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Najib en Astrid
verweven twee
culturen
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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.

HEMA Berlicum
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!
LAAT HET VOORJAAR MAAR KOMEN

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

KOOPZONDAG

22 & 29
MAART
Van 12:00 uur t/m 17:00 uur

TOETJE
ZOETHOUDERTJE Een snoepje voor een cent.

vooraf

Welke detaillist durft het aan? BaMi 24 had een
artikel over verdwenen middenstand. De foto
van het snoepwinkeltje van Hem Meulenbroek
plaatsten we op facebook en maakte veel
los getuige de resem aan reacties. O zoete
nostalgie. Moderne ouders trakteren hun ‘kids’
op snoeptomaatjes of een worteltje. Bestaat
salmiak nog?
TOONTJE DE KOPEREN Per e-mail kwam er

een reactie op de vraag – in deze rubriek – wie
ons meer zou kunnen vertellen over Toontje
de Koperen. Jan van Nuenen liet ons weten
dat Toontje een van de beste voetballers van
BMC was en dat hij van achteren officieel Van
der Heijden heette. Op de foto staat hij uiterst
rechts in de achterste rij. Wie weet wanneer
deze foto gemaakt is?
BERICHTEN UIT DE LIK Redactieleden Nanneke

en Koen lieten zich voor deze editie een paar
uur insluiten. In de Vughtse nor spraken
ze met vier dorpsgenoten die er werken of
werkten. Nanneke maakte een podcast over de
spannende uren achter de tralies. Een link naar
die podcast plaatsen we op onze facebookpagina.
Luisteren!

Nostalgie

Zilver
Misschien was het u al

opgevallen dat u in de zilveren
BaMi leest. Volkswijsheid leert
ons dat 25 zilver is. We gaan
voor goud.
4 I bami

rp!
Bu
EK DRIEBANDEN Het doel, dat zijn de

ballen zelf. Driebanden is bepaald
geen voetbal, het is de sport van het
jezelf niet gemakkelijk maken, heel
mooi om naar te kijken. Het Europees
Kampioenschap Driebanden zal dit jaar
in het Beneluxtheater plaatsvinden. Een
toernooi met internationale allure en zeer

Boeiend

waarschijnlijk flink wat media-aandacht.

verhaal

Blok 1 tot en met 4 juli in je agenda.
GESPOT IN Gespot We ontvingen een fijn mailtje van Paul van

Oosterhout en Karin Wetser: “Wat een leuk stukje hebben jullie
gemaakt over onze Tijs in de rubriek Gespot! Zodra hij wist dat
de BaMi werd rondgebracht – een vriendje die de Bami al had
ontvangen appte een foto door – lag Tijs nog net niet bij de
voordeur om de BaMi op te wachten!”
BEN JIJ DE DUIZENDSTE? De stichting avond4daagse-balkum-

mirroi presenteert met trots de 40e avondvierdaagse. Een
oergezellig wandelevenement voor alle leeftijden. Vorig jaar
liepen er 915 mensen mee en dit jaar hopen ze het fraai ronde
aantal van 1000 wandelaars te passeren. Wil jij de duizendste
zijn? Loop dan mee van 26 tot en met 29 mei.
DIEPGEVROREN MUIZEN Voor velen een hele worsteling:

vegetariër worden. De slang zal het een worst wezen, die krijg
je niet aan de tofu. Onze fotograaf Koen de Haas werd op
een vroege zaterdagochtend door zijn gastvrouw en gastheer
geconfronteerd met een aantal diepgevroren muizen op een
aanrechtblad. Muizen voor bij de koffie? Nee hoor, ze stonden
op het menu van de beduidend minder kieskeurige slang, die ze
met huid en haar verslindt. Burp!
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Terugblikken op en uitkijken naar

COLUMN

Sam Bal is klaar met al dat gezanik

ZOETZUUR

Ton van deSteen
foto door Edith Verhoeven

* op de cover

Astrid onderhandelde zelf over haar bruidsschat

LEKKER DAN!

Kant-en-klaarmaaltijden met extra pit

TON VAN DE STEEN
Zegt altijd gedag

UIT BEELD

We zijn een bedrijvig volkje

CLUBKE

Ontspanning met naald en draad

Adverteren?

Ben je lekker gemaakt door BaMi?
Dan wil je er natuurlijk ook in
adverteren! Vinden we fijn,
dus neem contact op.

IMPORT & EXPORT

Gekomen voor de ruimte, vertrokken vanwege de ambitie

EXOTISCHE DIEREN
Wees gewaarschuwd

WILLY BOUWMAN
(06) 27 06 22 74
ADVERTEREN@BAMI-MAGAZINE.NL

ALS JE NIET NAAR BUITEN KAN
BaMi neemt een kijkje in de bajes

BINNENBLIEKEN

Rietveld voert de boventoon in een huis vol trapjes

MIJN NAAM IS

Richard van Rooij

HET ATELIER

Schilderen met licht

DE VERZAMELING

Het barst van de Balkumse memorabilia

KINDERDROOM

Teun krijgt een kijkje in de keuken

JONGE GELOVIGEN
‘God stel je niet teleur’
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Van de States naar de Neptunes

36
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save the date
Locatie:

gra�s en��

@eetcafedeprins Burg. Godschalxsplein Berlicum

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

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

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

Gezanik

COLUMN

Mensen zeuren. Ze zaniken. Er wordt gezeverd. Ook in
Balkum en Mirroi wordt wat afgezwateld. Over van alles.
En nog meer. Over zaken die er toe doen of juist niet. En
anders zeiken we wel over het gezemel van de ander. Al
die woorden beginnnen niet voor niets met een Z. Van
een afstand klinkt het even eentonig als het zeurende
ziggen en zaggen van een zaag.
Op de lokale weggeefpagina zagen de ontvangers

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, Claartje ten Have, Guido Mutsaers, Marenna van Reijsen,
Jochen Schoofs, Andrea Tibosch, Edwin Timmers, Donna van de
Ven, Ardienne Verhoeven, Edith Verhoeven, Yvonne Wesling,
Marlie van Zoggel

dat hun gratis verkregen goederen niet meer zo goed

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

een sfeervol plein kregen. En in Mirroi zagen ze dat ze

REDACTIEASSISTENT
Areke Duijs
ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Teis Albers, Yord van Breugel

SOCIAL MEDIA

als nieuw zijn. De gever wordt beschimpt. Over het
Mercuriusplein zagen de inwoners dat er iets aan moet
gebeuren. Als er dan iets verandert, zagen ze erover
door omdat de verandering niet past bij het karakter van
het dorp. In Balkum zijn ze jaloers op Mirroi waar ze wel
achtergesteld worden bij het grotere Balkum en zelf hun
zaken moesten regelen.
We zagen erover dat je de Hoogstraat niet veilig kunt
oversteken en dat de gemeente daar niets aan doet. En
wanneer er dan wel iets aan wordt gedaan, is het niet

Leonie Wijgergangs

genoeg. Of vindt men het gewoonweg niet goed gelukt.

DRUKWERK
Veldhuis Media

in en de kastelein waait met alle winden mee. Pas als er

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

Aan de toog in de kroeg zagen de mensen tegen elkaar
afgerekend moet worden, houdt hij voet bij stuk als de
benevelden zagen over de prijs van het bier.
Het is een luxe dat we tijd en ruimte hebben
om over alles te mogen zagen. Ik hoor de
mensen zagen en kan een grijns meestal niet
onderdrukken. Maar het willekeurig gezaag in
bomen en de keurige hoeken die her en der van
bankjes in het dorp worden afgezaagd? Met dat
gezaag ben ik nu wel klaar.

Sam Bal

BAMI MAGAZINE
Mercuriusplein 80, 5258 AW Berlicum
www.bami-magazine.nl
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Ik ga graag fris en
opgeruimd de zomer in.

Ik ga graag fris en
Dus laat ik mijn airco checken dooropgeruimd de zomer in.
mijn Bosch Car Service-autobedrijf.Dus laat ik mijn airco checken door
Maak nu alvast een afspraak

mijn Bosch Car Service-autobedrijf.

voor denu
airco-check.
Maak
alvast een afspraak voor de
Maak nu alvast een afspraak
voor denu
airco-check.
Maak
alvast een afspraak voor de
airco-check.

airco-check.

AutoCenter Berlicum

AutoCenter Berlicum

Milrooijseweg
| Berlicum
| Tel. 073 503 36 63
Milrooijseweg 1515
| 5258
KE Berlicum

www.autocenterberlicum.nl
Tel.: 073 503 36 63 |
www.autocenterberlicum.nl

Nu 1 JAAR

Milrooijseweg
| Berlicum
| Tel. 073 503 36 63
Milrooijseweg 1515
| 5258
KE Berlicum

www.autocenterberlicum.nl
Tel.: 073 503 36 63 |
www.autocenterberlicum.nl
W ij doe n a lle s vo

PECHHULP
voor

W ij doe n a lle s vo

49,95

Voor al uw REPARATIES
en ONDERHOUD,
ook voor lease-auto’s,
bent u van harte welkom.

Marcel Verhagen

AutoCenter Berlicum
Milrooijseweg 15 | BERLICUM | Tel.: 073 - 503 36 63

www.autocenterberlicum.nl
Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

Heerlijke
paasdagen
Eerste paasdag zondag 12 april
3- gangen lunch voor € 25,00 p.p.

Tweede paasdag maandag 13 april
Speciale afhaaldag

3- gangen voor € 15,00 p.p.

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

info@achter-het-fornuis.nl I

www.achter-het-fornuis.nl

ADVERTORIAL

Een topteam

VOOR EEN GOED DOEL
Sport, gedrevenheid en de zorg voor ouderen, het valt allemaal samen voor Danny van
Zoggel als een groepje enthousiaste meiden hem uitdaagt voor de triatlon van Rosmalen
teneinde geld in te zamelen voor Stichting Alzheimer Nederland. “Voor mij is dit dé
manier om onze betrokkenheid met de medemens ook in daden om te zetten.”
tekst Marenna van Reijsen foto Andrea Tibosch

Danny van Zoggel, is mede-eigenaar van Van der Doelen hypotheken, risicobeheer en

VRIJWILLIGERSWERK

verzekeringen én een fanatiek sporter. Als hij in de sportschool wordt uitgedaagd voor

Het idee om minimaal €2500,- op te

de triatlon, gekoppeld aan een goed doel is hij meteen enthousiast. Een topteam van

halen voor Alzheimer Nederland komt

zeven dames en drie mannen is snel samengesteld. De dames gaan de triatlon doen;

van Patricia Bierings en Monica Meesters.

zwemmen, fietsen en hardlopen. De mannen maken er een estafette van. “Wij gaan

Patricia leerde tijdens haar opleiding over

voor de overwinning,” vertelt Danny.

deze ziekte en Monica staat als vrijwilligster
bij Vivent elke donderdagavond klaar

VERBINDEN

voor mensen met dementie. Het team

Zijn gedrevenheid zet hij ook in bij Van der Doelen. “We gaan voor het beste advies

is al volop aan het trainen. Help hen het

aan onze klanten, onafhankelijk en op maat. Als bedrijf willen we gestaag blijven

streefbedrag bij elkaar te krijgen. Bel

groeien, maar daarnaast vind ik het ook belangrijk om iets terug te geven aan de

Danny op onderstaand telefoonnummer

maatschappij. Sport blijkt een mooie manier om presteren en een goed doel met

voor informatie. Gewoon doen!

elkaar te verbinden.
Danny zorgt voor de sportkleding en helpt met het benaderen van sponsoren die met
naam en logo op de outfits komen te staan. “Hoe mooi is het dat wij zo ons steentje
kunnen bijdragen om verder onderzoek naar Alzheimer mogelijk te maken.”

Van der Doelen verzekeringen, hypotheken en risicobeheer | Kerkwijk 7 | 5258 KA Berlicum | 073-3035303 | www.vanderdoelen.nu
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ZOETZUUR
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‘De dingen

DIE ER ÉCHT TOE DOEN,
ZIJN OVERAL HETZELFDE’

Hij groeide op in miljoenenstad Kabul. Zij op het Nederlandse
platteland. Toch zijn de overeenkomsten tussen Najib (46) en Astrid
(51) Habib groter dan de verschillen. Gedeelde normen en waarden
vormen het fundament van hun huwelijk, dat hen uiteindelijk naar
Berlicum bracht.
Tekst Marlie van Zoggel Foto’s Andrea Tibosch, Familie Habib

Toen Najib besloot dat hij arts wilde worden, kwam dat nauwelijks als een verrassing. Vier broers én een
zus werken eveneens als medisch specialist. Een echte doktersfamilie dus. “Ho, ho, één zus is rechten gaan
studeren”, zegt Astrid, die zelf als advocaat werkt. Om vervolgens met een grote grijns toe te voegen: “Dat zal
dan toch mijn invloed zijn geweest”.
Het stel verhuisde een half jaar geleden samen met hun drie kinderen Nadim (10), Zahid (8) en Sarina (7) van
Apeldoorn naar Berlicum, omdat Najib als cardioloog aan de slag ging in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den
Bosch. Toen we voor deze rubriek op zoek gingen naar een stel met verschillende culturele achtergronden,
kregen we de namen van deze relatief nieuwe inwoners door, maar tijdens het gesprek wordt al snel
duidelijk dat de verschillen tussen beide overschaduwd worden door de overeenkomsten. Astrid: “We
komen allebei uit een groot gezin, vinden dezelfde dingen in het leven belangrijk. Qua karakter zijn we heel
verschillend, maar we delen dezelfde normen en waarden. Dat is wat ons bindt.”
AZC

Astrid werd geboren in Heemskerk en groeide op in Oldenzaal. Najib komt uit Kabul, de hoofdstad van
Afghanistan. Hij was bijna klaar met zijn studie medicijnen toen de Taliban aan de macht kwam. “Ik werd
opgepakt, omdat ik lid was van een studentenvereniging. Dat was verboden”, vertelt hij. “Mijn ouders kochten
de straf af, maar toen ze me voor een tweede keer wilden oppakken, ben ik gevlucht. Ik had bedacht dat ik
een paar maanden naar Rusland zou gaan en dan terug zou keren, maar ik ben – op enkele familiebezoeken
na – nooit meer teruggekeerd.”
In plaats van in Rusland belandde de medicijnenstudent in Nederland. Puur toeval. “De hele reis ging
als volgt: ik stapte in de auto van een mensensmokkelaar, die bracht me ergens heen, en daar moest ik
dan weer overstappen in de volgende auto”, zegt Najib. “Op een bepaald moment stond ik ergens op
een parkeerterrein en kwam er geen andere auto meer. Ik vroeg aan een voorbijganger waar ik was. De
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man vertelde dat ik in Nederland was en bracht me naar het politiebureau. Via de immigratie en
naturalisatiedienst (IND) werd ik doorgestuurd naar het AZC in Dronten.”
Najib zou uiteindelijk twee jaar in het AZC in Dronten verblijven. “Al die tijd waren we bezig een visum
te regelen voor Amerika of Canada. Een broer woonde vanwege zijn werk al in de Verenigde Staten
en een andere broer en zus vluchtten later naar Canada. Het idee was dat ik ook die kant op zou
komen. Om die reden heb ik in die periode ook helemaal geen Nederlands geleerd”, vertelt Najib.
Over zijn begintijd in Dronten zegt hij: “Ik was in shock, maar het was er beter dan in Afghanistan.”
GOLVEND HAAR

De eerste keer dat Astrid en Najib elkaar ontmoetten was op het advocatenkantoor waar Astrid
werkte. “Najib kwam tolken voor een cliënt die ik bijstond, vertelt Astrid, die zich gespecialiseerd
heeft in het asielrecht. “Ik weet nog dat ik iets te laat was. Toen ik gehaast het kantoor binnenstapte
zag ik Najib zitten. Voor mij was het liefde op het eerste gezicht. Of nou ja, ik voelde in ieder geval
direct liefde voor zijn haar. Hij had van die golvende, zwarte lokken. Echt prachtig, dat viel me meteen
op”, zegt Astrid. En Najib? “Ik dacht: ik ga even tolken en klaar. Ik was er verder niet zo mee bezig”,
bekent hij.
Na die eerste ontmoeting zagen ze elkaar een half jaar niet. Tot in de zomer van 2004 de zaak begon
te lopen en ze tussen de zittingen door aan de praat raakten. “Op een gegeven moment vroeg hij
of ik weleens op een Afghaanse bruiloft was geweest”, zegt Astrid. “Dat was ik wel, maar hoe meer
feestjes hoe beter. Dus ik besloot mee te gaan en vanaf dat moment zijn we gaan daten.”

14 I bami

ISLAMITISCH HUWELIJK

Het daten groeide uit tot een relatie, die in 2009 werd bekroond

De anekdote over de bruidsschat is exemplarisch voor het

met een huwelijk. “Dat was wel een moment waarop onze

tweetal. Enerzijds omdat het iets zegt over wat ze belangrijk

verschillende achtergronden naar voren kwamen”, vertelt Astrid.

vinden (“Geld is fijn, maar gelukkig maakt het je niet”) en

“Ik ben bijvoorbeeld van huis uit niet religieus opgevoed, maar

anderzijds omdat het het gemak toont waarmee Najib en

heb me voor we gingen trouwen bekeerd tot de Islam. Ook

Astrid twee culturen verweven. Najib: “Ik wil onze kinderen wel

heb ik zijn achternaam aangenomen. Vooral een praktische

iets meegeven van mijn religie, maar dat zit niet zozeer in het

overweging, zodat als we kinderen zouden krijgen, we allemaal

bezoeken van een moskee of het vijf keer bidden per dag. Het

dezelfde achternaam konden dragen.”

zit hem meer in het leren gastvrij en zorgzaam te zijn. Daarvoor
maakt het niet uit wie je bent of waar je bent opgegroeid. De

De bruiloft zelf werd door Najib in zeven weken geregeld.

dingen die er écht toe doen, zijn overal hetzelfde.”

Ondertussen bereidde Astrid haar collega’s en vrienden voor
op de rituelen en gebruiken tijdens een Islamitisch huwelijk. “Ik

Een paar jaar geleden volgde Ray een opleiding tot hike-

legde uit dat ze geen handen moesten schudden, niet kussen,

en survivalinstructeur. Sindsdien trekt hij regelmatig de

niet in de ogen kijken en dat mannen en vrouwen tijdens de

Nederlandse bossen in. Ray: “Iedereen die voor het eerst in de

ceremonie en de onderhandelingen over de bruidsschat apart

buitenlucht gaat slapen, maakt zijn eten in een Billy Can. Die

zitten. Iedereen was strak geïnstrueerd, maar toen liep het

gebruiken ze in Azië als lunchbox. Je probeert een keer een

alsnog helemaal anders”, vertelt ze lachend.

ei te bakken, maakt er een brood in en merkt dat het heerlijk
smaakt. Zo ga je steeds een stap verder. Nu heb ik verschillende

“Bij een Islamitisch huwelijk wordt voor de ceremonie de

gietijzeren pannen waar ik alles in kook.”

bruidsschat bepaald”, gaat Najib verder. “Een vertegenwoordiger
van de bruid onderhandelt daarover met de familie van de
bruidegom.” “Maar omdat ik zelf advocaat ben”, zegt Astrid,
“vond zijn familie het raar dat ik een vertegenwoordiger zou
moeten hebben. Dus op de dag zelf zaten alle bruiloftsgasten,
mannen én vrouwen, aan één tafel en was ik – met behulp
van een tolk – in het Dari aan het onderhandelen over mijn
bruidsschat.”
BRUIDSSCHAT

De bruidsschat is een soort zekerstelling. Het bedrag dat de
bruid krijgt, mocht het huwelijk geen standhouden. Astrid: “Ik
zat aan tafel, maar had geen idee wat gangbare prijzen zijn. Ik
had vooraf niks gegoogeld, was volledig onvoorbereid. Ik vroeg
66 duizend euro en op dat moment begon iedereen aan tafel
heel hard te lachen. Een ietwat ongemakkelijk moment. Had ik
iets raars gezegd? Ik wist het echt niet. Najib stelde daarop voor
om 300 Dirham te doen. Dat is het bedrag dat in de Koran staat,
dus dat zal wel goed zijn, dacht ik bij mezelf. Achteraf blijkt het
bizar weinig te zijn. Met als gevolg dat alle onderhandelingen bij
de broers die na Najib trouwden vreselijk lang duurden”, zegt
Astrid lachend. “Ik heb onbedoeld voor veel inflatie gezorgd.”
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ADVERTORIAL

Automonteur
IN PLAATS
VAN CHIRURG

Of je nu een grote of kleine, nieuwe of oude auto hebt. Bij Van Bebber DV helpen ze je
graag weer op de weg. Dienstverlening en service staan in het bedrijf centraal.
tekst Erwin Frunt foto Yvonne Wesling

THUIS IN BERLICUM

In de nieuwe modern ingerichte werkplaats aan De Nieuwe Ploeg in Berlicum

ben ik overgestapt naar personenauto’s

ontmoeten we Martijn en Jessica. Enthousiast vertellen ze ons meer over Van

en heb ik bij diverse bedrijven ervaring op

Bebber DV. Martijn: “Ondanks dat onze roots niet in Berlicum liggen voelen

gedaan in alle merken auto’s. Vanaf 2007

we ons hier helemaal thuis. Het is een gezellig dorp waar we inmiddels veel

ben ik als zzp’er gaan werken en in 2013

mensen kennen. Ondernemers gunnen elkaar wat en er is een groot en actief

besloot ik om voor mezelf te beginnen.

verenigingsleven waar we zelf ook graag aan deelnemen.”

Daar heb ik geen moment spijt van gehad.”

EFFICIËNT WERKEN

PASSIE VOOR HELPEN VAN MENSEN

“We hebben helemaal ons plekje gevonden hier”, vertelt Jessica over de nieuwe

Zijn passie voor het repareren van

locatie. Na lang wikken en wegen besloten ze de stap te wagen en te verhuizen

auto’s ontdekte Martijn pas later: “Mijn

van De Ploeg naar De Nieuwe Ploeg. Martijn:“De werkruimte is ideaal en groot

droom was om hartchirurg te worden

genoeg voor de toekomst. Doordat ik nu meerdere bruggen heb kan ik veel

om zo mensen te kunnen helpen. Nu

efficiënter werken.”

help ik mensen door het repareren en
onderhouden van hun auto. Ik wil elke

VAN DE ZORG NAAR AUTOMONTEUR

dag een goede daad verrichten en iemand

Tijdens zijn opleiding in de zorg werd Martijn, tot zijn eigen verbazing aangenomen

gelukkig maken en dat lukt me meestal

bij DAF. “Ze hadden mensen nodig en je kreeg er een opleiding bij. Na een jaar

wel” besluit Martijn met een lach.

Van Bebber D.V. I De Nieuwe Ploeg 11 I 5258 EX Berlicum I 073 - 503 40 40 I martijn@vanbebberdv.nl I www.vanbebberdv.nl
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LEKKER DAN

Indonesisch

OP GOED GEVOEL

‘Je moet weten hoe het smaken moet, dan is het altijd goed’, zei haar
moeder. Mevrouw Schilling (88) leerde het koken niet uit een kookboek,
maar na haar trouwen door te proeven achter het fornuis.
tekst Ardiënne Verhoeven foto’s Leon van Dinther

Ze heeft nog altijd een tuin vol kruiden: Laos,

pepertje bij”, zegt ze lachend. Ze vindt het heerlijk

Sereh, een boompje met djeroek poeroet. En

om samen te eten. Het is gezellig en het zorgt voor

rode pepertjes in de koelkast. Ze houdt van haar

verbondenheid. Ze kookt en eet graag mee bij Bint

Indonesische keuken. Het pittige, het zoete en het

of de dorpstafel om anderen te ontmoeten.

zure in de gerechten. Vroeger stond ze dagen in de

18 I bami

keuken om een rijsttafel te maken. Helaas worden

Ze maakt graag droge smaakmakers voor ons.

de pannen haar te zwaar. Ze kiest nu meer voor

Onmisbaar in haar keuken. Alles staat klaar. Heel

gemak. Ze koopt kant-en-klaarmaaltijden bij de

behendig snijdt ze de knoflook in dunne plakjes. Ze

supermarkt, maar voegt haar eigen smaak er aan

bakt de kruiden. Een oosterse geur vult haar keuken.

toe. ”Als de stamppot wat flauw is, snijd ik er een

Wat lekker!
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Samen eten

Bent u ouder en wilt u graag samen koken en
eten? Bint welzijn organiseert 8 bijeenkomsten
in de Kookstudio aan de Runweg in Berlicum.
Bel 073-5515432 voor meer informatie.
Een ander initiatief: Het Eetpunt in de
Moerkoal: iedere laatste vrijdag van de maand,
om 18.00 aanschuiven.
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DE KONING VAN DE GROET
Ton van de Steen heeft geen smartphone, maar wel een mobieltje. Het ding slijt
zijn dagen in de woonkamer en Ton is vaak van huis. Om hem te spreken kun je het
beste op woensdag rond het middaguur naar de markt op het Mercuriusplein gaan.
Tekst Edwin Timmers Foto’s Edith Verhoeven

Ton zit al op zijn brommer. In de ene hand een grote

hij. “Is altijd goed.” Hierop start hij zijn brommer en rijdt

plastic zak met stukken karton en in de andere hand een

stapvoets, ietwat zwabberend vanwege de zakken aan

zak met verse groenten voor zijn beestjes. Gekregen van

het stuur, richting cafetaria De Bourgondiër terwijl hij de

Bert van Grinsven, die elke week met zijn groentekraam

ene na de andere passant groet. Enkele jaren geleden

op de markt staat. Ze hebben het over de bank, specifiek

wilden landelijke politici dat men op straat meer zou

de nul procent rente bij een banktegoed vanaf 2,5

groeten. Complete verhandelingen over het positieve

miljoen. “Dat zul jij wel bij elkaar gespaard hebben,” grapt

effect hiervan op de gemeenschapszin verschenen in de

Bert. “Jij zult wel schatrijk zijn.” Lachend wuift Ton de

weekendbijlagen van alle kranten. Niemand noemde Ton

opmerking weg. “Ha! Ikke? Schatarm, zul je bedoelen.”

van de Steen als lichtend voorbeeld, als koning van de

Ton wil best meewerken aan een artikel voor BaMi en

groet. Hij geeft zijn brommer de sporen en gaat de hoek

geeft zijn mobiele nummer. “Je belt maar jonge,” zegt

om.
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PAARDENKOPPEN

Ook bij de tweede poging wordt Tons telefoon opgenomen door
zijn vrouw. Jolanda spreekt op rustige toon in keurig Nederlands
met een Nijmeegse tongval. Dit keer is Ton binnen en niet bezig
in de schuur achter. “Ton! De BaMi!” hoor ik haar roepen. “Hee
Edwinneke,” schalt zijn stem een paar tellen later in de hoorn.
“Is goed jonge, je komt maar langs,” antwoordt hij op de vraag
of maandag aanstaande uitkomt. Hij belooft zijn hond, een
Mechelaar, uit voorzorg vast te leggen. Zijn huis is te herkennen
aan de paardenkoppen aan weerszijden van de voordeur.

‘IN HET BEGIN KON IK HEM
HELEMAAL NIET VERSTAAN’
Op de afgesproken tijd staat Ton aan de weg voor zijn huis op
het Loofaert. Hij hangt op een schoffel en steekt van wal. Er
wordt aan de weg gewerkt, een ploeg legt kabels. Ton vindt dat
ze niet systematisch te werk gaan. “Maar goed, ze doen maar.”
Voor zijn huis staat een busje van de werkploeg. Een man in een
fluorescerende jas meet het een en ander in met een stok. Ton
kent de man niet, maar weet al wel waar hij woont en zo nog een
aantal dingen. Zijn hand schiet de lucht in om de bestuurder van
een voorbijrijdende MPV waarachter een grote aanhanger hangt
te groeten. Ondertussen steekt hij met welgemikte halen van
zijn schoffel onkruid uit de voortuin waarin zo’n dertig beelden
staan. De heuphoge tuinkabouter valt als eerste op. Ton kreeg het
beeld van iemand die er vanaf wilde. In de tuin van zijn nieuwe
eigenaar mag het versteende wezen weer een pronkstuk zijn. In de
vriendelijke blik van de kabouter schemert dankbaarheid door. En
zo hebben alle dingen, dieren en zelfs planten hier een verhaal.
We gaan de poort door en passeren een wit-grijs paardje, drachtig,
volgens Ton. Boerenfox Blackie volgt op veilige afstand, vreemd
bezoek maakt het hondje wat nerveus. Bij de achterdeur trekt Ton
zijn rubberlaarzen uit. Via de keuken stappen we de huiskamer
in. Links op de grond staan twee hokken waarin een aantal cavia’s
rondscharrelen. Jolanda zit op de bank, smartphone binnen
handbereik. Een week geleden heeft ze haar buik tweedegraads
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‘IK WIL HET ERF EERDAAGS EENS
OPRUIMEN’

verbrand bij het afgieten van de pasta. De ergste pijn is gelukkig
voorbij. Ze wil graag douchen, maar de thuiszorg die haar daarbij
helpt komt pas later. “Ik zet de hogedrukspuit er wel op,” biedt Ton
breed grijnzend als oplossing aan. Ze kennen elkaar al 31 jaar.
VADER

Ton was 28 toen hij de vier jaar jongere Jolanda voor het eerst
ontmoette op het station van Nijmegen. “We leerden elkaar kennen
via een relatiebureau,” zegt Jolanda. “In het begin kon ik hem
helemaal niet verstaan aan de telefoon, maar het was meteen raak.”
Ton had zich bij het bureau laten inschrijven op aanraden van de
vriendin van zijn vaders broer. Na de eerste ontmoeting reed Ton
elke woensdag op de brommer naar Nijmegen. “En toen zou ik een
week bij hem gaan logeren,” vertelt Jolanda. “En die week is nog niet
teneinde.” Het logeren ging naadloos over in samenwonen, toen nog
met de ouders van Ton. Inmiddels zijn beider ouders er niet meer.
Ton denkt met pijn in zijn hart terug aan de dag, 43 jaar geleden,
dat zijn broer Walter werd doodgereden door waarschijnlijk een
dronken bestuurder. “Mijn vader heeft dat nooit kunnen verwerken,”
zegt hij. Jolanda: “Tot aan zijn dood kreeg hij het te kwaad bij de
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liedjes ‘Op rode rozen vallen tranen’ en ‘Pappie, ik zie tranen in
uw ogen’.” Gelukkig heeft Tons moeder de geboorte van Jordy,
het enige kind van Jolanda en Ton, nog meegemaakt. Vanaf zijn
vierde woont Jordy bij pleegouders in Rossum. Inmiddels is hij
achttien en overnacht hij geregeld in Berlicum. Jolanda vindt het
telkens weer spannend als hij met het openbaar vervoer naar
Rossum reist. “Dan zeg ik: ‘Jongen, stuur me nou een appje als
je er bent, anders blijf ik me maar zorgen maken’.”
Buurten is voor Ton net zo vanzelfsprekend als ademhalen.
Toch praat hij binnenshuis minder dan buiten. Terwijl Jolanda
het gesprek met gemak gaande houdt, laat Ton zich in de bank
achterover zakken. Een opvallend warm winterzonnetje schijnt
vanachter door zijn grijze haardos die daardoor zilverachtig
oplicht. Er verschijnt een tevreden grijns op zijn gezicht, rust
daalt letterlijk in hem neer.

‘NIEUWTJES HOOR IK OP DE MARKT’

Het verbaast Jolanda niet dat de man van 450 kilo is overleden.
Ze las het op haar smartphone, haar nieuwsbron. Ton blijft

Als hij op de computer een mooi exemplaar ziet, stuurt Jolanda

op de hoogte van wat er speelt dankzij zijn tochtjes op de

een berichtje naar de eigenaar. Is de prijs okay, dan stapt Ton

brommer of op zijn kleine tractor met aanhanger, waarmee hij

op zijn brommer om het beestje met het andere bloed op te

brandhout ophaalt. “Het meeste hoor ik op de markt,” zegt hij.

gaan halen.

Jolanda kijkt graag naar films, Ton niet, hij kijkt liever naar cavia’s
op het internet. Cavia’s op het internet? “Ik moest ander bloed

RELKONT

hebben.” Ander bloed? “Ja, anders krijg je inteelt.” Vanaf zijn

Jolanda en Ton, ze rooien het prima samen, op een manier die

zevende houdt hij cavia’s, vijftig op dit moment.

de meeste mensen vreemd is. Hier geen spullen van AliExpress
of Bol. Ton ziet nog waarde in dingen die anderen langs de weg
zetten, of die anderen hem geven of tegen een schappelijke
prijs verkopen tijdens zijn rondes. De houtkachel bijvoorbeeld,
waarmee ze hun huis verwarmen. Hij kreeg hem voor nop,
vertimmerde er voor 150 euro aan en installeerde hem in de
woonkamer. Nieuw kost zo’n ding het tiendubbele.
De kachel verklaart de enorme houtvoorraad op het erf, een
ruim twaalf meter lange, strakke rij van op lengte gezaagde
blokken, keurig afgedekt met dekzeiltjes. Van elke blok lijkt hij te
weten waar die vandaan komt – hij weet het in ieder geval van
de blok die hij nu in de kachel stopt. Elke kuub hout haalde hij
zelf op met zijn tractor en zaagde hij zelf kort. Zodoende heeft
elke kuub letterlijk zijn eigen verhaal (hij vertelt ze met verve).
Dit moet elke tractorrit wel tot een avontuur maken. “Je kunt

bami I 27

Ook voor het
spuiten van
uw interieur!

Slopen
Isoleren

Joost: 0735033624
Rob: 0654738097
rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

Beton storten
Vloerverwarming
Afwerklaag
www.vbhtotaalvloeren.nl 073-6907943

beter plezier maken dan chagrijn hebben. Ik kom alleen thuis om
te eten en te slapen,” reageert Ton op de opmerking van Jolanda
dat ze hem af en toe aan de ketting moet leggen. “Hij is echt een
relkont, altijd bezig of onderweg,” vindt ze, en opeens beseft ze
dat een pasje van het ziekenhuis verlengd moet worden. Ton,
de bedaardheid zelve: “Doe ik wel. Maakt niks uit. Dan ben ik er
weer even uit.”
Hij stapt in zijn laarzen, Blackie volgt in zijn kielzog. Er klinkt
ongenoegen in het lage hinniken van het wit-grijze paardje.
Ton stelt het dier gerust door te beloven dat hij zo bij haar
komt. We kijken uit over het tjokvolle erf. “Ik wil het eerdaags
eens opruimen,” zegt hij, tegemoetkomend aan de mogelijke
gedachten van zijn gast. Maar de gast weet inmiddels beter:

dit erf is een extern geheugen, het resultaat van zijn
tochten op de tractor of de brommer, het resultaat van
zijn levenswandel. Een lastig te bewijzen stelling, maar
de beelden van de paarden in de voortuin wijzen wel
in die richting, net als het grijs-witte paardje dat nu op
zijn aandacht wacht. Zijn opa was paardenhandelaar en
bracht hem de liefde voor deze edele viervoeters bij. Op
zijn negende, eind jaren zestig, toog Ton met hem naar de
paardenmarkt in Zuidlaren. Opa gaf hem zes paarden in de
hand – wat niet niks is voor zo’n kleine jongen – omdat hij
vond dat hij het vroeg moest leren. Deze en nog veel meer
herinneringen leven voort in die beelden.
Net voordat we afscheid nemen, vertelt hij over zijn
dagtochten op de fiets in de tijd voordat hij Jolanda leerde
kennen. Indrukwekkend lange tochten op een wielrenfiets
waarop hij een 27mc-bak had gemonteerd. Buurten en
onderweg zijn: Ton ten voeten uit. “Ik had altijd plezier,” zegt
hij en steekt zijn hand omhoog naar de bestuurder van een
passerende auto.

‘JE KUNT BETER PLEZIER MAKEN
DAN CHAGRIJN HEBBEN’
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Voor al uw feesten,
borrels en evenementen.

www.gouden-leeuw.nl
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BINT STREEFT NAAR

welzijn voor iedereen

Welzijn is de toestand waarin het geestelijk, lichamelijk
en sociaal goed met je gaat. BINT streeft naar welzijn
voor iedereen en zet zich daarvoor in middels vele
projecten. Twee projecten in Berlicum en Middelrode
willen Vincent Gil-Toresano en Remco Aertse graag
onder de aandacht brengen.

DURPSKAMER

Tekst Edwin Timmers foto’s Leonie Spierings

“De Durpskamer is er voor iedereen die behoefte heeft

blazen.” Vincent en Remco brengen mensen bij elkaar
zodat die samen ideeën, initiatieven en activiteiten
vorm kunnen geven teneinde hun buurt sociaal te laten
opbloeien. “In een bloeiende buurt kijkt men naar elkaar
om,” concludeert Remco.

aan een zinvolle invulling van de dag,” vat Vincent samen.
“En die invulling kan van alles zijn, van biljarten tot
Er stroomt sociaal bloed door de aderen van Vincent en Remco. Ze

schilderen,” verduidelijkt Remco. “Noem de Durpskamer

veren op bij verhalen waarin dorpsgenoten buiten de boot dreigen te

de huiskamer van het dorp. Er wordt op je gerekend.”

vallen, want dat willen ze niet en dat hoeft ook niet. Zij zijn het gezicht

Lisanne Tönnissen is de vaste kracht vanuit BINT. Samen

van BINT in de Buurt en hun collega Lisanne Tönnissen is dat van de

met een team van vrijwilligers maakt ze het de gasten

Durpskamer.

naar de zin en komt ze tegemoet aan ideeën voor andere
prettige bezigheden, zoals bridge.

BINT IN DE BUURT

Trek Vincent en Remco aan hun mouw op maandag

“Zowat iedereen beweegt zich tegenwoordig vrij rond op enorme

tussen 10 en 11 in Den Durpsherd en op woensdag

digitale sociale netwerken. Hierdoor verliezen we mensen uit onze

tussen 10 en 11 uur in De Moerkoal. Elke maandag ben

eigen buurt steeds meer uit het oog,” begint Vincent. “Het is onze

je van 10 tot 15 uur welkom in de Durpskamer in Den

bedoeling dat men elkaar weer vindt. We willen leven in de wijken

Durpsherd.

BINT | 073-5515432 | info@bintwelzijn.nl | www.bintwelzijn.nl
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UITBEELD

Made in BAMI
Tekst Erwin Frunt Foto’s Heemkundekring De Plaets

Een ondernemend dorp is een leefbaar dorp. Met een
actieve ondernemersvereniging van zo’n 250 leden zijn
we een bedrijvig volkje. We durven ons zelfs het meest
ondernemende dorp van Nederland te noemen. Dit
is niet iets van nu. Al eeuwenlang blijkt de bodem hier
vruchtbaar genoeg om de zaken van een breed scala aan
entrepreneurs te laten floreren.
Waar tegenwoordig de zakelijke dienstverlening de
boventoon voert, was het vroeger de maakindustrie
die zorgde voor de meeste werkgelegenheid. Enkele
voorbeelden hiervan zijn de sigarenfabrieken van
Verhoeven, Voets en Godschalkx. Tel daarbij op de
verschillende brouwerijen die Berlicum en Middelrode
rijk waren. En de diverse molens en leerlooierijen. Er
was zelfs een zuivelfabriek en niet te vergeten een
foundationfabriek waar naaisters korsetten en beha’s
produceerden. Niks geen made in China dus, maar made
in BaMi.
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Voor advies en
service komen
we naar je toe
Hoe het werkt? Lees meer op:
rabobank.nl/hvdm
of bel (0413) 491 491
Wij geloven erin dat we onze leefomgeving versterken
door inwoners zelfredzamer te maken. Heb je hulp of
advies nodig bij jouw bankzaken? Dan komt onze adviseur
(kosteloos) bij je thuis. Wil je liever zelf de regie houden?
Volg dan een cursus Online Bankieren.

De Kracht van Dichtbij

CLUBKE

BIJ LENY KAN ALLES
Op maandagochtend, stipt negen uur zijn de cursisten in het naaiatelier van Leny Veltien. Voel
je je somber, gewoon komen en dan maar huilen achter de naaimachine. “Soms is het net
maatschappelijk werk”, vertelt Leny. Ook als dorpsnieuwtjes worden uitgewisseld gaat het spelden en
stikken gewoon door. “Want je komt hier wel om iets te leren en te maken.”
Tekst Marenna van Reijsen Foto Claartje ten Have

KONINGIN

Leny Veltien is gediplomeerd coupeuse, ze naaide een
mantelpakje voor koningin Juliana toen ze bij een Bossche
kleermakerij werkte. Ondertussen helpt ze al 40 jaar vele
dames (en één keer een man) met het maken van kleding;
van patroon tekenen tot professionele afwerking met
dubbelgestikte naden.
POWER WOMAN

De cursisten naaien hoodies, rokken, broeken, een favoriet
model jurk van steeds een andere lap stof en zelfs een zwart
damespak om er voor een keertje als een ‘power woman’
uit te zien. Alles kan. Geroerd laat een van de cursisten een

guilt zien met lapjes stof geknipt uit de blouses van haar
overleden moeder.
ZILVEREN SCHAARTJE

De creaties zijn niet alleen voor hun zelf, ze verwennen
kleinkinderen en voor een schoondochter gaat een prachtige
plissérok onder de naaimachine door. Haast hebben de
dames niet. Om iets moois te naaien, is geduld en tijd nodig.
De kleding moet mooi genoeg zijn om te gaan dragen, anders
heeft het volgens Leny geen zin. Een van de dames kreeg
van haar het zilveren schaartje, als cadeau voor 25 jaar
cursist. “Ik heb er in totaal al zes, zeven of misschien wel acht
uitgedeeld”, vertelt Leny trots.
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IMPORT
‘HIER IS RUIMTE VOOR ONZE DROMEN’

&

Het is stil rondom het huis aan de Werststeeg 49. Er brandt licht maar er is niemand te
bekennen. Dan klinkt er geroep vanachter de bomen en struiken en is hoefgetrappel te horen.
Barbara Bloemen (47) en Fred Kemper (54) komen aanrijden op hun IJslandse paarden en
groeten ons. Samen met hun drie honden komen ze net terug van een ritje door het bos.
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Guido Mutsaars

PAARDEN AAN HUIS

DROMEN, DENKEN, DOEN

Sinds januari 2019 wonen Barbara en Fred in Berlicum.

Fred heeft jarenlang in Maleisië gewoond. Daar runde hij

Daarvoor woonden ze in Haaren, in een houten huis in het

onder meer zijn eigen duikschool en restaurant. Op zijn

bos. Een heerlijke plek maar daar konden ze hun dromen

veertigste keert hij terug naar Nederland en gaat hij werken

niet verwezenlijken. Het huis in Berlicum voldoet wel aan

in de zorg, bij Cello. “Voordat ik op mijn 24e naar Maleisië

hun belangrijkste voorwaarde: ze kunnen hier hun IJslandse

vertrok, werkte ik ook al in de zorg”, vertelt hij.

paarden houden.
Terug in Nederland ontmoet hij Barbara. Ze is net zo
“Elke dag zijn we wel een paar uur met ze bezig”, zegt Barbara

ondernemend als hij. Naast haar werk in de zorg bij MEE

terwijl ze haar paard naar de wei leidt. Daarom wilden ze ook

Zuidoost Brabant heeft ze een ruitersportzaak gehad. Ze

wonen en werken onder één dak. “Stel je moet elke ochtend

verkocht haar spullen online maar ook op evenementen met

vroeg van huis voor je werk en je bent pas aan het eind van de

IJslandse paarden.

dag weer teug”, zegt Fred. “Als je daarna nog de paarden moet
verzorgen, is dat geen doen. Hier kan dat wel.”
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& EXPORT

‘HIER WAS RUIMTE VOOR ONZE AMBITIE’
In Berlicum konden Jeroen en Ellen van Doremalen met hun boerenbedrijf niet
bereiken wat ze voor ogen hadden. Op zoek naar een plek die wel voldoende ruimte en
mogelijkheden bood voor hun ambitie, keken ze rond in Zeeland en Duitsland. Uiteindelijk
kwamen ze terecht tussen Maas en Waal, in het dorpje Dreumel.
Tekst Jochen Schoofs Foto Andrea Tibosch

EERST DE STALLEN

OPEENS BEN JE GROOT

Daar was genoeg ruimte om te bouwen. “Toen we hier

Zakelijk gezien heeft de keuze om Berlicum te verlaten goed

kwamen, was er alleen nog maar weiland”, vertelt Jeroen. Hij

uitgepakt. Behalve in Dreumel hebben ze ook bedrijven in

kijkt naar buiten: “In 2003 startte de bouw van de stallen. Een

Zevenaar, Bruchem, Erica en Maasbommel. Ellen: “Je groeit

jaar later kwamen de varkens.” Zelf verhuisden ze toen ook

er langzaam in en dan ben je opeens groot.” In het begin

naar Dreumel. “De eerste jaren woonden we in een tijdelijke

werkte Jeroen samen met twee medewerkers. “Nu hebben

unit. Pas later bouwden we hier ons huis”, zegt Ellen. Inmiddels

we 30 mensen in dienst”, zegt hij. “Uit Nederland, Polen en

is het al weer 16 jaar geleden dat ze vertrokken. Maar voor hun Roemenië.” Samen met de dierenarts en een jobcoach leiden
gevoel zijn ze dicht bij hun roots gebleven. Ellen: “Dit gebied is

ze hun mensen op. “De jobcoach is een Roemeense die hier

het verlengde van de Brabantse mentaliteit.”

getrouwd is met een Nederlander”, legt Ellen uit. “De voertaal
op het bedrijf is Nederlands; zij zorgt ervoor dat iedereen alles
begrijpt.”

Lees verder op pagina 39
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aan
het
plein
in Berlicum

Oplevering eind 2020
Laatste 3 appartementen en 2 commerciële ruimten beschikbaar

Verkoopinformatie

aanhetplein.nl
Bernheze makelaars
& adviseurs

T 0413 - 243 818
Makelaar073

T 073 - 820 07 30
Initiatief en ontwikkeling:

www.blhuisvesting.nl

Commerciële ruimten te huur en/of te koop
Wij bieden U gelegenheid te huren, te kopen en/of te
beleggen in de commerciële ruimten in het
nieuwbouwplan Aan het Plein in Berlicum. Het
complex wordt eind 2020 opgeleverd en enkele
winkelunits zijn al verhuurd!
Het project:
• 7 % aanvangsrendement (BAR) winkelruimtes;
• Totale oppervlakte commerciële ruimte circa
500 m2 te verdelen in twee tot drie units
• Aan het Plein bij nieuw te vestigen Aldi supermarkt
gelegen;
• Op hoeklocatie gelegen met goede attentiewaarde;
• Nieuw gebouw, eerste 20 jaar nagenoeg geen
onderhoudskosten;
• Complex met hoogwaardige architectuur en
bouwkwaliteit.
Voor meer informatie neemt u contact op met
Bernheze makelaars & adviseurs T 0413 - 243 818.

Appartementen
Van de 46 appartementen zijn nog 3 ruime
appartementen en exclusieve penthouses met een
mooi formaat en bijzondere indeling beschikbaar
voor € 410.000 v.o.n.. Schrijf je nu in op de site
www.aanhetplein.nl/verkoopinformatie of
neem voor meer informatie contact op met
Bernheze makelaars & adviseurs T 0413 - 243 818
of Makelaar073, T 073 - 820 07 30

IMPORT

EXPORT

Het motto van Barbara en Fred is dromen, denken, doen.

GEZONDHEIDSSYMPOSIUM

Zo zijn ze uiteindelijk in Berlicum terecht gekomen. “We

Toch is de schaal van het bedrijf voor hen niet meer

dromen eerst. Vervolgens bedenken hoe we dat gaan

het belangrijkste. Ze zijn er vooral trots op hoe modern

bereiken. Daarna doen we het gewoon”, leggen ze uit.

hun bedrijf is. Door de warmtepompen en daken vol
zonnepanelen zijn ze volledig energieneutraal. Daarnaast

VRIENDEN

hebben ze de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen

Met het Hof van Sante hebben ze hun droom waargemaakt.

om hun dieren op een nog hoger gezondheidsniveau te

Ze richten zich onder andere op kleinschalige,

krijgen. “Ik sta er steeds opnieuw van te kijken hoe innovatief

gespecialiseerde zorg en verhuren ruimtes voor

deze sector is”, zegt Ellen. Hun bedrijf blijft dan ook niet

vergaderingen, workshops en coaching. De naam van hun

onopgemerkt. Zo werden ze in 2018 ondernemer van het

bedrijf is een subtiele verwijzing naar de vorige bewoners

jaar. En onlangs werd Jeroen gevraagd een lezing te geven op

van het huis: Joop en Agnes van Susante. “We zijn gevallen

een gezondheidssymposium. Om te vertellen over de kunst

voor de stijl van de woning en de inrichting van de ruimte

van het gezond houden van varkens.

eromheen”, zegt Barbara. “Dit paradijsje hebben we te
danken aan Joop en Agnes.”

BARBARA EN FRED WONEN EN
WERKEN ONDER ÉÉN DAK

‘TOEN WE HIER KWAMEN, WAS ER
ALLEEN NOG MAAR WEILAND’
ECHTE DREUMELNAREN

Naar Berlicum hebben ze geen heimwee: “Als we het bedrijf
“Hij heeft veertig jaar geleden het huis gebouwd. In de stijl

niet meer hebben, blijven we toch hier. Al weet je natuurlijk

van de Bossche School”, vult Fred aan.

nooit hoe het gaat.” Hun sociale leven speelt zich grotendeels

Na de aankoop hebben de twee contact gehouden met

in Dreumel af. Zo is Ellen actief voor de plaatselijk politieke

Joop. Hij komt nog regelmatig langs. Fred: “We zijn vrienden

partij. “En we sponsoren verschillende verenigingen met

geworden. Geregeld zoeken we hem dan ook op in Den

ons bedrijf”, zegt Jeroen. Wel volgen ze Berlicum nog steeds

Bosch. Dan gaan we met zijn drieën lunchen.”

op de voet. Via familie en vrienden blijven ze op de hoogte.
Vroeger zag het er naar uit dat juist Jeroens zussen en broer
het dorp zouden verlaten. “Uiteindelijk is het andersom
gegaan”, lacht hij.

bami I 39

“Lastig als je het niet
aan iemand ziet”
Wies heeft dementie op
jonge leeftijd. Zij ging naar
de dagbehandeling voor
jonge mensen met dementie
en woont inmiddels in Vivent
Mariaoord. Haar man Wim is
iedere dag bij haar.
Wies: “Hier op de
dagbehandeling kon ik zijn
wie ik ben geworden door mijn
ziekte. Dan durfde ik toe te
geven dat ik iets vergeten was
of dat ik iets dubbel vertelde.
Maar thuis deed ik dat niet.”
Wim: “Hier ligt mijn hart en
thuis slaap ik. Vergeet niet dat
iemand niet verdwijnt door de
dementie. Diep van binnen zit
nog steeds de persoon van
wie je houdt.”

Lees het verhaal van Wies en Wim en andere verhalen van
onze cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers 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

TROETELDIEREN
MET EEN

BITE

Knuffelen is geen optie, kan zelfs dodelijk zijn. Maar dat
maakt de baasjes van deze exotische dieren niks uit. Ze
vinden hun dieren simpelweg prachtig.
Tekst Nieke van Broekhoven Foto’s Koen de Haas
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VEIT EN SKYE VAN LIEMPD (10 EN 9) MET BAARDAGAAM REXI

“Het is leuk dat Rexi na een badje met haar zwiepende staart alles natmaakt. Het is ook mooi om
haar te zien jagen op krekels en te zien hoe ze die opeet.”

42 I bami

JASPER VAN HINTUM (40) MET KONINGSPYTHON PITA

“Instinctief moet een slang jagen, anders eet ze niet. Dus de dode muizen maken we warm en
bewegen we vervolgens voor haar neus heen en weer.”
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IRENE VAN OOIJEN (36) MET VOGELSPIN PRISCILLA

“Al mijn zestien spinnen hebben een ander karakter. Hoewel sommige giftig zijn, vind ik hen
allemaal speciaal, maar vasthouden doe ik zelden.”

44 I bami

TEUN KERKHOF (57) MET KAKETOES

“Vogels zijn elke dag anders. Zodra ik de vogelkooi instap is mijn hoofd leeg en is het leven goed,
dat gevoel pakken ze mij nooit af.”
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Uw eigen wellness thuis, op maat

Sauna’s,
infrarood
& stoom

Bezoek onze webshop:
www.emporte.nl

Of bel ons op 073 20 200 40
Het Schild 33B, 5275 EB, Den Dungen

GROOT
ASSORTIMENT
VOORJAARSBLOEIERS

zomergoed - vaste planten
heesters - potgrond - bemesting
en nog veel meer!
Van april t/m juni zijn we
maandag t/m zaterdag
geopend! (9.00 - 17.00 uur)
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

ADVERTORIAL
ADVERTORIAL

BENIEUWD NAAR

morgen

Hoe maak je verf in de natuur? Acht kinderen slaan boeken open en
maken
aantekeningen op de computer. Elk van hen zoekt het antwoord op een vraag die ze
zelf bedacht hebben. Waarom schilderde Vincent van Gogh? Geen gemakkelijke vragen,
maar de plusklas van Basisschool De Kleine Beer kan ze aan, zegt juf Marieke.
Tekst Edwin Timmers Foto Claartje ten Have

Op een robuuste tafel liggen acht handzame takken waar

Dat hebben ze nodig, want kinderen die zich de basisstof te

de bast vanaf geschaafd is. “We maken een praatstok,” legt

gemakkelijk eigen maken, willen wel eens afhaken bij taken die

Remco uit. “Dat komt van de indianen. Wie de stok vastheeft,

meer van hen vergen.”

mag praten. Indianen gebruiken hem als ze vergaderen.”
Tussen het schaafsel op de tafel vindt Evelien een paar fraaie

CHOCOLADE

houtkrullen. Ze gaat er haar stok mee versieren. De praatstok

Wouter vertelt enthousiast over het chocolade-onderzoek:

is onderdeel van het project ‘Kunst met natuur’.

“We wilden weten of witte chocolade anders dan bruine
reageert op water, azijn en betadine.” Ze bedachten de

UITDAGING

onderzoeksopzet zelf en na de nodige voorbereiding

Leerlingen zo bezig te zien, doet het onderwijshart sneller

voerden ze het onderzoek zelf uit. In onderwijsjargon heet

kloppen. Zeker dat van Juf Marieke, dat is aan alles te zien. De

dit ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. Saartje vertelt over

plusklas is haar passie en specialiteit. “De meeste kinderen

‘Moendoes’, een pittig spel dat perfect bij deze vorm van leren

kunnen goed mee. Sommige kinderen bloeien echter pas op

aansluit: “Het spel speelt zich af op een vreemde planeet met

als ze meer uitgedaagd worden, die stellen andere vragen.

vreemde wezentjes. Door opdrachten uit te voeren leer je de

De plusklas biedt hen die uitdaging, elke week anderhalf uur.

planeet en de bewoners steeds beter kennen.”

De Kleine Beer | Westerbroek 2 | 5258 SG Berlicum | 073-5038020 | info@dekleinebeer.nl | www.dekleinebeer.nl
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‘JE MOET UIT EEN
BEPAALD SOORT HOUT
GESNEDEN ZIJN OM DIT
WERK TE KUNNEN DOEN’
48 I bami

Jos, Frank, Guido en Roy hebben één ding gemeen. Alle vier kennen ze de
Penitentiaire Inrichting (PI) Vught als hun broekzak. De vier werk(t)en bij De
Dienst Justitiële Inrichtingen. Wat beweegt iemand om in een PI te gaan werken?
En hoe voelt het om zo’n zware deur achter je dicht te horen vallen? BaMi
bezocht de bajes en schetst een beeld van hoe het is om er te werken.
tekst Nanneke van Drunen foto’s Koen de Haas

Eerlijk is eerlijk… fotograaf Koen en ik vonden het best spannend om de PI te bezoeken. De berichten
vooraf droegen daar zeker aan bij. ‘Vergeet niet om Koen en Nanneke aan te melden’, ‘Een laptop mag
niet mee en je telefoon moet in een kluisje’ en ‘Zeg tegen Koen dat hij een riem met een kleine gesp
draagt vanwege de detectiepoort’. De aanwezigheid van Guido - die twee jaar geleden afzwaaide na
vijfentwintig jaar in dienst te zijn geweest- zorgde voor rust. Zijn grapjes stelden ons op ons gemak. Want
het doet iets met je als je door die aquakleurige deur gaat, gewapende mannen met bivakmutsen op en
tralies ziet.
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AUTOBEDRIJF VAN EMPEL

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

CEMENTDEKVLOEREN &
AANVULLEN ZWEMBADEN
06 - 239 41 576 | Laar 34, 5258TJ Berlicum | fred@neomagusvloeren.nl
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MET DE DOOD BEDREIGD

Wilden de vier als kind al met boeven werken? “Nee, ik kwam
hier echt per toeval terecht”, zeggen Jos en Frank tegelijkertijd.
Roy kreeg het advies van een buurman om te solliciteren. Alleen
Guido koos bewust voor een baan in de PI. Hier werken is niet
voor iedereen weggelegd. Roy: “Ik werkte hier nog maar net toen
er een heftig steekincident gebeurde tussen twee gedetineerden.
Eenmaal thuis zei ik dat ik niet wist of ik dit werk wel wilde doen. Ik
gaf het een kans en ben daar blij om. De tijden veranderen. Zo is
er nu veel betere nazorg voor personeel. Je moet uit een bepaald
soort hout gesneden zijn om dit werk te kunnen doen”. De anderen
knikken instemmend. “Dingen die voor jou bijzonder zijn, zijn voor
ons heel gewoon”, vult Frank aan. Guido knikt: “Je verlegt continu
je grens.” Roy: “Je verhardt door dit werk. Als iemand in een kroeg
staat de schelden, doet mij dat niets.” Instemmend gemompel
volgt. Roy vervolgt zijn verhaal: “De eerste keer dat iemand tegen je
staat te blazen, je in de ogen kijkt en je met de dood bedreigt, is dat
serieus heftig. Dan denk je fuck hij wil mij nú afmaken. De tweede
keer is dat nog steeds heftig en bij de derde keer zeg je: als je dat
wilt doen, moet je het wel nú doen. Er zijn er nog drie die hetzelfde
willen. Dit werk maakt je absoluut tot een ander persoon.”

‘HOEWEL ER SOMS HEFTIGE
DINGEN GEBEUREN, IS HET 99
PROCENT VAN DE TIJD RUSTIG’
COLLEGIALE GRAPPEN

Frank: “Je maakt hier van alles mee. Van pogingen tot suïcides
en reanimaties tot gedetineerden die hun cel in brand steken.”
“Je bent altijd blij als het goed afloopt zonder schade aan een
gedetineerde of collega”, licht Jos toe. Indien nodig wordt het
IBT-team (een soort interne ME) ingeschakeld, maar zo’n team
was er niet altijd. “In mijn begintijd moest ik gewoon zelf op een
gedetineerde klimmen. De komst van het IBT-team is een goed
iets”, blikt Guido terug. Hoewel er soms heftige dingen gebeuren, is
het 99 procent van de tijd rustig en valt er ook heel wat te lachen.
“De uitspraken die sommige gedetineerden doen, zijn hilarisch”,
vertelt Guido. Collegiale grappen worden regelmatig uitgehaald.
De boog kan nou eenmaal niet altijd gespannen zijn, het draait om
balans.
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VERKEERD BEELD

EEN ANDER MENS

Volgens de mannen valt bijna niet uit te leggen wat hun werk

Roy: “We werken in een moeilijk en mooi speelveld. Je

inhoudt. Frank: “Veel mensen hebben een verkeerd beeld van

neemt iemand zijn autoriteit af en hebt te maken met een

de PI in Vught. In de media horen ze alleen maar over de EBI.

machtsverhouding. Binnen die machtsverhouding moet je een

De spannende verhalen over de zware jongens die hier zitten,

vorm van gelijkwaardigheid creëren en een band opbouwen,

maar er zitten hier ook mensen drie weken of vier maanden.

zodat je een doel kunt bereiken. Dat doel is dat we zoveel

Mij maakt het niet uit wat iemand heeft gedaan. Ik behandel

mogelijk gedetineerden in moreel opzicht beter naar buiten

iedereen met hetzelfde respect. Het is niet aan mij om iemand

willen laten gaan dan het geval was toen ze hier aankwamen.

te veroordelen. Dat heeft de rechter al gedaan.” Jos vult aan:

Het is fantastisch als dat lukt. Daar doe je het voor.” De vier zijn

“We kunnen van iedereen opzoeken wat hij heeft gedaan, maar

het erover eens dat succes ‘m in kleine dingen zit. Frank: “Ik heb

meestal doet dat er niet toe. Het gaat niet om het delict, maar

op mijn afdeling een man die al acht jaar alleen zat. Sinds hij

om het gedrag dat iemand hier laat zien. Hoe beter het gedrag

zijn medicijnen slikt, is hij een ander mens. Voor het eerst in al

hoe meer interne vrijheden die persoon krijgt.”

die jaren wenste hij me een gelukkig nieuwjaar. Zoiets is mooi
en deel je met je collega’s.” Roy: “We werken in een dynamische
wereld en zijn stuk voor stuk trots op ons werk. We werken aan
een goede zaak.”

‘JE ZIET HIER BINNEN VEEL POPPENKAST’
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GESPECIALISEERD IN ONTWERP

EN EXCLUSIEF

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

Naast exclusief tegelwerk en ontwerp
van badkamers verzorgen wij tegelwerk
in (natuursteen) vloeren, badkamers,

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!

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

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

www.aannemersbedrijfwijnen.nl

‘JE BENT ALTIJD BLIJ ALS HET
GOED AFLOOPT’
BUITENWERELD SCHRIKT AF

Bij de meeste gedetineerden wordt toegewerkt naar een terugkeer in
de maatschappij. Niet elke gedetineerde is daar blij mee. Guido: “Voor
sommigen is vastzitten hun wereld. Ze kiezen ervoor. Ik had er eentje die zei:
‘Als ik geen hulp krijg, overval ik een bank’. Twee jaar later zag ik hem terug.
Hij had zich aan zijn woord gehouden. Die man had van zijn 17e tot zijn 51e
vastgezeten. De buitenwereld schrok hem af.” Jos vult aan: “Je ziet hierbinnen
veel poppenkast: gasten die in een groep heel stoer doen, maar huilend in
hun cel zitten en je soms écht nodig hebben. Er zijn mensen die we echt
uit hun cel moeten halen, omdat ze niet met ontslag willen. Die moeten we
op het station letterlijk uit het busje zetten en een treinkaartje in hun hand
duwen. Dat is heel triest. In het begin doet dat veel met je, maar je moet het
leren loslaten.”
Wat hun werk de vier brengt, is dat ze kleine dingen extra waarderen, zoals
elke dag je kinderen kunnen zien. “Alleen als je binnen bent geweest, heb je
een beetje een beeld bij hoe het leven in een gevangenis is”, zegt Frank. Koen
en ik zijn in elk geval blij dat we die aquablauwe deur weer achter ons laten
en naar huis toe kunnen gaan.

Feiten en cijfers
De PI Vught bestaat uit één terrein
van zo’n 30 hectare. PI Vught is een
gevangenis, Huis van Bewaring,
Inrichting voor Stelselmatige Daders,
Extra beveiligde inrichting, Terroristen
Afdeling, Beheersproblematische
Gedetineerden, Zeer intensieve
Specialistische Zorg én een Penitentiair
Psychiatrisch Centrum. Er werken
ongeveer 1100 mensen en er verblijven
zo’n 675 gedetineerden.
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BINNENBLIEKEN

‘Wij houden VAN
HET LICHT’

Als je het bordje Berlicum vanuit westelijke richting gepasseerd bent, ontkom je er
bijna niet aan links een blik te werpen op het huis dat boven het dijkje uittorent en
met zijn grote ramen de omgeving begroet. Vooral ‘s avonds stralen de gedeeltelijk
bedekte ramen verlichte vrolijkheid uit. Sinds 21 jaar wonen Jan Gillesse (58) en
Corine Potter (57) hier met heel veel plezier. “Ze noemen het een aquarium,” zegt
Corine schouderophalend. ”Maar wij vinden het heerlijk zo zonder belemmeringen
het weidse uitzicht te zien.” Jan: “Als je naar het langzame verkeer zwaait, groeten ze
altijd terug. Dus er wordt wel gekeken!”
Tekst Annette Francois Foto’s Edith Verhoeven
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GESCHIEDENIS

Ondanks het vrij moderne uiterlijk kent het huis een
geschiedenis. In 1958 werd het ontworpen en gebouwd
door de Berlicumse architect Wim van der Heijden. Hij
woonde er ook vier jaar. In het kader van de naoorlogse
herbouw kregen nieuwbouwhuizen subsidie en hoe
meer mensen er konden wonen, des te hoger de
overheidsbijdrage was. Het huis telde dan ook liefst zes
slaapkamers. In het souterrain waren er vier en op de
eerste verdieping naast woonkamer en keuken nog eens
twee. Vanaf het begin keek men vanuit de woonkamer
over de velden en werd er beneden geslapen. “Er was
veel weerstand tegen zo’n modern huis,” vertelt Jan. “Men
vond het maar niks. Ook de kleuren waren vreemd. De
bewegende delen waren blauw, het balkon was rood en de
daklijsten moeten eens geel zijn geweest, zagen we later. De
Rietveldkleuren, helemaal onze stijl.”

‘ER WAS VEEL WEERSTAND
TEGEN ZO’N MODERN HUIS’

HOEKJES EN GAATJES

Een rechter en een officier van justitie onder één dak,
hoe spannend kan dat soms zijn? “Wij zijn geen moeilijke
mensen,” lacht Corine. “Anders zou je hier ook niet kunnen
wonen. Het is een huis met hoekjes en gaatjes en een
perfectionist zou het daar moeilijk mee hebben.” Want
verschillende bewoners drukten hun stempel op het huis.
De verdiepingsvloeren met trapjes om ze te verbinden zijn
er altijd geweest: een splitlevelconstructie. Maar er kwamen
aanbouwtjes en veranderingen die soms weer werden
teruggedraaid. Jan en Corine kochten in 1999 het huis van
kunstenaar Willem Dieleman. Die had er een expositieruimte
en bouwde een rechtervleugel aan het huis waarin hij zijn
atelier vestigde.
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BINNENKOMST

Als je bij de voordeur in de hal komt, moet je al tussen
de trapjes kiezen. Naar boven, naar beneden, naar links
of rechts. Links komen we bij een balustrade waarover
we leunen en de diepte inkijken, het vroegere atelier
en nu de werkkamer van Corine. Een bureau over de
hele breedte en daarachter een boekenwand tot aan
het plafond. Het noodzakelijke laddertje ontbreekt niet.
Corine wijst op een bed voor het raam. “Hier heeft een
neef uit Amerika een heel jaar gewoond. Heerlijk, met
zoveel ruimte kan dat allemaal.” In een aangrenzend
keldertje spoelde Willem Dieleman zijn kwasten, het
was voor Jan even een doka en nu is het gewoon
opslagruimte.

‘DE KEUKENMAN HEEFT
PRACHTOPLOSSINGEN
BEDACHT’
Het trapje rechts leidt naar de vroegere garage die
woonkeuken is geworden. Deze ruimte is het centrum
van het huis. “Dat was nog eens creatief denken,”
vertelt Corine. “Er waren inhammetjes, loze ruimtes,
verschillende dieptes en dat moest gemaskeerd worden.
De keukenman heeft prachtoplossingen bedacht.” Ze
wijst op de mooie strakke kastenwand die niet verraadt
wat erachter schuilgaat en toch de nodige voorzieningen
biedt. Een paar treden omhoog en we belanden in
de lichte woonkamer. De slaapkamertjes zijn al lang
verdwenen. Het uitzicht is inderdaad prachtig. Aan de
voorkant strekken de weg en de daarachter gelegen
akkers zich uit tot aan het Provinciehuis. Jan: “We
hebben zelfs een grote boom weg laten halen die ons
afschermde. Dát leverde veel licht op!” De Zeeuwse vlag
wappert in de voortuin, want daar liggen de roots
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Energiezuinig en
duurzaam wonen
in Balkum of Mirroi
Elke woning kan energiezuinig zijn. Je spaart het milieu en
in veel gevallen stijgt de waarde van je woning.
Verduurzaam je huis in 3 stappen. Maak een afspraak en
ontdek hoe wij je daarbij kunnen helpen.

Start op:
rabobank.nl/duurzaamwonen
Sander Verbeek
Financieel Adviseur Rabobank Hart van De Meierij
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‘MOEILIJKE MENSEN ZOUDEN
HIER NIET KUNNEN WONEN’

genoten van de ruimte en de mogelijkheden die het huis bood.
“Vriendjes konden voetballen in de tuin en in die van hiernaast;
er werden hutten gebouwd. Toen ze ouder werden, ontvingen
wij hun ouders om gezellig samen te zijn in de kamer; de

van de bewoners. Aan de zijkant alleen maar rustige, door

kinderen childen in het atelier. Je hoorde elkaar niet. En heel

zon overgoten natuur, akkers en in de verte een boerderij. De

leuk vonden we de 21-diners. Een lange mooi gedekte tafel

kamer zelf wordt doorsneden door een open haard en er staat

waaraan de feestelijk geklede 21-jarigen schoven en wij maar

een vleugel in de hoek. Daarop staat een klarinet. Jan en zijn

trap op en trap af sjouwen met de gerechten. Maar het was

zoon bespelen de instrumenten en in het verleden

geweldig! Eentje hebben we er nog te goed van Hilde.”

hielden zij wel eens muziekavonden. Naast de haard staat een
door Jan gemaakte kleine replica van een Rietveldstoel. Voor het

SLAAPVERDIEPING

raam een grotere versie van het model waarmee de kunstenaar

De trap naar beneden geeft toegang tot de slaapverdieping.

wereldberoemd is geworden.

De deuren van de kamers staan uitnodigend open, maar als ze
dicht zijn, vertonen ze de verschillende Rietveldkleuren: geel,

KINDEREN

rood, blauw. Via de aangebouwde badkamer kom je in een

“Hier kon en kan heel veel, “ vertelt Corine. Hun drie kinderen

grote, hoge schuurruimte terecht. Het licht valt hier binnen

groeiden hier op. Dochter Hilde werd er zelfs geboren. Zij

door kleine glazen ruitjes in de bekende primaire kleuren in de
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De keuken van onze slagerij
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.

Keurslagerij Reinier Hol

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

Bekijk de
Menukaart
voor ons
assortiment

‘EN WIJ MAAR TRAP OP EN TRAP AF
SJOUWEN MET DE GERECHTEN’
hoge wand. Daar staan fietsen en ander gereedschap maar
ook zelfgemaakte producten van Jans hand. In zijn vrije tijd
werkt hij graag met hout. Tafels en bedden hebben hun plaats
in het huis al gevonden. “De constructie is heel basic,” wijst
hij. “Geen zichtbare houtverbindingen.” De Rietveldstoel in de
woonkamer heeft hij ook met veel liefde gemaakt, eveneens
de kleinere replica. Jan: “Je kunt hard met je baan bezig zijn
en met veel plezier, maar na een tijdje heb je weinig sporen
nagelaten en dan voel je de drang iets tastbaars te maken.”

BALKON

Rest nog de trap in de hal naar boven. Die komt uit in de
voormalige expositieruimte van Dieleman en door middel van
de deur in een prachtig kozijn beland je op een groot balkon.
Een bankje geeft gelegenheid te genieten van het uitzicht met
een drankje. Corine: “Het enige nadeel is dat je niet zomaar de
tuin in loopt; je moet altijd de trap af. Maar voor de rest is het
huis perfect voor ons. Wij houden van het licht en zouden ons
nergens anders zo lekker voelen.”
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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

BEL DIRECT

073-521 51 95

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

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

MIJN NAAM IS

MIJN NAAM IS

RICHARD VAN ROOIJ
tekst Donna van de Ven foto Edith Verhoeven en Claartje ten Have

Richard (51) en Richard (49) zijn geboren in Berlicum en wonen in Middelrode. Richard zonder bril wordt al
zijn hele leven Guus genoemd. Richard met bril staat bekend als Ries. En die bijnamen komen goed uit, want
de Richards kwamen als ‘koude kant’ terecht in dezelfde familie. Of er weleens verwarring is geweest over hun
namen? Zeker. Guus: “Ik werk bij een autoschadeherstelbedrijf, Ries heeft een eigen schildersbedrijf. Toen
hij zijn bus – met zijn naam erop – bij ons bracht ter reparatie, vroegen mijn collega’s aan mij: ‘Schilder jij?’
Waarop ik reageerde dat ik elke avond nog vier van zo’n bussen had rondrijden.” Ries: “In de tijd dat ik ging
trouwen, won Guus een stereoset. Mensen vroegen aan mij of ik een stereoset had gewonnen en aan Guus of
hij ging trouwen. Die verwarring komt puur door de naam, want we lijken helemaal niet op elkaar.”
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Bernardus Lodge Cromvoirt

Waar karakter,
comfort en perfectie
samenkomen.

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

HET ATELIER

Schilderen
MET LICHT

Peter Verbeek is al zijn hele leven actief als kunstenaar.
Hoewel hij naar eigen zeggen niet zo digitaal is, gaat hij
zeker wel met zijn tijd mee. Peter schildert namelijk met
licht middels een microprocessor.

gloed van licht te kunnen vangen

tekst Jurre van Breugel foto Teis Albers

moment ook heel anders uit”.

in een foto-frame. “Licht is nooit
hetzelfde,” legt hij uit als hij naar zijn
werk wijst. “Als het licht verandert, ziet
een beeld er van het ene op het andere

Enthousiast toont Peter ons zijn laatste project: een aantal frames met op
ooghoogte plexiglazen platen. “Ik weet zelf al niet meer welke vorm er gaat
ontstaan hoor. Je moet even geduld hebben!” Meer dan de weerspiegeling van
zijn spierwitte baard in de platen zien we echter niet. Plotseling lijkt er dan heel
subtiel iets te veranderen. De platen komen tot leven en er ontstaan verschillende
vormen en kleuren: van blauw naar groen, geel en oranje, om dan uiteindelijk in
rood weer verder te gaan. “Het verbaast je? Dat is goed”, reageert Peter verheugd.
“Ik vind dat er namelijk iets moet gebeuren in mijn werk, letterlijk en inhoudelijk. Dit
symboliseer ik subtiel door continue veranderingen in vorm en kleur.” Hij ontdekte
zijn passie voor licht in zijn poliment-verguldwerk, waarbij licht en beweging een
mysterieuze rol spelen. Later, tijdens fotosessies in de natuur, bleek hij de gouden

EEN RECENT WERK
VAN

PeterVerbeek
IS NU TE ZIEN IN DE
BIEB VAN BERLICUM.

CHECK DE WEBSITE VAN DE BIEB
EN BAMI’S FACEBOOK- EN
INSTAGRAMPAGINA VOOR
EEN EERSTE GLIMP.
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4 UUR
FOUT!

DE VERZAMELING
DE VERZAMELING

MARC VISSERS (58) VERZAMELT

ALLES VAN BERLICUM
EN CARNAVAL
Tekst Nieke van Broekhoven Foto’s Teis Albers

“Het begon met een gevonden Balkumse
ansichtkaart uit 1900 en sigarenbandjes
van de drie sigarenfabrieken die hier ooit
stonden. Hierna breidde het verder uit met
memorabilia van Dun Blaouwun Beer. Alles
wat hier ooit in omloop is geweest, mag van
mij het dorp niet uit. Variërend van muntjes
en servetjes van alle horecagelegenheden,
singletjes van lokale artiesten tot de grijze
vuilniszak die men vroeger voor 1 gulden kon
kopen.”
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KINDERDROOM
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Beginnen IN
DE AFWAS

Met ouders die elkaar leerden kennen in de
horeca, lag de droom om ober te worden voor
de hand. Al heeft Teun Hoegee (10) ook een
reservedroom: voetballen bij Feyenoord. De
Prins liet hem alvast van zijn eerste droom
proeven. Bedrijfsleider Freek van Osch geeft
een kijkje in de keuken.
Tekst Donna van de Ven Foto’s Yvonne Wesling

“Misschien willen de dames wel wat te drinken.” Zodra Teun
binnen is, wordt hij aan het werk gezet. Zo gaat dat in de
horeca. Wat aarzelend vraagt Teun aan de redacteur wat ze
lust. Een ijsthee. Freek laat zien waar alles staat, Teun gaat
aan de slag. Flesje ijsthee, ijsklontjes, schijfje limoen en – niet
te vergeten – een glas. Even later krijgt ook de fotograaf
haar bestelde cola. Met steeds meer overtuiging staat Teun
achter de bar. Deze droom kan nog best eens realiteit
worden.
TEUN: “IK VIND HET LEUK OM MENSEN ETEN EN DRINKEN TE
BRENGEN. WAT VIND JIJ HET LEUKST AAN OBER ZIJN?”

Freek: “Ik houd er vooral van om een praatje te maken met
mensen. Eten en drinken brengen is elke dag hetzelfde,
maar de mensen zijn steeds anders. Dat vind ik gezellig. Je
werkt vaak hard in de horeca, maar het is heel leuk werk.”
“WAS OBER WORDEN OOK JOUW DROOM?”

“Nee, ik wilde vroeger piloot worden. Toen ik op de
middelbare school een bijbaantje zocht, kwam ik terecht bij
de Prins. Ik vond het werk zo leuk dat ik ben blijven hangen.
Nu werk ik hier al 10 jaar en ben ik bedrijfsleider.”
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Openingstijden
MAANDAG:

09:00 TOT 17:30

DINSDAG:

09:00 TOT 17:30

WOENSDAG:

09:00 TOT 17:30

DONDERDAG:

09:00 TOT 17:30

VRIJDAG:

09:00 TOT 17:30

ZATERDAG:

09:00 TOT 13:00

ZONDAG:

GESLOTEN

KOM GEZELLIG LANGS IN
ONZE SHOWROOM, DE
KOFFIE STAAT VOOR
JE KLAAR!

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

hangen. Nu werk ik hier al 10 jaar en ben ik bedrijfsleider.”
“WAT MOET JE ALLEMAAL KUNNEN OM OBER TE ZIJN?”

“Het belangrijkste is om vriendelijk te zijn tegen de gasten. Je
wilt dat zij het naar hun zin hebben. Verder moet je natuurlijk
met volle dienbladen en borden kunnen lopen. Wil je dat alvast
oefenen?”
Enthousiast gaat Teun aan de slag. Eerst met een leeg
dienblad. Freek laat hem zien hoe hij dat het beste kan
vasthouden: op de toppen van de vingers. Enthousiast loopt
Teun een rondje om de bar. Dat gaat goed. Op naar de
volgende stap: glazen op het dienblad. Wederom is hij in een
mum van tijd terug. Verderop in het restaurant zitten Teuns
moeder en zusje Eva aan tafel. Misschien willen zij ook wat
drinken? Teun gaat erop af en komt terug met de bestelling.
Na het klaarmaken van de drankjes komt de grootste
uitdaging: met een vol dienblad lopen. “Oh, dat is best wel
zwaar.” Toch weet hij de glazen vol naar de tafel te brengen.
Zien we hier een natuurtalent aan het werk?
Dan op naar de keuken. Want ook daar komt een ober
regelmatig. Freek legt uit hoe je met drie borden loopt en geeft
het stokje over aan Teun. Te beginnen met kleine bordjes. Na
een rondje door het restaurant komt hij – met de drie borden
stevig in zijn handen – weer terug in de keuken. Op naar de
volgende stap: grote borden. Ook die komen keurig retour.

‘IK WILDE PILOOT WORDEN,
MAAR BEN HIER BLIJVEN
HANGEN’

Freek: “Heb je al kramp in je handen?” Teun: “Een beetje. Maar
het gaat nog wel.” Deze ober-in-spe lijkt uit het juiste hout
gesneden.
“HOE KAN IK ZELF OBER WORDEN?”

“Het makkelijkst is om te beginnen bij een restaurant als
bijbaantje. Als je 15 bent mag je in de afwas komen werken.
Doe je dat goed, dan ga je op je 16e of 17e in de bediening.
Dan begint het echte werk. Zie je het zitten om hier te komen
werken?”
“JA! IK HEB ALLEEN GEEN ZIN OM DE AFWAS TE DOEN. IK GA
LIEVER METEEN ETEN EN DRINKEN BRENGEN.”
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JONGE

gelovigen
Ze groeien op in een tijd dat kerken leegstromen en soms zelfs afgebroken
worden. Toch is de band van deze jonge inwoners met God onverminderd
sterk. “Hij helpt me als ik het moeilijk heb.”
Tekst Marlie van Zoggel Foto Yvonne Wesling
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Op een bankje in de protestantse kerk zitten Nathan

AVONDMENS

(12) en Fabian (12) zachtjes na te praten over de dienst

Beide jongens zijn opgetogen, vereerd bijna, dat ze

die ze zojuist bijwoonden. Nog niet zo lang geleden

gevraagd zijn wat te vertellen over de rol die God in

was het ondenkbaar geweest: een Protestant en een

hun leven speelt. “Op school praten we er niet veel

Katholiek, op zondagochtend schouder aan schouder in

over”, zegt Fabian. “Ik ben een van de weinigen in de

dezelfde kerk, luisterend naar de verhalen die de pastor

klas die gelooft.” Nathan knikt. “Ik zit met een paar

en dominee gezamenlijk voordragen.

slimme kinderen in de klas. Zij zeggen soms dat God
niet bestaat, omdat er nog steeds mensen doodgaan

Maar de tijden zijn veranderd. Kerkgangers worden

en alleen achterblijven. Toen een klasgenootje vertelde

ouder, ze vallen weg, en jongere generaties vinden niet

dat ze gelooft in de schepping, riepen veel kinderen dat

of nauwelijks nog hun weg naar de houten kerkbankjes.

dat verhaal verzonnen is. Voor mij is dat niet leuk om te

Ze zijn verdwaald, de route vergeten of lopen er bewust

horen, maar ik zeg er niks van.” Fabian: “Iedereen mag

met een grote boog omheen.

zelf bepalen wat hij gelooft. Nathan: “Precies.”

Ook vandaag vallen de jeugdige gezichten van Nathan
en Fabian op in het gezelschap. Het maakt hen niet uit.
Ze vinden het wel gezellig, zo’n gezamenlijke dienst.
Bovendien vinden ze het lastig te omschrijven wat

‘OP SCHOOL PRATEN WE
ER NIET VEEL OVER’

nou de verschillen zijn tussen het protestantse geloof
van Nathan en het katholieke van Fabian. “Ik heb mijn

Beide brugklassers kregen het geloof van huis uit mee.

vormsel gedaan, als bevestiging dat ik bij de kerk

“Wij hebben thuis de regel dat je tot je twaalfde mee

wil horen. Jullie doen dat niet, toch?”, vraagt Fabian.

moet naar de kerk, daarna mag je zelf kiezen”, vertelt

Nathan: “Jawel, maar wij noemen het anders.”

Nathan. “Mijn broertje vindt dat oneerlijk en mijn
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oudere broer blijft op zondagochtend liever op bed liggen - hij
is een avondmens. Maar ik kom hier graag. In de kerk maakt
het niet uit hoe of wie je bent. Hier hoort iedereen erbij.”
Het grootste misverstand over God is volgens Fabian dat het
niet uitmaakt of je gelooft of niet, omdat uiteindelijk iedereen
doodgaat. “Ik vind het belangrijk om goed te leven, zodat ik
later naar de hemel kan en ik daar mijn overgrootouders
kan ontmoeten. Maar ‘goed’ leven betekent niet dat je nooit
kattenkwaad uit mag halen. Wij Christenen zijn ook maar
mensen.”

‘WIJ CHRISTENEN ZIJN
OOK MAAR MENSEN’
GOD IS OVERAL HEZELFDE

Maar wat betekent het nou precies om te geloven? Die
vraag stellen we aan twee andere jonge gelovigen: Mads en
Marise (beiden 8). “Een makkelijk vraag”, vindt Mads. “Voor mij
betekent het alles. Ik geloof dat God de aarde heeft gemaakt
en de dieren en de bomen. En ook dat hij ervoor zorgt dat er
nu geen oorlog meer is”, zegt hij.
Samen met zijn ouders en zusjes gaat hij regelmatig naar de
kerk. Ook zingt hij soms in het kinderkoor en heeft hij vorig jaar
zijn communie gedaan. “Weet je wat mooi is?”, zegt Mads. “Dat
God overal hetzelfde is. Als je op vakantie in Florida bent, zoals
wij laatst, kun je nog steeds naar de kerk gaan, want je gelooft
allemaal in dezelfde God.”
EXTRA GEBEDJES

Het geloof komt bij Mads vooral bovendrijven op lastige
momenten, legt hij uit. “Als ik aan het voetballen ben denk ik
er niet zo aan, want daar ben ik al goed in. Maar toen vorig
jaar mijn opa ziek werd, heb ik wel extra gebedjes gedaan. Dat
heeft geholpen, want hij is nu niet meer ziek gelukkig.”
“Geloven betekent voor mij dat je blij bent dat het goed
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BESTE BABYOPVANG

EINDELOOS ONTDEKKEN
VOOR PEUTERS

AVONTUUR NA SCHOOL

Een unieke kinderopvanglocatie midden in het groen biedt met een buitenruimte van ruim 500 m2 een fantastische plek voor
kinderen om hun wereld te ontdekken. Babyspecialisten voor de allerkleinsten, een avontuurlĳke omgeving, gratis vervoer
voor alle scholen uit Berlicum en Middelrode en unieke activiteiten op het gebied van sport, outdoor en art & science, maken dit
tot de beste en leukste plek voor jouw kind. Graag bekĳken wĳ samen hoe onze opvang het beste aansluit bĳ jouw wensen.

DE GROESKANT 1 BERLICUM • WWW.GOUDVISJE.NL • 073-522 16 70

met je gaat en je bidt voor mensen die het minder goed hebben”,
zegt Marise. Samen met haar moeder bidt Marise iedere avond
voor het slapen gaan. “Dan bespreken we de dag, bedank ik hem
voor het eten en alle leuke dingen die zijn gebeurd.”
Nu ze druk is met de voorbereidingen op haar eerste communie
bidt ze soms ook samen met andere kinderen. “Dat maakt het nog
leuker, want zij lezen dezelfde verhalen uit de Bijbel als ik”. Haar
lievelingsverhaal is de geboorte van Jezus. “Vanwege de engeltjes
en de vele mensen die op visite komen om de geboorte te vieren”,
legt ze uit. “Maar mijn favoriete persoon in de kerk is Maria, zij
is een soort prinses. Voor ons huis in Duitsland staat een klein
Mariabeeld en als ik daar ben krijg ik altijd een rustig gevoel.”
Dat rustige gevoel is ook iets wat in de andere gesprekken naar
voren komt. Hoewel alle geïnterviewden op hun eigen manier met
het geloof bezig zijn, vinden ze in God allemaal een luisterend oor
- en in sommige gevallen een stok achter de deur, want, zo zegt
Nathan: “Als je afspraken maakt met je vader of moeder kun je die
nog een keer niet nakomen, maar een afspraak met God is anders.
Je ouders zijn je ouders, maar God is God. Die stel je niet teleur.”

‘MIJN FAVORIETE PERSOON
IN DE KERK IS MARIA’

JONGE VOORGANGERS

Terwijl Fabian en Nathan poseren voor de foto, vertellen
pastor Isabel (33) en dominee Dirk-Jan (40) over de
uitdaging om jongeren aan de kerk te binden. Beiden zijn
in september 2018 in de gemeenschap komen werken. Zij
voor de parochie en hij voor de protestantse gemeenschap.
“Weet je wat zo dubbel is”, zegt Dirk Jan. “Enerzijds mijden
veel jongeren de kerk en tegelijkertijd zijn veel onderwerpen
als zingeving en meditatie hartstikke actueel. Mensen lijken
vergeten dat bidden óók een vorm van meditatie is en
dat de kerk juist een plek moet zijn waar je komt om met
elkaar het gesprek aan te gaan over levensvragen. Dat was
lange tijd een vanzelfsprekendheid. Nu proberen we de
rol die de kerk in de gemeenschap heeft opnieuw vorm te
geven. Gelukkig krijgen Isabel en ik daar alle ruimte voor.
Zo is Isabel gestart met gezinsvieringen en heeft ze het
kinderkoor nieuw leven ingeblazen.” De dominee stopt even
om naar een muurtekening te wijzen. “En dit kunstwerk
is gemaakt tijdens het kiemteam, een creatieve middag
waarop het samenzijn centraal staat en de regels van de
kerk voor even naar de achtergrond verdwijnen. Daar wordt
niet over gezeurd. Dat soort dingen kunnen hier gewoon.”
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Problemen met
lopen en bewegen?
Laat ons meedenken
voor een mogelijke
oplossing.

Pijnvrij bewegen?
Ervaart u ook last tijdens bewegen, sporten en werken?
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van voetklachten
en pijn aan de enkels, knieën, heupen en rug.

een sta p verder zet ten

Neem vrijblijvend contact met ons op.

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

Heeft u vragen over zorg?
Voor al uw vragen over onze zorgen dienstverlening kunt u contact opnemen
met ons cliëntservicebureau in Heeswijk.
Cliëntservicebureau Heeswijk
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: csb.heeswijk@laverhof.nl
Het cliëntservicebureau is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

Kies voor vrijheid,

ADVERTORIAL

KIES VOOR EEN CAMPER

Al vier generaties staat Autopunt van Herpen bekend als een erkend bedrijf
dat alle merken auto’s repareert, in- en verkoopt en onderhoudt. En altijd
blijft innoveren. Zoals met het verhuren van camperbusjes
Tekst Nieke van Broekhoven Foto Edith Verhoeven

REISLUST

“Voor ons staat het gemak van een gehuurde camperbus
voorop” vertelt Peter Tips enthousiast. “Mijn vrouw en ik vinden
het heerlijk dat we gewoon kunnen instappen en niks hoeven
te onderhouden.” Zij huurden eerder al een kleinere camper bij
Van Herpen, maar gaan dit jaar voor de grotere variant. Beide
modern ingericht en geschikt voor twee slapers. De campers
zijn van alle gemakken voorzien, alleen lakens moeten zelf
meegebracht worden. Het grootste verschil tussen de twee
formaten is het aantal passagiers. In de grote kun je met vieren
de wereld ontdekken, in de kleine passen drie reislustige lieden.

overnachten op een prachtige plek waar je een eindje wilt
fietsen. Onze elektrische fietsen pasten in het compactere
model makkelijk. Bij de grote kunnen ze achterop.”
IDEAAL

ALLES KAN

Verhuurder Niels van Herpen: “Het is ideaal voor stellen die
kiezen voor vrijheid en toch alles bij zich willen hebben. Dit kan
ook voor een weekendje weg naar een festival of een bruiloft.
De kinderen kunnen ook mee, maar voor het slapen moet
er dan een aparte tent mee. Wij vinden het vooral leuk dat
mensen net zo blij vertrekken als terugkomen.” Die blijdschap
kan Peter beamen: “Het is makkelijk en echt een warm bad bij
Van Herpen. Goede service en heel vriendelijk.”

Peter: “Afgelopen jaar reisden we naar Zweden. Lekker
rustig toeren en alles spontaan beslissen. Cultuur snuiven
bijvoorbeeld, of uit eten gaan, of even boodschappen doen
in een stadje: met deze campers kan dat makkelijk, net als

De zes campers zijn het gehele jaar beschikbaar, maar
reserveer in het hoogseizoen van maart tot en met september
op tijd wegens drukte.
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GESPOT

Op een druilerige maandagmiddag spotten we twee enthousiaste kinderen die
zojuist door hun moeder zijn opgehaald van het kinderdagverblijf. Op weg naar
huis hebben ze gelukkig even tijd voor een praatje met BaMi.
Wat direct opvalt is dat Auke (5) en Oscar (3) samen Engels spreken. Als we navraag doen bij moeder
Fannie blijkt dat het gezin net drie dagen in Berlicum woont. “Samen met mijn man heb ik anderhalf jaar in Michigan, USA, gewoond,” legt zij uit. “Mijn ouders hebben daar een melkveebedrijf samen met mijn broer. Wij hebben beide daar gestudeerd. Omdat het moeilijk
is om een werkvergunning te krijgen, hebben we besloten om terug te gaan naar
Nederland. Ik geef nu Engels op het Helicon in Den Bosch.”
”We huren voor een jaar een huis in de Neptunusstraat om te kijken

GESPOT
hoe het hier bevalt. De eerste indruk is goed. Iedereen is vriendelijk
en de school en winkels zijn lekker dichtbij. De kinderen spreken
ook Nederlands maar doordat ze een groot deel van hun
leven in Amerika hebben gewoond, gaat het
Engels onderling toch wat makkelijker.”
Als we haar vragen of ze de BaMi kent,
kijkt ze even bedenkelijk. “Nee,
nooit van gehoord....” Na een
korte uitleg valt het kwartje, of
in dit geval de ‘quarter’. BaMi
is er om mensen met elkaar
te verbinden en nieuwe
mensen in het dorp te
leren kennen. Mocht
je binnenkort dus
Engelse accenten
horen tussen al
het Balkumse
geklets dan weten jullie alvast
met wie je te
maken hebt.

Apollostraat
MAANDAG 28 JANUARI
16.52 UUR
tekst Erwin Frunt foto Teis Albers
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WELKOM
IN BAMI!

De
bomen
vieren
feest!
Kom het deze zomer mee vieren
Danny Vera Handsome Poets Youp & Matangi
Mad Science Opera onder de Sterren Louise Korthals
Suzan & Freek Tilt & Special Guest Christel de Laat
De Dijk Hippe Gasten Flip Noorman - Leonard Cohen Tribute
Ilse de Lange Rockin’Wood Piepschuim en Maartje & Kine
...en meer! Start voorverkoop >>> 14 maart >>> Kersouwe.nl

