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Wij zijn gespecialiseerd in
uw hypotheek

HEKEN

HYPOT

RINGEN

ERZEKE

ER / V
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/ RISIC

Heb je vragen over:
Verbouwingshypotheek
Seniorenhypotheek
Aﬂosvormen

Maximale hypotheek en je
bijbehorende maandlasten
Overbruggingshypotheek

We staan voor je klaar.
Bij ons heb je één aanspreekpunt!
www.vanderdoelen.nu

Afspraak maken?
073 303 53 03 / 06 1237 1020
Vragen? Loop gerust even binnen. Kerkwijk 7, 5258 KA Berlicum
KvK 73048933

MET ONS TEAM VAN
VAKMENSEN ZORGEN
WE ERVOOR DAT UW
BOUW ZORGELOOS
VERLOOPT!

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

www.aannemersbedrijfwijnen.nl

• KICKBOKSEN
• BOKSZAKTRAINING
• KICKBOKSEN VOOR KINDEREN
• MENTALE EN FYSIEKE
WEERBAARHEID
• PERSONAL TRAINING
De lessen zijn in Berlicum en Den Bosch.
Voor meer informatie bel 0655123702
of kijk op kickboksendenbosch.nl
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ZOEK ZE ALLEMAAL

Het zal niemand ontgaan zijn: de openlucht
fototentoonstelling van 5 jaar BaMi loopt! Niet iedereen weet
dat de tentoonstelling is verdeeld over zeven markante plekken.
Kijk op de overzichtskaart op pagina 67 en vind ze allemaal!

HULP IN BAMI’S KEUKEN
We zoeken per direct versterking van de opmaakredactie. Heb
je de nodige ervaring met Photoshop, InDesign en Illustrator,
stuur dan een mailtje naar redactie@bami-magazine.nl of spreek
gewoon één van de redactieleden aan op straat. Vier keer per
jaar overladen worden met lof en complimenten. Dat gaat je
overkomen. Geloof ons, dat is veel waard.

Bokkie is een geit

Claartje en Donna bliekten binnen bij de familie Van Heijst
- van Doremalen en troffen daar een zwangere geit die luistert
naar de naam Bokkie. Technisch gezien klopt dit niet, dat
onderkenden ook de kinderen, maar die vonden het gewoon
een leuke naam. Even later ontmoetten ze een lammetje in de
keuken, kennelijk op bezoek bij de twee hamsters. De kippen
op het erf kakelden er schande van.
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Burenhulp
IN EEN
MODERN jasje
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Dorpstafel Berlicum,

elke maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00
uur in Den Durpsherd, is burenhulp in een
modern jasje. Veel over gehoord, dus gingen we
er maar eens gaan kijken. Zeer hartelijk ontvangen
en als een blok gevallen voor het tafelkleed met de
Brabantse ruit. Wil je helpen of zoek je hulp: de
vrijwilligers van de dorpstafel brengen mensen bij
elkaar. Wij maakten toevallig een praatje met de
wijkagent, die soms even aanschuift.

ACTIE!

Dat Frode Voets goed met de ukelele overweg kan weet iedereen sinds
de vorige editie. Dat ze samen met haar vriendin Lina Mol en meer dan
10.000 andere jongeren op 7 februari de klimaatmars in Den Haag liep,
mag ook iedereen weten. In een tijd dat volwassenen zich druk maken
over zwarte piet, bekommeren jongeren zich om het klimaat. Mooie actie!

Glamour IN SEPTEMBER
Op pagina 21 stelt Kitty Glamorous zich voor. Wil je
haar in het echt ontmoeten, grijp dan je kans op zondag
1 september. Die dag geeft ze acte de présence op de
zomerboulevard van café De Witte Zwaan.
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TOETJE VOORAF

Terugblikken op en uitkijken naar

VIJFTIG TINTEN GRIJS

Willy Pommer is meer dan de vrouw van

LEKKER DAN!

Iedereen schuift aan voor de Spaghettini van Wim

JACQUES HAGEMAN ALS KITTY GLAMOROUS
Verschil van dag en nacht

UIT BEELD

De burgervaders van toen

CLUBKE

Kienen met de 27mc bak

IMPORT & EXPORT

‘Ik val zo op in traditionele kleding’

FOTOSERIE

Spiegeltje spiegeltje aan de wand

MARTINA MARIA KLERKX

‘Idealistisch kun je mij wel noemen’

OP KAMERS

Een eigen plek in Den Bosch

BINNENBLIEKEN

‘Hier blijven we de rest van ons leven wonen’

21

Adverteren?
Ben je lekker gemaakt door BaMi?
Dan wil je er natuurlijk ook in
adverteren! Vinden we fijn,
dus neem contact op.
WILLY BOUWMAN
(06) 27 06 22 74
ADVERTEREN@BAMI-MAGAZINE.NL

GRUTS

Een afscheid in hoopjes

JONGE MENSEN, GROTE DROMEN
Carrière maken op de tennisbaan

JUFFROUW RIETJE

Herenigd met de kleuters van toen

GESPOT

Melvin maakt het koppie leeg op de quad

* op de cover Jacques Hageman & Kitty Glamorous foto door Edith Verhoeven

70

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

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, Laura van der Burgt, Rita
Dekkers, Nanneke van Drunen, Annette Francois, Erwin Frunt,
Tom Grosfeld, Koen de Haas, Claartje ten Have, Marenna van
Reijsen, Jochen Schoofs, Andrea Tibosch, Edwin Timmers, Donna
van de Ven, 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
Areke Duijs
ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Teis Albers

SOCIAL MEDIA

Marlie van Zoggel
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, bezorging@bami-magazine.nl.
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

Het voelt

GEWOON GOED

Toen ik mijn man Martin ontmoette, twijfelde ik geen
seconde meer over teruggaan naar mijn roots in Friesland.
Na twee maanden kochten we samen een huis. De familie
vond dat nogal snel geloof ik, maar wij niet. Het voelde
gewoon hartstikke goed. Het huis waarin we nu wonen,
kochten we nog sneller: twee dagen nadat we het op
Funda zagen, brachten we een bod uit. We tekenden het
koopcontract zonder één stap over de drempel gezet te
hebben. Waarom twijfelen, als het goed voelt?
Zo werkt het ook met BaMi. Als ik word geraakt door een
onderwerp, dan
ga ik er vol voor.
Ik ga als fotograaf
altijd mee naar het
interview, want
ik vind het veel
te leuk om al die
verhalen te horen.
Soms word ik er
zo door gegrepen,
dat ik bijna vergeet
wat ik eigenlijk
kwam doen: foto’s
maken. Ik voelde
oprecht mee met
Nelleke de Laat,
toen ze vertelde
over haar jeugd.
Ik was minstens
even enthousiast
als Eva, toen
we in de studio
van het NOS Journaal stonden. En ik sprong een gat in de
lucht toen ik na Henri ook even met een mitrailleur mocht
schieten. Wanneer krijg je zulke kansen nou?
Fotograferen voor BaMi kost een hoop tijd, die ik met twee
kinderen en een eigen bedrijf eigenlijk niet altijd heb, maar
ik zou het voor geen goud willen missen. Daarvoor voelt het
gewoon te goed.

Andrea Tibosch
Fotograaf
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HEMA Berlicum
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!
LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN

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

LEKKERE PANNENKOEKEN
GEMAAKT MET PASSIE
Dave Seegers, een Berlicum’ er die
woonde aan Braakven, heeft zijn
passie & plezier gevonden in zijn
PANNEKOEKHUYS Hoch-Elten.
Een restaurant met een unieke look met
oog op lekker eten op een rustige locatie.
Het Pannenkoekenhuis ligt boven op de
80 meter hoge Elter Berg, tussen
Komt u ook gezellig langs?
PANNEKOEKHUYS Hoch-Elten
van-der-Renne-Allee 2a
46446 Emmerich am Rhein,
Hoch-Elten (Duitsland)
Tel: 0049-2828-1793
Website: pannekoekhuys-hochelten.nl
Net over de grens A12
Arnhem - Oberhausen

ADVERTORIAL

Benieuwd NAAR morgen
“Hoi meester Wes!” Veerle groet de passerende gymleraar
terwijl
ze met twee klasgenoten ingewikkelde sommen maakt op de gang.
Krap twee minuten later heeft ze de hele leerlingenraad opgetrommeld
voor een gesprek met BaMi. “Juffrouw Jolanda komt zo,” zegt ze terwijl
ze gauw nog een som oplost. Basisschool De Kleine Beer leidt haar
leerlingen op tot actieve, betrokken en mondige jongeren.
Tekst Edwin Timmers Foto Rita Dekkers

in samenspraak met de huidige
leerlingenraad in de realisatie gestoken.
Buiten volgt een kleuter op een fietsje de
pijlen op het gloednieuwe verkeersplein.
RESPECTVOL

Ouders zeggen dat hun kinderen
zichzelf mogen zijn op De Kleine Beer.
Hier, aan tafel met dit achttal, is dat het
eerste wat opvalt. Respectvol laten ze

LEERLINGENRAAD

de jongste van het stel uitspreken als

“Als het budget voor een plan te klein is, zamelen we geld in met activiteiten,” zegt

hij zegt dat school niet altijd honderd

Saartje. Zij is één van de acht leden van de leerlingenraad. Welbespraakt, net als de

procent leuk hoeft te zijn. “Want het

andere zeven aan tafel. De raad denkt en beslist mee over projecten en activiteiten en

kan altijd nog beter.” Een ander vindt

over ideeën uit de ideeënbus. Ze evalueren, discussiëren en reflecteren en weten ook

het contact tussen de verschillende

nog eens wat die woorden betekenen.

leeftijdsgroepen leuk: “Iedereen kan
hier vrienden worden.” Remy denkt dat

GLOEDNIEUW

de schoolomvang nog meer voordelen

“Een voor een!” roept Mohamud als het enthousiasme de overhand neemt. Er

heeft: “Er wordt hier minder gepest.”

verschijnt een glimlach om de mond van juffrouw Jolanda. Ze vertelt over de werkwijze

Colin, Mohamud, Veerle, Fabian, Saartje,

van haar school en over de vernieuwde speelplaats. Een eerdere leerlingenraad

Gino en Brent knikken instemmend. Ze

bedacht een prijswinnend plan voor de herinrichting ervan. Het prijzengeld werd

zijn het roerend met hem eens.

De Kleine Beer I Westerbroek 2 I 5258 SG Berlicum I 073-5038020 I info@dekleinebeer.nl I www.dekleinebeer.nl
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Het leven van onze burgemeester Jan Pommer (67) en zijn vrouw Willy (59)
heeft altijd in het teken gestaan van zijn werk. BaMi is daarom benieuwd
naar hun levens- en liefdesverhaal.
Tekst Nieke van Broekhoven Foto’s Yvonne Wesling, privécollectie Jan en Willy Pommer

12 I bami

50 TINTEN GRIJS

Op een feestavond van de fanfare deelden Jan en Willy 42

bleef thuis bij de kinderen zodat er in alle hectiek rust was op

jaar geleden hun eerste dans in geboorteplaats Hoogland (bij

het thuisfront. Maar Jan en ik waren er altijd samen voor de

Amersfoort). Veel liefdesbrieven werden er niet gestuurd want

publieke gemeenschap”.

ze woonden maar 500 meter bij elkaar vandaan. Het leven was

Jan: “Voor het burgemeesterschap in Gestel in 2003 vroeg de

overzichtelijk en een politieke carrière nog lang niet in zicht.

vertrouwenscommissie mij in één zin te beschrijven waarom

Soms fietsten ze samen en langzaam bloeide hun liefde op. Na

ik een geschikte kandidaat was. Waarop ik antwoordde: jullie

een jaar trouwden ze en in 1984 werd hun eerste kind Franc

krijgen er twee voor de prijs van één!”

geboren. Twee jaar later werd het gezin compleet met de
komst van dochter Antoinette.
HARD GELACHEN

De kinderen hebben de eerste jaren van hun jeugd
doorgebracht in de gemeente Baarn, waar Jan als ambtenaar
bij de gemeente werkte. Achtereenvolgens werkte hij in Soest

‘Ik hoef geen

middelpunt te
zijn zoals Jan’

en later bij het kabinet van de commissaris van de koningin in
Utrecht. Diezelfde commissaris opperde het idee om daarna

“Ik vind het nog steeds leuk om te doen”, beaamt Willy. “Ik

voor het burgemeesterschap te gaan. Willy: “In eerste instantie

steun Jan door eerlijk, soms kritisch en met een andere blik

hebben we er hard om gelachen want dit zat nooit in de

naar dingen te kijken en dat te benoemen.

planning. Het zou ook een grote impact hebben op ons gezin.

Of ik het vervelend vind om altijd ‘de vrouw van’ te zijn?

Na lang praten besloten we het te doen, maar wel samen.”

Eigenlijk nooit, omdat we gelijkwaardig zijn in onze relatie en
ik door de gemeenschap echt ‘gezien’ wordt. Ik hoef geen

En zo geschiedde. In 1990 werd Jan benoemd als

middelpunt te zijn zoals Jan. Al vijftien jaar werk ik als vrijwilliger

burgemeester van Ammerzoden en het hele gezin verhuisde
mee. Echt wennen aan het zuiden hoefden Willy en Jan
niet. Hoogland is een katholieke enclave binnen een
protestants gebied. Hierdoor kregen beiden regelmatig les
van Brabantse paters en nonnen. Ook carnaval was hen niet
vreemd. Hoogland staat bekend om één van de grootste
carnavalsoptochten van boven de rivieren.
TWEE VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN

In Ammerzoden en later in
combinatiegemeente Maasdriel groeiden
hun kinderen op en draaide alles om Jan’s
carrière en agenda. “Gelukkig zijn de kinderen
op belangrijke leeftijden niet veel verhuisd.
En privé afspraken met ons gezin waren ook
bindend. Daar moest dan zakelijk omheen
gepland worden. Het fijne is dat Jan ondanks
alle drukte immer positief is. Zelfs ’s ochtends
vroeg, hoewel dat weleens irritant is, lacht Willy. Ik
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Knieklachten die maar niet
weg willen gaan en pijnlijk
zijn tijdens belasting?
Heeft u er al eens over nagedacht dat
deze klachten zouden kunnen ontstaan
vanuit een afwijkende voetstand?
Neem contact op met podotherapie
Makkelijk Lopen en maak een
afspraak om dit te laten beoordelen.

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

Berghem
Berlicum
Heeswijk
Rosmalen
Schijndel
Sint Oedenrode
Son en Breugel
Vinkel

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

OEP
JOS VAN BOXTEL GR
HT
ERVAAR ONZE KRAC

Al sinds 1954 hét vertrouwde adres in de regio voor uw auto
Officieel dealer van topmerken Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi. Specialist in Kia en occasions van alle merken.
Kom langs bij een van onze vestigingen in Middelrode, Oss of ‘s-Hertogenbosch. De koffie staat klaar!

Alles op het gebied van automobiliteit! www.josvanboxtel.nl

KIA

SPECIALIST

voor slachtofferhulp. Daar kan ik er voor mensen zijn en iemand weer op de rit helpen

kennen in alle verscheidenheid, al die

is voor mij belangrijker. Ik weet wie ik zelf ben en dat is voldoende.”

mooie levensverhalen en de historie van

Jan vertelt haar geëmotioneerd: “Jouw steun is zo belangrijk voor mij. Je houdt onze

alle dorpen.’’

gezins-, familie- en vriendenbanden sterk. En ongeacht welk tijdstip of aangelegenheid,
je staat naast en achter mij, ook zakelijk. Je bent er gewoon altijd”.

Natuurlijk is BaMi ook benieuwd of
het echtpaar last had van roddels of

traan
van koningin Maxima zien’
‘We konden de

achterklap. Willy: “Mensen hebben
ongetwijfeld een mening maar Jan is
altijd zichzelf geweest en transparant
naar iedereen. Daar hebben we dus
nooit echt iets van meegekregen.’’ Jan
vult aan: “Ik heb altijd zo integer mogelijk
tussen de mensen gestaan, want ieder
mens telt.”

DE ZIEL VAN DE GEMEENTE

Bij hoogte- en dieptepunten in hun leven liepen privé en zakelijk vaak door elkaar.
Ze doorstonden de overstromingen en evacuatie van 1995. Inherent aan zijn functie

LASTIG VOOR EEN CONTROL FREAK

moest Jan er destijds vooral zijn voor andere mensen en regelde Willy hun privé

Nu volgt eind juni, na 29 jaar, het

evacuatie. Maar ook het verlies van twee gewaardeerde secretaresses aan ziektes

afscheid van ‘hun’ burgemeesterschap.

en van een voltallig Gestels gezin bij de MH17-ramp. Jan: “De herdenkingsdienst was

Wederom een impact op hun leven. “Ik

heel speciaal omdat het een katholieke en islamitische dienst was door hun beider

heb al wat nevenactiviteiten aanvaard

geloven. Dat zie je niet vaak. Sowieso hebben Willy en ik altijd de nabestaanden van

maar moet leren om soms nee te

onnatuurlijke doden bezocht.”

zeggen. Nu ben ik vooral benieuwd wat
er gepland staat voor mijn afscheid. Heel

Natuurlijk staan daar veel leuke dingen tegenover. Zo mochten ze aanwezig zijn bij het

lastig voor een control freak als ik. Maar

koninklijk huwelijk in 2002. Jan: “We konden de traan van

ook speciaal natuurlijk”, lacht Jan. Willy:

koningin Maxima zien stromen.” En elke woensdagmiddag

“Ik ga door met slachtofferhulp en we

bezoeken ze mensen die hun 50 of 60-jarig

gaan genieten van elkaar, onze kinderen

huwelijk vieren. Willy: “Daar leren we aan de

en kleinkinderen, hobby’s en vrij zijn

keukentafel echt de ziel van onze gemeente

van een leidende agenda. Niet op een
grootse wereldreis. Gewoon lekker thuis.
Hier in Gestel.”

lekker
Gestel’

‘Gewoon
hier in

thuis
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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

www.vanzoggelcatering.nl - 073 594 2085

Particuliere- en bedrijfscatering

Passie
voor
rgen
ontzo

Al uw aangelegenheden, uniek en op maat!

Kijk op onze website voor de nieuwe brochure

ADVERTORIAL

Spelen
EN
ONTWIKKELEN IN
DE

buitenlucht

Sinds ‘t Goudvisje de kinderopvang aan de Groeskant
heeft overgenomen, is er veel veranderd. De
inrichting en spelmaterialen zijn binnen en buiten
volledig vernieuwd. Daarbij is vooral gebruik
gemaakt van natuurlijke materialen. Directeur Nanna
Verhaaren is blij met de locatie: “We zitten aan de
rand van het dorp, midden in het groen. De grote
prachtige tuin past perfect bij ons.” Buiten zijn speelt
namelijk een grote rol binnen de visie van deze
nieuwe kinderopvang.

SPECIALISTEN VOOR IEDER SPEL

Tekst Jochen Schoofs Foto’s Andrea Tibosch, ‘t Goudvisje

een saaie middag”, zegt Nirma.

Zowel de baby’s als schoolkinderen spelen zoveel mogelijk

CIRCUIT ZANDVOORT

buiten: slecht weer bestaat niet en vies worden mag. De

In de vakantieperiodes biedt ‘t Goudvisje een uitgebreid

activiteiten worden afgestemd op de leeftijd. Ouders en

activiteitenaanbod op de verschillende locaties. Kinderen

kinderen zijn enthousiast over de kinderopvang. “Iedere dag

kunnen zich daarvoor inschrijven. Van paardrijden tot hutten

zien we via het ouderportaal foto’s van een leuke dag. Tussen de

bouwen of een circusworkshop. Zelfs een bezoek aan het

dieren, tijdens een spellenparcours in de grote tuin, aandachtig

circuit van Zandvoort. Het grootste compliment? Nanna lacht:

luisterend in de bieb of lekker kliederend in de modder”, vertelt

“Als ouders de werkweek anders indelen zodat hun kind in de

Willem. Hij en Anne zijn de ouders van twee kinderen bij de

vakantie aan een bepaalde activiteit kan deelnemen.”

Medewerker Nirma van Welie is meegegaan naar de nieuwe
kinderopvang: “Bij ‘t Goudvisje is niks te gek en denken we in
mogelijkheden. De ontwikkeling van het kind staat centraal.”
Babyspecialisten zorgen voor passende baby-activiteiten
en BSO-medewerkers voor een uitdagend programma na
school. Sommigen hebben een sportachtergrond; een ander
specialiseert zich in het zogenaamde risicovol spel. Die
begeleidt bijvoorbeeld bij het boomklimmen zodat dat veilig
gebeurt: “We bieden een gevarieerd programma: bij ons nooit

kinderopvang. “Het geeft ons als ouders een gerust gevoel dat
de kinderen volledig vertrouwd zijn met de medewerkers”, vult
Anne aan.
Kinderopvang ’t Goudvisje I De Groeskant 1 I 5258 EH Berlicum I 073 522 1670 I info@goudvisje.nl I www.goudvisje.nl
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LEKKER DAN

n
ameTAFEL
SAAN
Vroeger was het heel normaal om zondags de familie te
bezoeken en dan ook aan te schuiven voor het zondagse diner.
Tegenwoordig gebeurt dit minder. Rian van Zoggel en haar vriend
Wim van der Rijdt verplaatsten deze traditie naar de vrijdag.
Dan mogen (klein)kinderen en aanhang allemaal een vorkje mee
prikken. En ook BaMi is meer dan welkom.
Tekst Nieke van Broekhoven & Sid Lunenburg Foto’s Andrea Tibosch
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Zeventien jaar geleden betrok Wim samen met Rian en haar dochters
Linda, Maaike en Mandy het huis waar Wims zoons Jarno en Timo
sindsdien elke vrijdagavond langskomen voor het avondmaal. Mettertijd
schoven partners Wesley, Daisy en Diana en kleinkinderen Fay, Ivo, Jazlynn
en de jongste nog onbekende telg wekelijks aan. Geheel vrijblijvend,
iedereen komt als het uitkomt.
“Het blijft zo leuk omdat het geen verplichting is. Zelfs nieuwe partners
schuiven meteen aan’’, zegt Rian. “Dan is het ook meteen duidelijk of het
een blijvertje is”, lacht schoondochter Daisy.

Recept spaghettini Wim
VOOR 4 TOT 6 PE

RSONEN

•1 groot pak verse

spaghettini groent
e
•1 pakje mix voor sp
aghetti
•1 groot pak rundge
hakt
•1 pak spaghettini
voor 4 tot 6 person
en
•Ketjap manis
•Olijfolie

STOELEN RESERVEREN

•Cajun kruiden
•Italiaanse kruiden

Wim: “Het aantal eters verschilt per week. Elke donderdag wordt in de
familieapp gevraagd of het restaurant vrijdag open is en of er stoelen

•Citroensap

gereserveerd kunnen worden. Dat wordt onderling ook overlegd want de

•Chilisaus

kinderen zien elkaar overal. Het zijn echt vrienden van elkaar. Dat ging

•Bieslook
•3 blikjes Tomaten

gelukkig vanaf het begin goed. Ik denk soms dat zij meer van elkaar weten
dan wij. Tijdens het eten hoeven we ook weinig te zeggen. Dat buurt

puree

(die van de Aldi is he

gewoon allemaal met elkaar.”

•6 eieren

Zelfs Rian’s ex geniet indirect vaak mee van de vrijdagse traditie:

t lekkerst)

“Alles wat over is, brengen we naar hem.”
BEVROREN BAMIBLOKKEN

SPAGHETTINI A LA WIM

Het is een gezellige chaos in de woonkamer. Iedereen praat lekker

Breng een pan water aan de kook en voeg een

door elkaar; de kleinkinderen komen moeiteloos boven de drukte uit.

flinke scheut ketjap manis toe. Doe de spaghettini al

Ondertussen genieten ze van de spaghettini die Wim weer op tafel heeft

roerend in het kokende water en laat het 6 minuten

getoverd. Een familiefavoriet.

koken.

Wim kookt elke week, want Rian’s kookkunsten worden iets minder

Bak het gehakt goed aan in olijfolie en voeg 1 lepel

gewaardeerd. Rian lacht en geeft toe: “Ik heb er gewoon het geduld niet

cajun kruiden, 1 lepel Italiaanse kruiden, 2 lepels

voor. Ooit heb ik zelfs friet met bevroren bamiblokken geserveerd.”

chilisaus en 1 lepel citroensap toe. Voeg na even

Na het eten wordt gezellig na gekletst en dan gaat iedereen weer zijn

sudderen de tomatenpuree en de mix voor spaghetti

eigen weg. “Maar eerst nog ijs!”, aldus de enthousiast roepende driejarige

al roerend toe en laat opnieuw sudderen.

Fay.

Bak het pak verse groente voor spaghettini zachtjes
met wat olijfolie aan.
Klop de eieren met 1 lepel bieslook op tot een gele
massa. Bak het mengsel dubbelzijdig en snijd het
vervolgens in kleine stukjes.
Meng het gehakt met de groente, de eieren en de
spaghettini.

Eet smakelijk!
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JACQUES ZORGT,

Kitty straalt

Als verzorgende ondersteunt
Jacques Hageman (37) ernstig zieke
mensen in de laatste fase van hun leven. Als drag queen Kitty Glamorous
viert hij het leven uitbundig. “Het is wel een contrast, ja.”
Tekst Laura van der Burgt Foto’s Edith Verhoeven
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Het gaat vanzelf, ik kan het niet helpen. Als Jacques de
voordeur eenmaal van de knip heeft – “Wat een gedoe,
iedereen komt hier achterom” – en me de hand schudt,
bestudeer ik zo onopvallend mogelijk zijn gezicht. Kort
goudblond kapsel, krachtige neus en kaaklijn, blos op de
wangen. Een echt buitenhoofd. Met een blauwe overall
aan zou hij prima passen op de boerderij, tussen de
koeien. Hoe bestáát het dat dit dezelfde man is als de
extravagante, glamoureuze dame in regenboogjurk die ik
op Facebook zag?

‘Niet te bloot,

maar wel sexy’
BALKUMS BUITENHOOFD

Hoewel zijn typisch Balkumse buitenhoofd anders doet
vermoeden, is Jacques niet van hier. Hij groeide op in
Alphen aan de Rijn, in een warm gezin met een zus. Via
gezamenlijke vrienden in Berlicum leerde hij in 2013
Michael van den Boom (46 en Udenaar) kennen. Hun
vriendschap veranderde in liefde en eind 2014 trok Jacques
in bij Michael, die toen nog in Rosmalen woonde. Een
jaar later kochten ze samen een huis aan de Koesteeg.
Voor de grondige verbouwing werden vaklui uit het
dorp ingeschakeld. “Als je kwaliteit in je eigen dorp kunt
halen, moet je dat doen”, vindt Jacques. “Wij doen ook
zoveel mogelijk boodschappen in Berlicum, omdat we de
lokale ondernemers een goed bestaan gunnen. Het is zo
jammer dat de groenteboer is gestopt; samen kunnen we
voorkomen dat er nog meer speciaalzaken verdwijnen.
Ik hou van het vertrouwde in die winkels. Als ik bij de
bloemist sta en mijn portemonnee ben vergeten, dan mag
ik gewoon later terugkomen om te betalen. Dat kan alleen
als je elkaar kent.”
WITTE WERELD

De verbouwing van hun woning duurde twee jaar en is
inmiddels afgerond. Samen maken we een rondje door
het huis. Beneden zijn twee riante huiskamers ingericht,
boven zijn genoeg slaapkamers gemaakt om de hele
bami I 23

AL 50 JAAR EEN SOLIDE BEDRIJF WAAROP U KUNT BOUWEN!

woningbouw

utiliteitsbouw

waarop wij snelheid koppelen aan kwaliteit. En dat u op ons kunt bouwen, is helder. Bij

renovatie & onderhoud

hallen & loodsen

Steenbergen is afspraak afspraak. Een moderne organisatie, met een ‘klein kantoor’ en een

timmerwerken

inbraakpreventie

Het is een eenvoudige zin die precies zegt waar wij voor staan. Solide, door de manier

groot team van vakmensen, dat opdrachtgevers in heel Nederland bedient.

Steenbergen is een erkend bouwgarant aannemer met VCA certificering.

Milrooijseweg 41
Berlicum

073 503 25 27
info@steenbergen-bouw.nl

Bezoek onze website
www.steenbergen-bouw.nl

familie uit Alphen in onder te brengen. “Ik vind het fijn dat
ze allemaal kunnen blijven slapen”, zegt Jacques. De grijze
gietvloer loopt overal door, alle muren en deuren zijn
smetteloos wit geverfd - alles licht en rustig. Maar als we de
zolder oplopen, verandert de witte wereld in een kleurrijke
kakafonie van pailletten, ruches, veren en glitters. Een rijtje
glimmende pumps in maat 43, een rek vol galajurken in alle
kleuren, dozen met prachtig gekapte pruiken op koppen van
piepschuim, veren en hoofdtooien met lampjes erin. Dit is de
wereld van drag queen Kitty Glamorous; Jacques’ alter-ego
tijdens optredens en festivals. “Kitty is een elegante dame, die
zich graag chique en lekker over the top kleedt. Niet te bloot,
maar wel sexy”, vertelt hij. “Ik heb geluk met mijn benen, korte
jurkjes of een hoge split kan ik prima hebben. Lastig puntje is
mijn buik, die moet ik strak insnoeren. Als Michael na afloop
mijn korset losmaakt, ben ik net een rollade.”

‘Ik geniet ervan om
af en toe

te shinen als vrouw’

ALLES ONTHAREN

Eenmaal in de fotostudio kan ik mijn ogen weer niet van
Jacques afhouden. In drie uur tijd is hij veranderd in een
vrouw met zachte gelaatstrekken en warme, lieve ogen met
eindeloze wimpers. Hoezeer ik het ook probeer; nergens
zie ik nog een glimp van Jacques. “De metamorfose begon
vanochtend al in de douche, met de muffe lucht van
ontharingscrème. Wat stinkt dat spul, zeg”, grinnikt Michael.
Armen, oksels, borst, gezicht – alles moest glad. Alleen zijn
benen scheert Jacques niet: “In plaats daarvan draag ik twee
panty’s; een dikke huidskleurige om de haren te verbergen en
daarover een glans- of netpanty om het af te maken.” Veruit
de meeste tijd besteedt Jacques aan zijn make-up. “Eerst
foundation, dan shapen om de contouren van mijn gezicht te
vormen. Mijn wenkbrauwen plak ik af, om ze er daarna hoger
weer op te tekenen. Daar worden mijn ogen groter van. Ik heb
de fijne kneepjes geleerd tijdens een make-up workshop bij
Lady Galore, dé drag queen van Nederland. In vergelijking met
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haar ben ik nog vrij natuurlijk opgemaakt. Alleen voor het plakken van mijn nepwimpers

schouders zijn breder dan die van

vraag ik meestal hulp van een vriendin. Daar ben ik niet goed in.”

een vrouw, maar mijn heupen zijn
smaller. Het is een dure hobby, ja. De

LEKKER UITPAKKEN

pruiken kosten het meest, die zijn zo’n

Jacques was 22 toen Kitty Glamorous het levenslicht zag. “Een vriend vroeg of ik op

€ 300,- per stuk. Ik zou nog wel ooit een

wilde treden tijdens een missverkiezing voor drag queens, die hij organiseerde in

borstplaat willen. Dat is een huidskleurig

Leiden. Zelf sta ik niet graag in de belangstelling, maar het leek me wel leuk om eens als

hes van siliconen, waarmee het lijkt

iemand anders in de spotlights te staan. Als vrouw kun je tenminste lekker uitpakken:

of je echte borsten hebt. Maar ja, zo’n

jurkjes, glitter, pruiken – heerlijk.” Jacques pakte het meteen groots aan. Hij liet een

ding kost ook weer driehonderd piek.

enorme zwart-witte cape maken en studeerde het songfestivalnummer van Linda

Ik gebruik meestal een oude bh van

Wagemakers in, No Goodbyes. “Man, wat was ik zenuwachtig. Niet voor de reacties,

mijn moeder, die ik vul met siliconen

want het publiek was heel open minded. Ook het lopen op hakken ging me goed af.

protheses. In sommige jurken zitten de

Ik heb jarenlang gestijldanst, onder mijn dansschoenen zat ook een kleine hak. Nee,

borsten al ingenaaid, handig als je een

ik was bang dat ik de tekst vergat. Maar dat gebeurde niet, het ging geweldig. Na dat

blote rug hebt. Werkt ook prima.”

optreden werd ik vaker gevraagd.”
EVEN SLIKKEN
BH VAN MOEDER

Jacques’ vader moest wel even slikken,

Gefascineerd kijk ik naar Kitty, als ze poseert in haar eerste creatie: een regenboogjurk

toen hij hoorde dat zoonlief regelmatig

en een hoge, groene pruik. Alle jurken zijn op maat gemaakt in België, of door de

in moeders bh over het podium zwierde.

Nederlandse Miss Patty Pam Pam, die in 2018 werd verkozen tot Miss Travestie.

“Dat begreep ik wel. Na mijn coming-out

“Dat maatwerk is nodig, want een mannenlichaam heeft andere verhoudingen. Mijn

had hij ook even tijd nodig, hij had totaal
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niet zien aankomen dat ik homo was. Maar over drag queens
had hij helemáál nog nooit nagedacht. Mijn moeder reageerde
enthousiaster, zij is wat meer bij de tijd. Zij begreep wel dat ik
het gewoon leuk vind om me te verkleden en op te treden. Ik
geniet ervan om af en toe te shinen als vrouw, puur voor de

‘Ik gebruik meestal
een oude bh van
mijn moeder’

lol. Het is niet zo dat ik als vrouw door het leven wil. Met mijn
vader kwam het ook goed hoor, hij laat nu trots foto’s van mijn

mee naar optredens, maar zin om ook een jurk aan te trekken,

optredens aan collega’s zien.”

heeft hij nooit gehad. “Welnee joh, da’s niks voor mij. Maar ik
vind het wel leuk dat Jacques dit doet. Het geeft hem kleur.”

ALTIJD GEZELLIG

Voor zijn optredens komt Jacques overal: van Gooise bingo’s tot

BERUSTEN IN DE DOOD

vrijgezellenfeesten; van de Tilburgse kermis tot botenparades

Zo uitbundig als Jacques op de planken staat, zo ingetogen is

in Utrecht en Amsterdam. Meestal vertolkt hij nummers van

hij op zijn werk. Als zzp’er verzorgt hij ernstig zieke mensen in

het songfestival en Nederlandstalige hits. “Playback natuurlijk,

hun laatste levensfase. Een groter contrast met Kitty is haast

wat denk jij. Anders springen de ruiten.” Vervelende reacties

niet denkbaar. “Ik vind het wel een mooie tegenhanger”, zegt

heeft Jacques nooit gehad. Integendeel: “Overal waar ik

hij. “Maar palliatieve zorg is helemaal niet altijd zo zwaar en

kom, willen mensen met me op de foto. De sfeer is juist

verdrietig als veel mensen denken hoor. Het is ook heel mooi

ontzettend tolerant en gezellig. Slechts één keer moest ik twee

werk. De mensen die ik verzorg, komen van het ziekenhuis

aangeschoten mannen uit mijn kleedkamer zetten, die wilden

naar huis om te sterven. In die laatste periode wordt veel

echt het bed in met me. Volgens mij drong niet helemaal tot

gedeeld. Mensen uiten hun dankbaarheid en liefde, en halen

ze door dat ik eigenlijk een man was.” Michael gaat regelmatig

herinneringen op. Dat zijn hele waardevolle momenten. De
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SK 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.
Ook verzorgen we maatwerk zoals raam-, deuren vlakdorpels, vensterbanken, keukenbladen,
wastafels en tegels. U kunt uw eigen ideeën bij ons
kwijt en wij zorgen ervoor dat het gemaakt wordt.
Door eigen import rechtstreeks uit diverse landen
houden we de prijzen laag en zorgen we voor
een goede constante kwaliteitscontrole van onze
artikelen.
In onze showroom vindt u een breed assortiment
wand- en vloertegels en diverse badkamer opstellingen om een goede indruk te krijgen van wat er
allemaal mogelijk is met natuursteen. Onze medewerkers staan graag voor u klaar en geven u een
deskundig advies. Het is daarom zeker de moeite
waard eens onze showroom in Berlicum
te bezoeken. De koffie staat klaar.

Kom en laat u verrassen!
Kom en laat u verrassen!

Kijk ook op www.sknatuursteen.nl
Kijk
www.sknatuursteen.nl
Overbeekeook
14 - 5258op
BL Berlicum
- T: (073) 549 50 68 - info@sknatuursteen.nl
Overbeeke 14 - 5258 BL Berlicum - T: (073) 549 50 68 - info@sknatuursteen.nl

1_2_liA4_fc_A.indd 1
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U kunt bij ons ook terecht voor een totaalconcept.
Wij nemen al uw zorgen uit handen zoals slopen,
vloerverwarming en plaatsen enz. Het plaatsen
en monteren verzorgen we met een vast team van
deskundige medewerkers.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.sknatuursteen.nl en we zien u graag
eens in onze showroom.

VLOEREN

WIJ LEGGEN DENatuur
WIJ LEGGEN DENatuur
AAN UW VOETEN
AAN UW VOETEN

meeste patiënten zijn niet bang en berusten in de dood; pijn

mijn traditionele bruidstaart, bruidsjonker en bruidsmeisjes,

hoeven ze dankzij medicatie vaak niet te lijden. Diezelfde

maar er komt een alternatieve openingsdans.” Michael

berusting zie ik vaak ook bij nabestaanden ontstaan, als we

strikte een knappe BN-er die het huwelijk zal voltrekken. “Dat

na het overlijden het lichaam wassen en aankleden. Het is

was nog niet zomaar geregeld”, vertelt hij. “In onze gemeente

heel bijzonder om daar een rol in te mogen spelen. Ik haal

kon je alleen trouwen op negen vastgestelde locaties, met

daar veel voldoening uit.”

een ambtenaar van de gemeente. Maar het beleid is nu
aangepast: voortaan mogen ook anderen een huwelijk

HUWELIJK

voltrekken en kun je ook op een zelfgekozen plek trouwen.

In september trouwen Jacques en Michael, in de tuin van

Dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen.” De

hun huis aan de Koesteeg. “Ik ben best traditioneel, ik wil

trouwdag wordt een dag vol verrassingen, maar één ding

onze liefde graag bezegelen met een huwelijk. Maar Michael

hoeven de gasten niet te verwachten. Kitty Glamorous zal

is wars van tradities; een bruiloft in een zaaltje of kasteeltje

niet te zien zijn. “Nee joh, dan zit ik drie uur in de make-up.

was echt uitgesloten”, lacht Jacques. “De invulling van de

Dan mis ik veel teveel van het feest, dat vind ik doodzonde.”

bruiloft werd dus een kwestie van geven en nemen. Ik krijg
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ADVERTORIAL

Het plezier
van
FINANCIËLE RUST
Een aflossingsvrije hypotheek klinkt best goed. Je lost je
lening niet af en hebt lage maandlasten. Maar ben je er later
ook nog blij mee? Een hypotheek dient na de looptijd van 30
jaar afgelost te worden. Wat als je dat niet kunt? Tijd om met
Peter van Grunsven van assurantiekantoor Van Grunsven en
Haerkens door te praten.
tekst Ardiënne Verhoeven foto Edith Verhoeven

DE OPLOSSING

Peter en zijn collega’s kijken samen met
jou of je huidige financiële situatie past
bij een aflossingsvrije hypotheek of dat
je beter over kunt stappen naar een
andere hypotheekvorm. Zeker op het
moment dat je huidige rentevast periode
afloopt, kun je door de lage rentestand
vaak zonder je maandlasten te verhogen

“Hoe mooi is het om met pensioen te gaan zonder financiële zorgen?”, vraagt Peter,

toch een deel van de hypotheek aflos-

prachtig, maar dat gebeurt niet zomaar. Van Grunsven wijst op het belang van bewust

sen, waardoor je op de einddatum van je

omgaan met je geld en financiële risico’s, “Laat ik je een voorbeeld geven”, zegt Peter.

hypotheek niet in de problemen komt.

EEN VOORBEELD

De Erkend Financieel adviseur die Van

“Je koopt op je dertigste een huis met een hypotheek van 230.000, met een rente van

Grunsven in huis heeft, brengt niet al-

5,2 procent en een looptijd van 30 jaar. Je lost niets af. Dan word je 55. Over vijf jaar

leen je huidige situatie in kaart, maar ook

loopt de hypotheek af. Gaat de bank jou nog een nieuwe lening geven voor dat bedrag?

die van de toekomst. De kennis van nu,

Kun je de hypotheek aflossen of moet je dan je huis verkopen? En 12 jaar later ga je

voorkomt zorgen voor later.

met pensioen. Heb je voldoende inkomen na je pensioen om de kosten te dragen?”

Van Grunsven & Haerkens | Hoofdstraat 100a | 5473 AT Heeswijk-Dinther | 0413-291980
info@vangrunsvenhaerkens.nl | www.vangrunsvenhaerkens.nl
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Burgervaders
VAN BAMI

Binnenkort zwaait Jan Pommer af als Burgemeester van gemeente Sint-Michielsgestel.
Dé reden voor ons om eens in het verleden te duiken van de Burgemeesters van BaMi
door de eeuwen heen.
Tekst Erwin Frunt Foto’s Archief Heemkundekring De Plaets

Pas na de komst van Napoleon sprak men voor het eerst over een burgemeester. Voor die tijd was de
burgervader vaak een rijkere boer die ervoor moest zorgen dat de belasting werd geïnd. Kwam er te weinig
belasting binnen dan moest hij zelf bijleggen. Dit zorgde vanzelfsprekend voor een uiterst gemotiveerde
burgervader.
In 1810 staat er voor het eerst een burgemeester van Berlicum in de geschiedenisboeken, dan nog maire
genoemd. Zijn naam is Antony Teurlings. In 1815 wordt hij opgevolgd door Jacobus Crillaerts die over het
algemeen wordt gezien als de eerste echte burgemeester van
Berlicum en Middelrode.
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UIT BEELD

HET TIJDPERK GODSCHALKX

Na het overlijden van burgemeester Crillaerts is het de beurt aan Antonius
Godschalkx. Deze familie zal ruim honderd jaar de burgemeesterspost in
Berlicum bemannen.
Aanvankelijk vestigde Adrianus Godschalkx zich in Middelrode, waar hij de
brouwerij en het kasteeltje Assendelft van zijn schoonvader overnam. Later verhuisden ze
naar Hoogstraat 53 om daar in ‘Brouwerij de Zwaan’ te gaan brouwen. Aan de overzijde van
de brouwerij bouwde hij in 1811 een woning voor zijn gezin (hoofdstraat 48). Maar liefst
vier generaties Godschalkx werden achtereenvolgens verkozen tot burgemeester. Dit was
destijds nog geen dagtaak. De combinatie met een ander beroep was in die tijd gebruikelijk.
De burgemeester ontving een jaarsalaris van 150 gulden. Aangezien de familie Godschalkx
een zeer bemiddelde familie was konden ze er goed van rondkomen.
De laatste Godschalkx, Corstiaan, trad in 1935 af en gaf de ambtsketen door aan dhr. Van
Rijckevorsel, opnieuw een vertegenwoordiger van een belangrijke familie binnen Berlicum.
DE WEDEROPBOUW

Na de oorlog rustte er een zware taak op de nieuwe burgemeester Jan van der Meer,
die medeverantwoordelijk was voor de wederopbouw van BaMi. In 1958 volgde de toen
dertigjarige Jaap Bartels hem op. Laatstgenoemde maakte in 1979 plaats voor Johannes
van Erp. De laatste burgemeester van de gemeente Berlicum was Jan van Homelen (1986 –
1993) al mogen we Servé Jansen niet vergeten. In 1994 en 1995, tot aan de samenvoeging
met Sint-Michielsgestel, was hij als waarnemend burgemeester echt te laatste.

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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CLUBKE

”Kien voor Lady Cabalero. Geef je nummers maar door. Da’s een goede kien.
Veel plezier ermee!” klinkt het over de bak. Lady Cabalero wint met twee volle
rijtjes op de kienkaart.

KIENEN
tekst Ardienne Verhoeven foto Yvonne Wesling

Thijs zit achter de 27 mc bak, een
radiozendontvanger vergelijkbaar met
een walkietalkie. Al negentien jaar is
hij de bevlogen voorzitter van de

met een Bakkie
nummers en Jan houdt de lijsten met

Het is vanavond spannend aan de
Werststeeg. Er zitten
mooie prijzen in de

winnaars en prijzen bij.
Op maandagmiddag brengen
penningmeester Theo en Thijs de

Berlicumse Middelrodese Zend

pot. Thijs noemt

kienkaarten rond. En als je wint, nemen

Amateurs. De club bestaat al sinds

de nummers over

ze de week erop het prijzengeld voor je

1980. Al veertig jaar kienen ze

de bak: “59, 59, 65,

mee.

iedere maandag om acht uur.

65”. Bij de les blijven

De bak overleeft het internet en de

Vandaag stemmen 26 bakkies
af op kanaal 22. ”Goedenavond
Roodkapje, goedenavond Lady
Victor”. Dinky, Ratje, Space Shuttle,
Lady Pegel: Thijs begroet hen
allemaal.
Bakkie kienen is gezellig.

want in een rap
tempo worden er twaalf

mobiel. Tijdloze gezelligheid met een
blokje kaas en een drankje.

rondes gespeeld. Iedereen
heeft het er druk mee.
Anita bedient de computer,
Erwin maakt de enveloppen voor
het prijzengeld, Tini noteert de kien

”De meeste zitten met
een groepje om de
bak. Opa’s, oma’s,
kleinkinderen,
buren”, zegt Wilma,
de dochter van de
oprichter. En sociaal:
”Als club zijn we er
voor elkaar als het
eens tegenzit of als er
iemand ziek is.”
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IMPORT

‘Beide families WAREN AANWEZIG
BIJ ONZE EERSTE DATE’

&

Shyama Warrier (37) komt uit Kerala, een provincie in het zuiden van India. Acht jaar geleden
verhuisde ze samen met haar man Anil en twee zonen (11) naar Berlicum. Het plan was om
hoogstens een paar jaar te blijven, maar ze hebben hun draai gevonden. Het einde van hun
Nederlandse avontuur is nog niet in zicht.
Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Koen de Haas

Shyama: “Soms vrees ik dat mijn kinderen op een dag in een

per dag open is. Ik gooide zo snel als ik kon wat in mijn mandje,

identiteitscrisis terecht zullen komen. Ze spreken perfect

maar onze eerste maaltijd hier was er niet een voor in de

Nederlands en hebben nauwelijks herinneringen aan de tijd

boeken.”

dat we in India en Singapore woonden, maar in hun hart zijn ze
nog steeds Indiaas. We arriveerden in Berlicum op een vroege

ONGEMAKKELIJK

zaterdagmorgen. Ik weet nog dat we de sleutel van het huis

“In India draag ik traditionele kleding, hier voel ik me er

kregen, dat Anils werk voor ons geregeld had. We besloten

ongemakkelijk in. Ik val zo op. Alleen als ik dans trek ik graag

even een dutje te doen, de lange vliegreis had ons opgebroken.

alles uit de kast. Ik beoefen de dansstijlen Bharatanatyam en

Toen we wakker werden en wat te eten wilde halen, waren alle

Mohiniyattam. Met je handen, voeten en lijf verbeeld je een

winkels al aan het sluiten. Ik begreep er niets van. Het was pas

verhaal uit de Indiase mythologie. Het zijn ingewikkelde dansen

kwart voor vijf! We kwamen uit Singapore, waar alles 24 uur

om te leren, voor je de techniek onder de knie hebt, ben je
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& EXPORT
‘ALS sportjournalist KON IK DE
FORMULE 1-WERELD IN’

De uit Berlicum afkomstige Rob van Gameren is sidekick van presentator Rob Kamphues bij
het tv-programma Formule 1 café op Ziggo Sport. Met elke uitzending een ander petje en een
andere bril op vertelt hij met humor over de nieuwtjes uit de wereld van de autosport. En met
succes, het programma trekt op zondagmiddag maar liefst anderhalf miljoen kijkers.
Tekst Marenna van Reijsen Foto’s privécollectie Rob van Gameren, ProShots

Rob: “Als jongen verslond ik alle tijdschriften over de Formule

tips en grapjes door aan de presentatoren. Die ervaring hielp me

1 en struinde rond op internet om er alles over te lezen. Als

aan mijn volgende stage bij tv-productiebedrijf Southfields, dat de

iemand mij iets vraagt over racejaar 2001, dan weet ik het nog.

programma’s voor Ziggo Sport maakt. Ik verdiende 250 euro per

Achteraf is dat zeker van meerwaarde geweest voor de kansen

maand, dat voelde weleens uitzichtloos, maar ik ben vol voor mijn

die ik heb gekregen. Ik wist al snel dat ik niet het talent en geld

kans gegaan.”

had om coureur te worden, maar als sportjournalist kon ik
toch die wereld in. Zoekend naar een stage tijdens mijn studie

MIJN DROOM

journalistiek, mailde ik een nachtelijk programma over basketbal,

“Nu woon ik in Amsterdam en ben als senior-redacteur nog

of ik ze voor niks mocht helpen met actuele nieuwtjes opzoeken

altijd bij Southfields in dienst. Met een klein team maken we

tijdens de uitzending. Het lukte! ’s Nachts reed ik van Berlicum

de uitzendingen. We vergaderen over de onderwerpen, doen

naar Amsterdam. Achter de schermen schoof ik op kleine geeltjes

research en de voorgesprekken met de gasten. Mijn droom is
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Hoogstraat 48 Berlicum / 073 503 32 24

tien jaar verder. Ik oefen bijna iedere dag en heb mijn eigen
dansschool. Ik heb zelfs leerlingen uit Engeland en Duitsland, zij
volgen de lessen via Skype.”
GROOTSTE MISVERSTAND

“Het grootste misverstand over India is dat alle mensen er
arm zijn. Ik begrijp wel waarom mensen dat denken, als het
op tv over India gaat, is dat vaak het enige wat je ziet. Ik ben
opgegroeid in een middenklasse gezin. We waren niet rijk, maar
wonen ook niet in sloppenwijken. Ik heb Anil leren kennen via
mijn ouders. Zij gingen voor mij op zoek naar een geschikte
potentiële echtgenoot en spraken met zijn ouders. Tijdens onze
eerste ontmoeting waren beide families aanwezig. Hier vinden
mensen dat gek, maar voor ons is het normaal. Ik zag meteen
dat Anil heel zorgzaam was. Dat vind ik aantrekkelijk. Een man
die van zijn eigen familie houdt, zal ook goed voor zijn gezin
zorgen.”
“Ons plan was om hier een jaar of drie te blijven, maar we wonen
er nog steeds. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar
voor nu voelt Berlicum echt als thuis.”

om zelf reportages te maken, al geniet ik nog volop van dit werk.
Ik ontmoet mijn idolen van vroeger, ze zien me als een vriend
en vertrouwen me van alles toe. Ik heb veel te danken aan Max
Verstappen, die de Formule 1 in Nederland pas echt groot maakte.
Niet dat ik zo’n grote fan van hem ben, maar hij heeft de sport
weer leuk gemaakt voor iedereen.”

‘Idolen van vroeger zien
me als een vriend’
ELKE KEER EEN ANDER PETJE
“Ik was een ‘niemand’ in het wereldje en nog steeds steek ik schril
af bij de hippe, volop gesponsorde, gasten aan tafel. Maar ik ben
herkenbaar voor het publiek, mijn grappen worden gewaardeerd
en ik kan gewoon mezelf zijn, met lekker elke keer een ander petje
op en een andere bril op m’n neus. Thuis ben ik weleens netter
gekleed dan op tv. Televisie heeft nog steeds iets magisch voor
mensen. Als ik in Berlicum ben weet ik dat ik iets meer tijd moet
nemen voor boodschappen of een ijsje halen maar het blijft leuk
om oude bekenden weer te zien.”
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“Ik kan mijn dag weer invullen
zoals ik dat wil”
Mevrouw van Nuus woont in Vivent Mariaoord in Rosmalen:

“Ik ben weer eigen baas. Ik kan buiten genieten van de prachtige omgeving en
kiezen uit leuke uitjes. Het verplegend personeel respecteert mijn ritme: laat naar
bed en liever niet vroeg opstaan. Daar houden ze rekening mee. Er moet niets.
Door die vrijheid kan ik de dag invullen zoals ik wil.”
Lees het verhaal van mevrouw van Nuus en andere verhalen van onze cliënten,
medewerkers en vrijwilligers op:

www.vivent.nl/verhalen
Vivent biedt u de juiste zorg en behandeling, thuis en in onze woonzorgcentra.
Zo haalt u altijd het beste uit uw dag.

088 - 163 70 00

Op de foto

MET JE OUDE IK

Als je nu kijkt naar je jongere zelf, wie zie je dan? Vier

BaMi-inwoners zochten een jeugdfoto op in de oude doos en
stapten even terug in de tijd.
Tekst Erwin Frunt & Marenna van Reijsen Foto’s Teis Albers en privécollectie geportretteerden Beeldbewerking Teis Albers
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Jacqueline van de Berg
BEDRIJFSLEIDER BIJ LTV BERLICUM

“Ik hing dagen rond op de tennisclub, vanaf mijn tiende was tennis mijn leven.
Mijn droom was tennislerares worden en dat is gelukt.
Mijn servicetechniek heb ik gelukkig wel verbeterd.”
42 I bami

Martien van Gaal
GEPENSIONEERD

“Die tijd begon voor mij het uitgaansleven, lekker achter de meiden aan.
Nu ben ik qua kapsel eigenlijk weer terug in die tijd.”
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Anja van de Berg
ASSISTENT-BEDRIJFSLEIDER DEN DURPSHERD

“Ik was wel een happy kindje vroeger, had veel schik bij de fanfare.
Speelde sopraansaxofoon en kreeg les op het kerkorgel.
Muziek was toen al belangrijk voor mij.”
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Olaf Nolten

MEDEWERKER BIJ EEN PENITENTIAIRE INRICHTING

“Toen ik aan het einde van de middelbare school
mijn krullen af liet knippen, haakten de meiden direct af.”
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AUTOBEDRIJF VAN EMPEL
GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

TEGELWERK

VOOR BETAALBARE KWALITEIT
EN UITSTEKENDE SERVICE !
» APK, ONDERHOUD EN REPARATIE
» OOK BEDRIJFSAUTO’S & CAMPERS
» AUTO INKOOP EN VERKOOP
» AIRCO ONDERHOUD
» BANDEN SERVICE
» SCHADESERVICE
» AUTOVERZEKERING
073 503 17 86
» STERK IN ELK MERK
AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL

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

Werststeeg 16, Berlicum

t: 073 503 3432

m: 06 5386 1550

WWW.PEMARTEGELWERKEN.NL

Loop ook eens binnen!

Al 10 JAAR lang maken we samen met u van elke verandering de ultieme verbetering!
Hoogstraat 21 | 5258 BA Berlicum
T 073 503 1239 | F 073 503 1229

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

’In de gevangenis WAAR IK
WERKTE, WERD IEMAND
VOOR MIJN OGEN
doodgestoken’
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Martina Maria Klerkx (‘we noemen haar Ria’) werd in de Molenstraat in
Middelrode geboren. Ze is nu 66, maar wilde als klein meisje de wereld al
verbeteren. Dat idealisme deed haar in Brazilië belanden. Daar werkte ze onder
andere in sloppenwijken en met Indianenstammen. Mede dankzij de inwoners
van Berlicum en Middelrode kon ze in Zuid-Amerika mooie dingen doen.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Koen de Haas

“Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar ik wilde als kind de wereld al verbeteren en
anderen helpen. Idealistisch, zo kun je mij wel noemen. Totdat ik ontdekte dat je dat soort
ontwikkelingswerk alleen maar binnen de katholieke kerk kon doen. Daar vond ik jongens
toch net iets te leuk voor. Totdat ik 28 was en ik dacht: ‘als ik nu niet ga, ga ik nooit meer’. Ik
regelde bij mijn werkgever, het Huis van Bewaring, onbetaald verlof om een jaar naar Brazilië
te kunnen gaan.”
MEEST GEWELDDADIGE STAD TER WERELD

“Nu gaat iedere student op wereldreis, maar destijds was dat zo bijzonder dat mijn verhaal
de krant haalde. Met 1000 dollar, een retourticket en wat adressen van Nederlanders en
Belgen in Brazilië vertrok ik. Mijn aankomst in Rio voelde als thuiskomen, hoe vreemd dat
misschien ook klinkt. Ik was in de meest gewelddadige stad van de wereld, maar werd goed
opgevangen door een Nederlandse pater en non waar ik in huis woonde. De eerste keer dat
ik een revolver zag, zei ik tegen de mensen in de auto ‘Een revolver!’, terwijl zij dat gewoon
vonden. Ook wonen in een dictatuur was wennen. Ik kon op straat niet vrijuit praten en met
vrienden spraken we stiekem over verboden onderwerpen. Na een paar maanden moest ik
het land uit, omdat mijn visum verliep. Ik trok twee maanden per bus door Zuid-Amerika en
heb dingen gedaan die ik nu nooit meer zou doen. Ik wilde terug naar Brazilië, omdat ik het
daar zo fijn had gehad.”
HEFTIG WERK

“Ik ging aan de slag bij Pastoral Penal en deed pastoraal werk in de gevangenis. Op het
eiland Ilha Grande staat nu een vijfsterrenhotel, maar destijds zaten er gevangenen. Ik sprak
met hen en hun families. We brachten boodschappen over en regelden spullen. Dat werk
was heel heftig. Voor mijn ogen werd bijvoorbeeld iemand doodgestoken. Waarom je dan
toch weer teruggaat? Ik kon daar warmte brengen en families helpen. De drugshandelaren
in de sloppenwijken bepaalden alles, ook wie waar woonde. Als een man in de gevangenis
terechtkwam, werden zijn vrouw en kinderen zonder pardon uit hun huis gezet. Dat wilden
wij voorkomen. Wij onderhandelden met bekende bandieten. Met een geweer op tafel,
terwijl er om het huis heen kerels liepen die tot hun tanden toe bewapend waren. Ons
hebben ze nooit bedreigd, ze hadden respect voor ons.”
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‘Mijn aankomst
in
voelde
als

Rio
thuiskomen’

WERKEN MET XUCURU-INDIANEN

Na een jaar moest Martina terug naar Nederland. Ze besefte meteen dat teruggaan
naar haar baan bij het Huis van Bewaring geen optie was. Ze plukte druiven in Frankrijk
en zodra ze genoeg geld had verdiend, vloog ze terug naar Brazilië om weer in de
sloppenwijken aan de slag te gaan.
Ze zette onder meer een project op waarbij mensen van voedsel werden voorzien en
werkte aan (politieke) bewustwording. “Ik zal bij een verkiezing altijd gaan stemmen.
Ik weet wat het is om in een land te wonen waar dat recht ontbreekt.” Martina leerde
haar Braziliaanse man kennen en samen adopteerden ze hun zoon. “Steeds meer
kreeg ik het gevoel dat mijn werk in de sloppenwijken dweilen was met de kraan open.
Toen ik de kans kreeg om vanuit de katholieke kerk voor de Raad voor Indianenzaken
te gaan werken, twijfelde ik geen moment. We verhuisden met ons gezin naar het
Noordoosten van het land om met de Xucuru indianen te gaan werken. Portugese
grootgrondbezitters hadden hun land ingepikt en maakten alles kapot door alle bomen
te kappen. De indianen waren de verbinding met hun roots kwijt en niemand kwam er
voor uit indiaan te zijn, omdat ze werden gediscrimineerd.”
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MOOIE VERANDERINGEN

“In die periode werd de grondwet gewijzigd. We zijn met alle stammen in bussen naar
de hoofdstad Brasilia gereisd om te lobbyen. Het woord ‘indiaan’ kwam niet in de
grondwet voor, dat vonden we ongehoord. We kregen voor elkaar dat ze opgenomen
zijn in de grondwet én dat ze recht hebben op hun land. In die periode werd ons gezin
uitgebreid. Onze dochter werd voor onze deur gelegd. We sloten haar meteen in onze

dochter
deur gelegd’

‘Onze
werd voor onze

harten. De indianen deden dat ook met ons. Samen bereikten we mooie dingen. We
brachten ongeveer 500 woorden van hun eigen taal terug en zorgden ervoor dat al
het land weer in hun bezit kwam. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In totaal
vermoordden grootgrondbezitters vijf indianen en hun advocaat. Dat deed, en doet,
me zo’n zeer. Ook wij zijn met de dood bedreigd. Er sliepen indianen met geweren in
huis om ons te beschermen. We beseften dat onze aanwezigheid de zaak niet langer
goed deed. Na tien jaar vertrokken we. Met pijn in ons hart.”
STUK LAND BEZETTEN

Het gezin besloot naar Nederland te gaan, maar kon niet wennen. Terug in Brazilië
kwamen ze in het Zuiden terecht bij een andere indianenstam. Die streed tegen een
grote multinational die land ingepikt had. “Dit was geen fysieke strijd, maar vooral een
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Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6 13 84 95 56
info@beleefgroen.nl

Kom je bij
mij afhalen?
Dagverse en originele seizoensmaaltijden
Vanaf 1 september ook vegetarische maaltijden
mogelijk op maandag en dinsdag!

Elke maandag en dinsdag

voor € 10,00 p.p.

Elke woensdag vega-dag

voor € 7,50 p.p.

catering - kookworkshop - kok aan huis - aanschuiven
06-53641213 I

info@achter-het-fornuis.nl I

www.achter-het-fornuis.nl

papieren strijd waarbij wij ze het politieke spel moesten leren spelen”,
blikt Martina terug. “We werden ontvangen in grote, marmeren zalen en
zaten daar met stinkende indianen op blote voeten. Er werd van alles
beloofd, maar nooit iets gedaan. Totdat we met hardere maatregelen
kwamen. We hebben ’s nachts een stuk land bezet en de pers erbij
gehaald. We hebben lang in het Zuiden gewoond, totdat ik er klaar mee
was altijd voor anderen te zorgen. Toen mijn zoon zei: ‘Er kan nooit iets
hier. Alles gaat naar negers, indianen en arme mensen’ raakte dat me.
Daarbij wilde ik mijn kinderen naar een goede school sturen en dat kost
geld. Ik ging Engelse les geven en volgde een opleiding tot reisleider.
Uiteindelijk ben ik gescheiden en in 2006 met mijn dochter naar
Nederland gekomen, omdat zij medische verzorging nodig had. Mijn
zoon is later gekomen.”

‘Ook wij
zijn met de

dood bedreigd’
STEUN UIT BERLICUM EN MIDDELRODE

Martina woont nu hier, maar nam dingen uit Brazilië mee: “In ZuidAmerika leerde ik dat je niet veel spullen nodig hebt om gelukkig te zijn.
Het belangrijkste is dat je fijne mensen om je heen hebt. Goed naar die
mensen luisteren, is essentieel. Dat doen mensen hier vaak niet. En wat
ik ook meegenomen heb, is dat er altijd iemand kan blijven slapen of
eten. Ik denk dat de mensen in Brazilië van mij geleerd hebben om niet
altijd om de dingen heen te draaien, maar duidelijk te zijn.”
Martina leeft met twee culturen in zich en dat is niet altijd makkelijk. “Ik
heb lang gehad dat ik niet hier en daar thuishoorde. Ik werk nu vanuit
Nederland als reisleider en zou het verschrikkelijk vinden als ik daar niet
meer naartoe kan gaan. Wonen in Berlicum vind ik geweldig. Mensen
hebben hier nog zorgen om anderen, dat vind ik mooi. Al die jaren heb
ik veel steun gehad van inwoners. Dankzij het geld dat zij schonken, kon
ik mooie projecten realiseren. Zo konden we bijvoorbeeld bootjes laten
maken, zodat kinderen niet meer uren naar school hoefden te lopen.
En maakten we een boekje voor de indianen dat deels in hun eigen taal
is geschreven. Dat geld kwam écht bij de juiste mensen terecht. Daar
ben ik heel dankbaar voor.”
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OP KAMERS

'Slapen ONDER HET GELUID
VAN EEN basgitaar’
Bij binnenkomst verontschuldigt Lauke Bosch (22)
zich direct dat ze nog niet gestofzuigd heeft
in haar kamer. Waar het huis bij binnenkomst
oogt als een echt studentenhuis is haar kamer
bijna brandschoon en sfeervol ingericht. Ja, hier
durven we gerust om een glas water te vragen.
tekst Erwin Frunt foto Claartje Ten Have

MANNENHUIS

Lauke woont samen met haar drie mannelijke huisgenoten in
een stijlvol studentenhuis in Den Bosch. “Ze spelen alle drie
gitaar, dus ik val regelmatig in slaap onder het geluid van een
basgitaar. Het is een echt mannenhuis, maar mijn kamer is mijn
schone privédomein. Ik ben erg blij met deze locatie vlakbij het
centrum van Den Bosch en dichtbij de IJzeren Vrouw. Het is een
fijne stad om als student te wonen en het is prettig dat je vaak
bekenden tegenkomt in de stad.”
REIS DOOR AFRIKA

”Na de havo heb ik een tussenjaar genomen en me ingeschreven
voor de pabo. Tijdens mijn reis door Afrika heb ik mede door de
culinaire inspiratie daar, de switch gemaakt naar mijn huidige
studie Food Innovation aan de HAS met als specialisatie Design.
De theorie vind ik interessant, maar de praktijk geeft me minder
voldoening. Ik mis vooral het sociale aspect, wil graag meer met
mensen werken. Na mijn afstuderen ga ik eerst genieten van een
vakantie en daarna verder oriënteren. Waarschijnlijk zal het iets
in een geheel andere richting worden.”
MIJN EIGEN PLEKJE

Laukes sociale leven speelt zich vooral in Berlicum af. Pas aan het
begin van het derde studiejaar besloot ze op kamers te gaan. ”In
het begin vergat ik wel eens dat ik op kamers zat, vanwege alle
bijbaantjes en de katten was ik vaker thuis dan op mijn kamer.”
Nu is dat anders. “Na mijn studie wil ik voorlopig in Den Bosch
blijven wonen. Ik zou het teveel missen, mijn eigen plekje hier.”
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BINNENBLIEKEN

‘WE ZIJN BIJNA ALTIJD IN
TE VINDEN’

de leefkeuken

tekst Donna van de Ven foto’s Claartje ten Have

In de nieuwe wijk Beekveld staat het huis van Niek en Hanneke van Heijst van Doremalen. Samen met hun vier kinderen Jelle (11), Fanne (9), Pien en
Steef (beide 7) wonen ze sinds eind 2017 in deze prachtige woning. “Hier
blijven we de rest van ons leven wonen.”
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Plan Beekveld had heel wat voeten in de aarde. Omwonenden

nog een keer zien. Dus ik trok de stoute schoenen aan,

waren het niet allemaal eens met de plannen voor een

stuurde hem een kaart en de rest is geschiedenis.”

nieuwbouwwijk, de economische crisis brak uit en de woningen
waren nauwelijks te verkopen. Na aanpassing van de tekeningen

Na een aantal jaar samenwonen in Den Bosch, vertrok het

kon de bouw in 2016 eindelijk beginnen. Niek: “Ons voornemen

stel naar Sint-Michielsgestel. Niek had al langer de droom

was om naar Berlicum te verhuizen voordat de oudste naar de

om zelf te bouwen. Hanneke: “Ik wilde niet per se verhuizen.

basisschool ging. Hij zat in groep 5 toen het huis af was.”

Maar toen mijn ouders de grond achter hun huis aan de
Hoogstraat mochten verkopen voor nieuwbouw, zijn we er

‘Hier blijven we

de rest van ons leven
wonen’

toch voor gegaan, ofschoon we twijfelden of het wel iets
voor ons was om zo dicht bij mijn ouders te wonen. Maar we
hebben allemaal ons eigen leven en alles loopt heel soepel.
Het bevalt hartstikke goed zo. En voor de toekomst zie ik
alleen maar voordelen.”

OUDERS ALS BUREN

Hanneke is geboren in Berlicum. Op haar 18e vertrok ze naar
Den Bosch. Daar ontmoette ze Niek. Hij had zijn pols gebroken, zij
werkte op de röntgenafdeling. Hanneke: “Ik wilde hem heel graag
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‘Als

de kippen los in de tuin lopen, lijkt
het net een kinderboerderij’

METEEN RAAK

KNUSSE WOONKAMER

De plannen voor de bouw waren snel geregeld. Niek: “Een kennis is bouwkundig

Gezelligheid, dat voel je overal in dit

tekenaar. In één avond bespraken we met hem onze wensen. We kozen voor de

huis. Hanneke: “We wilden graag een

Kempische bouwstijl. Binnen wilden we veel op de begane grond: een woonkamer,

knusse woonkamer, groot genoeg voor

keuken, speelkamer en werkkamer. Een flinke uitdaging, maar het eerste ontwerp was

tien personen en toch sfeervol. Dat is

meteen raak.”

gelukt. Maar hoe gezellig de woonkamer
ook is, eigenlijk zitten we er alleen als we

Om de plannen waar te maken, is de keuken qua bouwstijl losgetrokken van het huis.

tv kijken. We zijn vooral in de keuken te

Niek: “Vroeger hadden huizen in de Kempen een schuur die er anders uitzag dan

vinden.”

het woonhuis. Naar dat idee hebben wij de keuken gebouwd.” Het resultaat is een
leefkeuken, waar alle kinderen met vriendjes aan tafel zitten en waar het lammetje dat

Onder het huis bevindt zich een kelder

in de tuin rondloopt stiekem komt kijken.

waar Niek en Hanneke slapen. In de
kelder zijn ook een badkamer, wasruimte

Je leest het goed: een lammetje. Hanneke: “We hebben inmiddels ook een paar geiten

en hobbyruimte. Via zogenaamde

rondlopen. De kinderen zijn er dol op. Als de kippen los in de tuin lopen, lijkt het net

koekoeken komt er daglicht binnen.

een kinderboerderij.” Terwijl we een rondleiding krijgen, komt opa Hans met een

Boven zijn de vier slaapkamers van de

zwangere geit aanzetten. Ook die krijgt een warm welkom van de kinderen.

kinderen, elk met een vide. Pien turnt en
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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

nter
Denim Hu

eerste ontwerp

‘Het
was meteen raak’

oefent haar kunsten aan de trap naar boven. Jelle slaapt zelfs op de
vide en heeft er zijn eigen plek van gemaakt.
OP DE TOEKOMST VOORBEREID

Niek vertelt: “We wisten meteen dat dit het huis was waar we
altijd willen blijven wonen. Daarom slapen we bijvoorbeeld in de
kelder. Ons idee is om – als de kinderen later het huis uit zijn – de
bovenverdieping te verhuren. Daar liggen al loze leidingen voor een
extra keuken. Zo zitten we straks niet met zijn tweeën in een veel te
groot huis.”
ALLES IS FAMILIE

Ze gingen dan wel naast hun (schoon)ouders wonen, de bouw
zouden ze doen met een lokale aannemer. Het liep anders. Niek:
“Zelf bouwen is een spannend en intensief proces. We hadden
daarom besloten om niet met familie te bouwen. Mijn zwager Arno
is aannemer, hij zou ons helpen in het voortraject. Maar hij raakte
steeds enthousiaster over de plannen. Zijn betrokkenheid heeft ons
overtuigd om met hem aan de slag te gaan.”
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De Kempische boerenstijl is overal tot in detail doorgevoerd. Inspiratie deed Hanneke

Terwijl we rond het huis lopen, wil

op via de app Pinterest. Voor de materialen reisde het stel regelmatig af naar onze

Hanneke nog één ding kwijt. “Heeft Niek

zuiderburen. Hanneke: “In Nederland is alles keurig recht en strak. Maar dat past niet

al verteld dat zijn vader het ijzerwerk

bij onze stijl. In België komt het allemaal minder nauw. De bouwvakkers hebben hier

op de gevels en voor de trappen heeft

wat gevloekt. ‘Geen steen is hetzelfde daar in België.’ Gelukkig waren ze achteraf trots

gemaakt?” Niek vult aan: “Tof om te zien

op het resultaat.”

dat m’n vader heeft bijgedragen aan de
authentieke uitstraling. Soms vragen

VERLOREN AMBACHTEN

mensen of het al een oud huis is. Dat is

Op de gevel van het huis vinden we een sterk staaltje metselwerk, het zogenaamde

het mooiste compliment.”

boerenvlechtwerk. Niek: “Die manier van metselen is tegenwoordig werk voor specialisten. Daar stonden we niet bij stil toen we het bedachten. Deze details kostten tijd, maar
we zijn heel blij met hoe het heeft uitgepakt.”
ORIGINELE ONDERDELEN

In het begin waren Niek en Hanneke van plan om oude materialen te verwerken in
het huis. Dat bleek een uitdaging. Niek: “Je kunt originele onderdelen opkopen van
Kempische boerderijen. Het lastige is alleen dat je altijd óf te veel óf te weinig materiaal
hebt. Uiteindelijk hebben we daarom alles nieuw gekocht, maar met een oude look.
Op de dakpannen zijn vlekken aangebracht zodat ze oud lijken en de open haard in de

‘De bouwvakkers
hebben hier
wat gevloekt’

woonkamer lijkt gebruikt.”
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hypotheken • verzekeren • vermogen • pensioenen

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

GEEN
WAAKHOND!?
Sluit deuren en ramen af met
gecertificeerd hang- en
sluitwerk. Verklein de kans op
een inbraak met 90%!

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

Peter van den Elzen
Financieel Advies

Kerkstraat 10
5476 KC Vorstenbosch
06 17 59 10 97
petervandenelzenfa.nl

BEL DIRECT

073-521 51 95

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

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

Fototentoonstelling
ZOEK ZE ALLE 7!

BaMi’s fototentoonstelling in de openlucht is geopend! Een selectie van 42 foto’s uit vijf jaar BaMi op
zeven plekken verspreid over Berlicum en Middelrode. Alles op supergroot formaat zodat je ze niet kunt
missen. Toch bang een plek over het hoofd te zien? Met behulp van deze kaart vind je ze allemaal.

Raadhuisplein

Dorpsveld

Burg. Godschalxplein

Beukplein (Middelrode)

Braakven/Jupiterstraat

Groenstraat

Kerwijk (tuin van de pastorie)
Raadhuisplein

Burg. Godschalxplein

Braakven/Jupiterstraat

Dorpsveld
Kerwijk

Groenstraat

Beukplein
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’Uiteindelijk GAAN WE ZELF
OOK in de Tolad’
In het bos bij Seldensate lagen kleine hoopjes donkergrijs poeder. Een
lang spoor aan de rand van de paden. Elke paar meter een nieuw hoopje.
Voorzichtig wreef ik met mijn vinger door het poeder. Geen idee wat het was.
Ik volgde het spoor tot ik Seldensate weer uitliep. Later hoorde ik over de Tolad
en werd me duidelijk wat die hoopjes grijs poeder waren. En nu ik dat wist,
wilde ik meer weten over de Totem of Life and Death.
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Edith Verhoeven

GRUTS

Op een dag zag Eric een groepje mensen bij het crematorium de as van een overledene
uitstrooien. Ze hadden stemmige kleding aan en waren klaar voor een ritueel dat
plechtig en eerbiedwaardig moest zijn. De as viel met een plof op de grond. Er waaide
wat van het poeder tegen de kleding. Een beetje beschaamd klopten ze de as van hun
benen. De teleurstelling was op de gezichten af te lezen toen ze zwijgend het strooiveld
verlieten. Hier moest een betere manier voor zijn, vond Eric: “Hoe zou ik het zelf willen?”
Tijdens een wandeling ontstond het idee van de wandelstok die gevuld wordt met as
die zo al wandelend uitgestrooid kan worden. Een dag later ging hij aan de slag; bij het
eerste prototype wist hij dat het zou moeten kunnen.

elke stap VOELT HET
minder zwaar’

‘BIJ
AFSCHEID
VOGELZAAD

Bij Seldensate geven Eric, Karin en Jacqueline een demonstratie. Samen brengen zij de
Tolad aan de man. Voor nu is de wandelstok niet gevuld met as maar met vogelzaad.
Om beurten lopen we er een stukje mee. “Voel je hoe de stok steeds lichter wordt?”
vraag Jacqueline. “Dat is de symboliek: bij elke stap voelt het afscheid minder zwaar.”
BEZWAARD GEVOEL

De Tolad is uitgebreid getest. Tijdens die proefwandelingen werd de wandelstok
gevuld met ‘vergeten’ as. Karin legt uit: “Soms wordt de as na een crematie nooit meer
opgehaald. Of er zijn geen nabestaanden.” Tijdens de wandeling die ze toen maakten,
ervoeren ze zelf voor het eerst hoe mooi zo’n laatste wandeling echt is. “We voelden
ons eerst enigszins bezwaard, maar dat gevoel verdween snel toen we merkten dat we
op deze manier bijdroegen aan een waardig afscheid.”
Wat betreft hun eigen wens zijn ze eensgezind: “Uiteindelijk gaan we zelf ook in de
Tolad.” Ze hebben de wandelstok nog niet persoonlijk gebruikt. Simpelweg omdat ze
nog geen sterfgevallen hebben meegemaakt voor wie het van toepassing was.
DOTJES

De hoopjes as worden dotjes genoemd. Wie de naam bedacht heeft, weten ze
niet: “Iemand kwam er mee en we namen het meteen over. We zouden ook geen
ander woord weten wat beter past.” Langzaamaan wint de Tolad aan bekendheid, in
Nederland maar ook ver daarbuiten. “De uitvaartbranche is erg conservatief. De Tolad
is het enige vernieuwende product van de afgelopen jaren. Op een beurs in Amerika
wonnen ze dan ook een prijs voor beste innovatie”, zegt Karin. Hun doel is dat mensen
vertrouwd raken met hun wandelstok. “Over vijf jaar willen we in de Dikke Van Dale
staan”, besluit Jacqueline.
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balletje

LIEVER EEN
SLAAN VOOR DE KOST

Sjoerd van de Laar (12) wilde jarenlang advocaat worden, maar toen hij benaderd werd
door BaMi, bleek die droom vervlogen: ”Ik word liever tennisleraar, da’s veel gezelliger”.
Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Rita Dekkers
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KINDERDROOM

Die plotselinge verschuiving kan niet helemaal los gezien worden
van Mike Vorstenbosch (37), Sjoerds trainer. Waar de liefde voor het
spel de eerste jaren moest groeien, was de bewondering voor zijn
trainer er direct. “Toen we Mike jaren terug een keer in de supermarkt
tegenkwamen, vertelde Sjoerd bij thuiskomst trots dat hij wist wat zijn
trainer die avond zou eten”, zegt moeder Vanessa op het tennispark
van LTV Berlicum, waar Mike deze ochtend samen met hulpcoach
Sjoerd training geeft aan een groepje talenten.

‘Gelukkig ben ik een

avondmens’

De afgelopen jaren groeide tennis uit tot Sjoerds állergrootste hobby.
Dat zijn jarenlange droom om advocaat te worden moet plaatsmaken,
is dan eigenlijk ook niet meer dan logisch. “Ik wist eigenlijk niet precies
wat het inhield om advocaat te zijn”, legt Sjoerd na de training uit.
“Als tennistrainer ben je vaak buiten en altijd omringd door mensen,
dat lijkt me veel gezelliger”. En hoe zit het met die bewondering voor
Mike? “Ik vind hem gewoon een goede trainer, hij is heel enthousiast”
“Maar ik zit ook wel eens te zeiken, toch?”, reageert Mike. “Ja”, klinkt
het resoluut. “Maar daar kan ik tegen.”
SJOERD: MOET JE ALS TENNISTRAINER OOK ’S AVONDS WERKEN?

Mike: “Ja, dat hoort erbij. Mijn werkdag begint om een uurtje of drie,
dan traint de jeugd. In de avond train ik de volwassenen. Rond half elf
loop ik de baan af. Gelukkig ben ik een avondmens. Ik vind het juist
lekker dat ik ’s ochtends wat langer kan blijven liggen.”
HEB JE ALTIJD TENNISLERAAR WILLEN WORDEN?

“Ik wilde prof worden. Toen ik doorhad dat dat te hoog gegrepen was,
dacht ik: dan maar trainer, dan sta ik in ieder geval iedere dag op de
baan. Tennis is voor mij het allerbelangrijkste. Bovendien kun je als
tennistrainer – in tegenstelling tot bijvoorbeeld een voetbaltrainer –
prima geld verdienen. Ik kan er goed van leven.”
IS ER EEN OPLEIDING VOOR TENNISLERAAR?

“De meeste tennisleraren doen de CIOS, een mbo-sportopleiding
waarbij je je kan specialiseren in een bepaalde sport. Dat had ik ook
moeten doen, maar ik had havo gedaan en vond het logischer om
daarna hbo te doen. Na een half jaar studeren zaten de boeken
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Marcel Verhagen

06 - 83 53 07 40 | 085 - 330 10 05
info@levatio-uitvaartzorg.nl
www.levatio-uitvaartzorg.nl
Reijerspad 4 - 5258 AW Berlicum
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Direct zorg na overlijden, dag en nacht persoonlijk bereikbaar.
Ook indien u elders verzekerd bent.

Levatio Uitvaartzorg is aangesloten bij ‘Stichting Keurmerk Uitvaartzorg’
en ‘BGNU’ het kwaliteitskeurmerk voor de uitvaartbranche.

nog steeds in het plastic. Toen ben ik gestopt en heb ik bij de tennisbond alsnog de

wat vragen over een training zus of zo.

benodigde diploma’s behaald.”

Daar moet je tegenkunnen, anders moet
je buiten je eigen dorp training geven.”

BLIJFT HET LEUK OM IEDERE DAG HETZELFDE TE DOEN?

“Ik ben nu zeventien jaar trainer, waarvan acht jaar in Berlicum. Ik had niet verwacht dat

HEB JE VERDER NOG TIPS VOOR MIJ?

ik zolang bij deze club zou blijven, maar heb er nog steeds veel plezier in. Vooral omdat

“Om een goede tennistrainer te

ik veel kinderen en selecties train. Mensen trainen die echt beter willen worden, dat

worden, helpt het als je zelf ook een

houdt het leuk.”

lekker balletje kan slaan. Ik heb altijd
geprobeerd zo’n goed mogelijke

WAT VIND JE NIET LEUK AAN TRAINER ZIJN?

speler te worden. Tennis niet alleen de

“Ik vind vooral veel dingen wél leuk, anders hield ik het niet zo lang vol. Maar ik moest er

verplichte trainingsuren op de baan,

in het begin heel erg aan wennen dat ik ineens een soort bekend figuur was in dit dorp.

maar ook daarbuiten. Ik weet dat je dat

Ik word continu aangesproken, zelfs als ik op het terras zit komt er altijd wel iemand

al doet, dus wie weet tot later, collega!”

‘Eigenlijk wilde ik

prof worden’

Juffrouw Rietje

EN HAAR KLEUTERS

Aan de muur van haar kamer in Berlerode hangt een foto van juffrouw Rietje
Grosfeld-Blaauw uit 1952 met 56 (!) kleuters om haar heen gegroepeerd. “Ik
zou zo graag nog eens op de foto gaan met die kindertjes van toen”, zei ze
tegen haar dochters. Die klopten aan bij BaMi en zo geschiedde.
tekst Annette Francois foto’s Andrea Tibosch

Dat probeerden we althans, maar de speurtocht viel

“Ze had ondanks haar zachtheid geen problemen met de

ondanks alle inspanningen vies tegen. De 73-jarigen zijn

orde, dat ging vanzelf,” zeggen Riets dochters. Zij en hun

uitgezwermd, soms overleden en de meisjes dragen

partners volgden de Pabo en liepen stage bij hun moeder.

inmiddels een andere naam. Het was maar een klein groepje

“Ze was net zoals thuis, we kregen er later bewondering

dat kwam opdagen in de Witte Zwaan, maar herkenning was

voor.”

er en het werd o zo gezellig.
GEËMANCIPEERD
PARELTJE

Voor het huishouden was Rietje niet geboren. Ze werkte tot

Juffrouw Rietje: een pareltje onder de kleuterjuffen. Mooi,

haar 40ste jaar full time op diverse plaatsen, te beginnen

jong en heel lief, zeggen haar oud-leerlingen. Die waren

in Berlicum. “Zo lief, de kinderen. In Den Bosch waren ze

alleen strenge nonnen gewend, wier ondoorgrondelijkheid

mondiger en brutaler, maar ook leuk hoor.” Toen ze viel

werd versterkt door een grote zwarte kap. Juffrouw Rietje

voor de liefde, moest er gespaard worden voor de uitzet.

was niet ‘van de regeltjes’: geen nette rijen voor binnen-

En hoewel haar hart bij het onderwijs lag, koos ze voor een

komst, geen vaste plaatsen en geen

tijdelijke overstap naar de administratie

strafmaatregelen. Ze trok er met haar

van de Verkadefabriek, want daar ver-

kleuters op uit, de wijde wereld in. Op
naar de Hooghei met een boterham
en een paar centen in de knuistjes. De
fles ranja werd aangelengd met een

‘Ik hield er niet van
te zijn’

streng

diende ze het viervoudige. Later kreeg
ze een vaste aanstelling op de school in
Berlicum. Vier kinderen maakten het gezin
Grosfeld compleet, maar Riet werkte door.
Heel geëmancipeerd voor die tijd. Thuis

emmer water van een boer en er was
een echte picknick. Van de moeder van Nelleke de Laat, een

was er hulp en haar man had de zaak aan huis. Op 57-jarige

van de kleuters, kregen ze snoepjes en aan een plas aan de

leeftijd maakte ze gebruik van de VUT. Er kwamen ineens

Veedijk plukten ze bloemetjes. Dat weten ze nog goed, de

wel regeltjes, want kleuter- en basisschool integreerden. En,

kleuters van 1952, al geven ze toe dat veel wel heel jeugdige

zoals bekend, die lagen haar niet zo.

herinneringen vervaagd zijn.
HERINNERINGEN

Niet zo bij juffrouw Riet. Ze wijst nog een paar bollekes aan

In de Witte Zwaan worden volop herinneringen opgehaald.

op de foto met naam en haarkleur. “Ik was nog heel jong, 21

“Ik stond ervan te kijken dat er jongetjes in de klas zaten, dat

jaar,” vertelt ze, “En ik hield er niet van streng te zijn. Ik

was ik helemaal vergeten,” zegt Ans (Van Hees) Smulders.

voelde ook het meest voor de verlegen kindertjes en

“De basisschool was niet meer gemengd.” Ben Schouten

probeerde ze vrijer te maken. Met de moeders hield ik hele

lacht een beetje. “Ik was niet zo braaf, maar toch mocht ik

gesprekken. Er was zoveel armoede toen, ik kon een

een keer met haar mee naar huis.”

luisterend oor bieden.”

Middelrode ging in die tijd in Berlicum naar de bewaar
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school. “Och jee, ja….de bewaarschool, zo heette die!”
Daarna zagen de voormalige klasgenoten uit de twee
dorpen elkaar nauwelijks nog.
“Er was echt een strijd tussen de dorpen,” vertelt Nelleke
(Swanenberg) de Laat. “Ik stepte op m’n ‘rooi stepke’ naar
school in Berlicum en daar stonden de jongens me met een
eind hout op te wachten om iedereen uit Middelrode een
pak slaag te geven. Ik pakte m’n ‘rooie klumpkes’ en sloeg
erop!” Ze kreeg het stempel een ’kwaoi’ te zijn en werd
op haar dagelijkse steptochten met rust gelaten. Ad van
den Heuvel vertelt dat hij blokfluitles kreeg van Rietje en
de monden van de dochters vallen open. Zij hadden hun
moeder geen muzikaal talent toegedicht. Uit Dordrecht is
Wils (Van Sterkenburg) Frunt gekomen. Zij herinnert zich
alleen dat ze bij Nelleke in de klas zat. “Van de basisschool
weten we veel meer,” vallen anderen haar bij. Wat ze nog
wel kunnen opnoemen? Op volgorde van belangrijkheid
komen de poppenhoek, het werken met klei – “van die
grijze” – , de blokken en het prikken van kaartjes voorbij.
SISSI ONDER DE JUFFEN

Bert van den Akker staat het allemaal nog heel helder voor
de geest. “Ik heb speciale redenen om mijn hele leven aan
juffrouw Riet te denken”, vertelt hij. Hij is een boek aan
het schrijven over zijn ervaringen met opgroeien op het
platteland en heeft een fragment (zie kader) aan zijn
kleuterjuf gewijd die hij de Sissi onder de juffen noemt.
Staande achter de tafel leest hij dit voor.
Het stukje krijgt luide bijval. De aanbeden leerkracht zit
met blosjes op haar wangen en twinkelende oogjes achter
haar glaasje wijn. “Komt dat nu in de BaMi?” vraagt ze.
“Nee toch!”

echt een strijd
dorpen ’

‘Er was
tussen de
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FRAGMENT UIT MANUSCRIPT VAN BERT VAN DEN AKKER

onontkoombaar, ik kon er in al mijn verlegenheid niet omheen.

Tja en dan juffrouw Riet, mijn kleuterjuf. Jong, mooi, verliefd

Timide en met verbeten mond, de ogen strak op de koe, prikte

op en daarna getrouwd met prins Grosfeld van de plaatse-

ik verder. Een verlegenheid die zij nu juist wilde doorbreken,

lijke familie van toneelschrijvers, regisseurs en grimeurs,

bij alle te bescheiden kinderen en dat zal haar bij de meeste

een naam met status. Het witte paard in de vorm van een

kleuters ook wel aardig gelukt zijn.

witte villa met een oprijlaan van wit grind. De villa lag net
voor de flauwe bocht aan de Hoogstraat nabij de afslag

Zij was de Sissi onder de kleuterjuffen. Haar bindend gezag was

Sassenheimseweg rechts, schuin tegenover ‘mister’ Van

enorm. Eens, bij een plotselinge afwezigheid van haar, werd zij

Berkel en de burgemeesterswoning, nog vóór de afslag

vervangen door een non in vol ornaat. Die zou nu twee klassen,

Doornhoek links en de schoenwinkel van Jan van Houtum,

die met elkaar verbonden waren door een dubbele deur, met

daar waar de Kerkstraat begon. Het Mercuriusplein lag toen

elk ongeveer vijftig kinderen, moeten bezig- en zoethouden. Er

nog ergens ver weg in het heelal.

was onrust even, maar al gauw brak er totale paniek en chaos
uit. We waren volledig onze rust en richting kwijt. Plotseling, als

Riet, zij was mijn eerste liefde na mijn moeder. Ik was me

op een teken van een dirigent, gingen we met ons allen een

daar nog niet van bewust maar durfde haar nauwelijks aan

oorverdovend lawaai maken. Het gekrijs was beangstigend hevig

te kijken als ze me wat vroeg of een compliment maakte over

en hysterisch. We stampten daarbij massaal met onze voeten

mijn eerste tekening of hoe mooi ik langs de stippellijntjes

op de houten vloer. De non vluchtte, even ontredderd, de klas

had geprikt van een boerderijdier, mijn wangen werden

uit. Zij was niet de jongste meer en waarschijnlijk is ze meteen,

rood, ik smolt. Zij was zo zacht, zo intimiderend lief, zo

de rest van haar leven, in stilte gaan leven……
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ADVERTORIAL

WAARDIG STERVEN

buitenshuis

Wie stervende is brengt de laatste levensfase het liefst thuis door, omringd door familie en vrienden.

Maar soms is dat niet mogelijk. Er is geen partner (meer), kinderen zijn er niet of ze wonen ver weg. Een
hospice biedt dan een dankbare uitkomst. In de regio Berlicum-Heeswijk-Schijndel is er sinds 7 januari
het Anna Hospice in Wijbosch, onderdeel van zorginstelling Laverhof.
tekst Annette François foto Yvonne Wesling

ZOALS THUIS

INTENSIEVE BAND

“Wij begeleiden mensen in een waardig stervensproces en gaan liefdevol met ze om.

Sommigen blijven enkele maanden,

We proberen het eigenlijk zoveel mogelijk op thuis te laten lijken,” zegt teammanager

anderen slechts een paar dagen. Soms

Ellen van der Heijden. “We hebben de kamers met opzet niet vol gezet, zodat de gas-

komt er een onverwachte fatale diag-

ten iets persoonlijks mee kunnen brengen; een kastje, stoel of foto’s.” Tamara Aerts,

nose in het ziekenhuis en dan wacht

verpleegkundige: “We stellen alles in het werk om het zo fijn mogelijk te maken. Als

een bed in het hospice dat slechts kort

iemand zin heeft in een bepaald gerecht, gaan we boodschappen doen. Een wandelin-

bezet blijft. Maar het komt ook voor dat

getje, ergens naartoe: veel is mogelijk.”

iemand tijdelijk opknapt door aandacht
en goede verzorging. Drie maanden mag

BEZOEK IS ALTIJD WELKOM

men blijven in het hospice; zelden hoeft

Er is plaats voor drie gasten in het hospice. Professionele zorg is 24 uur per dag aan-

het echter verlengd te worden. Tamara:

wezig. Aan het tehuis is een arts verbonden, al kunnen de mensen ook een beroep

“In die korte tijd krijgen we toch een

blijven doen op hun eigen huisarts. De zeven verpleegkundigen worden geholpen door

intensieve band, ook met de familie. Het

twintig vrijwilligers. Bezoek is dag en nacht welkom.

is hier echt niet somber, er heerst een
prettige, lichte sfeer.”

Laverhof Anna Hospice | 073 - 544 33 33 | Eerdsebaan 3 | Wijbosch
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CEMENTDEKVLOEREN &
AANVULLEN ZWEMBADEN
06 - 239 41 576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum | fred@neomagusvloeren.nl
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HUISNUMMER 81 >> IEDEREEN WELKOM >> ALLES VOOR DIER-TUIN-KLUS

GESPOT
Op het grindpad langs rivier de Aa, randje Berlicum, zijn deze avond veel
wandelaars te vinden. Logisch, het is een heerlijke voorjaarsavond: zon,
weinig wind en een graad of twintig. Ook Melvin Heijmans (33) is op dat
grindpad. Hij scheurt voorbij op zijn quad, veel stofwolken en decibel
achterlatend.

Aa dal
DINSDAG 7 MEI
19.00 UUR

tekst Tom Grosveld foto Teis Albers

Hij is net klaar met werken en nu bezig ‘het koppie leeg te maken’. Net reed hij
op de Dungense crossbaan. Paar rondjes pakken en wegwezen, want het is
verboden die baan te betreden. Daarna wat wheelies op de weg en een
bospaadje meegepakt. Nu is Heijmans in het Aa-dal, waar hij demonstreert
wat zijn quad allemaal kan.
Heijmans is nu alleen, maar vaker rijdt hij met zijn vrienden rond die
ook een quad hebben. “Beetje bengelen, rondscheuren.” Zijn
favoriete move: een wheelie. Dat gaat ook weleens mis. “Laatst
droeg ik teenslippers en gaf te veel gas. Teen gebroken. Dat
hoort erbij.”
Maar het is niet alleen keten en herrie maken. Laatst heeft
Heijmans een dief gepakt, die iets had gestolen uit de
Coop. De politie was te traag, maar de
quad van Heijmans had de vluchtende
dief zo ingehaald. Zijn vrienden noemen
hem ‘The Stig’, vernoemd naar het
mysterieuze, rondscheurende
personage uit Top Gear.
“Veel mensen vinden een quad maar
een teringherrie maken. Dat snap
ik, wandelaars komen hier voor hun
rust. Ik probeer rekening met ze te
houden, ze niet omver te rijden.” Wat
staat er voor vanavond nog op het
parcours? “Heel simpel: zie ik
iets leuks, rijd ik
erheen. Ik knal
alle kanten op.”
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aan
het
plein
in Berlicum

Start bouw juli 2019!
Nog enkele appartementen en commerciële ruimtes beschikbaar

Commerciële ruimte
Aan het Plein is een multifunctioneel gebouw met exclusieve penthouses, luxe appartementen en commerciële
ruimte gelegen in het centrum van Berlicum aan het
Mercurius Plein. In het complex komt een Aldi supermarkt

Verkoopinformatie

en een modewinkel die reeds over 60% van de commerciële ruimte beschikken. Op dit moment zijn er nog aantal

aanhetplein.nl

commerciële ruimtes beschikbaar die zijn te verdelen in

Bernheze makelaars
& adviseurs

oppervlaktes van circa 210 m2, 221 m2, 316 m2 en zijn

T 0413 - 243 818

daarmee uitermate geschikt zijn voor een winkel, kantoor

Appartementen

of praktijk. Het is ook mogelijk de ruimtes te verdelen

Er zijn nog ruime appartementen en exclusieve

in 2 ruimtes van circa 315 m2 en 450 m2 of 1 ruimte van

penthouses met een mooi formaat en bijzondere indeling

circa 765 m2. De ligging aan de doorgaande weg door het

beschikbaar vanaf € 349.000 v.o.n.. Schrijf je nu in op

centrum van Berlicum en tegenover het winkelcentrum

https://www.aanhetplein.nl/verkoopinformatie of neem

maakt het woon-, winkel- en werkgebouw tot een unieke

voor meer informatie contact op met Bernheze makelaars

zichtlocatie. Voor meer informatie neemt u contact op met

& adviseurs T 0413 - 243 818 of Makelaar073,

Bernheze makelaars & adviseurs T 0413 - 243 818.

T 073 - 820 07 30.

Makelaar073

T 073 - 820 07 30

Initiatief en ontwikkeling:

www.blhuisvesting.nl

www.aanhetplein.nl

ADVERTORIAL

‘WE GAAN

beginnen!’

Altijd mooi om iemand te zien stralen. Bas van de Laar,
directeur van BL Huisvesting, is zichtbaar blij dat de schop de
grond ingaat. Nog voor de bouwvakvakantie gaat project ‘Aan Het
Plein’ van start. Het Mercuriusplein krijgt een nieuw gezicht.
Tekst Edwin Timmers Impressie BL Huisvesting

VEEL HUIS VOOR JE GELD

Het gros van de appartementen is reeds
verkocht, de toekomstige bewoners
staan al te popelen, maar er is nog
plek. Bas heeft de informatie paraat:
“Er is nog één startersappartement,

“Alle procedures zijn doorlopen, de vergunningen zijn binnen, we kunnen aan de slag,”

inclusief parkeerplek, met een prijs

zegt Bas van de Laar. “We zijn er trots op dat we in goed overleg met de buurt een

vanaf € 232.500. Verder zijn er nog een

mooie invulling gaan geven aan dit markante deel van het winkelcentrum.” Hij is ervan

aantal luxe appartementen beschikbaar.

overtuigd dat Aan Het Plein bijdraagt aan de kwaliteit van Berlicum.

Deze beginnen vanaf € 349.000.” Hij
benadrukt dat de appartementen

MOOI WONEN

bijzonder comfortabel en royaal zijn met

“Wij zoeken steeds projecten waarmee we een dorp in ieder geval ruimtelijk vooruit

grote buitenruimten en verwijst naar de

helpen,” licht Bas toe. Een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit draagt volgens hem bij

website www.aanhetplein.nl voor het

aan een prettige leefomgeving. Hij wijst op de fraaie detaillering en uitwerking. Het

bewijs.

luxe appartementencomplex met winkels op straatniveau wordt een lust voor het oog.

“Ik hoop dat zo’n prachtig gebouw ook

“Mooi wonen, in alle opzichten.”

andere ondernemers aan het plein

Zeventig procent van het winkeloppervlak van Aan het Plein is al gevuld. Kennelijk

aanzet tot nieuwe investeringen,” zegt

hebben ondernemers in de detailhandel vertrouwen in het winkelpotentieel van

Bas tot besluit. Hij meent het. Berlicum

Berlicum. Zeker is dat het oer-Brabantse dorp nog gezelliger wordt met winkels en

vaart er wel bij.

speciaalzaken aan alle kanten van het Mercuriusplein. En waar het gezellig is, daar wil je
wonen.

BL Huisvesting B.V. I Ruijschenberghstraat 2 I 5421 KS Gemert I 0492 848 427 I www.blhuisvesting.nl
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Best player
in town!

Heb je 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.

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

9,1
“NL Wonen is daadwerkelijk echt
betrokken en zorgt voor een goed verloop.”
“Zeer tevreden over NL Wonen. Prettige
no nonsens samenwerking. Ons huis
binnen twee weken verkocht!
Iedereen aan te raden!”

Bel mij vrijblijvend om te
weten wat je in handen hebt.
073 613 19 19

