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Problemen met
lopen en bewegen?
Laat ons meedenken
voor een mogelijke
oplossing.

Ingegroeide teennagel?
Voorkom veel pijn en een operatie!
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling, het herstel
en preventie van het ingroeien van de nagel.

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

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
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NIEUWE BAMI-WEBSITE

Tegelijk met het verschijnen van deze editie gaat de nieuwe
BaMi-website online. Zeer vermeldenswaard, want geheel
vervaardigd door mensen uit ons eigen team. Jochen Schoofs bouwde het
slimme ding en Anouk van Cauter maakte er een schoonheid van. Edith
Verhoeven fotografeerde speciaal voor de vernieuwde webstek alle redactieleden
op hun paasbest zodat iedereen kan zien wat het gezicht achter de naam van
onze makers is. Surf gauw naar www.bami-magazine.nl en kom dan weer hier
terug om verder te lezen.
INTERACTIEF OP HET PLEIN

In een dolle bui hebben we wel eens gefantaseerd over een nieuwe naam voor
het Mercuriusplein: het BaMi-plein. Nou, dát ging dus niet door. Wat wel gelukt is,
is een BaMi-bord op het opgekalefaterde plein. Met het digitale, interactieve bord
brengen we BaMi nóg dichter bij de inwoners van Balkum en Mirroi.
MEER OVER TOPSPORTERS VAN WELEER

Zijn het er honderd? Een kleine zoektocht leerde ons dat er in Berlicum en
Middelrode in ieder geval meer (ex-)topsporters wonen dan we wisten. Op
pagina 41 en verder zijn vier topsporters van weleer geportretteerd. Schitterende
foto’s met summiere bijschriften, waarin slechts de wapenfeiten worden gegeven.
Uit hun verhalen blijkt dat de impact van topsport op het eigen leven en dat van
hun naasten groot is. Daarom gaan we in één van de komende edities met hen
de diepte in.
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GRAPJE OP TWITTER?

Prachtig, dachten we, toen we dit bericht op Twitter lazen: “De broers
Henny en Ruud Tillens uit Berlicum haalden deze week het Guinness Book
of Records door op hun zelfgemaakte ‘human xylophone’ 29 en een half
uur onafgebroken nummers van Bruce Springsteen te spelen.” Afgaande
op de foto bij het bericht denken we dat het een grap is. Daar gaan we dus
maar vanuit totdat Henny en Ruud ons het tegendeel bewijzen.
RECYCLING HERO RIEN VOETS

Rien Voets zet Berlicum op de (wereld)kaart. In BaMi 23 (najaar 2019)
hadden we hem als ‘zapper’ in de rubriek Gruts. Kort daarop werd hij
voor zijn noeste, nobele en vrijwillige zwerfafvalinzamelwerk tot nationale
Recycling Hero uitgeroepen. Jongstleden maart riep de Global Recycling
Foundation hem uit tot een van de tien wereldwijde Recycling Heroes.
Rien blijft er ondertussen heel gewoon onder. Hij gaat stug door met wat
anderen nalaten.
LAGEROP

Vorige BaMi zocht BaMi-fotograaf Stan de Haas het hogerop. Dit keer
zocht BaMi-fotograaf Teis Albers het op exact dezelfde plek lagerop. Het
grasveldje voor het oude raadhuis op het Raadhuisplein zet fotografen
kennelijk aan tot het experimenteren met perspectief. Het geslaagde
resultaat van Teis zijn experiment vind je op pagina 74.
200.000 MENSEN IN BENELUXTHEATER

Gelukkig kwamen die 200.000 niet met de auto. De mensenmassa
was eind april virtueel in het Beneluxtheater aanwezig; ze volgden het
Nederlands kampioenschap driebanden via een livestream van Ziggo
Sport. Vijf dagen lang was Berlicum het kloppende hart van biljartend
Nederland. Dat doet het gastvrije team van Den Durpsherd toch maar
mooi even.
BLAUWBORST GESPOT

Iedereen kent de roodborst terwijl maar weinigen weten dat er een blauwe
variant bestaat. De blauwborst kom je dan ook zelden tegen. De kans
dat je hem tegenkomt is wel groter geworden sinds dit prachtvogeltje
zich in het Aa-dal ophoudt. Ton Smits, vrijwilliger bij de Stichting
Landschapsbeheer Aa-dal, zag de blauwborst en legde hem vast. Op
zoveel moois mogen we gerust zuinig zijn.
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Terugblikken op en uitkijken naar

COLUMN

De naakte danseres brengt Sam Bal van zijn à propos

ZOETZUUR

Liefde in tijden van lockdown

GRUTS

Led maakt alles lichter

NADJA EN RIANNE

Overleefden de tsunami in Thailand

UIT BEELD

De scouting kent een rijk verleden

CLUBKE

Bij toneelclub Nspire wordt iedereen gezien

IMPORT & EXPORT

Marga en Bart vonden de rust in Portugal

TOPSPORTERS IN RUSTE

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

‘Ik stond op een postzegel’

DE VERZAMELING

Els verzamelt kleurrijke blikken

HET VOEDSELBOS

Aangelegd voor de volgende generatie

MIJN NAAM IS

Louis van den Boom

BINNENBLIEKEN

Van onderkomen voor daklozen tot droomvilla

HET ATELIER

‘Mijn werk hangt door heel Europa’

KINDERDROOM

Opgravingen geven een kick

JONGE POLITICI

Wie zijn de leiders van morgen?

GESPOT

Lilli, Lolly en Lizzy zijn
echte showschapen

74

Samen Veilig Bankieren
Laat je niet oplichten!

Voorlichting
Helaas worden mensen regelmatig slachtoffer van fraude met betrekking tot de
bankzaken. Wat kan je het beste doen om het te herkennen en te voorkomen?
Rabobank heeft de meest voorkomende vormen van fraude voor je op een rijtje gezet en
hier een voorlichtingsfilm over gemaakt.
We stimuleren je over dit onderwerp te praten met familie of vrienden. Dus lees de info,
bekijk de film en praat er samen over door.
Wees oplichters zélf te slim af.

www.rabo.nl/oostbrabant/veilig-bankieren
Growing a better world together

Piemels

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.

“Ik heb de zomer in m’n kop, ik ben niet meer te houwe,”
zong IJf Blokker in 1982. Weinigen zullen hem nog
kennen. Maakt ook niet uit. Maar elk jaar als de zon de
wereld in bezit neemt, komt dat liedje in me op. Dat zijn
ook de dagen dat ik vaker langsga bij het beeldje van de

BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen

naakte danseres aan de Sassenheimseweg in Berlicum.

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Teis Albers, Jurre van Breugel, Nieke van Broekhoven, Leon van
Dinther, Nanneke van Drunen, Annette Francois, Erwin Frunt,
Koen de Haas, Stan de Haas, Claartje ten Have, Minke van Lokven,
Guido Mutsaars, Jochen Schoofs, Andrea Tibosch, Edwin Timmers,
Ardienne Verhoeven, Edith Verhoeven, Yvonne Wesling,
Marlie van Zoggel

Mijn dochter weet dat ik een zwak heb voor de bronzen

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

gemaakt.

REDACTIEASSISTENT
Leonie Wijgergangs
ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Teis Albers, Ilke Mathijssen,
Anouk Dalessi
ILLUSTRATIES
Viviane Bertrums
DRUKWERK
Veldhuis Media
OPLAGE
4.500
ADVERTENTIES
Wil je adverteren in BaMi?
Neem dan contact op met Willy Bouwman,
(06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl.
BEZORGING
Heb je BaMi niet ontvangen of wil je bezorger worden? Mail dan
met Hans van Breugel, bami.magazine@gmail.com.
LOSSE VERKOOP
Losse nummers kosten € 2,50 en zijn te koop bij
Mieke Wijgergangs,
Mercuriusplein 55, Berlicum

Een mooi beeldje. Zoals zij springt, kan ik het niet meer.
danseres. Ze vindt het geen kunst. Knap gemaakt,
dat wel, maar kunst? Nee, dat niet. Ze vindt dat de
toeschouwer een dialoog met het kunstwerk moet
aangaan. Dat zet het denken in gang. Bovendien vindt ze
de danseres typisch zo’n beeld dat voor de mannenblik is

Gisteren keek ik een speelfilm die mijn dochter me tipte.
Een groot kunstwerk volgens haar. Naakte mannen- en
vrouwenlijven buitelen erin over elkaar. Heel gezellig.
“Wel fijn dat er ook eens piemels in een film zitten,”
appte ik mijn dochter. “Waarom denk jij dat ik op piemels
zit te wachten?” appte ze terug. Tja, waarom denk ik dat?
Voor advies loop ik naar de bronzen danseres, het
schemert reeds. Ik vraag haar of ze het erg vindt dat
ik graag naar haar kijk. Ze zwijgt, concentreert zich op
de sprong. Zo sta ik daar, met een arm leunend op de
sokkel, getroebleerd zoekend naar woorden. “Gaat het?”
vraagt een passerende vrouw bezorgd. “Eerlijk gezegd
niet,” antwoord ik. Ze schrikt. “Moet ik 112 bellen?” Ik
schud mijn hoofd:
“Nee hoor, alleen een
beetje last van mijn
mannenblik.”

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
de zomer
in. Grenoble
Koop
nu de
Dus laat ik mijn airco checken dooropgeruimd
door
mijn Bosch Car Service-autobedrijf.Dus laat ik mijn airco
Bijchecken
Tweewielers
Maak nu alvast een afspraak

mijn Bosch Car Service-autobedrijf.

C7+ HMB Elite
Guus van Buuren

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.

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

www.autocenterberlicum.nl

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

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

Levatio Uitvaartzorg beheert uitvaartcentrum
Huîs van Troost
Herinneringen niet loslaten …
voor altijd in je hart meedragen.
Door onze persoonlijke betrokkenheid
en aandacht werken we samen met u
naar een passend afscheid van uw
dierbare.
Direct zorg na overlijden,
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Omdat liefde niet stopt,
06 – 83 53 07 40 of 06 – 51 41 91 67
www.levatio-uitvaartzorg.nl
info@levatio-uitvaartzorg.nl

Afscheid nemen zonder enige
tijdsdruk …
Onze locatie heeft een warme
huiselijke uitstraling waar slechts
één afscheid per dag plaats vindt.
Er zijn twee 24-uurs kamers aanwezig.
Een ruime aula met 152 zitplaatsen en
150 staanplaatsen.
Wij beschikken over een horecazaal
voor een aansluitend samenzijn.

waar het leven eindigt
085 – 33 01 005
www.huisvantroost.nl
info@huisvantroost.nl

ADVERTORIAL

nalatenschap

MET JE
MOET JE
NIET WILLEN GOKKEN

William is mede-eigenaar en directeur van Financieel Werk: een financieel adviesbureau in de
breedste zin van het woord. Hypotheken, verzekeringen, advies op juridisch en fiscaal gebied,
alles onder één dak. Williams specialisatie is nalatenschappen.
tekst Erwin Frunt & Minke van Lokven foto Anouk Dalessi

Elze-Marieke, Saskia en Emma, de (stief)

Des te verstandiger dat William en zijn (stief)dochters het nalatenschap van Financieel

dochters van William, zijn allen werkzaam

Werk al geregeld hebben. Want: het zal ze maar gebeuren. William valt plotseling weg

in de zorg. Wars van cijfertjes, financiën

en dat gat moet opgevuld worden. Door partner en/of kinderen. Daar komt een hele

en alles dat te maken heeft met dátgene

hoop bij kijken, laat staan wat het financieel teweeg brengt. Niet iets waar William zijn

wat William doet. Geenszins zijn zij van

kinderen mee wil opzadelen. Mocht er onverhoopt iets gebeuren, alles rondom het

plan het bedrijf Financieel Werk over te

nalatenschap is geregeld.

nemen en voort te zetten, mocht die
gelegenheid zich voordoen. De dames

Het is nuttig om als ondernemer stil te staan bij wat er in de toekomst met het

hebben andere dromen. En dat mag.

bedrijf gebeurt. Als er onverwacht iemand wegvalt, je bedrijf plotseling stuurloos is
of noodgedwongen verkocht moet worden. Wanneer deze scenario’s in kaart zijn

NALATENSCHAP GEREGELD

gebracht, er voorzorgsmaatregelen zijn genomen en beslissingen zijn gemaakt, brengt

“Het is maar goed dat niet alle zoons

dat rust.

en dochters dezelfde ambities hebben
als hun ouders”, zegt William. “Dat

DOE DE CHECK!

ze hun eigen pad kiezen, hun eigen

William: “Wij weten als geen ander dat ondernemen ook risico nemen is. Maar met je

dromen najagen en hun eigen talenten

nalatenschap moet je niet willen gokken. Een testament of levensverzekering is niet

ontdekken. Niks mooiers dan dat, toch?”

voldoende. Kom langs bij Financieel Werk voor een nalatenschapscheck, nu het nog
kan.” Regel je nalatenschap nu en ontzorg voor later.

FinancieelWerk | Berlicum | 073-5031208 | info@financieelwerk.nl | www.financieelwerk.nl
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ZOETZUUR

Lockdowns

KRIJGEN DE LIEFDE
NIET KLEIN

Niets zo mooi als verliefd worden op de ‘ware’. Maar wat als dat
gebeurt wanneer het maatschappelijke leven op z’n gat ligt en alles zich
voornamelijk afspeelt binnen dezelfde vier muren? Simpel: de liefde laat
zich niet kisten. Cupido’s pijlen raakten de harten van Steven van den
Tillart (22) en Fleur van der Doelen (20) met een voltreffer.
Tekst Nieke van Broekhoven Foto’s Guido Mutsaars

Een bijzonder besmettelijk virus heeft de wereld in zijn greep.

praat op het picknickbankje van BMC. Fleur: “Het voelde meteen

Verlies op allerlei manieren. Veel verdriet en onzekerheid voor

alsof we elkaar al jaren kenden.”

de één en tijd voor bezinning voor de ander. Geen mening of
ervaring is hetzelfde in deze tijd, waarin we aan huis gekluisterd

Steven ontdekte dat Fleur verre van arrogant was, maar juist

zijn. Toch lukte het Steven en Fleur om elkaar tussen twee

spontaan en vooral lekker gek. Een beetje zoals hij. Grappen

lockdowns in in de kroeg te ontmoeten.

moeten kunnen en niet al te serieus. Daarnaast trekt Fleur zich
van niemand iets aan. Ze doet gewoon wat in haar opkomt en ze

We schrijven eind augustus 2020. Met de intelligente lockdown

is heerlijk onhandig. Zo liet ze van de zenuwen bij de ontmoeting

nog vers in het geheugen mochten we voorzichtig weer naar

met de ouders van Steven per ongeluk een hele kan water over

horecagelegenheden en culturele instellingen. Kleine feestjes

de tafel vallen. Er is sprake van een enorme aantrekkingskracht

waren toegestaan evenals een bezoek aan de sportschool, zij

en ze vinden elkaar in gedeelde interesses en humor. Diezelfde

het onder voorwaarden. Dat dit vlak na de zomer weer acuut

avond wordt hun prille liefde bezegeld met een kus.

zou eindigen en ons heel lang in een tweede lockdown zou
storten wisten we toen nog niet. Gelukkig maar.
Zowel Steven als Fleur waren die bewuste avond niet van
plan om op stap te gaan, maar beiden eindigden tóch in de
voetbalkantine, waar die avond een feestje was. Fleur werd
aangespoord door een vriendin, die bardienst had in de

EEN WEEK LATER SLAAT DE
VONK DEFINITIEF OVER

kantine. Steven werd door zijn vrienden overgehaald, omdat
het zo gezellig was én omdat er leuke vrouwen zouden zijn. Dat
laatste gaf de doorslag, want, zo zegt hij met een grote glimlach:
“Anders ga ik mezelf natuurlijk niet helemaal in de plooi gooien.”
SIGARETJE

Ze hadden elkaar wel eens gezien maar nooit contact gezocht
- Steven verdacht Fleur zelfs van enige arrogantie. Tot die ene
avond waarop Fleur vooral gefocust was op wijnen met haar
vriendinnen, maar waarop Steven ineens met andere ogen naar
haar keek. Als Fleur eindelijk alleen staat te roken en Steven
‘toevallig’ ook behoefte had aan een sigaretje, raken ze aan de
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‘HET VOELDE METEEN ALSOF WE ELKAAR
AL JAREN KENDEN’
Een week later bij café FF Ted slaat de vonk definitief over.

afhaken in zo’n lastige tijd, zijn deze twee zeker van elkaar en

Ondertussen gebruikten ze alle denkbare apps op hun

zetten door. Waar een wil is, is een weg.

mobieltjes om vrolijk door te kletsen. De eerste echte date is bij
De Prins waar ze nauwelijks toekomen aan het driegangenmenu

VALS SPELEN

omdat ze wederom te veel buurten. Op 25 september gaan

In het oude normaal leerde men elkaar langzaam kennen. Uit

ze na afloop van een vriendenborrel naar Steven thuis. Terwijl

eten, naar de bios, stappen met gezamenlijke vrienden. De

Steven samen met zijn zusje in de tuin iets heel romantisch

gangbare stappen naar een iets vastere relatie zeg maar, en

bekokstooft, praat Fleur nietsvermoedend verder in de

dan uiteindelijk een keer bij de ouders langs. Maar nu gaat het

huiskamer. Als ze even later de achtertuin inloopt, vindt ze

in sneltreinvaart omdat ze eigenlijk alleen maar thuis kunnen

een groot hart gemaakt van brandende kaarsjes en prachtige

afspreken. Met alle leden van beide families constant in de

bloemen en vraagt Steven haar officieel om verkering. Kort

buurt. Op zich vinden ze dat wel gezellig, want ze hebben leuke

daarop gaat alles weer op slot. Maar deze love birds zijn niet

families en grote huizen, maar toch is er weinig privacy.

voor één gat te vangen. Waar andere pril verliefden wellicht
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Ze spelen samen spelletjes en houden soms dartcompetities

Wat missen ze dan het meeste? “Vakantie!”, roepen ze allebei.

waarin de verliezer een shotje moet drinken. “Alsof we al twintig

De mannenvakantie van Steven is helaas afgezegd maar nu

jaar samen zijn en we al volwassen zijn”, zegt Steven met een

gaan ze samen met twee goede vrienden naar Zakynthos in

lach. “Maar het voelde gewoon meteen goed.”

Griekenland.

Zelfs aan dé corona-activiteit, wandelen, doen ze gretig mee.

Dankzij de lockdown hebben ze elkaar snel goed leren kennen

Terwijl dit anders nooit in hun hoofd zou opkomen. Maar nu

en kunnen ze alles aan. Samen durven ze de toekomst aan,

is het een uitje én natuurlijk goed tegen de corona-kilo’s. Ze

zeker weten. Fleur: “Wat ik bij Steven voel heb ik nog nooit bij

kletsen nog steeds constant maar irritaties kennen ze niet.

iemand gevoeld.”

Steven: “We zijn allebei open en zeggen wat we willen. Dat is
heel makkelijk. We hebben nog nooit ruzie gehad.” Fleur beaamt
dat: “Want waar zou je toch ruzie over moeten maken?”
Behalve met het kaarten dan. Omdat Steven bijna altijd vals
speelt, is Fleur na ongeveer vijftig keer verliezen gestopt met het

SAMEN DURVEN ZE DE
TOEKOMST AAN

kaartspel Duizenden, wat haar toch nog steeds hoog zit.
Plannen zijn er genoeg maar er is geen haast. Maar niet te ver
EERSTE VAKANTIE

vooruit plannen, dat heeft corona hen wel geleerd. Behalve de

Ze blijven positief, relaxt en creatief. Niet uit eten kunnen?

trip naar Zakynthos kijken ze uit naar Paaspop in september,

Dan lekker een weekendje weg boeken en daar van de

naar het vieren van hun eerste jaar verkering met een

maaltijd genieten. Spelletjeshal wel open? Dan doen we dat

weekendje weg en naar het dubbel vieren van Fleurs verjaardag

en eten we een broodje ‘to go’ in de stad. Inmiddels zijn hun

op de elfde van de elfde.

vriendengroepen ook bevriend geraakt en afspreken met een
klein gezelschap is ook gezellig.

Voorts ronden ze hun opleidingen af en daarna gaan ze werken.
Samenwonen en kinderen zien ze zeker als een optie voor later.
En trouwen? “Heel leuk, maar alleen als de portemonnee het

‘WE HEBBEN ZELFS NOG
NOOIT RUZIE GEHAD’

toestaat”, lachen ze allebei met een verliefde glimlach.

Ondertussen gaat school gewoon door, online welteverstaan.
Toevallig zitten ze op dezelfde school, een MBO/HBO-traject
waar Fleur communicatie studeert en Steven management.
Minder leuk, want wederom thuis, waar de afleiding groot
is. “Ik weet precies van alle mensen in de straat in welke
auto ze rijden,” grapt Steven. Maar er zijn ook leuke dingen
aan de lockdown, want door de avondklok konden ze vaker
doordeweeks bij elkaar blijven slapen zonder gezeur van beide
ouders.
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ADVERTORIAL

NIEUWE NAAM,

MAAR

dezelfde aandacht VOOR U

Dielissen en Altena notarissen. Dat er wat gaat veranderen op het Berlicumse notariskantoor,
zegt de nieuwe naam al. Na drie generaties Wedemeijer, nemen Madhu Altena en
Thierry Dielissen de taken over.
tekst Ardiënne Verhoeven foto Claartje ten Have

“Sinds 1937 waren er drie generaties Wedemeijer notarissen in Berlicum. Dat is heel

Het kantoor is laagdrempelig, heeft alle

uniek in Nederland”, zegt Thierry Dielissen. “Na ruim dertig jaar in het notariaat te

specialismen in huis en veel kundige

hebben gewerkt draagt Klaartje Wedemeijer met vertrouwen het kantoor over. Het

medewerkers die al lang aan het kantoor

karakter van het kantoor blijft zoals het is: we hebben aandacht voor iedereen en we

verbonden zijn. Dat verandert niet, maar

regelen alle notariële zaken goed. Of het nu gaat om een testament, overdracht van

de locatie wel. Binnenkort verhuizen

onroerend goed, hypotheek of een oplossing voor uw onderneming.”

Dielissen en Altena Notarissen van
de Veedijk in Berlicum naar een net
verbouwd pand aan de Kerkwijk.

MADHU ALTENA

Madhu Altena werkt al veertien jaar met veel plezier als kandidaat-notaris op dit
kantoor. Hij kent de organisatie en veel vaste klanten goed en hij kijkt ernaar uit om

WELKOM

samen met Thierry leiding te geven aan het kantoor. Madhu is 44 jaar, geboren in

U bent van harte welkom op deze

Nepal en opgegroeid in Enschede. Hij studeerde rechten in Groningen en woont met

nieuwe locatie of op het kantoor in

zijn echtgenote Claudia en twee kinderen in Brabant.

Heeswijk-Dinther. Dielissen en Altena
en hun collega’s kijken graag met u naar

TROTS OP KANTOOR

de beste oplossing voor uw notariële

De drie generaties Wedemeijer hebben samen met collega notarissen een mooi

vragen.

kantoor opgebouwd. Madhu en Thierry zijn trots dat ze hun werk voort kunnen zetten.
Dielissen en Altena Notarissen I Kerkwijk 13 Berlicum & Balledonk 33 Heeswijk-Dinther I 073-5032255

bami I 17

GRUTS

ZOVEEL

UIT ZO’N KLEIN LAMPJE
Tekst Erwin Frunt Foto Koen de Haas

Begonnen in de garage van zijn ouders, waar hij langzaam maar zeker vaders kantoor
innam, naar een nieuw luxe pand voor LED design in Den Bosch. De passie van Harold
Tibosch is het werken met licht. LED-licht welteverstaan.
In het kantoor van Harold is direct te zien waar Harold trots
op is. Strakke foto’s van mooie designlampen waar LEDlicht in is verwerkt. Van koffiezetapparaten tot verlichting
in sportwagens. Van alle dingen waar licht en schoonheid
samenkomen gaat Harolds hart sneller kloppen.
Harold: “Al tijdens mijn opleiding aan de Leijgraaf in Veghel
raakte ik gefascineerd door elektronica. Voor een project
waarbij ik een 3D-camera wilde bouwen had ik een LEDlampje nodig. Ik was verbaasd dat er vanuit zo’n klein
transparant lampje zoveel licht kon komen. Ik heb er toen
direct meer ingekocht en ben ze door gaan verkopen
aan mijn mede-studenten. Daar is mijn handeltje in LED
begonnen en dat is wat ik eigenlijk nu nog steeds doe. Maar
dan net iets anders.”

dat ik een steeds groter deel van mijn vaders bureau innam.
Hij zei dat ik beter kon verhuizen naar de kippenschuur. Deze
heb ik toen onder handen genomen om van daaruit mijn
spullen te kunnen verkopen. Ook dit werd te klein waarop ik
in Middelrode een ruimte heb gehuurd. En daar stonden de
dozen ook al snel tot aan het plafond.
DE VOLGENDE STAP

“Het werd tijd voor een volgende stap. Een eigen zaak in
Rosmalen waar ik naast de verkoop van LED ook mijn passie
kon volgen, het produceren van bijzondere LED-producten,
meestal in opdracht van lichtdesigners, die we met mijn
machinepark maken. Inmiddels zijn we doorgegroeid naar dit
pand in Den Bosch waar we alles in huis hebben voor vette
LED-projecten.”

VAN GARAGE NAAR KIPPENSCHUUR

ALLES DRAAIT OM HET LEDJE

“De eerste echte handel ontstond in ‘The Fast and the
Furious’-periode. Iedereen wilde van die kleine neonbuisjes
op en rond zijn auto. Ik ben ze zelf in Azië in gaan kopen.
Toen deze buisjes te snel kapot gingen ben ik ze zelf gaan
modificeren. Na deze leerzame tijd ben ik weer losse
ledverlichting gaan verkopen. Deze handel groeide zo snel

“Designverlichting staat voor mij absoluut op nummer
één. Van het meedenken met het ontwerp, tot volledige
assemblage en oplevering van het product. Samen met een
klant de uitdaging aangaan en een oplossing zoeken, in welk
materiaal dan ook. Zolang er maar LED-verlichting in zit.”
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EEN HELS paradijs

Ze kwamen als gezin terecht in het paradijs, niet wetende dat het zou
veranderen in een hel. En dat de Kerst die ze daar vierden, letterlijk
hun ‘Last Christmas’ had kunnen zijn. De toen 12-jarige Nadja van der
Linden overleefde op 26 december 2004 de tsunami op het Thaise
eiland Koh Phi Phi. Samen met haar moeder, Rianne Steenbergen,
blikt ze terug op deze onwerkelijke gebeurtenis.
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Stan de Haas

“We gingen naar Koh Phi Phi, omdat mijn zus Nicky daar een half jaar eerder drie maanden verbleef. Ze
was er zo enthousiast over, dat we met z’n allen een reis boekten naar Thailand voor de kerst”, blikt Nadja
terug. “Op weg naar het eiland zei ik: ‘Eén golf en het hele eiland ligt eronder”, vult Rianne aan. “Geen idee
waar die opmerking vandaan kwam, want hoe groot was die kans?” Nicky, haar toenmalige vriend en zijn
neef verbleven in een guesthouse. Vriendin Dominique -die al eerder op het eiland was aangekomenverbleef in een guesthouse ernaast. Voor Nadja en haar ouders had ze dichterbij zee een slaapplek op de
begane grond geregeld. “Die kamer was afschuwelijk en stonk enorm”, vertelt Rianne. “Ik weigerde daar
te blijven. Uiteindelijk konden we alsnog terecht in het guesthouse waar Nicky verbleef. Dat is ons geluk
geweest en de reden dat we nu nog leven.”
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OPEN HUIS
Woensdag 23 juni a.s.
16:00 tot 18:00 uur
*Op afspraak: 073 - 782 09 82

Wonen in het
mooie Petruskwartier
In het centrum van Berlicum, te
midden van alle voorzieningen, wordt
het duurzame appartementencomplex
‘Petruskwartier’ gebouwd.
In het Petruskwartier worden
32 hoogwaardige, energiezuinige
huurappartementen gerealiseerd,
welke naar verwachting in oktober
2021 worden opgeleverd.
Alle appartementen zijn uitgerust met
hoogwaardig sanitair en een complete
keuken met inbouwappatuur.

Open Huis
Wilt u een appartement bezichtigen?
Neem dan telefonisch contact op met
Staete via het nummer 073 - 782 09 82.
Meer informatie en beschikbaarheid van
de appartementen vindt u op de website,
www.petruskwartier.nl.

073 - 782 09 82

www.petruskwartier.nl

huur@staete.nl

KERST OP HET STRAND

DE EERSTE GOLF

Lootjes trekken, cadeautjes voor elkaar kopen, kerstmutsen op,

“We renden de galerij op en zaten in het nauw”, blikt Nadja

lekker eten en drinken. De familie genoot van het samenzijn op

terug. “We hadden geen idee wat er aan de hand was. Het

het paradijselijke eiland. Eerste Kerstdag was een groot feest.

leek wel een zondvloed die de hele wereld verzwolg. Op straat

Iedereen behalve Nadja was dronken. Ze hoorden de Wham-

zagen we mensen die meegesleurd werden. Anderen renden

klassieker ‘Last Christmas’ op de radio. Niet wetende dat dit

voor hun leven met het water letterlijk op de hielen. Na die

voor velen de kille waarheid zou worden. “Rond half zes in de

eerste golf was alles weg en keken we uit op één grote massa

ochtend kwamen we terug in het guesthouse”, zegt Rianne. “Ik

met bruin water en golfplaten van de daken, alles lag plat. Wij

werd rond acht uur wakker, waarschijnlijk door trillingen van de

stonden tot onze knieën in het water toen we ineens mensen

zeebeving die toen plaatsvond, en overwoog om mijn bed uit

hoorden gillen ‘A second wave is coming!’ (Er komt een tweede

te gaan om te gaan winkelen. Maar mijn kater had de overhand

golf, red.). Ik stond naast mijn vader en vroeg hem of we het

en ik besloot me nog een keer om te draaien. Had ik dat niet

zouden gaan redden. ‘Ik weet het niet’ was zijn antwoord. De

gedaan, was ik er nu waarschijnlijk niet meer geweest.” Nadja

blik in zijn ogen zal ik nooit vergeten.” Rianne vult aan: “Ik dacht

vult aan: “Ik werd wakker van een oorverdovend, bulderend

echt dat we dood zouden gaan en vroeg me af hoe het zou zijn

geluid. Ik dacht dat het een tornado was. In een waas zag ik

om te verdrinken. We probeerden onze paspoorten te pakken.

mijn vader zijn bed uitvliegen richting het raam en de gordijnen

Bloedlink, want er lagen elektriciteitskabels in het water, maar

opentrekken. ‘Eruit hier, eruit, eruit!’ riep hij.”

op de een of andere manier sta je daar niet bij stil op zo’n
moment.”
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Onze winkel bestaat 1 jaar!

Ons winkeltje Bij Daan bestaat alweer 1 jaar!
Ten ere van dit mooie jubileum hebben wij de winkel helemaal vernieuwd. Kom langs voor het mooiste
vlees, de lekkerste kaasjes, de leukste borrelhapjes en andere specialiteiten.

Scan hier...

WOUD 1 BERLICUM • 073 594 2085 • VANZOGGELCATERING.NL

OP DE VLUCHT

Ze vonden een kamer aan de achterkant van het guesthouse
om uit te ontsnappen. Met hulp van Nicky’s toenmalige vriend
lukte het vader Jos om tralies uit een raam te breken. “Eén voor
een zijn we door dat raam naar buiten gegaan. In mijn pyjama
ben ik de berg opgerend. Ik maakte me zorgen om mama die
minder hard kon rennen, vanwege een steen die zich in haar
voet had geboord. Maar we hebben het gered. Boven op de
berg troffen we veel mensen aan. Het stonk er naar poep en
pies en ik kreeg last van hyperventilatie. Tussen de bomen
door probeerde ik te zien wat er aan de hand was.” Terwijl de
familie verdwaasd en in shock bovenop de berg zat, kwamen
er twee locals naar ze toe, bekenden van het gezin. Ze vroegen
hen om mee naar het viewpoint te gaan; het hoogste punt van
het eiland. Maar om daar te kunnen komen, moesten ze eerst
afdalen.

DOORDAT WE DIE ENE
KAMER WEIGERDEN,
LEVEN WE NU NOG
TERUG NAAR DE HEL

“Alles lag plat”, vertelt Rianne. “Het was eng. In een soort van
roes en vol adrenaline hebben we de tocht gemaakt en lukte
het om de 180 traptreden naar het viewpoint te beklimmen.
Ondertussen keken we steeds naar links. Wat deed de zee?”
Eenmaal bij het viewpoint kwamen we Dominique weer
tegen. Al die uren hadden ze geen idee hoe het haar was
vergaan. Ze brachten de nacht door bij het viewpoint. “Het
was verschrikkelijk”, gruwelt Nadja. “De mini market was
leeggeplunderd waardoor er geen eten en drinken was. Er was
één toilet waar we het met z’n allen mee moesten doen. Je
stond letterlijk met je enkels in de drek. Toch was dat nog niet
het ergste. De hele nacht hoorde je mensen krijsen gillen en
pijn lijden. Ik wierp vaak een blik op een man die naast me zat
en ernstig gewond was aan zijn hoofd. Regelmatig werd er ook
geschreeuwd dat er slangen zaten. We hoorden helikopters
overvliegen en zagen dat er vuurtjes werden gestookt op de
andere berg.”
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WEG VAN HET EILAND

ONBEGREPEN

De volgende ochtend konden ze de aangerichte ravage zien.

Op 28 december, twee dagen na de tsunami, stapt het gezin

“Bij de pier lagen boten klaar om ons te vervoeren”, vertelt

op een vliegtuig naar Nederland. Een angstige vlucht met veel

Nadja, “maar we durfden niet naar beneden toe. Uiteindelijk

turbulentie. “Het weerzien met onze familie en vrienden was

zijn we met een helikopter naar Krabi gevlogen. Het was bizar.

hartverwarmend”, vertelt Rianne. “En toch vond ik het niet fijn

Het moment dat we de helikopter uitstapten, stonden er

om in Nederland te zijn. Ik wilde terug om te gaan helpen.

camera’s op onze smoel en wilden ze ons interviewen. In het

Het is lief dat iedereen meeleeft, maar niemand begrijpt je.”

opvangcentrum zagen we de eerste beelden van de tsunami.

Nadja krijgt na thuiskomst therapie. Dat helpt, maar ze blijft

Tot op dat moment hadden we eigenlijk nog geen idee van wat

last houden. “Ik ben heel lang geschrokken van harde geluiden

er nou precies was gebeurd.” Vanuit Krabi wordt de familie per

en wilde lange tijd niet op zeeniveau verblijven als ik weer op

truck naar Phuket gebracht en vervolgens naar de Universiteit

vakantie ging. Nu is dat gelukkig allemaal weg.” Rianne schrijft

van Bangkok. Rianne: “We kwamen terecht in een grote

de boel van zich af. Haar verhaal werd gebundeld in een

opvanglocatie waar we konden douchen en kleding kregen. In

boekje dat ze verkocht. De opbrengst ervan schonk ze aan een

die ruimte stond een computer. Op dat ding konden we het

Thais gezin op Koh Phi Phi dat een restaurant had waar ze voor

thuisfront eindelijk laten weten dat we ongedeerd waren. Ik

de tsunami vaak gingen eten. Samen met dochter Nicky keert

denk dat het voor hen misschien nog wel moeilijker is geweest

ze eind 2005 terug naar het eiland. Een heftige ervaring. “Het

dan voor ons. Al die uren hadden ze in onzekerheid gezeten.

eiland was spookachtig, alles lag nog plat. We zijn teruggekeerd

Niet wetende of wij nog leefden.”

naar het guesthouse waar we verbleven. Heel bizar, maar
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HET LEEK EEN ZONDVLOED DIE DE HELE
WERELD VERZWOLG
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Officiële pasfoto’s / ID-foto in Berlicum
gemaakt door professionele fotograaf in fotostudio

• Voor je rijbewijs, ov-chipkaart, ID-kaart, paspoort en
internationale documenten
• Gemaakt door een beroepsfotograaf
• Klaar terwijl u wacht
• Meerdere opnames, kies zelf de leukste foto
• Mogelijkheid de pasfoto digitaal te ontvangen
• Geldigheidsgarantie
• Mogelijkheid om afspraak te maken buiten kantooruren
Je bent altijd welkom om je pasfoto te laten
maken in mijn prachtige fotostudio. Hoewel het
niet nodig is om een afspraak te maken, adviseer
ik wel om vooraf even te bellen i.v.m. eventuele
werkzaamheden op locatie.

Frank van Boxtel | Heesterveld 53 | 5271XM Sint Michielsgestel
| 06 83 36 32 32 | www.boximages.nl

·

BZZY NL

MAKING YOUR
MEAL WORTH
WHILE

BINNEN 60 MINUTEN
WARM BEZORGD IN
BAMI EN
OMSTREKEN

op ‘ons’ balkon vonden we een onderbroek
van Jos die we er voor de ramp te drogen
hadden gelegd. Zoiets geloof je toch niet?” In
2006 keerde het hele gezin terug, samen met
meer familieleden. Ze wilden hun ervaringen
delen met dierbaren. Nadja: “Terwijl we op de
trappen naar het viewpoint liepen, ging het
tsunami-alarm af. Het beklemmende gevoel
kwam meteen terug. Gelukkig was het vals
alarm. De rest was al naar beneden gegaan,
maar wij durfden ’s avonds pas af te dalen.
We wilden zeker weten dat de kust veilig was.”

HET IS LIEF DAT
IEDEREEN MEELEEFT,
MAAR NIEMAND
BEGRIJPT JE

BAND MET PHI PHI

Eenmaal terug van vakantie in 2006 gaat
het bij Rianne mis. Ze krijgt paniekaanvallen
en last van hyperventilatie. Dankzij EMDRtherapie komt ze van haar angst af, maar
de herinnering blijft. Voor altijd. Nadja laat
een ketting zien die ze draagt. Erop staan
de coördinaten van het eiland. “Het klinkt
misschien gek, maar Phi Phi is een beetje

Het overleven van de tsunami heeft onze onderlinge band enorm versterkt.” Ook

‘van ons’ geworden. Het was een paradijs en

Rianne heeft een herdenkingstatoeage op haar voet laten zetten. “Het liefste ben

tegelijkertijd een hel.” Op haar voet liet Nadja

ik op Tweede Kerstdag op het eiland. Dan woon ik de herdenking bij en ben ik

een tatoeage zetten. “Mijn voeten hebben me

samen met mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt. De eerste jaren dacht

gered. We beseffen allemaal heel sterk dat

ik op 26 december de hele dag aan de gebeurtenis. Nu is dat minder geworden.

we een engeltje op onze schouder hebben

Het slijt, maar vergeten doe je het nooit. We hebben echt ontzettend veel geluk

gehad. Niemand begrijpt wat wij hebben

gehad.” Het meemaken van de tsunami heeft de kijk op het leven van Nadja

meegemaakt, waardoor we er eigenlijk alleen

veranderd. “Alles gebeurt met een reden. Leef! En geniet, want voor je het weet

maar met elkaar over kunnen praten.

kan het voorbij zijn.”
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Hoera ‘t Kölleke bestaat 10 jaar!
Kinderopvang
0 tot 4 jaar

Peuteropvang
2 tot 4 jaar

BSO

4 tot 12 jaar

Openingstijden
7.00 tot 18.30

Kinderdagverblijf ´t Kölleke
Driezeeg 20, 5258 LE Middelrode
www.kdvkolleke.nl - Volg ons:

@kdvkolleke

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

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

Showroom: Overbeeke 14, 5258 BL Berlicum. 073-5495068. verkoop@sknatuursteen.nl

SKnatuursteen_205x125mm.indd 1

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

12-11-2020 10:55

ADVERTORIAL

BETAALBAAR HUREN IN DE

Pastorietuin

Wie over de Kerkwijk loopt of rijdt kan het niet zijn ontgaan: op de plek waar vroeger de Sint-Petruskerk stond verrijzen nieuwe woningen. ‘Met het beschikbaar stellen van de grond wilde de parochie
iets terug doen voor het dorp’, legt Orjan Game van BrabantWonen uit.
Tekst Nanneke van Drunen Foto BrabantWonen

“Het is het eerste project van BrabantWonen in Berlicum.
We vinden het bijzonder om hier zoiets moois te kunnen
realiseren. Bij het toewijzen van de woningen kregen mensen
uit Berlicum voorrang, gevolgd door mensen die in de
gemeente Sint-Michielsgestel wonen. We weten hoe belangrijk
het is om voeling met je woonplaats te hebben.”

Kevin is blij met zijn nieuwe appartement: “Ik heb er zin in. Nu
woon ik nog thuis en straks kan ik uitvliegen. Als ik eenmaal
mijn eigen appartement heb, zie ik het als een uitdaging om
contact te leggen met de andere bewoners en samen leuke
dingen te gaan doen.”
VEEL VRAAG NAAR

ZELFSTANDIG WONEN

In totaal worden er tweeëndertig twee- en
driekamerappartementen gerealiseerd. De appartementen zijn
energiezuinig. Da’s fijn voor het milieu én voor de portemonnee
van de bewoners. Tien appartementen zijn bestemd voor
cliënten van Trajectvol. Bert Sterkenburg, directeur van
Trajectvol: “Ik ben er trots op dat we dit voor elkaar hebben
gekregen. Als ouder wil je het liefste dat je kind dichtbij woont,
zeker als het een hulpvraag heeft.” Toekomstige bewoner

Er is ontzettend veel vraag naar de appartementen. Bijna
800 mensen meldden zich bij BrabantWonen met interesse.
De potentiële huurders hebben inmiddels een aanbieding
gekregen van de woningstichting. Over een paar weken
kunnen de gelukkigen voor het eerst een kijkje nemen in hun
toekomstige woning tijdens een kijk- en ontmoetdag. Daarna
moeten ze nog even geduld hebben tot de oplevering van het
gebouw eind dit jaar.

BrabantWonen | 088-2816000 | info@brabantwonen.nl | www.brabantwonen.nl/pastorietuin
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UIT BEELD

‘We focussen niet op
presteren, maar op samenwerken’, zegt Luuk Kappen, voorzitter van Scouting Berlicum.
‘Samenwerken, sociale ontwikkeling, verantwoordelijkheidsgevoel en samen leren spelen.’
Scouting Berlicum werd 75 jaar geleden opgericht als de Herman Josephgroep van de VKJB. De
florerende club koestert haar rijke verleden, maar kijkt graag vooruit, niet in de laatste plaats
naar een nieuw clubgebouw op een andere locatie.
Tekst Edwin Timmers & Heemkundekring De Plaets
Foto’s Leon van Dinther, Heemkundekring De Plaets & Scouting Berlicum
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Scouting begint in 1907 in Engeland als Lord Baden-Powell,
oorlogsveteraan van de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, besluit
om de ideeën uit zijn boek Scouting for Boys in de praktijk
te testen. Drie jaar later worden in Nederland de eerste
padvinders- en verkennersgroepen opgericht.
KATHOLIEKE VERKENNERS

Na de Tweede Wereldoorlog besluit het bisdom van
‘s-Hertogenbosch tot het oprichten van een nieuwe
jeugdbeweging. Aanvankelijk kiest men voor De Nederlandsche
Padvinders (NPV), een vereniging waarbij de Katholieke
Verkenners (KV) zich in 1930 had aangesloten. In 1937 had de
Nederlandse Rooms-katholieke kerkleiding echter besloten
dat de katholieke jeugd niet onder leiding kon staan van een
vereniging waarvan het bestuur niet geheel uit katholieken
bestond. Daarom wordt in 1946 de Verkenners van de
Katholieke Jeugdbeweging (VKJB) in het leven geroepen.
In januari van dat jaar onderzoekt de kersverse kapelaan Harrie
Hoek in opdracht van de Berlicumse Pastoor Van den Boom
de mogelijkheid tot oprichting van een verkennersgroep. Twee
maanden later wordt een Berlicumse afdeling van de VKJB
opgericht onder de naam Herman Josephgroep. De groep gaat
van start in een blokhut, die reeds diende als opslagruimte en
gymnastieklokaal, aan de Middenweg.
BRAND

Een jaar later wordt naast de blokhut een houten barak
geplaatst die geschonken is door de stichting ‘SassenheimOegstgeest helpen Berlicum’. Als blijk van dank wordt de
Middenweg in 1949 omgedoopt tot Sassenheimseweg.
De barak biedt ruimte aan het Wit-Gele Kruis en het
landbouwonderwijs, en aan de welpen en de gidsen van de
Herman Josephgroep. Op een februarinacht in 1968 verwoest
een brand de barak. Twintig jaar na deze brand gaat het
clubgebouw opnieuw in vlammen op. Het huidige solide stenen
gebouw aan de Westakkers verrijst. De naam blijft ‘blokhut’.

DOORSTART

In 1973 wordt Scouting Nederland opgericht. Verkennerij en
padvinderij heten voortaan Scouting en zijn niet meer gelinkt
aan één van de traditionele zuilen. De Herman Josephgroep
wordt Scouting Berlicum. In 1993 beleeft de club een
hoogtepunt met ruim 100 leden. Zes jaar later gaat het mis, het
ledental is dramatisch teruggelopen en het bestuur ligt op zijn
gat. Zes welpen en twee piepjonge leiders maken een doorstart,
met succes, want Scouting Berlicum heeft nu alweer veertien
jaar lang zo’n honderd leden.
Gezeten op het terras van de blokhut vertellen Sander, Remco,
Luuk en Casper honderduit en razend enthousiast over hun
ervaringen als scouts. Drie van hen maakten de doorstart in
1999 heel bewust mee. Zij voorzagen Scouting Berlicum van
een nieuw elan, dat ze
tot op de dag van
vandaag uitdragen.
Het resultaat is een
spontane, hechte en
toekomstbestendige
club die jongeren
het plezier van
buiten bezig zijn
laat ervaren. Binnen
afzienbare tijd
wellicht in een nieuw
onderkomen.
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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%!

BEL DIRECT

073-521 51 95

- SLEUTELS EN SLOTEN
- MONTAGE EN REPARATIE
- PROFIELCILINDERS
- SLUITSYSTEMEN
- ONDERHOUD
Seringenstraat 29
5241 XJ Rosmalen
073-521 51 95
info@rijksenbeveiliging.nl

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

Het wordt een onvergetelijke zomer!

www.eetcafedeprins.nl

Hoogstraat 50 Berlicum • T 073 503 16 12

CLUBKE

‘OP HET PODIUM VALT ALLES WEG’

Bij toneelclub Nspire mogen kinderen acteren, zingen, dansen, verkleden, optreden en
vooral lekker zichzelf zijn, onder de aanstekelijk enthousiaste en professionele leiding
van Nathalie Bosters.
tekst Nieke van Broekhoven foto Stan de Haas

Het is een gezellige wirwar van kinderen variërend van 6
tot 14 jaar, uit zowel toneel- als musicalgroepen. Iedereen
zoekt een plek voor de Bami-foto, sommigen verschuilen
zich achteraan, anderen kiezen een plekje pontificaal op de
voorgrond. Allemaal verschillende karakters maar iedereen
wordt gezien. Dat vindt Nathalie het belangrijkste. “Ik hecht
veel waarde aan groei en ontwikkeling. Een gevoel van
veiligheid, weerbaarheid opbouwen, samenwerken en elkaar
tolereren. Op die manier creëren kinderen vanuit hun eigen
kracht en zonder oordeel een mooi groepsgevoel.”
Leerling Elin is een mooi voorbeeld. Ze was best verlegen
maar liet zich niet weerhouden om de rol van Pippi Langkous
te bemachtigen in de eindejaarsvoorstelling, die altijd
plaatsvindt in het Beneluxtheater of de Kersouwe. Soms een

bestaand stuk, soms een stuk geschreven en geregisseerd
door creatieve duizendpoot Nathalie. Met uiteenlopende
onderwerpen als pesten of cupcakes.
“Optreden is van tevoren spannend maar op het podium valt
alles weg” zegt Carice. Veerle vindt jezelf mogen zijn, acteren
en de juf het leukst. Yara is meer van zingen en dansen. Op
die manier creëren kinderen en dansen. Vera en Mats zijn
enthousiast dat Nathalie alle kostuums zelf maakt of van
haar twee zolders vol kostuums vist. Er is niet genoeg tijd om
iedereen aan het woord te laten maar enthousiast kwetteren
ze door. Totdat Nathalie met ‘freeze’ iedereen vriendelijk tot
stilte maant. Als volwaardige acteurs presenteren ze zichzelf
en zijn klaar voor de foto.
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IMPORT
‘IK BEN VAN BERLICUM
GAAN HOUDEN’

&

Weleens een knalrode Volkswagen met het stuur aan de verkeerde kant door Berlicum
zien rijden? Dan heb je onze import-dorpsgenoot Emily English (23) gespot. Emily is, zoals
haar achternaam al doet vermoeden, geboren en getogen in Engeland.
Tekst Minke van Lokven Foto’s Guido Mutsaars

Haar jeugd bracht ze door in Nottingham en voor haar studie

knus appartement in Berlicum. “We bekeken het appartement

Filosofie verhuisde ze naar Norwich. Daar ontmoette Emily in

’s ochtends. Diezelfde dag moest ik nog terug naar Engeland

2018 een Nederlandse studente die er stage liep. Ze werden

voor allerlei afspraken. In de bus en trein naar huis belden

verliefd. De studente moest na een paar maanden weer terug

we continu en besloten we ervoor te gaan.” Emily pakte haar

naar ’s-Hertogenbosch, waar ze studeerde. Een jaar lang

hele boeltje in, inclusief haar Engelse auto, en emigreerde. Ze

reisden ze over en weer om elkaar te blijven zien, tot Emily in

´vernederlandste´ haar auto, kreeg een Nederlands rijbewijs

2019 definitief de oversteek naar Nederland maakte om samen

en een verblijfsvergunning. “Net op tijd voor Brexit”, verzucht ze.

te gaan wonen.
TEGENSLAGEN
NET OP TIJD

Emily volgde een aantal Nederlandse lessen maar leerde

“In ‘s-Hertogenbosch was het heel duur, dus we keken naar

vooral zichzelf de Nederlandse taal aan. “Dat ging goed via

leuke en vooral betaalbare plekken in de regio.” Het werd een

Nederlandse muziek, televisie en radio.” Ze vond een baan in de
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& EXPORT
DEFINITIEF NAAR CASAL
DA SENHORA

Het huis in Portugal van Marga de Wit en Bart Strik was eigenlijk bedoeld als
vakantiehuis. Maar in november 2016 verhuizen ze definitief naar Casal da Senhora,
een klein dorpje halverwege Porto en Lissabon in het midden van het land. “De
vakanties werden langer en langer”, zegt Marga. “En het beviel steeds beter. Op een
gegeven moment waren we er drie maanden achtereen.” Ze zitten in de serre van hun
huis en genieten van de avondzon. “Er moet een hele goede reden zijn om even naar
Nederland terug te gaan”, vult Bart aan. “Anders blijf ik hier.”
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Marga de Wit & Bart Strik

In 1999 kopen Marga en Bart een stuk grond in Portugal. In de

de tuin bezig. “Vandaag heb ik de olijfbomen gesnoeid. Maar dat

vijftien jaar daarna bouwen ze beetje bij beetje hun huis. Dit

doe ik rustig aan, hoor.”

doen ze samen met een vriend, Piet, die er ook woont. “Elke
keer als we wat geld over hadden, bouwden we weer verder”,

BRAND!

vertellen ze. Ze wonen er midden in de natuur, ’s nachts is het

Ze wonen er bijna een jaar als Portugal getroffen wordt door

er donker en er is nog echte stilte. Marga: “In Berlicum hadden

enorme bosbranden. Bij de buren helpen ze de hele nacht met

we steeds meer last van de nieuwe weg langs het kanaal.” “Je

blussen. Overal klinken explosies van ontploffende gasflessen

ruikt hier overal lavendel en eucalyptus”, zegt Bart. Hij is graag in

en eucalyptusbomen. De brand stopt bij een zandpad waardoor

Lees verder op pagina 39
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IMPORT

EXPORT

communicatie en settelde met haar vriendin in Berlicum. Helaas

die hun terrein niet bereikt. Om zichzelf in de toekomst te

hield de liefde geen stand. Een jaar na haar emigratie ging de

kunnen beschermen, installeert Bart twee bluspompen. “Na de

relatie over én verloor ze haar baan. Maar Emily was inmiddels

branden leek het wel een andere planeet”, zegt Marga. “Alles

van Nederland én Berlicum gaan houden. Daarom koos ze er

was kaal en zwart.”

voor om ondanks alles, alleen in het appartement te blijven
wonen. Bovendien waagde ze de stap om een eigen

‘BERLICUM IS NIET ZO VER WEG’

‘HET IS LEKKER OM GEEN PLANNEN
TE HOEVEN MAKEN’
AFSCHEID

Een paar maanden voordat ze naar Portugal emigreren, viert
vertaalbureau te beginnen. Ze vertaalt, checkt en redigeert

Marga het 25-jarig bestaan van haar café De Witte Zwaan. Ze is

(academische) Engelse teksten. “Het is wel lastig nu, tijdens

dan al een jaar bezig met afscheid nemen. Ze viert het met een

corona een bedrijf en netwerk opbouwen.” Gelukkig heeft ze

groot tuinfeest. “Mooier kun je je carrière niet afsluiten”, vindt

inmiddels een fijne kenniskring opgebouwd en kent ze veel

ze. Daarna heeft ze nog een jaar nodig om tot rust te komen.

leuke mensen in de buurt. Ze werkt bij PostNL voor wat extra

Helemaal aangepast aan de Portugese mentaliteit is ze nog niet.

inkomen en leert daardoor Berlicum en haar inwoners nog

“Ik eet nog steeds te snel”, vertelt ze. “Dat heb ik overgehouden

beter kennen.

aan het werken in de zorg en de horeca. Dan heb je daar nooit
tijd voor.” “Eten is een van de belangrijkste dingen in het leven”,

Aan haar sleutelbos prijkt het welbekende houten kameeltje van

zegt Bart. “Daar moet je toch echt de tijd voor nemen.”

de Kamelenboerderij in Berlicum. Dat stukje inburgering heeft
ze dus al afgevinkt. Wat ze zo fijn vindt aan het dorp? “Het is

TIJD ZAT

niet te druk, het is niet te klein maar ook niet te groot. Alles qua

Tijd hebben ze nu genoeg. “We kijken van dag tot dag”, zeggen

voorzieningen en winkels is voorhanden én het ligt vlakbij de

ze. “Het is lekker om geen plannen te hoeven maken.” Ze

A2 en ’s-Hertogenbosch.” En met vier uurtjes is ze weer bij haar

houden zich fit met wandelen en werken in de tuin. Of ze gaan

ouders en broertje thuis in Nottingham. “Berlicum is niet zo ver

fietsen. Marga heeft een elektrische mountainbike en Bart heeft

weg!”, besluit ze lachend.

zijn fiets elektrisch gemaakt: “Anders is het hier niet te doen met
al die bergweggetjes.”

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

BaMi Actie!

15%

KORTING OP ÉÉN

10%

KORTING OP ÉÉN

HELLY HANSEN HELLY HANSEN
ARTIKEL NAAR KEUZE

ARTIKEL NAAR KEUZE

Deze actie is geldig t/m 31 Augustus

Tegen inlevering van de bonnen of op vertoon van de BaMi ontvang je de korting.

KIEVITSVEN 108 ROSMALEN I 073-5940399 I WWW.VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL

Tekst Ardiënne Verhoeven Foto’s Yvonne Wesling

TOPSPORTERS VAN
WELEER

Ze weten wat afzien, doorzetten en discipline is: ‘Hard trainen, ook in de vakantie,
op je gewicht letten en teleurstellingen incasseren. Dat onderschatten mensen
wel eens.’ Maar topsport heeft ook mooie kanten. Winnen, bijvoorbeeld. En je ziet
nog eens wat van de wereld.
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MAARTEN VAN LIEMPD (36)

‘BIJ TOPSPORT MOET JE VOLLE BAK GAAN’
Start: 6 jaar bij Judoclub Berlicum | Harde werker
en doorzetter die niet wil verliezen | Trainde: 10
tot 15 uur per week o.a. in Berlicum, Rotterdam en
Nieuwegein | Prestatie: Nederlands kampioen tot 73
kilo (2007), meervoudig medaillewinnaar NK, brons
WK veteranen 30-35 jaar (2015) | Nu: judocoach
junioren en tot 23 jaar
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KYRA VANCRAYELYNGHE (31)

‘ALS IK MUZIEK HOOR, ZIE IK EEN DANS VOOR ME’
Start: 4 jaar in het Sportiom | Supertalent, op haar zesde in
kernploeg KNSB | Trainde: minimaal 4 uur per dag en alle
vakanties o.a. jarenlang in Oberstorf en Parijs | Prestatie:
meermalig Nederlands kampioen novices - senioren (1996
tot 2005), deelname WK’s en internationale toernooien |
Nu: medewerker binnendienst en springleidster van de
Balkumse springdinger
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PETER VAN DOORN (75)

‘IK STOND ALS OLYMPISCH SPORTER OP EEN
POSTZEGEL’
Start: 19 jaar, amateur bij team Smith Chips | Natuurtalent
met explosieve kracht voor de sprint | Trainde: iedere
dag op de baan in het Olympisch Stadion in Amsterdam |
Prestatie: 7 x Nederlands kampioen o.a. op sprint, tandem
en kilometer-tijdrit (jaren 70), deelname Olympische Spelen
(1972) en 4 WK’s | Nu: gepensioneerd
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HUB DULLENS (51)

‘GEEF ME EEN BAL EN IK WORD FANATIEK’
Start: 8 jaar bij Bartok, Born. | Snel, behendig en fanatiek
met een balletje | Trainde: 10 uur per week, ook in het
weekend en trainingsweken in vakanties | Prestatie:
Kampioen Nederlandse jeugd (1986), Nederlands kampioen
heren (1995), jarenlang eredivisie | Nu: tax director
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Geestelijk verzorger Madeleine Kievits:
“Ik kom gewoon maar mezelf brengen en
luisteren. Het is zo belangrijk dat we mensen
niet in de eerste plaats zien als patiënt, maar
als mens. Je hoort in de zorg vaak dat ze de
mens achter de patiënt zoeken. Maar het gaat er
eigenlijk om dat je de patiënt helemaal niet vóór
de mens zet. Dan hoef je de mens erachter ook
niet meer te zoeken.”

Lees de verhalen van onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten
en mantelzorgers 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.

Meer informatie of zorg nodig?

Bel 088 - 163 70 00 of mail naar info@vivent.nl

DE VERZAMELING

DE VERZAME
LING
GROEIDE DO
OR

ELS WIGMANS VERZAMELT:

Speurtochten op
rommelmarkten
E
N KRIJGERTJE

KleurrijkeBlikken

S

Tekst Annette François Foto Teis Albers

De kast met kleurrijke blikken in allerlei maten is een vrolijke blikvanger in de huiskamer van Els Wigmans.
En in een slaapkamer heeft ze er nog veel meer. Vijfenzeventig soorten heeft ze bijeengegaard, voornamelijk
merkblikken. Beschuit, thee en koffie, kleurpotloden en sterke drank: alles wat nu een plastic jasje heeft, zat
vroeger in blik.
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VISSERS
Voor al uw glaswerk!
hardglazen: deuren | puien | douchewanden | balustrades
spiegels | isolatieglas | glasherstel
Zandstraat 33, 5271 TH Sint-Michielsgestel
073 202 00 32
info@vissersglas.nl

06 37 170 932
www.vissersglas.nl

ADVERTORIAL

‘Ik heb het nooit gedaan,
MAAR DENK DAT IK HET KAN’

Een hoge tevredenheid scoorde
basisschool De Kleine Beer in het
tevredenheidsonderzoek onder kinderen,
ouders en personeel. ‘En daar zijn we erg
blij mee’, zegt directrice Juliët Bender. ‘We
werken met het hele team enthousiast aan
een goed resultaat. En als we dat dan ook
bereiken, is dat natuurlijk geweldig.’
Tekst Annette François foto Yvonne Wesling

niet alleen om kennis vergaren, maar hoe die in te zetten in de
veranderende maatschappij. We hebben goed rondgekeken
op verschillende scholen, maar dit sprak ons erg aan.”
Gemmy, moeder van Nova (5), valt haar bij. ”We liepen door
de gang en zagen dat spellingsregels geleerd werden door
een balspel. ‘Als dat vroeger zo was aangeboden, was spelling
veel boeiender geweest,’ zei mijn man. Het onderwijs is heel
levendig en gericht op persoonlijke ontwikkeling. De korte
lijntjes met de school zijn prettig.”
ZELFVERTROUWEN

VISIE

Juliët: “Toch is het hier erg rustig als je tijdens de lessen

Breinvriendelijk onderwijs, zo heet de manier van lesgeven. Men

rondloopt. In goed overleg lossen de kinderen samen

gaat uit van wat het beste is voor ieder kind. Kinderen zijn van nature

problemen op. Wij leren ze leren. Denk aan Pippi Langkous,

nieuwsgierig; dat vasthouden en ontwikkelen is het uitgangspunt. En

die zei: ‘Ik heb het nooit gedaan, maar denk dat ik het kan.

wel op de manier die bij ieder kind het beste past.

’ Wij willen de kinderen doorzettingsvermogen bijbrengen.
Als het moeilijk is, praat er dan over. En zo kweken we

“Robin (5) zit nu anderhalf jaar op school en ik kan het al merken”,

zelfvertrouwen. Ons streven is jongeren laten uitstromen die

vertelt haar moeder Sheryl. “Ze kan goed uitleggen wat voor haar

lekker in hun vel zitten. Jongeren die weten wat ze willen en

goed is, maar ook dat het bij een vriendinnetje anders werkt. Het gaat

hoe ze het moeten aanpakken.”

De Kleine Beer I Westerbroek 2 Berlicum I 073-5038020 I www.dekleinebeer.nl
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LEKKERS
VAN D’ EKKERS
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Voor wie het nog niet weet: aan de Westakkers verrijst
een nieuw bos. Sinds februari 2020 ligt er niet ver van ‘t
konijnenbos en het kabouterbos een heus voedselbos,
dat ‘d’Ekkers’ gedoopt werd. De hoogste tijd dus om
te kijken of de spreekwoordelijke vruchten letterlijk al
geplukt kunnen worden.
Tekst Jurre van Breugel Foto’s Claartje ten Have, Ton Smits

Mocht je nu denken: ‘Een voedselbos in Berlicum? Hoe ideaal, want dan
hoef ik morgen niet meer langs de Jumbo!’, dan moeten we je helaas
teleurstellen. Want hoewel het voedselbos al ruim een jaar bestaat, is voor
het zien van zowel ‘voedsel’ als ‘bos’ nog enige fantasie nodig. Ook schrijver
dezes moest goed speuren om het kersverse bos te vinden. Wat bleek? Het
plantje waar hij zowat zijn fiets op parkeerde was geen onkruid maar een
kersvers notenboompje. Noot-lottig.
LANGETERMIJNPROJECT

“Een belangrijk kenmerk van een voedselbos is dat je alles dat er groeit
kunt gebruiken of eten”, licht initiatiefnemer Albert Zomers toe. “Daar
kijken we goed naar. Alles dat hier groeit en bloeit moet dus ook op een
of andere manier te nuttigen of gebruiken zijn. Uiteindelijk wordt d’Ekkers
een echt bos waar je kunt wandelen en links en rechts wat kunt plukken.”
Die combinatie is in d’Ekkers duidelijk aanwezig. Aan de ene zijde ligt
het romantisch bos. Een wat wilder, ongerepter stuk bos vol bloemen,
bomen en struiken. Aan de andere kant ligt het productiebos. Hier zijn
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LOKZ GAAT VERBOUWEN!!

Bij LOKZ kunt u terecht voor een totale beleving onder 1 dak. Kom
langs bij de Hair bar, Brow bar, Lash Bar of Boutique met leuke
sieraden, kleding en accessoires of maak online een afspraak.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.lokz.nl.
Onze nieuwe ontwikkelingen binnen Lokz zijn:
NAILBAR, gellak (en binnenkort ook verlenging).
Specialisatie krulknippen (volgens de Global curl methode).
Kerkwijk 9

5258 KA Berlicum

073-6896791

Nu dat wij een steeds uitgebreider assortiment
aanbieden heb ik besloten om Lokz te verbouwen.
De boutique met kleding en accessoires komt aan de
voorkant, waardoor het voor iedereen toegankelijk
wordt. Er is hierdoor geen drempel meer om lekker
te komen winkelen. Verder wil ik nog een aanbouw
laten plaatsen, de overkapping gaat dus weg.
Hiervoor is de vergunning nog niet binnen, maar het
idee is er.
Het interieur blijft waar wij voor staan, knus en
gezellig. Ook blijven wij het aantal stoelen behouden
die we nu hebben, zodat het nog rustig en
persoonlijk bijft.
Zijn jullie benieuwd naar wat er komen gaat? Houdt
onze socials in de gaten! @lokzkappers_boutique.

info@lokz.nl

www.lokz.nl

de struiken en bomen in een handige structuur geplant zodat
je er gemakkelijk kunt lopen en plukken. Het kost echter wel
veel tijd voordat er ook echt een voedselbos staat, iets dat
Zomers zich goed realiseert. “D’Ekkers is inderdaad echt een
langetermijnproject voor de volgende generatie”, geeft hij toe.

‘ALLES DAT ER
GROEIT KUN JE GEBRUIKEN
OF ETEN’

“Het kan wel twintig of dertig jaar duren voordat er een volgroeid
bos staat en ik betwijfel dat ik dat nog mee ga maken.” Wel denkt
Zomers dat de eerste vruchten van zijn werk al over drie of vier
jaar te plukken zijn. “Iedereen kan dan iets voor eigen gebruik
meenemen. Wellicht dat je tegen die tijd op internet kunt kijken
wat er allemaal groeit, zodat je weet wat je waar kunt vinden. Daar
werken we nog aan.”
NU AL TE GEBRUIKEN

D’Ekkers staat dus nog in haar kinderschoenen. Toch is er op
zondagochtend al wel iemand enthousiast in het groen aan
het wroeten. Vrijwilligster Saskia van Gils weet namelijk dat ze
helemaal geen jaren hoeft te wachten om al gebruik te kunnen
maken van het voedselbos. Binnen enkele minuten heeft ze
verschillende planten - die jij en ik waarschijnlijk onkruid noemen
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- in het gras gevonden, geplukt en in een emmer verzameld.
Alles wat ze nodig heeft voor haar ‘gezonde snack’, een lekkere,
groene salade. “Kijk, dit is bijvoorbeeld duizendblad”, legt Saskia
uit, “niet alleen heel smakelijk, maar ook erg handig als je je
gesneden hebt of door een insect gestoken bent. Het plantje
stelpt het bloeden en maakt de wond schoon. En dit”, zo vervolgt
ze terwijl ze een paar centimeter opschuift, “is weegbree. Dat
helpt weer om het wondje te dichten. Je kunt het dan ook vaak
bij duizendblad vinden.”
Saskia is echter niet de enige fijnproever die al gebruik maakt
van d’Ekkers. Menig ree, konijn, eekhoorn, eend en zelfs een
verdwaalde das weet het all-you-can-eat buffet al te vinden.
Of ze daar bij het SLA last van ondervinden? Zomers haalt zijn
schouders op: “Een groot deel van ons zaaigoed is opgesnoept
door duiven en de reeën zijn gek op de jonge takken, maar dat
heb je in een natuurlijk bos ook. Ze zijn hier allemaal welkom, al
hopen we dat ze niet alles opeten”, geeft hij lachend toe. Zomers
wijst erop dat Man’s Best Friend echter liever niet in d’Ekkers
toegelaten wordt. “Kijk, die salade van Saskia is toch iets minder
smakelijk als ze weet dat er een hond z’n behoefte op heeft
gedaan. Daarom komt er een hekwerk waar iedereen zijn of haar
viervoeter veilig achter kan laten.”

‘D’EKKERS IS EEN
LANGETERMIJNPROJECT
VOOR DE VOLGENDE
GENERATIE’

ENTHOUSIASTE SAMENWERKING

Het idee om een voedselbos op te zetten werd in 2018 op
een buurtvergadering in de wijk Westerbroek geopperd, maar
het d’Ekkers groeide al snel uit tot een regionaal project met
vrijwilligers uit BaMi, Rosmalen en Gemonde. Zomers schakelde
Stichting Landschapsbeheer Aa-dal (de SLA) in, die enthousiast
het beheer van de voedseltuin op zich nam. Via wijkmakelaar
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‘EIGENLIJK WILLEN WE ZO MIN MOGELIJK AAN
HET VOEDSELBOS DOEN’
Helma Smolders werd een voormalige maïsakker van 1,8

in te zaaien. Een groot deel daarvan bloeit ondertussen al.

hectare aan de Westakkers verkregen waarna Maikel Kauffman

“Die mix is zeker een groot succes”, licht Zomers toe. “We

d’Ekkers kleurrijk vorm kon gaan geven. Niet lang daarna

hebben ondertussen al zo’n zeventig soorten kruiden en

kwamen de provincie Noord-Brabant en Landschapsfonds

bloemen geteld, waarvan we de helft dus niet eens geplant

het Groene Woud met subsidies over de brug zodat het

hebben! Zelfs oude gewassen als rogge en haver, die hier

voedselbos ook daadwerkelijk kon ontstaan. Wat ooit één

misschien decennia geleden groeiden, duiken weer op.”

van de vele akkers op de Westakkers was, werd zo het eerste

Omdat de gezaaide bloemen, zoals de bijenliefde (Phaecelia),

voedselbos van Berlicum.

veel insecten aantrekken zijn er ook twee ‘insectenhotels’ in
d’Ekkers te vinden. Om het voedselbos nog nét wat insect-

Na het noodzakelijke papierwerk kon op 12 februari 2020

vriendelijker te maken heeft boer Bart Smulders de akkerrand

dan feestelijk de eerste schop in de grond. Om te beginnen

van zijn naastgelegen weiland ter beschikking gesteld om

werd rondom het terrein van d’Ekkers een haagstruweel van

er een ‘insectenbuffet’, bestaande uit verschillende soorten

730 bomen en struiken aangelegd. Daarna was het de beurt

inheemse bloemen, in te zaaien. Ook werden er 110 fruit- en

aan het zogeheten ‘kruidenrijk mengsel’, een mix van ruim

notenbomen geplant, verdeeld over het productie- en het

dertig verschillende soorten kruiden, bloemen en grassen,

romantische bos.
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HEMA Berlicum

Hoogstraat 42, Berlicum
073 503 5070

www.ilseshairstudio.nl
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Voor vragen of meer informatie
neem contact op met het
wijkverpleegkundig team van Laverhof.
Telefoon
0413 - 29 81 80
E-mail
wijkverpleegkundigen.heeswijk@laverhof.nl

www.laverhof.nl

EEN BEETJE BIJSTUREN

Dat het aanleggen en onderhouden van een voedselbos niet
altijd over rozen gaat (want die staan er niet), zo ondervonden
de vrijwilligers ook. Wat bleek? D’Ekkers ligt op een hoge
dekzandrug waardoor de bodem snel uitdroogt. Dit feit,
gecombineerd met het zeer droge voorjaar van 2020, zorgde
ervoor dat niet al het zaad ontkiemde en niet alle planten het
overleefden. Om dit in de toekomst te voorkomen bouwde
vrijwilliger Leo Frunt een wateropslag om d’Ekkers van water
te voorzien. Zesduizend liter moet genoeg zijn, zal hij gedacht
hebben. Niet alleen was de bodem erg droog, ook was hij te
zuur en bevatte teveel fosfaat en metalen. Een verschijnsel
dat vaker voorkomt in grond die intensief gebruikt wordt
voor landbouwdoeleinden. Om de zuurgraad weer in balans
te brengen heeft men lavagruis gestrooid, een vulkanisch
gesteente dat veel mineralen bevat. “Eigenlijk willen we zo min
mogelijk aan het voedselbos doen”, geeft Frunt toe. “Lekker de
natuur z’n gang laten gaan. Maar af en toe moet je toch een
beetje sturen. Zo moeten we soms wel maaien of bewateren
om alles in goede banen te leiden.”

‘HET PLANTJE STELPT HET
BLOEDEN EN
MAAKT DE WOND
SCHOON’

Later dit jaar worden er vierhonderd struiken (hazelaar,
zwarte bes, olijfwilg, kruisbes) geplant, waarmee het
voedselbos nog meer vorm krijgt. Als laatste stap wordt er in
2022 een kruidlaag gezaaid, bestaande uit allerlei ‘vergeten
groenten’ zoals smeerwortel en aardpeer. “Dan staat alles
er wel in”, geeft Zomers lachtend toe. “Tegen die tijd is het
misschien ook wel tijd dat de jongere generatie het over komt
nemen. Heb jij interesse?”
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GROOT
ASSORTIMENT
ZOMERBLOEIERS

zomergoed - vaste planten
heesters - potgrond - potterie bemesting en nog veel meer!
Wij zijn
maandag t/m zaterdag
geopend!
(09.00 - 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
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LOUIS VAN DEN BOOM
tekst Ardiënne Verhoeven foto Edith Verhoeven & Claartje ten Have

Louis van Wim Boom (met bril en 59 jaar), Aloysius, vernoemd naar een kloosteroom van zijn moeder. Hij woont bij het
hertenkampje. En Louis van Jo Boom (60 jaar), vernoemd naar zijn oma Leonarda. Opa heette Hendrikus. “Er waren al
genoeg Henken”, lacht Louis (60), die aan de Werststeeg woont. Beiden wonen in het ouderlijk huis en komen uit een
gezin van zeven. Louis (60) heeft vier zussen, Louis (59) één zus. Beiden werken in de bouw. Niet meer vol in frontlinie.
Want aan hen zelf is inmiddels ook wat geklust. Louis (60) kreeg een nieuwe heup en Louis (59) een pacemaker.
“Tja, dat krijg je als je rond de 60 bent” zeggen ze. Of ze elkaar kennen? De hele buurt van Louis (59) trok op met
ome Jos van het winkeltje van Riek. Jos was een oom van Louis (60). Kleine wereld!
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AAN ALLE KANTEN

SPETTERT

de natuur
NAAR BINNEN

Wakker worden door een overweldigend concert van kwinkelerende vogeltjes.
De zon zien opkomen vanuit je bed. Badderen met het uitzicht op de
weilanden. Koken, eten, werken en relaxen omgeven door bomen. Aan alle
kanten spettert de natuur in dit huis door de grote raampartijen naar binnen.
Tekst Annette François Foto’s Edith Verhoeven

Meer dan een halve eeuw stond een klein huisje op deze

aanvragen. Inclusief een complete bouwtekening. De eerste

prachtige plek aan de bosrand. Het maakte deel uit van een

koper vond de plek toch te afgelegen en zette alles in de

familiebuurtschapje aan een zijweg van de Werststeeg. Een

verkoop. Michel: “Ik wilde iets heel anders en was er al veel mee

boerderij, een woonhuis en een grote moestuin waar leden van

bezig geweest. Het moest vooral een licht huis zijn met een

dezelfde familie woonden en werkten. En het kleine huisje dat

rieten dak. We konden bij de architect zo ons ontwerp indienen.

sinds een paar jaar verlaten was.

Hij vulde het aan en maakte het uitvoerbaar.”

“We waren al een tijd aan het zoeken naar bouwgrond,” vertelt
Bram Heijnens. “Het was een jongensdroom van Michel zelf
een huis te realiseren. We zochten tussen Tilburg en Breda,
voorheen onze woonplaatsen. Maar het lukte niet.” Michel
Schrauwen vult hem aan: “Op een terras in Litouwen scrolden

‘OP EEN TERRAS IN LITOUWEN
SCROLDEN WE DOOR FUNDA’

we door Funda en zagen dit aanbod van een dag oud. We
maakten meteen een afspraak.”
START BOUW

Michel kon niet goed door het bouwvallige gedoetje heen kijken,

Het verlaten huisje was een onderkomen voor zwervers

maar Bram zag meteen mogelijkheden. Alles was al geregeld

geworden. De garagedeur en delen van de keuken waren

door een andere koper: asbest verwijderen, vergunningen

verdwenen en alles was ontzettend vies. Toen ook de
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gasleidingen buiten werden doorgezaagd voor het koper, grepen
de nieuwe eigenaren in. “Het gas was nog aangesloten, een
levensgevaarlijke toestand!” Ze verwijderden de dakpannen en
de winterse regenbuien bewerkstelligden het verdere verval.
Nadat alles was afgebroken en afgevoerd, kon de bouw in maart
2020 starten. Negen maanden waren er nodig om het huis neer
te zetten en de bestrating rondom aan te leggen. “Met de tuin
wachten we nog een jaartje.”

‘WE HEBBEN ALLES LATEN UITVOEREN
DOOR KLEINE BRABANTSE BEDRIJVEN’

KLEUR

De natuur was de inspiratie bij de kleurkeuze van inrichting en
tegelwerk. Allerlei tinten groen zijn toegepast. De vloer is blank
visgraatparket en enkele meubels zijn van ruw licht eikenhout en
dat komt terug in de balken in het plafond op de bovenverdieping,
vanuit de kamer te zien door de vide. Naadloos loopt het interieur
zo over in het schouwspel rondom door de ramen. De keuken
heeft een heel speciale kleur die met het licht mee verandert. Van
donkergrijs naar heel donkergroen in een gepoedercoat materiaal.
Op de enorme zachtgroene bank heeft de rode kater Puk zijn
plekje al gevonden. Opgerold in een mooi mandje ligt hij heerlijk te
slapen.
“Voor de wc wilden we iets geks,” vertelt Michel. Hij opent de deur
en er openbaart zich een tropisch blauw-groene wand van grote
tegels. Allerlei soorten fruit en bloemen die ‘never-nooit’ bij elkaar
zijn ontsproten, vormen de decoratie.
VORMEN

Het huis kent vele vierkante vormen: de ramen, de keuken, de
bank. Vandaar dat er ook ronde elementen zijn ingebracht.
De eettafel is ovaal, lampen, poef en klok zijn rond. Vanuit de
keuken kijk je door een grote glazen wand de hoge hal in met het
pronkstuk: de ronde stalen trap met de blankhouten zwevende
treden. Bram: “De maker vond het een nachtmerrie, maar was
uiteindelijk heel trots op het resultaat.” De meubels zijn voor
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Sassenheimseweg 76
5258 HL Berlicum (NB)
073-5031224
www.camperpuntvanherpen.nl

het grootste deel nieuw, aangevuld met wat oude stukken. “We hebben alles in een
paar sessies gekocht.” Want hoe vreemd het ook klinkt voor de bezoeker die de
harmonieuze inrichting op zich af laat komen, de beide heren hebben een hekel aan
shoppen. Van ‘hmm’ (Michel) tot ‘gruwelijk’ (Bram).
BOVENVERDIEPING

De houten balken ondersteunen het rieten dak en zijn zichtbaar gebleven. De
badkamer doet de adem even stokken. Voor het raam staat een grote uitgeholde
natuursteen als bad. Eenzelfde wastafel op een tropisch houten blad. “Alles uit
Indonesië”. Hardgroene tegels achter twee douches. Een schuifdeur scheidt de
badkamer van de slaapkamer. Tegenover het grote raam op het oosten staat het
bed. Het moet geweldig zijn om zo iedere morgen wakker te worden. “We slapen met
het raam open en horen ook ’s nachts van alles.” Dichtbij zit een broedende uil die
regelmatig van zich laat horen. En ook kikkers dragen hun luidruchtige steentje bij aan
de nachtelijke geluiden.
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Meer weten?
WWW.FYSIO073.NL

NU OOK
NEI THERAPIE &
REVALIDATIE
NA CORONA

Sassenheimseweg 58
5258 HL Berlicum (NB)

Fysio073 richt zich op algemene
fysiotherapie, manuele therapie, dry
needling en chronische fysiotherapie
waarbij kwaliteit, snel herstel en
persoonlijke aandacht belangrijke
kernwaarden zijn.

T: 073 503 61 84
E: info@fysio073.nl

Er is nog een tweede slaapkamer, maar de bewoners vinden
het zonde om daar een groot bed in te zetten. Het is tevens de
werkkamer van Bram die bij een uitvaartonderneming werkt en
veel vanuit huis regelt. “Voor eventuele gasten hebben we een
airluchtbed gekocht, snel op te zetten.” In deze kamer is ook de
kledingkast. “Alle vrouwen die hier komen, maken er een opmerking
over. Zo weinig kastruimte voor twee personen! Maar we hebben
echt niet meer nodig. Sporten doen we in onze korte broek en mijn
uniform hangt in Milaan,” zegt Michel. Hij is piloot en zijn standplaats
is Milaan. “Door corona wordt er veel minder gevlogen nu, dus ben
ik veel thuis.”
KLEINE BEDRIJVEN

Vanzelfsprekend is er duurzaam gebouwd. Er is een
bodemwarmtepomp en de negen zonnepanelen worden nog
uitgebreid. De ramen zijn van dubbel HR++ glas. Boven is overigens
zonwerend glas gebruikt om de ergste hitte buiten te houden.
Enorme langwerpige tegels leiden naar de voordeur. Dezelfde
tegels, maar een maatje kleiner, vormen een pad naar de kreek
die grenst aan de tuin. Daar is een zitkuil, zodat koelte gezocht
kan worden aan het water. Een groot, deels overdekt terras biedt
plek om in of uit de zon te zitten. De tuin wordt door een schutting
afgescheiden van de weg aan de voorkant. “We hebben alles laten
uitvoeren door kleine Brabantse bedrijven, veelal familiebedrijven.
Dat vonden we gewoon leuk om te doen.”
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Lieve klanten
EN TEAM VAN
DANGÉ
KAPPERS,

Na lang wikken en wegen heb ik een
grote stap genomen. Per eind mei ben ik
gestopt als eigenaresse van Dangé.
Het is tijd voor mij om een nieuwe weg in
te gaan.
22 Jaar geleden leerde ik alle kneepjes van ons mooie
vak in deze salon en op 25-jarige leeftijd mocht ik het

doen voor alledag maar

overnemen. Een hele verantwoordelijkheid maar met een

ook voor vele speciale momenten zoals bruiloften en

groot enthousiasme ging ik er samen met mijn fantastische

jubileumfeesten. Ik voel mij dankbaar en vereerd dat we

team voor. De formule, naam en reputatie hielden we hoog.

daar een klein deel van uit mochten maken.

Dangé bleef de kwaliteit leveren zoals mensen dit kenden.
Dit zal ook deze keer niet veranderen.

Ook mijn lieve, gezellige, enthousiaste, talentvolle en
gedreven team, waarvan ik een deel ook mocht opleiden,

Ik heb de salon toevertrouwd aan The Hair Hub, een bedrijf

wil ik heel hartelijk danken voor alle inzet, kwaliteit en

waar ik een goed gevoel bij heb met professionele en

samenwerking. We hebben lief en leed gedeeld en ik ga jullie

ervaren mensen. Behalve de naam en mijn vertrek verandert

enorm missen. Ik wens jullie veel plezier en succes in de

er nagenoeg niks. De uitstraling, onze mensen, de kwaliteit

nieuwe salon.

en het gevoel blijven precies zoals u van ons gewend bent.
Hopelijk gunt u The Hair Hub hetzelfde vertrouwen.

Het was mij een waar genoegen, veel dank en tot ziens in
een van onze mooie dorpen.

Aangezien het coronatijd is en ik niet iedereen meer kon
zien wil ik u heel hartelijk bedanken voor de vriendelijkheid,
gezelligheid, loyaliteit, goede gesprekken en het vertrouwen.
Met veel plezier hebben mijn team en ik uw haar mogen
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Lieve groet,
Wendy van de Rakt.

HET ATELIER

Het is wat het is
JAN HOEDEMAKERS

VAN POLITIEMAN EN TECHNISCH RECHERCHEUR TOT MANAGER SPECIALISTISCH FRAUDE-ONDERZOEK: DE
CARRIÈRE VAN JAN HOEDEMAKERS IN EEN NOTENDOP. KUNST WAS PARALLEL HIERAAN ZIJN HELE LEVEN
EEN RODE DRAAD. AL VAN KLEINS AF AAN TEKENDE JAN EN BLEEK HET EEN NUTTIGE UITLAATKLEP.
Tekst Minke van Lokven Foto’s Koen de Haas

Vooral in periodes van heftige werkgerelateerde

Enkele jaren geleden ontdekte hij Catawiki, een online

gebeurtenissen kon Jan al schilderend zijn rust vinden.

kunstveiling, en daar vinden ook kunstliefhebbers buiten

Zijn genre is altijd hetzelfde geweest: olieverfschilderijen.

Nederland zijn werk. “Door heel Europa hangt werk van mij.”

Stillevens, landschappen en interieurs in de stijl van de
Oude Meesters. Ongelofelijk realistische details en prachtige
lichtwerking.
Nu hij met pensioen is, schildert hij meer dan ooit. Iedere
dag zit hij in zijn lichte atelier aan het Mercuriusplein in
Berlicum. Gemiddeld werkt hij zo’n 80 tot 100 uur aan een
schilderij. Het vergt enorme focus. “Maar ik voel mezelf
geen kunstenaar. Dat heb ik nooit gevoeld. Die filosofische,
diepere betekenis die sommige kunstenaars in hun werk
leggen, is niet aan mij besteed. Ik maak er niet meer van dan
wat het is.”
Jan exposeerde met succes jarenlang op vele plekken. Ook
nu doet zijn werk het goed, maar dan voornamelijk online.
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KINDERDROOM

ZOEKEN NAAR
VROEGER
ONDER HET
MAAIVELD
Tekst Nieke van Broekhoven Foto’s Andrea Tibosch
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Of ze nou op reis samen met haar moeder
geschiedkundige plekken afstruint of
archeologische opgravingen bekijkt vanaf
de bank: Pien Goutziers (17) krijgt er altijd
tintelingen in haar handen van en wil
direct aan de slag. Ze moet helaas nog
wachten tot ze haar Gymnasium-diploma
behaald heeft maar mag vandaag al haar
vragen op gemeentelijk archeoloog Ronald
van Genabeek afvuren.

Nu er op Coudewater binnenkort een nieuw woongebied

“WAT IS DE LEUKSTE OPGRAVING DIE JE HEBT

wordt gecreëerd doet men er opgravingen naar

GEDAAN?”

historische nederzettingen en de bijbehorende

“Een van de leukste was een opgraving op het eiland

artefacten. Voor Pien een uitgelezen kans om hier eens

Mauritius in de Indische Oceaan. Vanuit een universiteit

rond te neuzen. Ze wil het liefste Egyptologie studeren

werd er onderzoek gedaan naar een Nederlands fort wat

aan de Leidse Universiteit en vervolgens onderzoek

daar had gestaan. Een tropisch eiland, witte stranden en

doen naar oude buitenlandse beschavingen zoals de

een fort opgraven, wat wil je nog meer?”

Azteken en de Maya’s.
“BEN JE VAAK BUITEN NEDERLAND GEWEEST?”
PIEN: “WAAROM BEN JE ARCHEOLOGIE GAAN

“Nee, ik weet toch het meeste over de Nederlandse

STUDEREN?”

archeologie. Daar is ook het meeste werk in te vinden.

Ronald: “Vroeger gingen we naar kastelen op vakantie

Mijn voorkeur is altijd uitgegaan naar de Middeleeuwen.

en oude dingen ontdekken. Sindsdien wil ik archeoloog

Want zeker in onze omgeving zijn er veel vondsten,

worden en heb ik die droom vastgehouden. Als 13-jarige

onderzoeken en links te leggen met geschreven

mocht ik nog meehelpen met opgravingen. Er waren

bronnen. Bijzonder is dat de geschreven bronnen vaak

altijd wel klusjes die gedaan moesten worden zoals

iets anders zeggen dan de archeologische bronnen.”

dingen schoonmaken. Dat was een goede leerschool
voordat mijn studie begon. Helaas mag dat nu niet meer
want alles is aan vergunningen en wetgeving gebonden.”
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Ook voor het
spuiten van
uw interieur!

Samen zorgen voor
de ogen van je kind
Nu en in de toekomst
Kom voor meer informatie over myopie
controle bij ons langs in de winkel

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

Mercuriusplein 23 • 5258 AX Berlicum • 073-503 3617 • gevers@gevers.nl • www.gevers.nl

ramen • vloeren • wanden
Hoogstraat 21 | 5258 BA Berlicum
T 073 503 1239 | F 073 503 1229

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

“IS HET DAN ‘T MOOISTE OM DE WAARHEID TE ACHTERHALEN?”

“Klopt, geschreven bronnen kwamen vooral van rijke adel en
kloosterlingen. Hoe de gewone mensen leefden interesseert
mij het meest en dat wordt teruggevonden in archeologische
bronnen, zoals een beerput, waarin alle afval gegooid werd.
Daaruit is op te maken hoe ze leefden en wat ze bijvoorbeeld
consumeerden.”
“EN WAT ZIJN DIE KLEINE TINNEN MANNETJES, DIE IK WELEENS
VIND?”

“Dat zijn pelgrimsinsignes, een soort souvenir die tevens diende
als beschermende talisman voor de tocht. Door goed te zoeken
met een metaaldetector vind je deze in de natte lagen waarin
alles goed bewaard blijft, want ze zijn heel fragiel.”
“WAT IS HET OUDSTE OBJECT WAT JE OOIT HEBT GEVONDEN?”

“Vuurstenen werktuigen van Neanderthalers van ongeveer
50.000 jaar oud. Deze vonden we op de plek van parkeergarage
Sint Jan in Den Bosch. Daar werd natuurlijk diep gegraven en
stuitten we op bewerkt vuursteen, messen en speerpunten uit
die tijd. Notabene vlakbij plekken waar vondsten werden gedaan
uit de Middeleeuwen.”
“WELKE VONDST VOND JE HET VETST?”

“Dat zijn er een paar. Een ervan was in een beerput van een
stadspaleis in Den Bosch. Daar vonden we een beker met een
wapenschild in scherven. Na het aan elkaar puzzelen bleek dit
speciaal ontworpen als bedankje voor huwelijksgasten. Heel
bijzonder want dit is echt persoonlijk verbonden aan twee
mensen van hoge adel.”
Pien en Ronald praten honderduit terwijl ze naar de opgravingen
buiten lopen. Ronald licht alles wat hij haar laat zien toe. Als
zich opnieuw een sneeuwbui aankondigt en iedereen zich naar
binnen haast, praten zij ongehinderd door over hun gedeelde
passie. Het weer is bijzaak. Nieuwsgierigheid en nauwkeurigheid
zijn volgens Ronald de meest nuttige eigenschappen voor een
archeoloog. Met dat eerste zit het sowieso al goed.
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Tekst Marlie van Zoggel foto’s Teis Albers

JONGEREN MET INVLOED
de lokale politiek snakt ernaar
De lokale politiek kampt met een imagoprobleem. Zelfs de presidentsverkiezingen
in Amerika worden in menig huiskamer met meer belangstelling gevolgd dan de
ontwikkelingen op het gemeentehuis in Gestel. Terwijl je juist dáár het verschil kan
maken. Wil de wethouder van morgen nu opstaan?
74 I bami

JOEP MEIJS (1990),
adviseur arbeidsomstandigheden
bij een adviesbureau. Viel in
2019 vier maanden in als
gemeenteraadslid en zit
sinds 2020 namens de PPA
in de gemeenteraad.

Of het nou gaat om een nieuwe sporthal of het tekort aan betaalbare woningen, de jongere generatie
heeft best een mening over welke lokale problemen zij zouden aanpakken, als ze het voor het zeggen
hadden. Toch zijn er maar weinig die daadwerkelijk de handschoen oppakken en actief worden in de
lokale politiek. Sterker nog, wie wat foto’s opzoekt van colleges uit willekeurige gemeenten komt al snel
tot de conclusie: heb je er één gezien, heb je ze eigenlijk allemaal gezien. Burgemeesters, wethouders,
maar ook raadsleden zijn anno 2021 nog altijd hoofdzakelijk autochtone mannen van vijftig of ouder. Al
zijn er natuurlijk uitzonderingen. Peter Raaijmakers bijvoorbeeld. De Gestelse wethouder is met zijn 24
jaar de jongste wethouder van het land.
Hoe het komt dat maar weinig mensen zich geroepen voelen om de lokale politiek in te gaan?
Joep Meijs (30) heeft wel een idee. Hij is samen met Roos Vogels (14) en Amber van Druenen (29)
aangeschoven voor een gesprek over de toekomst van de lokale politiek.

‘ZO BEN IK ER EIGENLIJK LANGZAAM INGEROLD’
Joep is, na een korte invalperiode in 2019, sinds 2020 actief als raadslid. Hij had er eigenlijk nooit
zo over nagedacht om de politiek in te gaan, tot hij tijdens een bezoek aan de braderie op het
Mercuriusplein gevraagd werd een vragenlijst in te vullen over de woningproblematiek in het dorp. Net
een onderwerp waar hij best een mening over heeft, dus stemde hij in. Niet veel later werd hij gebeld of
hij niet ook eens in de politiek zijn verhaal wilde doen. “Zo ben ik er eigenlijk langzaam ingerold”, vertelt
hij.
Dat er niet meer jongeren in zijn fractie zitten wijt hij aan het ‘stoffige imago’ van de lokale politiek en
het feit dat veel mensen niet weten wat het precies inhoudt. Dat is overigens geen verwijt, want zelf had
hij tot die bewuste braderie ook geen idee.
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Een kind is onbevangen, speels en nieuwsgierig. Elke keer als een kind zich verwondert,
leert het nieuwe dingen op een unieke manier.
Daarom geven wij kinderen bij het Berenhuis
de ruimte om zichzelf op een speelse en veilige
manier te ontwikkelen. Door hen de ruimte te
geven om te ontdekken.

KINDEROPVANG - PEUTEROPVANG
(SPORT) BSO - VAKANTIEOPVANG
FLEXIBELE OPVANG

Ontdek en
verwonder...

Je bent van harte welkom op onze
locaties in Berlicum, Middelrode,
Sint-Michielsgestel, Gemonde of Esch.
Schuurkerkpad 33 Berlicum

I

073 503 3302

I

info@berenhuis.nl

WWW.BERENHUIS.NL

VOORKEURSSTEMMEN

Inmiddels kan hij piekfijn uitleggen dat raadsleden de inwoners van
de gemeente vertegenwoordigen op het gemeentehuis. En dat je
als raadslid mede bepaalt welke beslissingen er worden gemaakt
en dat je controleert of de burgemeester en wethouders die
plannen een beetje goed uitvoeren. Wat daar zo leuk aan is? Joep:
“Dat je invloed kan uitoefenen. We klagen allemaal wel eens over
dingen waar we tegenaan lopen, maar als raadslid kan ik ze ook
proberen op te lossen.”
Amber knikt bevestigend. Sporthal De Run is zo’n onderwerp
voor haar. Als fanatiek volleybalster hoopte ze jarenlang dat
de gedateerde gymzaal vernieuwd of verbouwd zou worden.
Inmiddels is ze gestopt met volleyballen, maar de sporthal staat er
nog steeds. “Ik laat het onderwerp niet los hoor”, zegt ze lachend.
“Maar ik weet inmiddels wel dat niet alles wat je wil, ook meteen
uitgevoerd kan worden.”
Amber kreeg het politieke besef van huis uit mee. Haar vader, Bert
van Druenen, is eveneens politiek actief. En waar haar moeder
en broertjes zelden opkeken als haar vader aan tafel over een
politieke kwestie begon, discussieerde Amber vrolijk mee. Toen
ze 21 was sloot ze zich aan bij de PPA en kwam op plek tien van
de verkiezingslijst. Een onverkiesbare plek, zo dacht ze, en dat
was prima, want de ambitie om direct in de raad te komen had ze

AMBER VAN DRUENEN (1992)
Werkt als rayonmanager bij een sociaal ontwikkelbedrijf
in de schoonmaakbranche en is sinds 2018 raadslid voor
de PPA.

niet. “Ik kwam pas net kijken, had helemaal geen kaas van politiek
gegeten”. Maar de stemmers dachten daar anders over, want met
twee stemmen boven de voorkeursstemmengrens veroverde ze in
2018 direct een plekje in de Raad.

‘WE WORDEN DOOR DE
OUDE GARDE ECHT EEN BEETJE
OP EEN VOETSTUK GEZET’
OP EEN VOETSTUK

Op de vraag of het moeilijk is om je als jongere staande te houden
tussen al die ervaren collega’s, zijn beiden resoluut. “Helemaal niet,
ik heb me altijd gehoord gevoeld”, zegt Amber. “Iedereen vindt die
overdracht op een nieuwe generatie belangrijk, dus we worden
door de oude garde echt een beetje op een voetstuk gezet.”
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WATER
GAS
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR
Meer informatie?
Neem gerust contact op!
06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com
Berlicum

OP WEG NAAR ONS

VIJFDE EEUWFEEST
NOG 474 JAAR TE GAAN AGRI BOUWMARKT

Terughoudender reageren ze wanneer we vervolgens hun

Ze leerde er veel van en denkt met plezier terug aan alle

politieke ambities polsen. Het wethouder- en burgemeesterschap

activiteiten die ze organiseerde. Maar een vervolg? Neuh, dat

is altijd een beroep met aanzien geweest. En dat is het nog

trekt niet zo. Welke richting ze wél op wil weet ze overigens

steeds wel, maar waar het takenpakket van het college de

ook nog niet, maar studeren op een plek ver buiten Berlicum

afgelopen jaren groter en complexer werd, groeide het aanzien

klinkt aantrekkelijk.

niet navenant mee. Het salaris ook niet trouwens. Wethouder
Mathijssen zei het zelf in een interview in de vorige BaMi: “Vind

Een overstap naar de landelijke politiek zien de drie ook niet

maar eens iemand ‘gek genoeg’ om er nog aan te beginnen.”

direct zitten. Amber: “Nee joh, dat is een heel andere dynamiek.
Als raadslid heb je rechtstreeks contact met de mensen waar je

Toch is de complexiteit van de functie niet de belangrijkste reden

het voor doet, dat maakt het juist zo leuk. Bovendien is het ook

voor de aarzeling: de ambities liggen op dit moment gewoon

wel fijn om resultaat te zien. En lokaal duren processen soms al

elders. Zowel Joep als Amber combineert het raadslidschap met

lang, maar landelijk duurt alles nog veel langer.”

een fulltime baan, waar ze nog graag verder in willen groeien.
AMBITIES

Ook Roos Vogels, voormalig kinderburgemeester, ziet zichzelf in

‘JE KRIJGT OP HET GEMEENTEHUIS
ALLE RUIMTE OM JE TE ONTWIKKELEN’

de toekomst nog niet met een ambtsketting om lopen. Integendeel.
Dat jaar als kinderburgemeester was geweldig, vertelt ze.

Hebben ze tot slot nog een advies voor jongeren die na hun
enthousiaste betoog overwegen om ook de politiek in te gaan?

ROOS VOGELS (2006),
werd in 2017 gekozen tot kinderburgemeester
van de gemeente Gestel.

Joep: “Ja, vooral doen”, zegt Joep. “De jeugd heeft de toekomst en
je krijgt op het gemeentehuis alle ruimte om je te ontwikkelen.
Dus baat het niet, dan schaadt het niet.”
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Kleinschalige kinderopvang met de hoogste kwaliteit!

Zoete lieve Gerritje is een kleinschalig kinderdagverblijf gevestigd in Rosmalen en
Den Dungen. Wij bieden dagelijks opvang aan groepjes van maximaal 10 kinderen
van 0 - 4 jaar. Tevens bieden wij dagelijks 2 flexibele plaatsen per groep per dag aan.
De plaatsen zijn dus niet structureel gevuld en dat biedt veel flexibiliteit en extra
opvangmogelijkheden. De kinderen worden dagelijks begeleid door onze
oermoeders, hierdoor kunnen wij een extra hoge kwaliteit en continuïteit waarborgen.
Voor extra uitdaging bieden wij peuteropvang aan. Wij vinden het belangrijk dat
ieder kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Dat is alleen mogelijk als er veel
individuele aandacht per kind is. Uw kind komt hier terecht in een huiselijk, rustige en
pedagogisch verantwoorde omgeving.

ADVERTORIAL

De gouden handen
van
PIET WERST

Van alle afwerkingsmaterialen is beton ciré ongetwijfeld het veelzijdigst. Wanden, vloeren,
tafelbladen, trappen: alles wordt er mooier van. Bovendien zijn de variatiemogelijkheden
in kleur en smeerbeeld zowat oneindig. ‘Dit product gaat heel groot worden,’ wist Piet
Werst van De Werkplaats Rosmalen meteen. Met ruim twintig jaar bouwervaring kan
deze allround vakman het weten.
tekst Edwin Timmers foto Edith Verhoeven

Speciaal voor dit artikel werkt Piet in zijn woonkamer een wand met beton ciré af. Het goedje in de emmer ruikt naar latex en lijkt op
hele fijne stucspecie. “Het heeft een basis van kunsthars en natuurrubbers en laat zich bijzonder prettig verwerken”, zegt hij. “Ik durf
er alles mee te maken, van aanrechtbladen tot douchevloeren, zowel binnen als buiten. Het kan op bijna elke ondergrond – zelfs
over tegelvloeren en betegelde wanden – en het is slijtvast, watervast en gemakkelijk in onderhoud. Daarbij is het een zeer fraaie
sfeerbepaler.” Hij sluit de emmer: tijd voor koffie.
MEEDENKEN MET DE KLANT

Zijn kennismaking met beton ciré jaren geleden klinkt als liefde op het eerste gezicht. Dankzij de vele toepassingsmogelijkheden
en de gunstige eigenschappen was hij meteen verkocht. Zo sterk zelfs dat hij zich momenteel geheel toelegt op dit veelzijdige
afwerkingsmateriaal. Klanten hebben baat bij zijn ruime en brede bouwervaring, ze roemen zijn gouden handen. Hij knikt bescheiden:
“Ik houd van het creatieve aspect van het vak, het meedenken, het komen met oplossingen.”
PERSOONLIJKE BENADERING

Bij de tweede kop koffie in zijn zonnige tuin vertelt Piet over de vele mooie klussen, steeds vaker ook in Berlicum en Middelrode. “Elke
klus levert minstens drie nieuwe op,” zegt hij trots. Zelf wijt hij dat aan de schitterende eigenschappen van beton ciré, maar beslist
speelt zijn persoonlijke benadering hierin ook een rol. “Voordat ik een werk aanneem, ga ik bij de mensen langs om hen te vertellen
wat ze kunnen verwachten.” De beste start voor een sfeervol afgewerkte woning.
De Werkplaats Rosmalen | 06-38779706 | info@dewerkplaatsrosmalen.nl | www.betoncirerosmalen.nl
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GESPOT

Hoek Werstkant
Koolhof
vrijdag 23 april - 19.15 uur
Tekst Jochen Schoofs Foto Andrea Tibosch

Op een omheind stukje weiland, op de hoek van de Werstkant
en de Koolhof, rennen drie schapen in het rond. Voor hen uit
rent Anne-Mé van Toor (11). Ze laat de schapen springen over
balken als waren het paarden.
“Elk weekend maak ik een ander parcours voor de schapen”,
vertelt Anne-Mé. “En dan iedere dag oefenen.” Aan het eind
van de week kennen de schapen het parcours uit hun hoofd.
Vorig jaar hebben zij en haar broers Fabian en Casper de
schapen gekregen. Het waren lammetjes van een week oud
die door hun moeder waren verstoten.
“We moesten ze elke anderhalf uur met de fles kleine beetjes
melk geven”, legt Anne-Mé uit. Dat betekende ook dat ze
iedere ochtend vroeg moest opstaan maar dat vond ze niet
erg: “Ik wilde heel graag bij ze zijn.” Ze roept de schapen
bij zich die onmiddellijk naar haar toe komen gelopen. Ze
82 I bami

heeft een beker met brokjes in haar hand. Daar doen de
schapen alles voor. Ze stelt ze aan ons voor. Schaap Lolli is de
grappenmaker van het stel en Lizzy kan heel goed kunstjes.
Lillie kan net als Lizzy rechtop staan, maar net iets minder
lang.
Toen de schapen nog lammetjes waren, was Lillie een keer los
in de tuin. Toen ze de schuur binnenliep, legden we daar een
hark op de grond waar ze overheen sprong. Anne-Mé zag dat
en is ze sindsdien gaan trainen.
“Het zijn echte circusschapen geworden”, zegt ze. Ze weet alles
van de schapen: “Het zijn Maasduinerschapen. Dat kun je zien
aan hun hoofd. Dat is langer dan bij andere schapen. En ze
hoeven niet geschoren te worden, omdat ze zelf verharen.”
Na de training mogen de schapen uitrusten. Ze eten van het
hooi dat ligt in hun ‘Bèèèh and Breakfast’.

12,joaranruis
5

Achter ’t F

In de maand september op
iedere vrijdagavond feestelijk
aanschuiven.
Tevens wordt per 1 september Achter ’t
Fornuis in een nieuw koksjasje gestoken.
Ga naar www.achter-het-fornuis.nl en blijf
op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

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

info@achter-het-fornuis.nl I

www.achter-het-fornuis.nl

