgens Hans. “Ze moest 17 zijn, anders mocht het 
niet.” Hetty was net geslaagd voor de mavo en begonnen met 
een vervolgopleiding, maar ze was zo ziek dat ze niet meer 
naar school kon. Al gauw bleek waarom: Hetty was hartstikke 
zwanger. 

Dat was wel even een schok. “Maar we wisten dat dit kon 
gebeuren.” En dan moet dat hoge woord aan de ouders eruit. 
De gesprekken vielen gelukkig mee: “Ze reageerden milder 
dan we hadden verwacht.” Ook de reacties van vrienden 
en kennissen op het onverwachte nieuws waren goed. De 
opluchting toen het bekend was, kunnen ze zich nog goed 
herinneren. Er moest natuurlijk wel een bruiloft komen: beide 
families waren echte kerkgangers. Hans is zelfs jarenlang 
misdienaar geweest. Maar ook de pastoor reageerde relatief 
rustig. “Alles werd geregeld.”

GEWOON NAAR DE PRINS
Het jonge stel bleef in die periode gewoon op stap gaan, naar 
De Prins. Er werd daar flink over ze gekletst, dat merkten ze 
wel. Maar de twee lieten zich niet kennen; ze gingen er samen 
voor. De ouders van Hetty hebben het jonge stel enorm op 
weg geholpen door ze een eigen woongedeelte op hun erf te 
geven. Uitzet verzamelden ze bij elkaar via vrienden en familie. 
“We hebben toen echt een nestje gecreëerd.” Later in hun 
leven kwam het besef hoeveel hun ouders, familie en vrienden 
voor ze hebben gedaan. “Iedereen heeft ons zo voortreffelijk 
opgevangen.”

Hetty trouwde in het blauw, met al een mooi bol buikje. Ze 
was toen zes maanden zwanger. “Of het geen wit mocht zijn? 

Dat weet ik eigenlijk niet. Mijn moeder stelde voor in blauw te 
trouwen en ik vond dat prima.” 

Na hun eerste dochter, Kim, volgden nog twee kinderen: 
Maartje en Sjors. De eerste jaren waren pittig, vooral op 
financieel vlak. “Maar”, zegt zoon Sjors, die bij het gesprek is 
aangeschoven, “Wij zijn als kinderen nooit iets tekortgekomen.”

AUTO INGERUILD VOOR KINDERWAGEN
Hans was toen hij trouwde ‘al’ 22 jaar en had dus wat kunnen 
sparen. In de week dat hij erachter kwam dat hij vader werd, 
had hij nét een auto gekocht bij zijn werkgever Jan van Herpen. 
“Een gloednieuwe Mazda GTE. Maar ja, die moest ik annuleren.” 
Een ander voertuig was natuurlijk noodzakelijker: geen auto, 
maar een kinderwagen. “We hebben er maar om gelachen.”

De humor van dingen inzien, dat kunnen ze; het heeft hun 
huwelijk misschien wel doen slagen. Ja, het was een ‘moetje’, 
maar dat is in dit geval niet meer dan een woord. Er straalt 
geluk, tevredenheid en plezier uit van deze mensen. Hans: 
“Moest ik het overdoen, zou ik het op precies dezelfde manier 
willen. Ik heb nooit spijt gehad.”

“Een mooi “Een mooi 
bol buikje”bol buikje”
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Vanaf nu
huurt u bij

Autopunt van Herpen 

ook luxe

camperbussen!
Sassenheimseweg 76

5258 HL Berlicum (NB)
073-5031224

www.camperpuntvanherpen.nl
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ADVERTORIAL

Dance Action | Kerkwijk 85 | 5258 KB Berlicum | 06-13 92 23 19 | www.dance-action.nl

Dans, dans, dans!
De sterren van de hemel dansen op een podium of alleen 
maar lekker bewegen. Bij Dansschool Dance Action is er voor 
ieder wat wils.
Tienvoudig line-dance wereldkampioen Henneke van Ruitenbeek-Boone begroet ons 
hartelijk bij binnenkomst. Nu ze na een succesvolle carrière minder danst, jureert ze bij 
diverse (dans)wedstrijden en stort ze zich volledig op haar eigen dansschool. Dit jaar 
viert Dance Action haar vijfjarig bestaan. “Samen met een gedreven docententeam wil 
ik mensen inspireren door onze passie voor dans over te brengen.” 

Die missie is geslaagd, bevestigen leerlingen Laila en Rosanne (15 en 13 jaar). 
“Tijdens het dansen hoef je nergens aan te denken, je bent alleen bezig met muziek 
en je lijf. Het is ontspannen en we kunnen helemaal onszelf zijn, zonder oordeel. En 
Henneke is altijd enthousiast.” Dansen kan vanaf twee jaar zonder maximumleeftijd. Er 
zijn peuterlessen, ballet, streetdance/hiphop, breakdance, dance/keep-fit en moderne 
danslessen. Ook geeft Henneke privélessen in alle stijlen, workshops en organiseert ze 
kinderfeestjes. “Ik doe alles op gevoel en pas lessen aan op de groep”, vertelt ze.

Ze wil kinderen ook graag laten kennismaken met de dans- en theaterwereld. Dit doet 
ze door hen elk jaar te laten optreden in een grote eindshow in het theater. Zowel 

laagdrempelig als professioneel, zodat 
zowel kinderen die ongedwongen willen 
dansen als hele ambitieuze kinderen 
kunnen meedoen. Voor de volwassen 
lessen is er bewust gekozen om geen 
uitvoering te doen zodat ieder op z’n 
eigen tempo lekker een uurtje kan 
bewegen. 

Henneke: “Alles blijft tussen vier muren, 
zonder druk en verwachtingen, dus dit is 
echt een uurtje voor jezelf”. Dat vinden 
Jessica en Marleen (48 en 36 jaar) ook 
zo fijn: “De lessen zijn laagdrempelig, 
gezellig, goed voor je conditie en 
met veel afwisselende dansstijlen en 
originele choreografieën.” Benieuwd 
geworden? Ga proefdraaien, doe een 
instroomcursus, schud je haren los en 
dans!

tekst Nieke van Broekhoven foto Koen de Haas



LEKKER DAN

ZODRA JE HEM RUIKTis hij klaar
tekst Erwin Frunt foto’s Claartje ten Have
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Casino wit brood, Kaas, Ei , Saus naar keuze Casino wit brood, Kaas, Ei , Saus naar keuze 

TOSTI BAMISpeciaal

komt is meteen een cruciale; wel of geen boter op je 
tosti? De meningen blijken verdeeld. Over de saus zijn 
de jongens eensgezinder. Gewoon veel saus en het 
liefst al op de tosti voordat je ‘m bakt.

Na enkele ‘gewone’ tosti’s te hebben gemaakt, is het 
tijd voor de Tosti BaMi Speciaal. Dit is geen makkelijke 
tosti, zeker niet met de geringe ervaring in de keuken 
die de meeste van de jongens hebben. 

Daar gaan we: Je begint met een vierkante witte 
boterham met daar overheen een plak kaas. Uit de 
volgende boterham snij je zorgvuldig een vierkant 
zodat de korst en een beetje brood overblijft. Deze 
leg je op de boterham met kaas en je plaatst de 
combinatie op het tosti-ijzer. Dan komt het. Je breekt 
een ei en laat deze voorzichtig in de boterham lopen. 
Deze zal zich mooi vierkant binnen de korst vormen. 
Daar leg je dan een plak kaas op en daar overheen 
weer een witte boterham. Dan doe je voorzichtig 
(zeker niet te hard) het tosti-ijzer dicht en laat je de 
magie zijn werk doen. Wanneer je voldoende geduld 
en timing hebt, zal het ei mooi stollen en is de tosti 
lekker bruin. De aanbevolen saus bij deze tosti is 
Samuraisaus. Maar een combinatie van mosterd, 
mayo en curry is volgens de jongens zeker óók het 
proberen waard. 

Ietwat onwennig staan de keukenhelden van de toekomst bij elkaar. We 
hebben Teun, Jaap, Jeroen, Guus en Cas gevraagd of ze hun favoriete 
tosti voor ons willen klaarmaken. Aan tosti-maak-ervaring geen gebrek, 
maar welke is nou echt het lekkerst? Daar kom je maar op één manier 
achter; door van alles uit te proberen. 

De tosti is voor veel jongeren hét favoriete lunchgerecht. Gewoon met 
kaas en ham of de ‘het is maar net wat we in huis hebben’-variant die 
ook erg in trek is. Op tafel staan de mogelijke ingrediënten al klaar en de 
jongens gaan enthousiast aan de slag. De eerste vraag die naar boven 



 I bami20



Op z’n Frans
De Loofaert kan, als je vanuit de juiste richting komt, worden beschouwd als de plek 

waar Berlicum begint en eindigt. De lange rechte weg, omsloten door weidse uitzichten 
aan weerszijden, is een plek waar je met niemand iets te maken hoeft te hebben en 

tegelijkertijd onderdeel bent van een hechte gemeenschap. Frans van Lokven (69) woont 
er al zijn hele leven. Vanuit zijn eigen Hof van Eden zag hij de wereld veranderen, zonder 
ooit de behoefte te hebben eraan mee te doen. “Van Lokvennen zijn eigenzinnige types, 

dus ik denk dat ik er wel tussen pas.”
Tekst Marlie van Zoggel  Foto’s Teis Albers

Toen zijn schoondochter Frans laatst vroeg of het niet 
wat koud was om nog zonder sjaal rond te lopen, stond 
hij op, pakte een schaar uit de la, knipte een strook van 
het tafelkleed, naaide de randjes vast en knoop het om 
zijn nek: “zo beter?”. Het is ‘typisch Frans’, zeggen zijn 
kinderen. Om spullen heeft ‘ie nooit wat gegeven. Een 
smartphone of dure kleding is niet aan hem besteed. 
Ja, hij heeft sinds kort wel internet. Maar eigenlijk alleen 
omdat zijn ziekenhuisafspraken allemaal via de mail 
geregeld worden. 

Frans heeft kanker, van het ongeneeslijke soort. De 
uitzaaiingen in zijn hoofd veroorzaken epileptische 
aanvallen, waardoor hij niet meer kan autorijden. Maar 
verder voelt ‘ie zich op het moment ‘best aardig’. “De 
dokter zei dat hij deze behandeling een keer of tien kan 
doen. Ik heb nu mijn zesde kuur gehad, dus ik heb nog 
wel even, denk ik.” 

TUINHUIS
Frans is eigenaar van een wijngaard én kunstenaar. Zijn 
werk bestaat uit veelal grote metalen objecten die hij in 
zijn schuur in de juiste vorm last. Interesse in zijn kunst 
is er genoeg, maar werk verkopen, nee, dat begint hij 
niet aan. Een interview in de BaMi had van hem ook niet 
zo nodig gehoeven trouwens. 
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 aan 
     het
  plein

Oplevering november 2020!
Nog enkele commerciële ruimten beschikbaar

in Berlicum

aanhetplein.nl   www.blhuisvesting.nl 

Initiatief en ontwikkeling:

Commerciële ruimten te huurCommerciële ruimten te huur
In november 2020 worden de nieuwe commerciële ruimten 
in het nieuwbouwplan ‘Aan het Plein’ opgeleverd. In dit 
complex zijn inmiddels drie van de zes units verhuurd. 

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

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

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

Voor meer informatie neemt u contact 
op met Bernheze makelaars & adviseurs 
T 0413 - 243 818.
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“Maar ja, de kinderen hè, die vinden dat mooi”, zegt hij 
grijnzend, waarna hij z’n handen even vragend in de lucht 
steekt.

We zitten aan de eettafel in zijn zelfgebouwde huis. Of 
‘tuinhuisje’, als je het diezelfde kinderen vraagt. Meer dan 
een kamer is het niet. Er staat een keukenblok, kachel, 
eettafel, en tegen de muur een kast die ’s avonds kan worden 
uitgeklapt tot bed. Achter de deur zit nog een badkamer. 
In de begindagen gebruikte Frans de douche en wc in een 
schuur verderop in de tuin, maar die leidingen bevroren in 
de winter altijd. Niet heel handig. Op aandringen van ‘het 
nageslacht’ werd toen alsnog een inpandige badkamer 
bijgebouwd. 

Het tuinhuisje staat in de tuin van het huis waar hij zijn gezin 
grootbracht, en waar dochter Mieke nog altijd woont met 
haar vriend Arjan en zes maanden oude zoontje Mick. Toen 
in 2011 ook oudste zoon Piet weer tijdelijk in het ouderlijk 
huis wilde komen wonen met zijn zwangere vrouw, zei Frans 
dat hij zijn intrek dan wel in de schuur zou nemen. En zo 
geschiedde. 

Het was pas de tweede keer in zijn leven dat hij verhuisde. 
De eerste keer was toen hij als twintiger ‘het stamhuis’ op 
de Loofaert verliet waar hij samen met zijn negen zussen en 
vier broers was opgegroeid. Zijn nieuwe onderkomen stond 

verderop in de straat, op de splitsing met De Hoefsevonder. 
“Toch een verhuizing van zé-ker 200 meter”, aldus Frans.

De verbouwing van de schuur regelde Frans zelf. Dat hij de 
eerste vijf weken in de tocht sliep, omdat hij het glas voor het 
grote raamkozijn nét voor de bouwvak bestelde, was geen 
probleem. Voor hem niet in ieder geval. “Ik heb het hier altijd 
goed gehad.” Het mooiste aan zijn huidige onderkomen is 
zonder twijfel het uitzicht. Vanuit de eettafel kijkt hij uit op zeven 
van zijn kunstwerken in de tuin. “Ze vervelen nooit.” Welke hij zelf 
de mooiste vindt? Hij wijst naar een wit frame van vier balken 
die elkaar in balans houden. “Die klopt precies. De dikte, het 
materiaal, de verhoudingen. En het was Rita’s favoriet.”

‘DEGENE MET HET MEESTE TALENT 
MOET DE KOST VERDIENEN’ 



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

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

“ Laten we er samen 
de mooist mogelijke feestdagen 

van maken ”

WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 
LAAT DE WINTER MAAR KOMEN

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

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

Tot 31 -12 iedere zondag open

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

www.aannemersbedrijfwijnen.nl

Nieuwbouw, verbouw, renovatie, loodsen, onderhoud, interieur?
Wij zorgen voor uw totale bouwproject! Van planontwikkeling, 
advisering, bouwaanvraag tot en met de uitvoering en oplevering 
van uw bouwproject. We denken met u mee en kwaliteit staat 
altijd voorop!

MET ONS TEAM VAN 
VAKMENSEN ZORGEN 
WE ERVOOR DAT UW 
BOUW ZORGELOOS 
VERLOOPT!
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RITA
Rita was Frans’ grote liefde. Ze leerden elkaar kennen in een kroeg 
in het dorp. “Ik had al vernomen dat er die avond Vinkelse meiden 
zouden komen”, vertelt Frans. Een blik op Rita was genoeg. “Dat was 
‘r. Dat wist ik meteen.” Twee weken later trok ze bij hem in op de 
Loofaert. Ze is er nooit meer weggegaan.

Rita was in veel opzichten de tegenpool van Frans. Hij kan goed 
alleen zijn, voert zelden het hoogste woord en kan weken aan een 
stuk aan een kunststuk werken. Die rust had Rita niet. Die sjeesde 
de hele dag van hot naar her. Ze moest altijd onder de mensen zijn. 
Frans: “Als Rita uit haar werk kwam en er waren nog kinderen in 
onze tuin aan het spelen, dook ze meteen de keuken in om nog wat 
borden op tafel te zetten, voor de kinderen én de ouders die hen 
op kwamen halen. Iedereen mocht aanschuiven. Wijntje erbij. Daar 
genoot ze van.”

Haar wijnwinkel in Nijmegen was Rita’s lust en haar leven. Ook nadat 
de kinderen - Piet (36), Kriest (34), Mieke (32) en Willem (30) - waren 
geboren, bleef Rita de winkel runnen en bleef Frans thuis bij de 
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kinderen. Huisvaders zag je in die tijd zelden, maar voor Frans 
was het een logische keus. “Ik zeg altijd dat degene met het 
meeste talent de kost moet verdienen. Nou, bij ons was dat 
Rita.” Zodra zij ‘ochtends in de auto stapte naar Nijmegen, zette 
hij de kinderen in de bolderkar, stopte zijn pijp in z’n mond en 
reed naar school.

KRETA
“Het was misschien apart dat ik thuisbleef, maar ik denk dat 
best veel mensen jaloers op mij waren”, zegt Frans. “Ik kluste in 
het huis of bij de wijngaard en ondertussen scharrelden al die 
kinderen om mij heen. Op studiedagen en in vakanties waren 
het er vaak wel tien. Die liet ik gewoon heen frotten in de tuin 
of bij het zwembad. Je hoefde er verder niks mee te doen, maar 
het is prachtig om dat allemaal mee te maken. Rita heeft daar 
later spijt van gehad. Ze was gek op haar werk, maar het zien 
opgroeien van de kinderen heeft ze gemist.”

Dat gemis was een drijvende kracht achter het besluit van 
Rita en Frans (nou ja, vooral Rita, Frans: “Ik zei op een gegeven 
moment maar gewoon ja”) om in 2008 de Loofaert te verruilen 
voor Kreta. Frans zou daar een huis bouwen en Rita zou les 
gaan geven op school. Frans lacht: “Dat hadden die kinderen 
waarschijnlijk geweldig gevonden, zo’n juf die alle woorden 
verkeerd uitspreekt.” De plannen waren serieus, zegt Frans, 
Rita volgde al Griekse lessen en leek plots alleen maar Griekse 
maaltijden te kunnen koken. Maar vlak voor vertrek werd Rita 
ineens ernstig ziek. Borstkanker. Een diagnose waardoor hun 
Griekse avontuur al ten einde kwam voor het goed en wel 
begonnen was. Na drie jaar ziekenhuis in, ziekenhuis uit, was 
Rita’s lichaam op. In het voorjaar van 2011 overleed ze. 

‘RITA WAS HET VOOR MIJ, 
DAT WIST IK METEEN’ 



Kerkwijk 9                     5258 KA Berlicum                      073-6896791                      info@lokz.nl                     www.lokz.nl

5 jaar geleden startte ik, Robin van den Heuvel, mijn droom: een 
eigen salon! Super spannend natuurlijk, omdat er al genoeg 
kapsalons in Berliucm gevestigd waren. Toch was ik er van 
overtuigd dat LOKZ anders zou zijn en dat hiervoor zeker nog 
ruimte was in het dorp. 

Sinds een jaar heeft LOKZ er een fantatische kapster bij, Sarah van 
Vliet. Samen vormen wij een team dat veel plezier en passie voor 
het vak heeft. Wij samen met onze klanten maken LOKZ tot wat 
het nu is, maar we zijn er nog niet. Dromen blijven bestaan en 
samen gaan we ervoor om LOKZ verder te laten groeien in 
kwaliteit, creativiteit en gezelligheid!

Hou deze maand onze Socials goed in de gaten, want 5 jaar 
bestaan betekent feest! We gaan daarom 5 toffe prijzen 
weggeven en hebben 5 te gekke acties, en daar zit er vast eentje 
voor jou tussen.

Namens LOKZ, bedankt voor de afgelopen 5 jaar en tot snel in de 
salon!

MEER DAN ALLEEN HAAR
Bij LOKZ kunt u terecht voor een totale beleving onder 1 dak. 
Kom langs bij de Hair bar, Brow bar, Lash Bar of Boutique met 
leuke sieraden, kleding en accessoires of maak online een 
afspraak. Voor meer informatie kunt u terecht op www.lokz.nl.
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VAN LOKVEN
In de jaren na Rita’s dood is Frans veranderd. Enerzijds is hij 
nog altijd die nuchtere, stabiele man, waar je altijd welkom bent 
voor een borrel, - maar die je nooit zelf zal bellen. Anderzijds is 
hij zachter geworden, milder. De strenge toon waarmee hij zijn 
kinderen kon aanspreken is nergens meer te bekennen als hij 
zijn kleinkinderen vraagt om hem te helpen met het rechtslaan 
van een berg twintig jaar oude spijkers, weggooien zou immers 
maar zonde zijn. 

Misschien dat die mildheid ook te maken heeft met het feit dat 
hij ouder wordt, en moet leven met een ongeneeslijke ziekte. Al 
zegt hij zelf dat hij zich niet zo bezighoudt met het naderende 
einde. Frans: “Nee, waarom? Daar zou je anderen maar 
ongelukkig mee maken.” Zijn schoondochter noemt het ‘een 
typische Van Lokven-opmerking’. “Die maken zich nooit druk. Wat 
er in de toekomst gebeurt, zien ze dan wel weer.” 

In 2019 waren Frans en zijn dertien broers en zussen samen 
duizend jaar oud. Een unieke mijlpaal die zelfs de krant haalde. 
Het artikel ligt nog tussen wat andere papieren in de boekenkast. 

Als hij het uitvouwt, verschijnt een hele groep kinderen die 
met fijngeknepen ogen richting de camera kijken. Of Frans 
op z’n broers en zussen lijkt? Hij werpt een peinzende blik 
op de oude foto. “Van Lokvennen geloven niet wat iedereen 
zegt, maar vinden wel dat iedereen er mag zijn. En het zijn 
allemaal eigenzinnige types. Dus ja, ik denk dat ik er wel 
tussen pas.” 

Als het krantenartikel weer is opgeborgen en het notitieblok 
in de tas zit, maken we nog een ronde door de tuin. Met alle 
kunst en wijnranken een belevenis op zich. Rita’s favoriete 
kunstwerk, het witte frame, staat aan de rand van de 
vijver met een vlonder, waarop oudste zoon Piet een paar 
maanden na haar overlijden zijn jawoord gaf. Frans en Rita 
zijn - ondanks hun onmiskenbare liefde voor elkaar - nooit 
getrouwd. “Ik heb het goed gevraagd hoor!”, zegt Frans 
ineens fel. “Maar ze begon keihard te lachen. Nou, dacht ik, 
dan niet.” Dat Rita wel graag wilde, maar door het aanzoek 
overrompeld werd, weet Frans ook. “Misschien had ik het 
nog een keer moeten doen. Misschien, misschien.”, verzucht 
hij. Dan draait hij zich om en loopt zijn werkplaats binnen. 

‘WIJ VAN LOKVENNEN 
ZIJN EIGENZINNIGE 

TYPES’ 



Herinneringen niet loslaten …  
voor altijd in je hart meedragen.

Door onze persoonlijke betrokkenheid  
en aandacht werken we samen met u 
naar een passend afscheid van uw  
dierbare.

Direct zorg na overlijden, 
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Afscheid nemen zonder enige
                   tijdsdruk …

Onze locatie heeft een warme  
huiselijke uitstraling waar slechts 
één afscheid per dag plaats vindt. 

Er zijn twee 24-uurs kamers aanwezig. 
Een ruime aula met 152 zitplaatsen en 
150 staanplaatsen.

Wij beschikken over een horecazaal  
voor een aansluitend samenzijn.

Levatio Uitvaartzorg beheert uitvaartcentrum 
Huîs van Troost

06 – 83 53 07 40 of 06 – 51 41 91 67  
www.levatio-uitvaartzorg.nl 
info@levatio-uitvaartzorg.nl	

085 – 33 01 005
www.huisvantroost.nl
info@huisvantroost.nl

Omdat liefde niet stopt,                           waar het leven eindigt 

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

CEMENTDEKVLOEREN & 
AANVULLEN ZWEMBADEN
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ADVERTORIAL

mmoodz | info@mmoodz.nl | 06-15477857 | www.mmoodz.nl  

Er is niets mooiers dan de zaak vol hebben zitten en gasten lekkere 
gerechten serveren”, vertelt Bas enthousiast. “Ik houd heel erg van horeca-
etiquette en mensen in de watten leggen. Van het moment dat ze hier 
binnenkomen totdat ze weer naar huis gaan moet alles kloppen. Van de 
juiste muziek op de achtergrond en eetbare bloemen op het kleurrijke 
servies tot en met de smakelijkste wijnen bij het eten. Ik wil dat mensen 
zich thuis voelen.” Bas houdt van contact met zijn gasten en bezoekt elke 
tafel om een praatje te maken. “Ik vind het tof als er een wisselwerking 
ontstaat en we er samen een mooie avond van maken.”

Het was liefde op het eerste gezicht toen Bas Roffel 
het pand aan de Kerkwijk zag. Hij wist meteen dat 
dit dé plek was waar MMOODZ moest komen. Het 
restaurant opende in juni haar deuren en daarmee 
werd de droom van Bas werkelijkheid. 

UITDAGEND KOKEN 
MMOODZ heeft geen grote kaart en dat is een 
bewuste keuze. Bas: “Mensen krijgen keuzestress 
als er te veel gerechten aangeboden worden. Onze 
kaart is overzichtelijk. Dat is zo in het restaurant en 
ook voor de maaltijden die we thuisbezorgen. Een 
service die we vanwege corona aanbieden. In het 
restaurant kunnen gasten dankzij de menu’s toch 
uitgebreid tafelen.” De kaart wisselt eens in de drie 
tot vier maanden. Op die manier blijft het voor Bas en 
de (vaste) gasten leuk. “Ik vind het heerlijk om steeds 
weer iets nieuws te bedenken, met seizoensgroenten 
te werken en om uitgedaagd te worden. Ook voor 
een glutenvrije of vegetarische maaltijd draai ik mijn 
hand niet om. Mocht iemand specifieke dieetwensen 
hebben, houd ik daar graag rekening mee. Het is dan 
wel fijn als we dat van tevoren weten, zodat ik ook voor 
die gast het meest smakelijke gerecht kan bereiden.” 

Tekst Nanneke van Drunen Foto Carin Deben

UITGEBREID 
TAFELEN IN DE 
HUISKAMER VAN 
MMOODZ
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De bal is rond, 
AL MEER DAN 75 JAAR

tekst Erwin Frunt foto’s Archief Heemkundekring De Plaets

Voetbalclub ‘Juliana’ in 1915

Voetbalclub B.F.C. (Berlicumse Football Club) 1935 

Voetbalvereniging B.M.C.

Onze voetbalvereniging Berlicum Middelrode 
Combinatie, beter bekend als vv BMC bestaat 
dit jaar 75 jaar. Waar Berlicum en Middelrode 
nu samen één club vormen, zijn er tijden 
geweest dat beide dorpen een eigen club 
hadden, meerdere zelfs. We zijn in de archieven 
gedoken van het voetbal in Berlicum en 
Middelrode.

Zover bekend is voetbalclub ‘Juliana’ de eerste club van het 
dorp. Ze speelden rond 1915 al hun wedstrijden op een 
veld nabij Beekveld en gebruikten Herberg de Prins als 
hun honk om voor en na de wedstrijd samen te komen. In 
Middelrode maanden de spelers van MVV hun inwoners 
tot enthousiasme. Tot aan de Tweede Wereldoorlog had 
Middelrode haar eigen club met lokale helden als Piet 
Schouten, Nard Steenbergen en Pietje Klerkx.

In 1935 vinden we een foto van B.F.C. (Berlicumse 
Football club). Zij speelden hun wedstrijden in de buurt 
van de Hoogstraat/Apollostraat. Van 1930 tot 1933 speelt 
ook voetbalclub O.N.A. (Ontspanning Na Arbeid) haar 
wedstrijden in Berlicum. In het café ‘De Drie Snellen’ van 
Dorus Jansen en Drieka Langenhuijzen, gelegen op de 
hoek van Braakven en de huidige Oude Pastorieweg. Het 
bijbehorende voetbalterrein ligt langs de Werststeeg en is 
eigendom van Piet Schouten.

In de tweede wereldoorlog werden niet alleen veel huizen 
en boerderijen vernield maar zijn ook de voetbalvelden 
onbespeelbaar geworden door het oorlogsgeweld. 
Besloten werd om van de twee clubs die dan nog bestaan 
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Voetbalvereniging
B.M.C. 1946

10 jarig bestaan 
voetbalclub 

B.M.C.in 1955

Voetbalclub “JULIANA” rond 1920

A-Junioren V.V.B. ca. 1944

Voetbalclub O.N.A. 1930-1933

V.V.B uit Berlicum en M.V.V. uit Middelrode één 
club te maken. Op 18 april 1945 wordt RKVV BMC 
opgericht. In de eerste jaren werd gespeeld op 
een veld gelegen aan de huidige Neptunusstraat/
Apollostraat. Er waren geen kleedkamers, daartoe 
werd gebruik gemaakt van de Gouden Leeuw. 
Later is er achtereenvolgens gespeeld op een veld 
aan de Brugstraat (achter de Sassenheimseweg), 
aan de Runweg en sinds het seizoen 1981-1982 op 
Sportpark De Brand.

Qua niveau zijn er vele ups en downs geweest. Van 
de 2e klasse Brabantse Bond tot aan de 2e klasse 
KNVB. Het groot aantal jeugdspelers en het trouwe 
publiek zijn absoluut de grootste pluspunten bij 
het huidige BMC. Het 75 jarig bestaan hebben 
ze nog niet officieel kunnen vieren maar er zijn 
wel mooie plannen in de maak om BMC ook een 
mooie toekomst te geven richting het honderdjarig 
bestaan. 

Met medewerking van de archeologische werkgroep 
Heemkundekring De Plaets. Wil je meer weten over de 
geschiedenis van Berlicum en Middelrode kijk op de 
website: www.deplaets.nl
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www.vbhtotaalvloeren.nl 073-6907943

Slopen 

Isoleren

Vloerverwarming 
Beton storten

Afwerklaag 

Openingstijden
MAANDAG:  09:00 - 17:30u

DINSDAG:  09:00 - 17:30u
WOENSDAG:  09:00 - 17:30u
DONDERDAG: 09:00 - 17:30u
VRIJDAG:  09:00 - 17:30u
ZATERDAG:  09:00 - 13:00u
ZONDAG:  GESLOTEN

KIEVITSVEN 108  I  5249JK ROSMALEN  I  073-5940399    
INFO@VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL I  WWW.VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL

Dat 2021 

een mooi,

liefdevol

en gezond

jaar mag 

worden. 

Fijne
Feestdagen!
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CLUBKE

VOGELLIEFHEBBERS MET  
UILENPASSIE

Uilen zijn roofvogels. Die redden zich wel, zou je denken. Uilen pak je niet met blote handen aan, zou 
je denken. De vijf leden van Uilenwerkgroep Berlicum-Middelrode nuanceren het beeld dat van deze 

vogels bestaat. Ze zeggen liever niet waar hun 55 uilenkasten hangen. Dat zou illegale handelaren 
maar op ideeën brengen.  

Het vijftal gaat het hekkengat door en wordt gevolgd door de 
vriendelijke witte hond van de gastvrouw en gastheer in wier 
geitenweide de boom staat waarin een steenuilkast hangt. 
“Zij zijn onze ogen en oren,” zegt Patrick Smetsers over de 
mensen die uilenkasten op hun erf hebben. Bertie Kastelijn 
schuift zijn ladder uit en zet die tegen de boom.

Jaarlijks controleert de groep tweemaal alle 55 kasten 
– ze begonnen zes jaar geleden met veertien. Ze tellen 
de uilskuikens en rapporteren hun bevindingen aan het 
Brabants Landschap. In het najaar halen ze de bezem door 

de kasten, waarin louter steen- en kerkuilen huizen. “Alleen 
voor deze uilen kunnen we iets doen,” verklaart Huub van 
der Hagen. “Ransuil, bosuil en velduil broeden niet in kasten.”   

Bertie klimt de ladder op, steekt zijn hand in de kast en komt 
naar beneden met een vuist vol steenuil. De schitterende 
groengele ogen van het diertje zijn niet te peilen, maar 
volgens Miriam Alders is het niet op zijn gemak. “We hebben 
geluk,” meent Alex van Nuland, “want het broedseizoen is 
voorbij. Als ze broeden is verstoring funest.” Toch zet Bertie 
het uiltje snel terug in zijn kast.

Tekst Edwin Timmers Foto Stan de Haas



IMPORT&
Tekst Annette Francois Foto Yvonne Wesling

Het begrip liefde staat hoog in het vaandel van Almut van Himbergen (49). Zij 
wil dat uitdragen en delen. De liefde bracht haar ook naar ons land. Zij verloor 

haar grote hart aan Remie van Himbergen en kreeg tien jaar geleden zijn naam. 
“Nederland was voor mij een poort naar een soort bloemenveld: kleurig, vrolijk en 

vol vrijheid.”

‘IK WIL MENSEN INSPIREREN GOED 
VOOR ELKAAR TE ZORGEN’

 I bami36

Ze vertelt dat de mentaliteit van Duitsland en Nederland erg 
verschilt. “Duitsers zijn veel saaier, gaan minder buiten de 
gebaande paden dan Nederlanders. Die vind ik moediger en 
ze durven op te vallen. Als ik op reis ben, zie ik meteen wie 
Nederlander of Duitser is. Wauw, zoals die mannen zich durven 
te kleden! Leeftijd telt niet eens mee.” Vanuit haar mode- en 
decoratieverleden weet ze waarover ze praat. Eens werkte ze bij 
bedrijven waarvoor ze huizen bij klanten inrichtte en decoreerde. 
Ze nam zelfs zelf de kwast ter hand om muren van een kleurtje 
te voorzien. Daarna werkte ze voor modebedrijven en toverde 

winkels om tot aantrekkelijke verkooppunten. Nu reist ze iedere 
week naar Duitsland om winkelmedewerkers te trainen in 
communicatie. “Ik wil het beste uit hen halen.”

MONDKAPJES
Door Corona kwam Almut meer thuis te zitten. Ze combineerde 
de wens mensen te inspireren om voor anderen te zorgen met 
het scheppen van mooie, bijzondere dingen en ging mondkapjes 
maken. “Ze moeten praktisch zijn, maar je moet er ook vrolijk van 
worden. Door het kapje zie je de gezichtsuitdrukking toch al niet 
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EXPORT&
Tekst Annette François  Foto Andrea Tibosch

Tijdens zijn studie natuurwetenschappen in Utrecht was Dirk van Leeuwen (49) 
nog vaak in Berlicum te vinden. Zijn toenmalige vriendinnetje woonde er, hij 
hockeyde nog bij de Berlicumse club en op de zaterdagen werkte hij bij een 

bouwbedrijf. Dat bouwen begon hij zo leuk te vinden dat hij daar zijn stiel van 
maakte. In 2011 streek hij neer in Den Bosch en startte zijn bedrijf Troefbouw.

IEDEREN MORGEN OM VIJF UUR 
MET EEN GLIMLACH OP

Lees verder op pagina Lees verder op pagina 3939

Renovatie en verbouwingen, daar ging en gaat hij voor. Maar 
na een aantal jaren begon het te kriebelen. Dirk: “Hoewel ik het 
werk leuk bleef vinden, miste ik de echte creativiteit. Ik was in 
mijn vrije uren altijd aan het knutselen voor mezelf of anderen, 
maakte meubels of kleedde iets aan. Toen ik op een camping in 
Zeeland een toercaravan oppimpte met een overdekt terras, een 
schuurtje en een buitenkeuken, werd een idee geboren.”

TWEEDE LEVEN
Zijn partner Alice begaf zich enthousiast mee op deze nieuwe 

markt. “Wij geven oude stacaravans een tweede leven. Dirk 
gaat voor de technische zaken, de hardware zeg maar en ik pak 
alles aan wat los zit.” Zo werden op verschillende campings in 
binnen- en buitenland saaie standaard caravans omgetoverd in 
aantrekkelijke buitenverblijven. Dirk: “Wij noemen ze lodges. We 
maken gebruik van oude materialen en zijn dus duurzaam bezig, 
want de bestaande caravans vormen de basis. We creëren veel 
buitenruimte en het geheel heeft een stoere uitstraling. Vandaar 
de naam van deze tak van het bedrijf.”



Januari startpeuteropvang Den Dungen!



PLEZIER
Het stel heeft in dit project vooral veel plezier. “We doen dit 
omdat we er lol in hebben. Eraan verdienen komt niet op de 
eerste plaats. Het is maar één kleinere tak van mijn bedrijf. Alice 
is daarnaast ondernemer, we hebben twee kinderen en er komt 
dus veel op ons af,” zegt Dirk en met een lachje: “Ja, het klussen 
thuis schiet er wel eens bij in.” Om tot rust te komen, wijken ze 
regelmatig uit naar een van de lodges in Zeeland, die ze voor 
zichzelf hebben gehouden. De meeste buitenverblijven zijn in 
deze provincie te vinden. Maar ook in Frankrijk en Italië is iets 
verrezen. Ze exploiteren en verhuren de lodges zelf.

PLANNEN

‘WE DOEN DIT OMDAT WE 
ER LOL IN HEBBEN’

en we moeten blijven lachen!” Ze koopt zelf stoffen in en zit vele, 
vele uren achter haar nieuwe naaimachine. Ze maakt neutrale 
kapjes met een klein printje, maar ook opvallende exemplaren, 
soms thema-gericht. Zo kan men rondlopen op een camping 
met een stofje waarop het kampeerleven is afgebeeld of fietsen 
met een ontwerp van getekende rijwieltjes. 

‘WAUW, ZOALS DIE MANNEN ZICH 
DURVEN TE KLEDEN!’

IMPORT EXPORT

Alice vertelt dat Dirk ontzettend veel energie heeft. “Iedere 
morgen staat hij om vijf uur met een glimlach op en huppelt 
naar buiten. En hij blijft vol plannen zitten.” Dirk staart 
peinzend voor zich uit. “Ja, die coronatijd dus… mensen zullen 
waarschijnlijk meer thuis blijven werken. Wat fijn om dan een 
multifunctioneel verblijf in de tuin te hebben. Kantoortje, 
chillplek voor de kinderen, hobbyruimte… ik wil graag iets 
scheppen om mensen meer te laten genieten van wat ze 
hebben.”

Een deel van wat Almut verdient met haar kapjes, gaat naar 
Stichting Madalief voor een actie waarvoor de Theresiaschool 
zich sterk maakte. “Onze dochter Marise zit op die school en 
wij zijn zo ontzettend blij dat ze gezond is, dat ik graag bijdraag 
aan het gelukkiger maken van kansarme kinderen.” De stichting 
opereert in Madagaskar.

HARTELIJKHEID
In verschillende Berlicumse winkels en kapsalons liggen haar 
mondkapjes. “Ik ben de mensen hier zo dankbaar voor hun hulp. 
Ik voel veel hartelijkheid om me heen. Op mijn eerste buurtfeest 
kreeg ik heel veel uitnodigingen voor een kop koffie. Ik wist niet 
dat dit typisch Nederlands of liever Brabants is. Het is ook een 
teken van goed voor elkaar te willen zorgen. In Duitsland zeggen 
we: ‘Zoals je in het bos roept, zo komt het terug.’”
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NACHTDIEREN

’s Nachts is alles anders. Er hangt een geheimzinnig sfeertje op 
straat, er gebeuren gekke en spannende dingen, het is rustiger maar 

er zijn er ook meer acute gevallen. Saai is de nacht nooit. Dat is 
precies wat deze vier nachtdieren aantrekt.

Tekst Nieke van Broekhoven  Foto’s Guido Mutsaars
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IRIS SCHELLINGS-BISSELS (34), VRIJWILLIGE BRANDWEER EN EIGENARESSE DE BLOEMERIE
“Mijn vak is bloemist, maar de brandweer is mijn passie omdat het gewoonweg geweldig is. We mogen op zo’n gevarieerde 

manier mensen helpen met kleine en heel heftige dingen. Maar iedereen is even blij als je komt. ’s Nachts verschilt van overdag 
omdat mensen vaak slapen als er een brand ontstaat. Dat geeft een andere adrenalinestoot. We zijn 24/7 beschikbaar, net 

als de beroepsbrandweer. Dat zorgt voor een hechte band in onze groep. Dat is fijn, want soms is het wel heftig. Dan is er wel 
professionele nazorg maar de beste nazorg is je eigen post.”



bami I 43

ARJAN VAN DER SANGEN (38), VRACHTWAGENCHAUFFEUR, MEDE-EIGENAAR A&M VAN DER SANGEN TRANSPORT
“Vrachtwagen rijden is mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader en ooms rijden ook. En ik run samen met mijn broer ons eigen 

bedrijf waarvoor we staal vervoeren in Nederland en Duitsland. Vooral de vrijheid en het pure rijden op zich zijn het leukst, en 
het onderling contact met collega’s via de bakkies is gezellig. ‘s Nachts rijden is heel rustgevend en gemoedelijk. Het is dan ook 
fijn rustig op de weg, nog geen stropdassen die denken dat de hele weg van hen is. Ik krijg nooit een wegtrekkertje want ik ben 

gewend aan dit ritme. Dit werk maakt me gewoonweg gelukkig.”
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MARLEEN VAN UDEN (25), LEERLING SEH-VERPLEEGKUNDIGE IN HET JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS
“Van nature ben ik zorgzaam en wil ik iets betekenen voor mensen. Op de eerste hulp is er altijd actie. Ik weet nooit wat voor 

dienst ik ga draaien. De verscheidenheid aan patiënten en het moeten werken onder tijdsdruk maken het werk spannend. 
Precies waar ik van hou. ’s Nachts hangt er een andere sfeer omdat het rustiger is, maar alle patiënten die binnenkomen zijn 

urgent. Ook hebben we dan vaker te maken met mensen die onder invloed zijn, wat soms zorgt voor agressie. Het is niet 
normaal, maar ik ben het gewend. Die mensen zijn gewoon even niet zichzelf.”
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MARTIN TIBOSCH (42), GLASVEZELTECHNICUS, EIGENAAR MTNETWORKS
“Wij werken vaak ’s nachts omdat het bedrijfsleven dan bijna helemaal stilligt. Als er dan per ongeluk een digitale verbinding 

uitvalt, is de schade niet zo groot. Het fijne van de nacht is de rust op de weg en van mijn telefoon. Maar we maken soms gekke 
dingen mee. We zien weleens mensen seks hebben in de berm of wij worden aangezien voor koperdieven. Dan rijden mensen 
expres een paar keer extra langs. En we zijn ooit ingesloten door politieauto’s, na een inbraak bij een Chinees restaurant, waar 

de daders ook een donker busje hadden. ‘s Nachts op pad is nooit saai!”



Veilig voor jezelf & geruststellend voor jouw omgeving.

Meer info: rabobank.nl/veiligbankieren en veiligbankieren.nl/fraude

Veilig bankieren

Laat je niet oplichten

Heb je een brief, e-mail of sms ontvangen over het vervallen van je

betaalpas met de vraag om deze op te sturen? Of ontvang je een

berichtje via WhatsApp van 'een bekende' om geld over te

maken? Trap hier niet in! Word je gebeld door 'de bank', wees dan

alert. Het is mogelijk dat je een oplichter aan de lijn hebt.

Criminelen vinden steeds creatievere manieren om jouw inlog- en

betaalgegevens te krijgen. Houd je geld veilig en wees alert!

Als je zo’n valse sms of e-mail krijgt, klik dan niet op de link, voer

geen gegevens in en stuur de betaalpas nóóit op. Vertrouw je het

bericht niet? Stuur het dan door naar valse-email@rabobank.nl.

Twijfel je of het echt de bank is die je belt? Hang dan op en bel zelf

met Rabobank Hart van De Meierij op (0413) 491 491.
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ADVERTORIAL

Emporte Wellness | Het schild 33B | 5275 EB Den Dungen | 073 2020040 | www.emporte.nl

ONTSPANNEND EN GEZOND
Een sauna is heerlijk ontspannend en goed voor je gezondheid 
en afweer. Het past helemaal bij deze tijd. “Een sauna in je 
eigen huis, schuur of veranda is een prachtig cadeau voor 
jezelf”, vindt Teun, mede-eigenaar van Emporte Wellness, 
“Of het nu een infrarood cabine is, een sauna op zolder of 
een houtgestookte Finse buitensauna. En van een compacte 
cabine tot een heel ruime. We vinden voor iedereen een mooie 
oplossing.”

MAATWERK EN ZELFBOUW
Paul vindt de begeleiding van klanten het leukst: om te kijken 
wat ze willen en wat er kan op een plek: “Mensen zijn soms 
verrast wat er mogelijk is onder bijvoorbeeld een schuin dak. 

Dat vraagt wel wat creativiteit”. Zo krijgen klanten een goed 
ontworpen sauna die echt bij ze past. Paul, Teun en hun 
collega’s vinden het prachtig om het ontwerp te bouwen zodat 
het een veilige sauna is die mooi is afgewerkt en constructief 
goed in elkaar zit. Naast het maatwerk dat ze leveren, kun je 
ook voor zelfbouw pakketten bij hen terecht. “Als je handig 
bent, is het een mooi project om mee bezig te zijn in deze 
coronatijd”, zegt Teun. Op deze manier zijn er voor ieder 
budget mogelijkheden. 

EEN EIGEN SAUNA IETS VOOR JOU?
Wil je weten of een sauna iets voor jou is en in je huis past, 
neem contact op met Emporte Wellness via onderstaand 
nummer. Dan kijken ze samen met je naar de mogelijkheden.    

tekst Ardiënne Verhoeven   foto Edith Verhoeven

Ze genieten al vijftien jaar van de oplevering van de sauna’s die ze met Emporte Wellness bouwen ‘Het is 
echt geweldig om mensen blij te zien met hun keus voor een mooie sauna voor zichzelf en hun familie’, 

vinden de broers Paul en Teun Potmeer.

JE EIGEN WELLNESSthuis op maat
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HET 
POLITIEBUREAUvan toen

 I bami48
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BROMSNOR
Tegenover mij zitten twee oudgedienden: Gerard Thissen (75) 
en Cor van Thiel (76). Beiden wonen nog steeds in Berlicum en 
weten nog veel van het dorp. Zij waren achtereenvolgens hét 
aanspreekpunt van het bureau als postcommandant en 2e 
opperwachtmeester. Gerard begon in 1976 en vertrok in 1981; 
Cor kwam in 1980 en volgde Gerard tot zijn vertrek in 1989 op. 
Beide heren droegen – en dragen – een fiere snor, maar omdat 
die van Cor het uitbundigst krulde aan de punten werd hij 
Bromsnor genoemd, naar de veldwachter van Swiebertje.

KLEINER DORP
“Berlicum had toen nog veel minder inwoners dan nu en er 
was zeker minder import,” vertelt Gerard. “Het was dus niet zo 
moeilijk iedereen te kennen. Ik kon aan de gezichten van de 
kinderen zien wie hun ouders waren.”

Cor: “Elf personen bemanning lijkt heel veel, maar je moet 
niet vergeten dat wij als onderdeel van de Rijkspolitie 
moesten bijspringen bij klussen in het hele land. En we 
moesten samen ook alle diensten draaien.” Ze vertellen 
dat ze toentertijd onderdeel uitmaakten van de groep Sint 
Michielsgestel. Berlicum, Middelrode, Den Dungen, Maaskantje 
en Gemonde vielen daaronder. In die plaatsen moesten ze 
tijdens nachtdiensten opdraven, maar vaak werd hun bijstand 
gevraagd in een veel groter gebied. “Toen ik bij Verkeer zat, 
bestreek mijn oproepbaarheid 38 gemeentes. Soms moest ik er 
wel tweemaal per nacht op uit,” vertelt Cor. 

VOORGESCHIEDENIS
Beide voormalige collega’s begonnen niet meteen bij de politie. 
Gerard startte bij de luchtmacht, maar het bloed verloochende 
zich niet – grootvader, vader, oom en nicht waren al dienders 

Tekst  Annette François Foto’s Claartje ten Have

Eens kende Berlicum een echt politiebureau. Het was gelegen in de Dianastraat en in de 
tachtiger jaren werkten er maar liefst elf agenten. Het was de plaats waar je met je klachten 
en vragen terecht kon. Je wist wie je aan de andere kant van het bureau kon aantreffen en 

op zijn beurt herkende die persoon jou ook meteen. In het dorpse ons-kent-ons speelden de 
dienaren van de wet eveneens een rol.
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– en hij trad eveneens toe. Allereerst in West-Brabant met 
als laatste plaats voor zijn komst in Berlicum Bosschenhoofd 
in West-Brabant (vlakbij het Heike, oftewel Sint Willibrord). 
Daar vierde de criminaliteit hoogtij en kon hij al heel snel 
in korte tijd zijn ervaringen opstapelen. “In Berlicum kon ik 
tot mezelf komen. Het was hier zoveel rustiger.” Cor was 
technisch controleur bij de verkeerspolitie. “Er was toen nog 
geen APK-keuring en wij moesten voertuigen aanhouden 
en onderzoeken.” Hij wilde hogerop en is pas later naar de 
politieschool gegaan.

BALKUMSE PERIKELEN
Van tevoren hebben we afgesproken dat er geen hilarische 
anekdotes over tafel gaan. “Te herkenbaar, dat willen en mogen 
we niet.” Maar uit beider mond komen een paar herinneringen 
die wel opgetekend mogen worden. 
Gerard deed samen met zijn nieuwe collega’s al na één maand 
een zogenaamde ‘heterdaad’ bij voetbalclub BMC. “Tijdens een 
surveillance betrapten wij bij toeval vier inbrekers. Zij wisten te 
ontkomen, maar lieten hun auto achter. En daarin zaten allerlei 

bewijzen die ons voerden naar Den Bosch, hun woonplaats. 
Weer probeerden ze te ontsnappen.” Hij grinnikt. “Als ratten 
klommen ze over de schutting. Een wilde een gitaar in veiligheid 
brengen en dat bemoeilijkte zijn vlucht natuurlijk enorm. We 
kregen ze allemaal te pakken en ‘achter de deur’.”

Cor vertelt smakelijk over een van de burenruzies. “Burenruzies 
zijn overal en altijd en je kunt er bijna niets aan doen. Mensen 
treiteren elkaar en dan escaleert het.” Hij verhaalt van twee 
buren die elkaar het dagelijkse licht in de ogen niet gunden. 
“En toen vloog de haan van de een over de schutting van de 
ander. Die wilde hem niet teruggeven en de politie werd erbij 
gehaald. De agent maakte een foutje en nam de haan in beslag. 
“Onrechtmatig,” oordeelde de Officier van Justitie en hij beval 
hem terug te brengen naar de plaats van inbeslagneming, niet 

‘ALS RATTEN KLOMMEN ZE 
OVER DE SCHUTTING’



de eigenaar dus. “Dat gaat niet gebeuren”, zei Cor, “dan breekt 
de hel los.” Toen moest de kraaier naar de boswachter in Oploo 
in opdracht van de provinciale voedselcommissaris die later zijn 
oordeel zou uitspreken. Dat kwam na negen maanden: de haan 
moest terug naar de eigenaar. Over bureaucratie gesproken…

VERANDERINGEN
Het kan niet anders of de grote veranderingen waar de politie 
mee te maken heeft gekregen, komen ter sprake.
“De grootste fout is gemaakt toen de rijks- en gemeentepolitie 
werden opgeheven en gekozen werd voor de regionale politie”, 
zegt Gerard. “Dat is nu omgezet in de nationale politie. Als 
dat meteen gebeurd was, was er veel ellende voorkomen. Je 
werd doodmoe van al die reorganisaties. Bij de basis, waar 
wij werkzaam waren, wist je al wat verkeerd zou gaan bij die 
plannen.”

Cor: “Maar ook de samenleving is veranderd. Er is een andere 
mentaliteit onder de mensen. Er is agressie, zelfs tegen 
hulpverleners. Als de politieauto aankomt, wordt de telefoon 
al getrokken om te fotograferen.” Gerard: “En er is geen 
waarheidsvinding. De aanleiding wordt nooit vastgelegd; er 
wordt geknipt en de media nemen het klakkeloos over.”

Ze vertellen dat het bij winkeldiefstal nu zaak is voor de 
winkeliers om de dader vast te houden tot de politie komt. “Dan 
kan die ingrijpen. Is de dader verdwenen, dan blijft er voor de 
bestolene niets anders over dan het digitaal doorgeven aan het 
regiobureau, nu gevestigd in Schijndel en dan is het: ‘dag dief’.”

KEUZE
Zou de keuze van beide heren weer op de politie vallen? “Ik heb 
37 jaar met plezier gewerkt,” zegt Cor. “Bij de verkeerspolitie was 
het erg opwindend toen ik zeven maanden werd ingezet bij de 
vliegtuigenbewaking in verband met de kapingen in het  

begin van de jaren ’70. Later in Berlicum ben ik vier maanden 
gedetacheerd naar het woonwagenkamp in Den Bosch, ook erg 
spannend. Uiteindelijk een rustigere baan op het bedrijfsbureau 
van de rijkspolitie in Den Bosch. Ja, ik zou het weer doen.” Bij 
Gerard is meer aarzeling. “Het was niet altijd even leuk en 
dat liet ik ook wel horen, wat weer niet in dank afgenomen 
werd. Maar er waren ook prettige periodes bij. En de baan 
van mijn leven was het laatste deel van mijn werkzame leven 
als milieucoördinator bij de politie in Den Bosch. Met elkaar 
milieuverontreinigingen in kaart brengen en er zoveel mogelijk 
tegen optreden. Voor surveillance erop uit met helikopters.”

VERWERKING
Een groot verschil met vroeger moet nog benoemd worden. 
Cor: “Nu is er bijstand om bepaalde gebeurtenissen te 
verwerken. Dat was er vroeger niet. Als ik ’s nachts thuis kwam 
na een verkeersongeval bijvoorbeeld met gruwelijke beelden 
in mijn hoofd, moest ik mijn vrouw wakker maken om het kwijt 
te kunnen. Dat was zwaar. Nu is er slachtofferhulp, ook voor de 
agenten. Een verandering ten goede.”

‘ALS IK ’S NACHTS THUIS 
KWAM MET GRUWELIJKE 
BEELDEN IN MIJN HOOFD’

‘IK KON AAN DE GEZICHTEN 
VAN DE KINDEREN ZIEN WIE 
HUN OUDERS WAREN’
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STUDIO IR

www.studioir.nl  |  info@studioir.nl  |  073 - 689 99 49
ARCHITECT | Hoogstraat 108, 5258 BG Berlicum
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MIJN NAAM IS

MIJN NAAM IS

NIENKE VAN ZOGGEL
De Nienkes zijn alle drie geboren in de jaren ’90. Ninke (1995) met de blonde krullen en Nienke (1994) met 
het bruine jasje allebei in Berlicum. Dat zorgde bij het uitgaan best voor verwarring. “Dan zeiden ze: ‘Hé, wat 
hoorde ik, ben jij met Daan aan het scharrelen?’…” lacht Ninke die toen al verkering had met Joost, terwijl 
Nienke wat had met Daan. De Vinkelse Nienke (1990) met het spijkerbloesje kwam in 2013 voor de liefde naar 
Berlicum. “Ik word tegenwoordig gefeliciteerd met hardloopwedstrijden van Nienke (’90) die ik toch echt nooit 
zou lopen ” zegt Nienke (’94). Ze komen elkaar wel eens tegen, maar zijn heel verschillend:  Ninke (‘95) werkt 
in de jeugdzorg, Nienke (‘94) als category manager in de retail en Nienke (’90) als business consultant. Drie 
nuchtere Nineties Nienkes met een stralende lach. Die hebben ze naast hun naam in ieder geval gemeen.

tekst Ardiënne Verhoeven foto’s Edith Verhoeven en Claartje ten Have 
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BINNENBLIEKEN
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EEN PERMANENTvakantiegevoel
Robert Maasdijk (54) en Suzanne Buss (51) hadden hun huis aan de 

Berlingenweg energiezuinig gemaakt met solar pipes en zonnepanelen. Hun 
wens was echter om een volledig energieneutraal huis te bouwen met veel 
hout en glas. Toen die kans zich voordeed, greep het tweetal die met beide 

handen aan. Het resultaat: een huis dat meer energie teruglevert dan dat de 
bewoners zelf nodig hebben.

Tekst Nanneke van Drunen   Foto’s Edith Verhoeven
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Robert begint enthousiast te vertellen: “In het kader van 
Ruimte voor Ruimte waren er aan het Laar drie kavels 
beschikbaar gekomen, deze waren alle drie al verkocht. 
Totaal onverwacht kwam een van die kavels weer vrij. Samen 
met een ander stel waren we in de race voor deze plek. We 
waren zo blij toen we in augustus 2017 hoorden dat de kavel 
voor ons was.” Suzanne vult aan: “Het stond voor ons voorop 
dat we een schuurwoning wilden. Wij vinden dat prachtig en 
het past ook heel goed in het agrarisch gebied. Op Pinterest 
deden we de nodige inspiratie op en zagen een huis van glas 
dat we geweldig vonden. Het leek net een vakantiehuisje. De 
aannemer van dat huis is gevestigd in Groningen en was niet 
bereid om voor de klus naar Brabant te komen. Daarnaast 
voelde het voor ons ook beter om zo veel mogelijk met 
lokale partijen te werken. Uiteindelijk kozen we voor een 
aannemer uit Boekel en een architect uit Gemonde, met 
Berlicumse roots.” 

‘EEN SCHUURWONING PAST 
GOED IN HET AGRARISCH 
GEBIED’

EEN BOUWPAKKET
“De aannemer had niet meteen tijd”, blikt Robert terug. “Hij 
kon een half jaar later beginnen. In januari 2018 tekenden 
we de offerte en de bedoeling was dat het grondwerk voor 
de bouwvak in 2018 gedaan was. Vanwege de tekorten in 
de bouw lukte dat niet. Een week na de bouwvak begonnen 
ze met de grondwerkzaamheden. Er hoefde niet geheid te 
worden, omdat houtskeletbouw geen zwaar huis is. Toen het 
beton eenmaal was gestort, ging het hard. Half september 
werd ons huis als bouwpakket afgeleverd en op 21 
december 2018 zaten we erin. Deze manier van bouwen is 
niet per definitie goedkoper dan traditionele bouw, maar is 
wel supersnel. En het idee dat je eenmaal gaat besparen als 
je er woont, is natuurlijk erg fijn. Op dit moment leveren we 
meer terug dan dat we zelf verbruiken.” Suzanne vult aan: 
“Die snelheid was een voordeel. Het nadeel was dat het een 
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half jaar duurde voordat we buren hadden. In het begin woonden 
we op een kale plek grond waar iedereen naar binnen kon kijken. 
Je wilt niet weten hoeveel mensen foto’s van ons huis maken, 
aanbellen om vragen te stellen of binnen willen komen kijken.”    

ENERGIENEUTRAAL BOUWEN
“Duurzaamheid heeft altijd een rol gespeeld in mijn leven”, licht 
Suzanne toe. “Robert en ik vonden het superleuk om te kijken 
wat er allemaal mogelijk is. We vonden het belangrijk om experts 
te raadplegen. Het scheeltveel tijd en geld als je vooraf goed 
nadenkt over wat je wilt en of dat ook kan. Door met verschillende 
mensen te praten, is ons huis er alleen maar beter en praktischer 
op geworden. Zo hebben we bijvoorbeeld maar één zichtbaar 
ventilatierooster, de andere twee zijn op een niet zichtbare 
plek terechtgekomen. Omdat we veel glas hebben, moesten we 
goed nadenken over waar we stroom nodig zouden hebben. 
Onze stopcontacten zitten in de vloer in zogeheten vloerpotten.” 

Die experts hielpen niet alleen met dat soort praktische zaken, 
maar ook met advies over het verduurzamen van het huis. 
“De nokrichting was vastgelegd, waardoor al vastlag dat ons 
schuine dak op het zuiden zou komen te liggen. Ideaal voor 
zonnepanelen”, vertelt Robert. “Uit berekeningen bleek dat wij 28 
zonnepanelen nodig hadden om energieneutraal te zijn. 

‘OP PINTEREST DEDEN WE 
DE NODIGE INSPIRATIE OP’
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VISSERS

Voor al uw glaswerk!
hardglazen: deuren  |  puien  |  douchewanden  |  balustrades

spiegels  |  isolatieglas  |  glasherstel

 Zandstraat 33,   5271 TH Sint-Michielsgestel     

  073 202 00 32       06 37 170 932

info@vissersglas.nl       www.vissersglas.nl
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Omdat we het niet mooi vonden om die op een gedeelte van het 
dak te plaatsen, kozen we ervoor om het hele dak vol te leggen. 
In totaal hebben we veertig zonnepanelen en tien panelen voor 
de zonneboiler. Het voordeel van zo veel glas is dat de zon het 
huis in het voor- en najaar opwarmt waardoor we minder bij 
hoeven te verwarmen. We hebben vloerverwarming en een CV-
haard die bijna drie kilowatt de ruimte inbrengt. Het bovenste 
deel van die haard heeft een warmtewisselaar waarmee we ook 
water kunnen opwarmen om te douchen. Ook hebben we een 
luchtwarmtepomp die aanslaat als de boiler onder een bepaalde 
temperatuur komt en waarmee we de vloer kunnen verwarmen. 

Dankzij het warmteterugwinsysteem kan koude lucht van buiten 
verwarmd worden en warme lucht worden gekoeld. Ons huis 
is luchtdicht en afzuiging naar buiten toe hebben we niet. We 
zuigen ook geen lucht van binnen naar buiten, omdat dan het 
risico bestaat dat we het huis vacuüm trekken, daarom gebruiken 
we een plasmafilter. De keuze voor een houten skelet was niet 
alleen omdat we dit mooi vinden. Het voordeel van hout is 
dat het tijdelijk warm wordt en vervolgens weer afkoelt. Dit in 
tegenstelling tot stenen die de warmte blijven vasthouden.” 

‘JE WILT NIET WETEN HOEVEEL 
MENSEN FOTO’S VAN ONS HUIS 
MAKEN’



Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6  13 84 95 56
info@beleefgroen.nl Loofaert 61, 5258 SN Berlicum  073-5031443  

info@groencentrumberlicum.nl  www.groencentrumberlicum.nl

 MOOI 
ASSORTIMENT 

KAMERPLANTEN
assortiment bomen, heesters, 

vaste planten, potgrond, 

bemesting en nog veel meer!

 
maandag t/m zaterdag

geopend! (09.00 - 17.00 uur)
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FAVORIETE PLEK
Suzanne: “Het huis is volledig naar ons zin. Hier willen we oud worden 
en daar hebben we ook al rekening mee gehouden door bijvoorbeeld 
te zorgen dat doorgangen rollator- en rolstoelvriendelijk zijn. Het enige 
dat we misschien ooit nog willen doen, is een extra wastafel en douche 
realiseren in de gastenslaapkamer boven. We zijn eigenlijk het liefste 
buiten en zitten regelmatig samen in de hottub. Beetje kletsen en naar 
de sterren kijken, heerlijk. Omdat wij het regenwater moeten opvangen, 
hebben we een wadi in de tuin. Daar lopen de regenpijpen van het 
dak naartoe. Het idee is om in die wadi een infinity vijver aan te leggen. 
Prachtig om naar te kijken en aangezien we het liefste buiten zijn, zou 
dat een mooie aanvulling zijn.” Robert vult aan: “Weet je, dankzij dit huis 
hebben Suzanne en ik een permanent vakantiegevoel. Hier wonen is 
elke dag genieten en dat doen we dan ook volop.”   

‘ONS HUIS WERD ALS 
BOUWPAKKET AFGELEVERD’
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Showroom: Overbeeke 14, 5258 BL  Berlicum. 073-5495068. verkoop@sknatuursteen.nl 

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

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

Openingstijden
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BENIEUWD NAAR MORGEN

KOM JE EEN KEER KIJKEN?

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

KINDCENTRUM 21ST CENTURY SKILLSGEDRAG ALS VAK

Doorgaande lijn van 
0 – 13 jaar

‘Leren leren’: 
zelfstandig en 
taakgericht werken

Onder andere creatief 
denken, programmeren
en samenwerken

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

VANZELFSPREKENDE
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BAMI MUSEUM / ATELIER

BAMI-MUSEUM
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HET ATELIER

De meeste beeldende kunst is stil. Toch zal stilte zelden 
het eerste zijn wat de toeschouwer in een kunstwerk ziet. 
Het werk van Loes Kagenaar lijkt stilte als vertrekpunt te 
hebben. Haar beelden ademen een serene rust. Ingenieuze 
bouwwerken en fragiele figuren van klei, ondoordringbaar 
en mysterieus, zoals ieder mens dat aanvankelijk is. Zijn het 
spiegels van de ziel?

Een vroeg werk (uit 1967) van Loes is een groep van drie monnikachtige figuren, de 
lege opening in hun monnikskap naar elkaar gericht. Zonder een woord te zeggen 
begrijpen ze elkaar in dat wat hen drijft. Een verlangen naar het hogere lijkt boven 
de groep te hangen. Een spiritueel werk met een toon die doorklinkt in veel van 
haar latere beelden, hoe anders van vorm en kleur die ook mogen zijn. 
“Ik durf wel wat uit te proberen,” merkt Loes terloops op. Om te bereiken wat ze 
voor ogen heeft, is het experiment vaak nodig, want de oven waarin de beelden 

van klei in keramiek veranderen is 
onverbiddelijk. Hoe langer je naar 
de beelden kijkt, hoe subtieler de 
details, de kleuren en het gevoel voor 
proportie. Haar beelden spreken het 
best voor zichzelf.

VANZELFSPREKENDEStilte

tekst Edwin Timmers foto Teis Albers EEN RECENT 
WERK VAN 

  Loes Kagenaar     Loes Kagenaar   
                           IS NU TE ZIEN     

 IN DEN DURPSHERD. 
Check BaMi’s Facebook 
voor een eerste glimp.  



 Kom eens binnen kijken!  

 AMBACHTELIJK VLEES | KERST SPECIALITEITEN | BIJPRODUCTEN | ONLINE WINKEL | THUISBEZORGING   
Naast onze kerstfolder kunt u voor de kerstdagen ook komen winkelen Bij Daan! Kom langs voor het mooiste vlees,               

de lekkerste kaasjes, de leukste borrelhapjes en verse vleeswaren.  
Of shop eens via onze online winkel voor een nóg groter assortiment en gratis thuisbezorging! 

W O U D  1  B E R L I C U M  •  0 7 3  5 9 4  2 0 8 5  •  VA N Z O G G E L C AT E R I N G . N L  
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DE VERZAMELING

MARK VULLINGS (20) VERZAMELT: 

SPULLEN VOOR ZIJN KERSTDORP 
Toen hij een jaar of vier was kreeg Mark een trein met lichtslang. Al het 
andere speelgoed was direct vergeten. Sindsdien struint hij ieder jaar 

na kerst door de uitverkoop op zoek naar huisjes, poppetjes, treinen en 
andere kerstspulletjes. Drie weken kost het om alles op te zetten. Eén om 

het kerstdorp weer af te breken. De pronkstukken? Een Disney-trein en 
een twintig jaar oude Mickey Mouse-piek. 

tekst Marlie van Zoggel foto Leon van Dinther
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‘Die nieuwe’ blijkt een Fendt 720 tractor. Cas herkent de 8000 kilo zware, 
vierwielaangedreven, turbocharged én watergekoelde dieselslurper met een 
vermogen van 200 pk al van een afstandje. Hij is samen met zijn broer Job (8) op 
bezoek bij buurman Westelaken, waar loonwerker Mark van den Braak (45) hem 
alvast wat geheimen van het vak onthult. “Mijn favoriete tractor?”, zegt Mark, “dat 
is toch wel de Fendt 718, die heeft namelijk GPS en dat is héél makkelijk”. Cas 
kijkt hem stralend aan: de Fendt is namelijk ook Cas’ favoriete tractor. Sinds kort 
heeft zijn opa ook een Fendt, waar hij wel eens op mag sturen. Na dit -volgens 
Cas uitstekende- antwoord werpt hij voldaan zijn blik weer op zijn zelfgemaakte 
vragenlijst. 

Als loonwerker is Mark geregeld in één van zijn machines op de velden rondom 
Berlicum te vinden. Hij wordt door de boeren ingehuurd om hun land te bewerken, 
legt hij Cas uit. “We hebben het grotere materiaal, zodat de boer dat zelf niet aan 
hoeft te schaffen. Zo kunnen we bijvoorbeeld voor de boeren ploegen, zaaien en 

hakselen.” Vooral dat laatste klinkt Cas 
als muziek in de oren. Het lijkt hem 
erg leuk om later zelf op de tractor 
maïs of gras te hakselen. Het leven van 
een loonwerker bestaat volgens Mark 
echter uit meer dan alleen hakselen. 
Omdat er niet het hele jaar op het veld 
gewerkt kan worden zijn loonwerkers 
ook veel bezig met grondverzet in de 
weg -en waterbouw. “Ik denk dat we 
ongeveer de helft van de tijd voor de 
boer op het veld staan, de overige tijd 
gaan we met ‘de kraan’ (graafmachine) 
op pad.”

tekst Jurre van Breugel foto’s Koen de Haas

OP HET LAND
‘Ze rijden vandaag met wel vier wagens, pap!’, roept de tienjarige Cas Wijnen als hij uit het raam kijkt. Vanuit zijn 
slaapkamer heeft hij een goed uitzicht op het terrein van buurman Westelaken.  ‘Zelfs ‘die nieuwe’ tractor met 

kiepwagen is erbij!’, voegt hij toe. Loonbedrijf Westelaken zal wel met een grote klus bezig zijn.

Cas droomt van een toekomst

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

Woonhuis Klassiek 

Klassiek. 
Als nieuw, met karakter.
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WAT VIND JE ZO LEUK AAN LOONWERKEN?
“Ik vind het net als jou ontzettend leuk om met tractors in de 
weer te zijn en buiten actief bezig te zijn. Je moet toch iets 
doen wat je graag wil Cas. Als je hart er ligt dan trekt het!”

WILDE JE ALTIJD AL LOONWERKER WORDEN?
“Ja, eigenlijk ben ik er wel van jongs af aan in ‘gerold’. Het 
moest bij mij altijd brommen. Op mijn dertiende begon ik 
op de tractor te rijden en vanaf mijn zestiende werkte ik op 
de tractor. Dat deed ik vaak bij jullie achter”, wijst Mark, “bij 
loonwerker Jos van de Kammen.” 

‘MIJN FAVORIETE TRACTOR? 
DAT IS TOCH WEL DE FENDT 718’

HOE OUD MOET JE ZIJN OM LOONWERKER TE KUNNEN 
WORDEN?
“Vanaf je zestiende mag je tegenwoordig een 
tractorrijbewijs halen. Vroeger was dat allemaal wat 
makkelijker”, legt Mark uit, “maar tegenwoordig moet 
je echt een theorie- én praktijkexamen halen. Vanaf je 
achttiende mag je de kranen en hakselaar besturen. 
Daar heb je alleen een autorijbewijs voor nodig.” Volgens 
partner Jacqueline Westelaken kan Cas ook een officiële 
opleiding tot loonwerker volgen. “Op het Prinsentuin 
College in Andel bieden ze een driejarige opleiding aan. Je 
leert er de verschillende voertuigen besturen en je moet 
veel stages lopen.”

WAT IS HET MOEILIJKSTE AAN HET VAK?
“Ik denk dat dat het onderhoud aan de voertuigen is. We 
hebben zeker drie kranen, zes tractoren en een hakselaar 
staan: die moeten allemaal onderhouden en gerepareerd 
worden. Tegenwoordig wordt de techniek van de voertuigen 
steeds ingewikkelder. Zo zit er bijvoorbeeld veel elektriciteit 
in zo’n voertuig en daar kunnen wij zelf niet zoveel aan doen. 
We laten daarom meestal een monteur naar de voertuigen 
kijken. Die sluit gewoon zijn laptop op de tractor aan en doet 
dan zijn ding.”

Meer vragen zijn niet nodig, want Cas weet het al: over zes 
jaar stuurt hij de Fendt zelf over het land.



DÈ’S ZUND!
Tekst Jochen Schoofs foto’s Yvonne Wesling met dank aan Cor Swanenberg

Wie geregeld naar de lokale omroep luistert 
of jaarlijks de Zeverdursavonden bezoekt, 
zal het misschien niet direct opvallen maar 
het dialect van Berlicum en Middelrode 
– of liever: Balkum en Mirroi – is aan het 
verdwijnen. Wanneer je bedenkt dat het 
Brabants niet zo lang geleden nog tot meest 
sexy accent van Nederland werd verkozen, 
is dat bijna verbazingwekkend. De New Kids, 
die branieschoppers van de overkant van 
het kanaal, trokken massa’s mensen naar 
de bioscoop en de Netflix-serie ‘Undercover’ 
brak (met het deels gekunstelde dialect) 
diverse streamingrecords. De belangstelling 
en waardering voor de lokale taal zijn dan 
misschien groter dan ooit, het aandeel 
echte dialectsprekers onder de Balkumse 
en Mirroise bevolking neemt af. En daar is 
waarschijnlijk niets aan te doen.

 I bami74

Het dialect verdwijnt 
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Verwacht hier geen mooie Balkumse uitdrukkingen of 
bijna vergeten woorden. Ik heb nooit plat leren proaten* 
en moet soms veel moeite doen om het te verstaan. Voor 
de schoonheid van het dialect moet je bij mensen als Cor 
Swanenberg zijn. Deze liefhebber van taal in het algemeen 
en van het dialect in het bijzonder, houdt zich hier al vele 
jaren mee bezig. Talloze liederen, boeken en verhalen van 
zijn hand zijn daar het bewijs van. Maar dat het plaatselijke 
dialect verdwijnt, kan ook hij niet ontkennen: “Het dialect past 
zich aan, schuift richting standaardtaal, wordt algemener. De 
lokale kantjes slijten snel af en men spreekt vaak al liever over 
regiolect dan over dialect.”

Het Balkums is onderdeel van het Meierijsch dat wordt 
gesproken in grofweg het gebied tussen Tilburg, Eindhoven en 
‘s-Hertogenbosch. Waar vroeger iedere lokale gemeenschap 

een onderscheidende uitspraak had met een eigen 
woordenschat, zijn de plaatselijke verschillen steeds kleiner 
geworden. Hoe verder de plaatsen uit elkaar liggen, hoe 
groter het verschil in uitspraak en idioom was. Andersom geldt 
hetzelfde. Als de gemeenschappen dicht bij elkaar liggen en er 
veel onderling contact is, zijn de verschillen al heel lang aan het 
verdwijnen. Tussen het Rosmalens en Balkums is bijvoorbeeld 
al decennia nauwelijks nog een verschil te horen. 

‘HET DIALECT PAST ZICH AAN, 
SCHUIFT RICHTING 
STANDAARDTAAL’



ellen@culinaireduizendpoot.nl

06 51 063 362www.culinaireduizendpoot.nl

Samen zorgen voor  
de ogen van je kind

Nu en in de toekomst
Kom voor meer informatie over myopie 

controle bij ons langs in de winkel

Mercuriusplein 23  •  5258 AX Berlicum  •  073-503 3617  •  gevers@gevers.nl  •  www.gevers.nl
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DE AA ALS TAALGRENS
Afstand tussen de verschillende gemeenschappen is niet 
het enige wat bepalend is. Wanneer je goed luistert naar 
het Dungens en Balkums hoor je nog steeds een duidelijk 
verschil in uitspraak van een aantal woorden. Op het eerste 
gezicht lijkt dat misschien vreemd omdat de afstand tussen 
Den Dungen en Berlicum niet groter is dan tussen Berlicum 
en Rosmalen. Hier speelt een andere factor een grote rol: de 
rivier de Aa is hiervoor in het verleden bepalend geweest. Zeker 
in de winter overstroomde deze geregeld. De Aa vormde zo 
een natuurlijke grens waardoor er veel minder contact was 
tussen de gemeenschappen van Berlicum en Den Dungen dan 
tussen Berlicum en Rosmalen. De impact hiervan is zo groot 
geweest dat dit tot op de dag van vandaag terug te horen is 
bij dialectsprekers. In mindere mate geldt dit overigens ook 
voor Heeswijk. Waar nu de Leijgraaf ligt, was vroeger een  
groot en nat gebied. Net als de Aa zorgde dit voorheen voor 
een natuurlijke barrière tussen de gemeenschappen wat een 
verschil in dialect bestendigde. 

DIALECTSPREKERS ZIJN DOM
Doordat vroeger het contact tussen de verschillende 
gemeenschappen beperkt was, bleven lokale taalvarianten 
lang bestaan. Maar doordat de wereld steeds kleiner werd, en 
tegelijkertijd het dorp steeds verder groeide, nam de invloed 
van buitenaf exponentieel toe. Het zorgt ervoor dat in een dorp 
als Berlicum het dialect steeds minder prominent aanwezig is 
in het dagelijkse dorpsleven. Maar deze ontwikkeling is niet de 
belangrijkste oorzaak voor het verdwijnen van de lokale talen. 

Het is nog niet zo lang geleden dat dialectsprekers als minder 
intelligent werden beschouwd. Men zag ze als domme boeren 
uit de provincie. Deze opvatting werd versterkt doordat het 

‘SPRAK JE DIALECT, DAN WERD DIT 
AFGESTRAFT’



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

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kindervoet
Twijfelt u over de stand van de voeten?

Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen
en behandelen van de kindervoet.

Problemen met
lopen en bewegen? 

Laat ons meedenken 
voor een mogelijke 

oplossing.

een stap verder zet ten

Marcel Verhagen
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onderwijs erop is gericht iedereen zo goed mogelijk Nederlands te 
leren spreken. Sprak je dialect, dan werd dit afgestraft. Dat steeds 
meer ouders er voor kozen om hun kinderen op te voeden met alleen 
het Algemeen Nederlands, was ook niet bevorderlijk om het dialect te 
behouden. Immers, als je het wilde maken in de wereld, kon je maar 
beter geen hoorbaar accent hebben. Laat staan dialect spreken. Dat 
terwijl het tegenovergestelde vaak waar is volgens Cor Swanenberg: 
“Het is echt een misvatting dat dialectsprekers een taalachterstand 
hebben.” De wetenschap geeft hem daarin gelijk. Kinderen die tweetalig 
opgevoed zijn, hebben ook op andere gebieden een voorsprong.

GECULTIVEERD DIALECT
Het verdwijnende dialect is niet een specifiek verschijnsel voor 
ons dorp, het is overal gaande. En hoewel er de laatste jaren meer 
aandacht is voor lokale en streektalen verwordt het steeds meer tot 
een gecultiveerd dialect. Een kunstje dat bij bepaalde gelegenheden 
wordt gebruikt. Of het wordt gebruikt om te benadrukken dat je tot een 
bepaalde groep behoort. Om te laten horen dat je Brabander bent. 
Daar is overigens niets mis mee en iets om te koesteren. Al was het 
maar om te voorkomen dat ook dit verdwijnt. 

Degenen die nog echt Balkums spreken zijn trouwens goed te 
herkennen. Je ziet het niet maar kunt het wel horen. Zij gebruiken nog 
verschillende lidwoorden voor mannelijke en vrouwelijke woorden: 
un en unne. Ook is er een klinkerverandering bij het meervoud en het 
verkleinwoord, vergelijkbaar met het gebruik van de Umlaut in het Duits.
Maar zelfs al zou er over tientallen jaren geen dialectspreker meer 
over zijn, dan nog is het authentieke Balkums niet helemaal verloren 
gegaan. Het Meertens Instituut heeft een zogenaamde dialectenbank 
aangelegd met audio-opnames van verschillende dialecten. Deze is te 
vinden op www.meertens.knaw.nl/ndb. Van het Balkums is een bijna 
drie kwartier durende opname beschikbaar. Hierop is onder andere de 
Mirroise Norbertijn Fulco (Harrie) van der Heijden te horen die onder 
het pseudoniem Has van Rukven jarenlang volksverhalen in het dialect 
schreef voor De Brug.

Of het trouwens erg is dat er in de toekomst geen spreker van het 
Balkums dialect meer over is? Dat misschien niet. Maar het is wel 
eeuwig zund.

* In het Balkums schrijft men oa als in de Moerkoal; in heel Brabant is 
het conform de referentiespelling ao.

‘JE ZIET HET NIET MAAR KUNT 
HET WEL HOREN’



Joost: 0735033624
Rob: 0654738097 

rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

Ook voor het 
spuiten van 

uw interieur!

AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

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

073-521 51 95

GEEN 
WAAKHOND!?

Sluit deuren en ramen af met 
gecerti�ceerd hang- en 

sluitwerk. Verklein de kans op 
een inbraak met 90%!

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

BEL DIRECT

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

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

Wij begrijpen als geen ander dat het best lastig 
kan zijn dat u niet altijd de tijd kunt nemen om te 

koken. Daarom hebben we onze maaltijden 
eerlijk en verantwoord gehouden. Bovendien 
zijn onze maaltijden dagvers en verschillen ze 

wat dat betreft niet met een zelf gekookte 
maaltijd.

Meat & Meals  
Stel zelf uw dagverse 
maaltijden samen. 

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

De keuken van onze slagerij

Bekijk de  
Menukaart  

voor ons  
assortiment
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ADVERTORIALADVERTORIAL

“Een breuk in de levenslijn,” noemt Lia het wanneer iemand 
getroffen wordt door N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel). 
Ook voor partner, familie en omgeving heeft dat vaak een 
enorme impact. “Met name de niet-zichtbare gevolgen worden 
vaak niet begrepen en zijn lastig te accepteren. Wij zorgen dat 
mensen zich hierin gehoord, gezien en begrepen voelen.” 

SAMENWERKEN EN VERSTERKEN
Naast de N.A.H.-specialisatie biedt Vivent ook gespecialiseerde 
zorg op het gebied van longaandoeningen, palliatieve zorg, 
oncologie, wondverzorging en dementie. Lia: “Wij werken nauw 
samen. Waar nodig ondersteunen en versterken we elkaar.” 
De gesprekken vinden plaats bij cliënten thuis. “Uiteraard 
werken wij altijd volgens de actuele richtlijnen rondom het 
coronavirus.”  Magrietha en Lia geven hun cliënten én hun 
verzorgers voorlichting, advies, specialistische begeleiding en de 
praktische ondersteuning om het leven zo goed mogelijk weer 

op te pakken. Speciale aandacht is er hierin voor mantelzorgers. 
“Wij hebben korte lijntjes met tal van zorginstellingen en 
dienstverleners die precies de ondersteuning bieden die 
onze cliënten nodig hebben.” Denk hierbij aan psychologische 
begeleiding, huishoudelijke hulp, ergotherapie of re-integratie. 
Magrietha: “Het is echt maatwerk”.

VERSCHIL MAKEN
N.A.H.-verpleegkundigen streven naar een zo hoog mogelijke 
zelfredzaamheid en een verbetering of behoud van kwaliteit 
van leven van hun cliënten. “Dat is het mooiste aan het vak,” 
zegt Lia. “Die stijgende lijn zien en de focus op wat wél kan.” 
Magrietha beaamt dit: “Ja, we kunnen daarin echt het verschil 
maken.” Er is geen doorverwijzing nodig om hulp te krijgen van 
een N.A.H.-verpleegkundige. “Wij zijn hierin benaderbaar en 
laagdrempelig. Ook voor personen die bijvoorbeeld jaren na 
een ongeluk of hersenletsel nog vastlopen, zijn wij er.” 

tekst Minke van Lokven foto Stan de Haas

OP WAT WÉL KAN               
Bij Vivent zorgen gespecialiseerde verpleegkundigen Jannie Heymans, Magrietha Backx-
Vels en Lia Zwaans voor mensen wier leven ‘onderbroken’ werd door bijvoorbeeld een 

beroerte, een hersenaandoening of een ongeluk. “Wij kunnen het verschil maken.”

Focus               

Vivent | Gespecialiseerde verpleegkundigen N.A.H. | 085-0025590 | nazorgcvaketenshertogenbosch@vivent.nl



GESPOT

Westakkers
Zaterdag 17 oktober

11.27 uur
Tekst Jurre van Breugel Foto Yvonne Wesling

Twee donkere schimmen schieten de Westakkers op en slaan 
vervolgens af richting de konijnenbosjes. De blonde staartjes 
hupsen vrolijk op en neer. Het zijn de Berlicumse zussen 
Floor (16) en Teuntje (12) die samen een rondje hardlopen.

“We lopen elke zaterdag een ronde”, geeft Floor opgewekt 
aan. “Gewoon om lekker buiten te zijn en onze conditie een 
beetje bij te houden. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon 
hartstikke gezellig!” Haar zus Teuntje knikt geestdriftig: “In 
m’n eentje zou ik het niet zo snel doen, maar nu kunnen we 
lekker bijkletsen”, voegt ze toe. 

Nu de dames even stilstaan stijgt er langzaam damp op uit 
hun kleren. Het donkerblauwe Maharadja-jack (ongetwijfeld 
bekend onder de BaMi-lezers) van Floor verraadt dat ze ook 
geregeld op de lokale hockeyvelden te vinden is. Ze speelt als 
mid-mid in de A1 van HC Berlicum, waar Teuntje ‘voorin’ staat 
bij de C1. “Normaal spelen we op zaterdag een wedstrijd, 
maar die gaan door corona niet door”, geeft de oudste zus 

aan. “Om toch een beetje in conditie te kunnen blijven zijn 
we begonnen met hardlopen”. De meiden vinden het jammer 
dat hun trainingen wél maar de wekelijkse wedstrijden niet 
door kunnen gaan. 

Een vaste ronde hebben de zussen niet, een favoriet wel: 
het rondje van vandaag, langs de konijnenbosjes en het bos, 
want dat kennen ze het best. “We houden onze ronde ook 
niet echt bij”. “Meestal lopen we zo rond de zes kilometer, dat 
is wel ver genoeg”, vindt Floor. Deze afstand legt het tweetal 
normaal gesproken ook tijdens hun wedstrijden af.

Na enkele minuten draven de dames langzaam weer door. 
Op de telefoon, stevig in een houder om Floors bovenarm, 
spelen ze muziek af. Het is een zomerlijst vol vrolijke 
deuntjes, om zo weer een beetje op te warmen.
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Tuincafe de witte zwaan
wenst u fijne feestdagen!

en een zwaanzinnig nieuwjaar!

---------------------

----------------------

shared dining box
voor de kerstdagen!!
kijk voor meer info op: www.dewittezwaan.com

onze keuken is open voor het ophalen van 
afhaalmaaltijden op wo t/m zo van 
17:00 - 20:00 uur. 
gelieve de bestelling te mailen of door te bellen. 
wij zijn aanwezig vanaf 15:00 uur. 

Afwijkende tijden:
op 24 t/m 27 december van 13:00 - 17:00 uur. 
(op deze dagen kunnen alleen de dining boxen worden opgehaald)

Best
el u

w uni
eke 

box 

voor
 20 

dec!




