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natuurgebied?

RYAN VAN JACK
VAN ALBERT:

DRIE GENERATIES
VAN UDEN
DIE NACHT IN
IRAK VERANDERDE
ALLES

‘Ik werd meteen
verliefd op
die bouwval’

Gesnoerde monden,
sprekende ogen
bami I 1

Meer weten?
WWW.FYSIO073.NL

NU OOK
NEI THERAPIE &
REVALIDATIE
NA CORONA

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

Sassenheimseweg 58
5258 HL Berlicum (NB)

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

Verpleging of verzorging nodig?

j collegga’s
Mijn
en ik staan
graag voor u
klaar!

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

ONTZORG JE NABESTAANDE
Bart Jan van de Veerdonk | producer, zoon

NALATENSCHAP
Niet iets waar ondernemers
altijd tijdig bij stilstaan. Toch
is het van groot belang
het op orde te brengen.
Het geeft ondernemers én
nabestaanden rust wanneer
het gewoon geregeld is.
Neem samen die stap en
regel het nalatenschap bij
Financieel Werk.
Meer informatie
W ﬁnancieelwerk.nl/nalatenschap
M info@ﬁnancieelwerk.nl

ONDERNEEM JIJ!?
Jan van de Veerdonk | directeur, vader

ONDERNEEM NU SAMEN | ONTZORG VOOR LATER

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

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

HET FIETSENHOK

Het fietsenhok is een neutrale plek waar je met een beetje
geluk ongestoord je verliefdheid middels een kus kunt
bewijzen. Het fietsenhok is de naam van de nieuwe rubriek die
de rubriek ZoetZuur vervangt. Het thema blijft de liefde. Elke
editie gaan een aantal klasgenoten samen in gesprek over de
liefdes in hun klas op de basisschool. Wie was op wie en wat
is daarvan geworden? Dat soort vragen. Op pagina 10 vertelt
groep 8 van de Norbertusschool over hun liefdesverkenningen
in 1992. Kussen in het fietsenhok was niet nodig. Daar hadden
ze een dans voor.

PODIUMBEEST

Wat is het ergste dat een optredend muzikant kan overkomen?
Vals zingen? Als drummer een ander nummer inzetten dan de
zanger? In de file staan als de rest van de band op het podium
op je staat te wachten? Allemaal vervelend, maar volgens
podiumbeest Coen Blokx niet het ergste. Niet meer mogen of
kunnen optreden als gevolg van een lockdown, dat was toch
wel het ergste wat hij op muzikaal gebied had meegemaakt. Hij
is dan ook o zo blij dat het weer kan. Op pagina 56 zie je hem
samen met Nadim helemaal los gaan.

CARRIÈRESWITCH?

Voor een foto bij een advertorial in deze editie was een
pasfoto-figurant nodig. Jochen was de pineut, aldus fotograaf
Claartje. Jochen schrijft voor de BaMi en bouwde de nieuwe
BaMi-website. Een man in vele markten thuis. Hij voelde zich
dan ook niet de pineut. Wel gaf hij toe nog niet veel ervaring
te hebben. “Ik ben pas net fotomodel”, reageerde hij. Of deze
eerste keer naar meer smaakt, daarover liet hij zich niet uit.

4 I bami

BaMi-fotograaf
Koen de Haas houdt hoofd
koel in zwartbont gezelschap.

KOOKPUNT

Kookpunt, een nieuwe rubriek op smaak gebracht met
ongezouten meningen. Stel er komt een motorcrossbaan in
het konijnenbos. Je ziet dat niet zitten, sterker nog, je bereikt je
kookpunt, stoom komt uit je oren. De nieuwe rubriek wordt de
plek waar jij je punt kunt maken over wat je aan de kook (niet
coke) brengt. Ja, we gaan naar jullie mening vragen. Maar wees
gerust, dat doen we op onverwachte momenten. Voor deze
editie overvielen we een aantal recreanten in het Aa-dal met
een prikkelende stelling. Nieuwsgierig? Blader dan snel door
naar pagina 63.

WEERBESTENDIGE VARKENS

Er staan (nog) geen huizen aan de Kerkuilhage in Berlicum,
wel wonen er al varkens. Ze hebben het er naar hun zin. Wie
denkt dat alle varkens roze zijn, heeft het mis. De varkens
van de Kerkuilhage zijn niet roze. Volgens een website zijn
ze bovendien weerbestendig. Een goeie eigenschap voor
dieren die het grootste deel van de dag buiten spelen. Een
stel buurtbewoners timmerde een hok voor de dieren en
plaatste een hek om een deel van een braakliggend perceel.
Enige tijd geleden spraken we met een van die buurtbewoners.
Varkenswijs gingen we naar huis. Prachtige beesten, daarover
waren we het eens. Ga er maar eens kijken. Ze zijn altijd thuis.

AL HET GOEDE KOMT IN DRIEËN

En nog een nieuwe rubriek: D’n Dieje van D’n Dieje. Een
rubriek waarin we om de tafel gaan met families die al drie
generaties lang in Berlicum of Middelrode wonen. Letterlijk
een familierubriek dus. Een snelle inventarisatie leerde ons dat
BaMi veel honkvaste families telt. Dat kietelde ons. Wat bindt
de familieleden, zowel onderling als aan het dorp? Wat droeg
de eerdere generatie over op de huidige? Dit en meer willen we
weten. Op pagina 48 schuiven we aan bij de familie Van Uden
met opa Albert als boegbeeld.

ONDER VUUR IN IRAK

Als marechaussee zag Berlicummer Emiel Jansen veel van de
wereld. In Irak ging het mis. Hij schreef er in samenwerking met
Jim de Koning een boek over. ‘Onder Vuur’ ligt per oktober in de
boekhandel. Op pagina20 vertelt hij bijzonder openhartig over
de avond die zijn leven voorgoed veranderde én over zijn maat
Jeroen, die daar het leven liet.

Op pagina 2 0
in deze BaMi.
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TOETJE VOORAF

Terugblikken op en uitkijken naar

COLUMN

Sam Bal liet de avondklok links liggen

HET FIETSENHOK VAN 1992

Groep 8 van de Norbertusschool blikt terug

Nieuw

HET BAMI-BORD

Een nieuwe blikvanger op het plein

* op de cover Cor Swanenberg
foto door Teis A lbers

VETERAAN EMIEL JANSEN
Over die ene avond in Irak

UIT BEELD

Bij Heemkundekring ‘De Plaets’ gaat niets verloren

CLUBKE

Bij Uvco ‘71 slaat de sfeer nooit om

IMPORT & EXPORT

Ik kan hier m’n eigen rare bokkensprongen maken

MONDKAPJE VOOR

Maar de ogen bleven spreken

D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

Ryan van Jack van Albert van Uden

Nieuw

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

KINDERDROOM

In de drumbunker word je een ander mens

MIJN NAAM IS

De appel valt niet ver Van den Boom

KOOKPUNT

Aa-dal: natuurgebied of recreatieplek?

Nieuw

LEKKER DAN

Taart maakt alles beter

BINNENBLIEKEN

Het huis met de rode luiken

GESPOT

Kabouter David weet het mooi te vertellen

48

dat Viermakelaars

dverteerders op de

MAKELAARS in de
maak van de

ertentie. Maandag
go, NVM logo en

in de advertentie.
over.

Woont u ook in het
mooiste huis van
Balkum of Mirroi?
Dan wilt u vast weten
wat uw woning waard is.

Wonen, leven en genieten in het “BAMI gebied” wordt
steeds populairder. Dat merken wij elke keer weer.
Eén van onze NVM makelaars vertelt u graag, in een helder
en vrijblijvend gesprek, wat uw woning in de huidige markt
waard is.
Viermakelaars | Rosmalen

Vier het Verschil

T 073 – 522 44 44

E rosmalen@viermakelaars.nl

COLOFON
BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners van
Balkum en Mirroi. Het wordt vier keer per jaar huis aan huis
verspreid en is ook te lezen op www.bami-magazine.nl. Niets
uit dit blad mag worden overgenomen zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de makers. Aan deze uitgave kun je
geen rechten ontlenen.
BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen
AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Teis Albers, Jurre van Breugel, Nieke van Broekhoven,
Anouk Dalessi, Leon van Dinther, Nanneke van Drunen,
Annette Francois, Erwin Frunt, Koen de Haas, Stan de Haas,
Claartje ten Have, Minke van Lokven, Guido Mutsaars,
Hedvig Niehoff, Jochen Schoofs, Andrea Tibosch, Edwin Timmers,
Ardienne Verhoeven, Edith Verhoeven, Yvonne Wesling,
Marlie van Zoggel
Ideeën of opmerkingen zijn welkom!
Mail ze naar redactie@bami-magazine.nl of deel ze op Facebook.
HOOFDREDACTEUR
Stan de Haas
REDACTIEASSISTENT
Leonie Wijgergangs
ONTWERP EN OPMAAK
Anouk van Cauter (art direction), Teis Albers, Ilke Mathijssen,
Anouk Dalessi

Parkeerbeheer

Elke avond moet ik er even uit, maar ik heb geen
hond. Nu is dat geen probleem meer en eigenlijk was
het dat tijdens de avondklok ook niet. Ik bedacht een
hondennaam en besloot die te gaan gebruiken, mocht
een handhaver me aanhouden. Zou die diender me
willen bekeuren, dan zou ik keihard ‘Doerak’ roepen,
de naam van mijn fictieve hond. Een empathische
handhaver begrijpt op zo’n moment dat mijn hond de
avondwandeling misbruikt om de hort op te gaan – zo
zijn echte honden nu eenmaal. In koor zouden we
‘Doerak’ roepen. Maar ik kwam geen handhaver tegen,
de hele lange lockdown niet. Dit handhavingsvacuüm
had me overmoedig gemaakt. In Den Bosch bezocht ik
vrienden tot ruim na de avondklok. Prachtavond, vond
ook mijn vrouw. Goed en wel op de fiets… ach, u begrijpt,
tweemaal 95 euro armer. Den Bosch handhaaft wel.
Later begreep ik dat gemeente Sint-Michielsgestel extra
handhaving in Den Bosch inkoopt, mocht dat nodig zijn.
Dat doen ze natuurlijk niet; het geld daarvoor steken ze
liever in een nieuwe sporthal.

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
BAMI MAGAZINE
Mercuriusplein 80, 5258 AW Berlicum
www.bami-magazine.nl

Ome Marinus was een wijs man – God hebbe zijn ziel (al
zal Hem die zwaar vallen). “Een flinke hand haver maakt
zelfs een springpaard mak”, zei hij te pas en te onpas.
Hij woonde in Emmeloord en kon niet begrijpen dat
hier in Berlicum en Middelrode iedereen zelfs zonder
straffe handhaving braaf is. Mijn buurman toonde
me vandaag zijn nieuwe parkeerschijf. Binnenkort is
dat ding nodig op het Mercuriusplein. Het stond in
de krant, dus het is waar. Gek dat mensen dergelijke
berichtgeving serieus nemen. Ik durf te vertrouwen op
het handhavingsvacuüm.

Sam Bal
bami I 9

FIETSENHOK

Slowen met je

HAND IN DE KONTZAK
HET FIETSENHOK VAN 1992 – NORBERTUSSCHOOL BERLICUM
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Ze waren al een hechte klas toen ze in 1992 met zijn allen in groep 8 zaten. Samen trokken ze
er veel op uit. Al waren er ook enkele klasgenoten die wat buiten de boot vielen. Speciaal voor
BaMi werd er in no time een reünie georganiseerd. Vijfentwintig van de zesendertig leerlingen
waren hierbij aanwezig. Een gezellige avond waar veel herinneringen werden opgehaald en
oude liefdes nog eens besproken werden.
Tekst Annette Francois en Erwin Frunt Foto’s Anouk Dalessi

ONSCHULDIGE STELLETJES

KORTE TELEFOONGESPREKKEN

Al in de kleuterschooltijd ontstonden er onschuldige stelletjes.

Er kon in die tijd sowieso wel meer dan nu, vinden veel

Ruud en Sanne, Geert en Yvonne en Kristel en Jan. Aanvankelijk

klasgenoten als ze aan die tijd terugdenken. Social media

speelden ze alleen met elkaar, later was het ‘aan’. De meisjes

lijken hiervan de grote schuldige. De jeugd van nu is hier veel

fietsten langs de huizen van Geert en Ruud –Jan woonde te

mee bezig en wordt voor van alles gewaarschuwd. De mobiele

ver weg – en dan maar roepen en lachen. Ze trokken veel

telefoon van tegenwoordig maakt sommige dingen ook wel weer

met elkaar op en als ze gingen zwemmen bij Vinkeloord was

makkelijker. Ruud: “Als wij vroeger belden met de vaste telefoon

iedereen welkom om mee te gaan. De overige kinderen waren

mochten we blij zijn als pa en ma niet naast het vriendinnetje

wel eens stiekem jaloers op deze ‘verkeringen’. Ook in de klas

zaten. Dan was je gauw uitgepraat.”

waren de stelletjes duidelijk aanwezig al werden ze door de
meesters en juffen vaak tactisch ver uit elkaar gezet.
LEGENDARISCHE FUIVEN

In groep 8 was het ineens over met deze ‘superlange relaties’
volgens Kristel. Dit was de tijd van de fuiven. De jongens

“DE FUIVEN BESTONDEN UIT VIER
INGREDIËNTEN: EEN DONKERE KAMER,
DISCOMUZIEK, CHIPS EN FRIS”

vonden het daar vooral spannend om met een populair meisje
te dansen. Deze fuiven waren legendarisch en bestonden uit
zo’n vier ingrediënten; een donkere kamer, discomuziek, chips
en fris. In het begin van de avond stonden de jongens aan
de ene kant en de meiden aan de andere kant van de kamer.
De haren van de meiden volop in de haarlak wat zorgde voor
mooie kuiven. Het dansen heette toen ‘slowen’. Sommige
meiden, Yvonne en Sanne bijvoorbeeld, waren op die leeftijd
langer dan hun partner en hingen bij het slowen vooral
voorover om toch een beetje contact te maken.
Wat later op de avond durfden de jongens hun hand in de
kontzak van hun partner te plaatsen. Iets wat je tegenwoordig
op die leeftijd toch niet meer ziet gebeuren.
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LINKSACHTER OP DE JONGENSZAAL

Eind groep 7 gingen alle verkeringen tegelijk uit. De een volgde
de ander. In die tijd kende de hele klas het kusjesspel. In een
kring zitten en dan kusjes – op de wang! – doorgeven. Begin
groep 8 barstten de hormonen los. Bij de een meer dan bij de
ander. Vooral Geert, Ruud en Rik bouwden een brede ervaring
op met zoenen en knuffelen. Het hoogtepunt hiervan was wel
het schoolkamp op de Bedafse Bergen als afsluiting van de
basisschooltijd. Er was een jongens- en een meisjeszaal. Het
hoekje linksachter op de jongenszaal was een donker trefpunt.
Spannend! Floris: “Bijna iedereen had wel een liefje. Er ging veel
langs je heen. Sommige jongens waren gewoon ook lekker met
andere dingen bezig, veel met voetballen.”

“BIJNA IEDEREEN HAD WEL EEN LIEFJE”
HECHTE VRIENDSCHAPPEN

Opvallend veel kinderen uit de klas van toen zien elkaar nog

Bas en Erwin. Naast school ook met elkaar verbonden door het

zeer regelmatig en wonen ook in Berlicum of vlak daarbuiten.

voetballen. Op school en buiten schooltijd waren ze altijd bij

Ruud en Geert zijn bijvoorbeeld nog goede vrienden en ook Jan

elkaar te vinden. De laatste drie zijn nog steeds goed bevriend

en Rolf zijn nu goed bevriend al waren ze dat in groep 8 nog

en wonen allen in Berlicum. Floris proeft het Berlicumse

niet. Een ander hecht groepje uit die tijd vormden Floris, Joris,

basisschoolleven nog iedere dag als leerkracht van De Parel.
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Marcel Verhagen

EEN VRUCHTBARE RELATIE

Een andere relatie die na schooltijd ontstond was wel een hele

Leve de emancipatie! Op school hadden ze nog geen

innige: Harold en Tamara. Ze ontmoetten elkaar bij Lunenburg

bijzondere interesse in elkaar en of het nu aan het dappere

op 16, 17-jarige leeftijd weer. In de bus was geen plaats meer

initiatief van Tamara heeft gelegen, of de goede bijles van

voor Harold. Tamara stond haar plaats af en ging vervolgens

Harold zal altijd een mysterie blijven. Maar ze wonen inmiddels

op zijn schoot zitten. Maar zo snel als vroeger was de verkering

samen en hebben drie kindjes. In mei volgend jaar (na 23 jaar)

geen feit. Harold ging Tamara wiskundebijles geven en Tamara

gaan ze trouwen (jawel, een huwelijksaanzoek op de knie).

schreef hem vervolgens een brief waarin ze vroeg of hij
verkering wilde.

“IN GROEP 8 WAS HET
INEENS OVER MET AL DIE
‘SUPERLANGE’ RELATIES”

Zoals iedere groep 8 waaierde ook deze klas uit over
verschillende middelbare scholen. Diverse mensen bleven
elkaar zien en de vriendschappen werden alleen maar
hechter. De laatste reünie was in 2002 bij Café Frappant.
Destijds is er nog een leuk filmpje gemaakt in de oude
Norbertusschool die inmiddels gesloopt is. De huidige
reünie bij de Witte Zwaan smaakte zeker naar meer.
Nieuwe liefdes zullen er niet snel meer ontstaan maar
het is wel een klasje om verliefd op te worden.
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STUDIO IR

www.voets-grafiland.nl

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

stuur deze advertentie uiterlijk 10 oktober in een enveloppe naar
onder de inzenders verloten we een boormachine

ADVERTORIAL

PASFOTO OF PORTRET, BIJ BOXIMAGES
GAAN ZE VOOR DAT ENE BEELD

Wie de fotostudio van BOXimages binnenloopt, ziet meteen hoe weldadig het daglicht binnenvalt.
Aan de muren hangen nationaal en internationaal bekroonde portretten. ‘Kinderen kijken hun ogen
uit wanneer ze binnenkomen’, vertelt fotograaf Frank van Boxtel. ‘Alsof ze in een museum zijn.’
tekst Jochen Schoofs foto Claartje ten Have

Frank heeft de studio zelf ontworpen. Hij wijst naar de grote glazen pui die volledig

FRANK WIL EMOTIES WEERGEVEN

verduisterd kan worden: “Ik speel graag met licht bij het maken van foto’s.” De zon

Frank is een allround fotograaf. Je kunt

schijnt en door de witte muren lijkt de ruimte nog ruimer en lichter. De sfeer in de

bij hem terecht voor productfotografie

studio is relaxed en Frank laat ons direct op ons gemak voelen.

en bedrijfsfotografie. Maar ook
bruidsreportages doet hij graag. “Ik doe

ONTSPANNEN PASFOTO’S

eigenlijk alles”, stelt hij. Het liefst zet hij

Voor veel mensen is het maken van pasfoto’s erg spannend. Bij Box Images kun

mensen op de foto en wil hij emoties

je foto’s laten maken in een normale sfeer. In een ruime fotostudio en niet ergens

weergeven. “Ik wil die foto maken. Dat

weggestopt in een hoekje. “Ik vind het ‘t leukste als ik mensen blij kan maken met

ene beeld vangen. Die drang heb ik

hun foto”, zegt Frank. Hij geeft de aandacht die nodig is: “Een baby van twee weken of

steeds.” Het geeft hem voldoening als er

een kind met beperking laten zich niet dwingen. Dan neem ik daar echt de tijd voor.”

weer een mooie plaat is gemaakt en de

Ambtenaren bij de gemeente verwijzen mensen regelmatig door naar BOXimages

opdrachtgever enthousiast is.

omdat ze weten dat het dan goed komt. “En vanuit Berlicum ligt het op de route naar
het gemeentehuis”, voegt hij eraan toe. Ondanks de coronarestricties voor fotografie
maakt Frank er altijd iets moois van: “Mensen willen vaak zelfs een grotere afdruk.”

Box Images I Heesterveld 53 Sint-Michielsgestel I 06 83 36 32 32 I www.boximages.nl
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BAMI BORD OP HET

Mercuriusplein

BaMi is er voor Balkum en Mirroi. BaMi is ván Balkum en Mirroi.
Daarom zijn wij ook zo blij met een digitaal BaMi Bord op het nieuwe
Mercuriusplein. Zo kunnen we alle inwoners van heel Balkum en Mirroi
met elkaar verbinden, want dat hoort bij onze missie.
Het BaMi Bord is een digitaal dubbelzijdig bord met aan twee zijden veel verschillende
BaMi-informatie. Denk aan BaMi-nieuws, familieberichten, gemeentenieuws, een
evenementenkalender en nog veel meer leuke BaMi-info.

BRANDEND NIEUWS

Allerhande nieuwtjes uit BaMi-magazine, maar ook
van de Balkumse Beer, de gemeente en andere
bronnen. Hapklaar op je bordje.

TOETJE

Artikelen uit BaMi-magazine. Blader op het BaMibord door het archief van het magazine en bekijk
de prachtige foto’s levensgroot. Opnieuw en
opnieuw genieten dus.

OUDE KOEK?

De geschiedenis van Balkum en Mirroi, thematisch
in beeld gebracht. Noem het ouwe koek, maar nog
steeds om van te smullen.

SAMEN DELEN

Familieberichtjes, jubilea, overlijdens, buren die
elkaar feliciteren, complimentjes en pluimen. De
kers op de taart. Wil je iets kwijt?
Mail naar bamibord@bami-magazine.nl
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WAT SCHAFT DE POT?

Een kalender van evenementen. Wie speelt waar?
Wat is er te doen? Je ziet het op het BaMi-bord, wel
zo praktisch.

ROEPT U MAAR

Ideeën? Wensen? Tips? Via het BaMi-bord komen
ze bij ons terecht en kunnen we de inwoners van
BaMi er mee verblijden.
bamibord@bami-magazine.nl

HELPENDE HAND

Dorpsgenoten helpen dorpsgenoten: gezocht,
gratis af te halen, aangeboden, gevraagd of ruilen?
Mail naar bamibord@bami-magazine.nl

VEREENDE KRACHTEN

BaMi wordt gemaakt door vrijwilligers en mogelijk
gemaakt door sponsoren. Ook zij kunnen een
plekje op het BaMi-bord krijgen.

BETAALD DOOR BAMI

Het bord is geheel betaald door Stichting Magazine
Berlicum. Deels uit een surplus van de BaMi Bingo,
deels uit de Rabo Clubactie, deels uit bijna 8 jaar
BaMi.
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WAT ALS EEN ROUTINEKLUS
IN IRAK BEGON, LIEP UIT IN

een nachtmerrie

Het leek een rustige avond in Irak. Maar opeens werden de Jeeps waarin toenmalig marechaussee
Emiel Jansen en zijn collega’s rondreden onder vuur genomen. Hij neemt ons mee terug naar die
bewuste avond en vertelt over de enorme impact ervan op zijn leven.
20 I bami

Zaterdag 14 augustus 2004. Een kleine colonne voertuigen nadert ’s avonds
de stad Ar Rumaythah, gelegen in centraal Irak. Aan boord van de drie jeeps
bevinden zich zes Nederlandse marechaussees en een tolk van de luchtmacht.
Ze zijn op weg om een schietincident te onderzoeken, waar Nederlandse
militairen bij betrokken waren. Een routineklus voor de 30-jarige Berlicumse
wachtmeester en tweevoudig Bosnië-veteraan Emiel Jansen, die ondertussen
alweer zes weken in Irak zit.
Tekst Jurre van Breugel Foto’s Koen de Haas

Ar Rumaythah geldt als een van de veiligere regio’s van Irak, maar ook
hier is de spanning in de afgelopen weken gestegen. Vanavond is daar
niks van te merken. De stad bruist van het leven: Mensen roken een
waterpijpje of zitten gezellig op het terras.
Op locatie aangekomen gaat de Koninklijke Marechaussee aan het werk.

‘HET LEEK WEL ALSOF DE AUTO
VOL LAG MET GRONDTOLLEN
EN VOETZOEKERS DIE ALLE
KANTEN OP SPRONGEN’

Emiel en twee collega’s beveiligen de straat terwijl de rest een getuige
gaat ondervragen. Tijdens het interview kan Emiel niet veel meer doen
dan ijsberen en de straat in de gaten houden. Dat gaat niet op voor
zijn collega en vriend Jeroen Severs. Die had zich last-minute vrijwillig
aangemeld en stond nu al een balletje te trappen met de lokale jeugd.
De zakjes Haribo, gekregen van zijn vriendin in Nederland, maakten de
wachtmeester een bijzonder populaire figuur. Emiel ziet het grinnikend
toe. Zelf had hij nog net twee zakjes Haribo weg kunnen snaaien. Die
moesten er de volgende dag maar met Jeroen afgesport worden.
Even later krijgen ze het signaal dat ze terug naar de basis kunnen. Om
tijd te besparen wordt gekozen om door het centrum van Ar Rumaythah
te rijden. Het is gezellig in de stad en de bespaarde tijd kan goed gebruikt
worden om een terrasje te pakken, zo redeneert Emiel. Op het moment
dat hij naar de portofoon reikt barst om hen heen de hel los.
Uit het niks worden de jeeps doorzeefd met kogels. “Het leek wel alsof de
auto vol lag met grondtollen en voetzoekers die alle kanten op sprongen”,
herinnert Emiel zich. “We wisten niet wat ons overkwam”. Tientallen droge
knallen en de lichtsporen van munitie vliegen door de straat. Het wordt
de marechaussees snel duidelijk: ze zijn in een hinderlaag gelopen.
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GROOT
ASSORTIMENT
NAJAARSBLOEIERS
heide - vaste planten
heesters - potgrond - bemesting
en nog veel meer!
maandag t/m zaterdag
geopend! (09.00 - 17.00 uur)

Loofaert 61, 5258 SN Berlicum 073-5031443
info@groencentrumberlicum.nl www.groencentrumberlicum.nl

De bestuurders nemen geen risico en slaan direct, volgens protocol,
op de vlucht. Ze vliegen plankgas door de donkere stad tot de banden
letterlijk van de velgen vallen en men simpelweg niet meer verder kan.
De marechaussees brengen het er niet veel beter af dan hun materiaal:
Emiel’s chauffeur en groepscommandant zakt bloedend op het stuur in
elkaar. Hij is in zijn been en zij geraakt, maar kan provisorisch worden
opgelapt. Dan braakt de portofoon loodzware woorden uit: Jeroen is
dodelijk getroffen en is niet meer te redden. Binnen een paar seconden
staat Emiel naast zijn vriend en ziet hij dat hij inderdaad niks meer
voor hem kan doen. Tijd om daarbij stil te staan is er echter niet: hij zit
midden in een gevechtssituatie en de militaire training neemt het van
de emoties over. Alles raakt in een stroomversnelling. De locatie wordt
met getrokken wapens beveiligd en het commandocentrum wordt
van de situatie op de hoogte gesteld. Laatstgenoemde gaat meteen in
crisisberaad en besluit een Quick Response Force (QRF), bestaande uit
ambulances en militairen, te sturen om de marechaussees te ontzetten.
Vervolgens wordt er een Black Hole ingesteld dat alle communicatie naar
de pers en het thuisfront verhindert. Een kwartier na het vertrek van de
QRF wordt er zelfs al een tweede, grotere, QRF uitgezonden.

‘ZELFS VANAF DE DAKEN EN VANUIT HET
POLITIEBUREAU WERD GESCHOTEN’
Het vergaat al deze hulptroepen echter niet beter dan Emiel en zijn
collega’s. Zodra ze Ar Rumaythah naderen worden de voertuigen fel
onder vuur genomen. “Het maakte niet uit of ze links of rechts afsloegen,
overal lagen ze onder vuur”, herinnert Emiel zich. “Zelfs vanaf de daken en
vanuit het politiebureau werd geschoten.” Ondanks de bijzonder intense
gevechten (één van de voertuigen wordt zelfs opgeblazen) bereiken de
QRF’s toch de marechaussees. Omdat de opgeroepen pantservoertuigen
geen kans zien om Ar Rumaythah te bereiken worden de marechaussees
door Amerikaanse gevechtshelikopters naar de basis geëscorteerd.
Eenmaal op de basis aangekomen is de nachtmerrie nóg niet voorbij.
Het kampement wordt bestookt met mortieren waardoor de mannen
noodgedwongen de nacht in de bunker door moeten brengen. De
volgende ochtend brengen Emiel en zijn collega’s het stoffelijk overschot
van Jeroen naar de Nederlandse hoofdbasis Camp Smitty. Van daar wordt
het naar Nederland overgebracht.
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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.

“We wilden op dat moment zelf niet terug naar Nederland, we wilden de missie

was, harder geworden. In de weken die

natuurlijk gewoon afmaken”, geeft Emiel aan. Ook nu nog, zo’n zeventien jaar

volgen krijgt Emiel last van nachtmerries en

na het overlijden van Jeroen, staan alle gebeurtenissen van die nacht hem

stemmingswisselingen. Ook ontwikkelt hij

nog helder voor de geest. “We wilden in eerste instantie zelfs niet terug voor

een kort lontje en raakt hij het ritme in zijn

de uitvaart, want wellicht dat onze familie ons dan niet meer terug zou laten

leven kwijt.

keren naar Irak. Of misschien zouden we dan zelf niet meer terug willen keren.”
Uiteindelijk komen Emiel en zijn collega’s op verzoek van de familie Severs tóch

“Ik had nergens meer zin in en als ik

naar Nederland om de uitvaart bij te wonen. “De rest van de missie hebben we

thuiskwam van mijn avonddienst trok ik

daar in Irak wel met een andere blik gezeten hoor. In plaats van vriendelijkheid

een biertje open en bleef ik tot diep in de

heerste er nu wantrouwen en we waren nog scherper dan voorheen”, geeft

nacht wakker. Gewoon om de nachtmerries

Emiel toe. “Het onschuldige was voor ons wel van de missie af.”

te ontwijken.” Emiel beseft op dat moment
dat zijn levensstijl niet gezond is en neemt
contact op met de psycholoog die hem in Irak

‘HET ONSCHULDIGE WAS VOOR ONS WEL
VAN DE MISSIE AF’

ook bijstond. Diens advies om EMDR-therapie
te gaan volgen neemt Emiel ter harte. “Dat
traject was wel heel pittig hoor!”, geeft Emiel
toe. De therapie had gelukkig wel succes. De
nachtmerries verdwenen (grotendeels) en

In november 2004 werd de missie afgerond en zette Emiel weer voet op

Emiel voelde zich beter in z’n vel.

Nederlandse bodem. Hij ging andermaal als marechaussee op Schiphol aan
de slag; het leven ging immers gewoon door. Gaandeweg merkte Emiel dat

Zo ging er tien jaar voorbij. Al die jaren

hij zichzelf niet meer was. “Op een gegeven moment wilde ik in m’n eentje

gleden Emiels gedachten vaak af naar zijn

zes man aanvliegen. Toen kreeg ik van de politie de keuze: ‘Met hen, of met

maat Jeroen en die ene avond in augustus

m’n vrienden mee’. Die keuze was voor Emiel snel gemaakt. “Ik dacht: ‘Wat is

2004. Maar ook kwam er langzaam een

er aan de hand? Zo ben ik niet!’” Ook zijn vrienden zeiden dat hij veranderd

andere gedachte in hem naar boven: zou hij
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“Ik n

Wijkverpleegkundige Marjo Terlouw:
“Ik kijk altijd naar het onderliggende verhaal.
Alleen als je je inleeft in de ander, kun je het verschil
maken en echt iets betekenen. En dus moet je de tijd
nemen voor een goed gesprek en je ogen de kost
geven. Tja, en dan loopt een bezoek wel eens uit.
Ik noem mezelf wel eens de altijd-laat-zuster.
Ik zie dat als een eretitel.”

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

nog geschikt zijn als militair? Emiel hakte de knoop door, stapte
naar zijn leidinggevende en gaf aan graag op de eerste de beste
uitzending mee te gaan. Zodoende vertrok hij in 2014 naar Mali.
“Sommigen verklaarden me voor gek! Maar dat was ik niet, ik
was militair!”, geeft Emiel lachend toe. Het bleek een juiste keuze
te zijn. “Het ging hartstikke goed in Mali. Ik had er echt een
supertijd.”.

‘WE MOETEN BINNEN DEFENSIE AF
VAN DE MACHOCULTUUR’
Eenmaal terug uit Mali ging Emiel weer aan de slag op Schiphol.
Het duurde niet lang voordat de nachtmerries terugkeerden. “Er
gebeurden in een tijdspanne van nog geen drie maanden een
aantal heftige zaken op m’n werk”, legt Emiel uit. “Zo was er een
jongen uit Afrika die als verstekeling in het landingsgestel van
een vliegtuig verstopt zat. Hij was helaas overleden. Ook was er
een jonge meid die zelfmoord pleegde door van vijfhoog naar
beneden te springen. Daarnaast raakte er een collega van me
zwaargewond in een ongeval en kwam een ander plotseling te
overlijden. Het zien van al dat zware lichamelijke letsel, en het

feit dat er opnieuw collega’s bij betrokken waren, triggerde iets
in me waardoor de nachtmerries en de stemmingswisselingen
terugkeerden.”
Opnieuw ondergaat Emiel EMDR-therapie en ditmaal komt
daar de diagnose PTSS uit. Gelukkig slaat de EMDR weer aan
en verdwijnen de nachtmerries en de stemmingswisselingen
weer. “Die therapie heeft mijn leven echt weer stabiel
gekregen”, voegt Emiel toe. “Hoewel ik nog steeds flink
prikkelbaar kan worden. Dat gebeurt meestal als ik het druk
heb op mijn werk en bouwt zich dan langzaam op. Het liefst ga
ik dan even fietsen of hardlopen om m’n hoofd leeg te maken.”

‘SOMMIGEN VERKLAARDEN ME
VOOR GEK’
bami I 27

‘OMDAT IK WIL DAT JEROEN SEVERS
NOOIT VERGETEN WORDT’
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De meeste mensen om hem heen weten van zijn PTSS-

het grote publiek te delen schreef hij in samenwerking met

diagnose. Hij is er zelf erg open over. “Kort na de diagnose

Jim de Koning het boek: ‘Onder Vuur’. “Gewoon”, licht hij toe,

heb ik besloten om mijn team, een mannetje of 90, een mail

“opdat Jeroen nooit vergeten wordt.”

te sturen met mijn verhaal en de diagnose PTSS. Daar kreeg
ik veel positieve reacties op. Een aantal collega’s hebben

Het boek verschijnt in oktober en is al te bestellen bij

later een soortgelijk verhaal uit de doeken gedaan. Dat is een

Mieke Wijgergangs.

goede ontwikkeling. We moeten binnen defensie af van de
machocultuur en het stigma dat stoere mannen niet huilen en
geen gevoelens mogen tonen. Dat werkt simpelweg niet.”
Om (oud)-collega’s te stimuleren ook naar buiten te treden
over PTSS en dit onderling bespreekbaar te maken heeft Emiel
met een aantal collega’s een supportgroep opgezet: Blue
Support. “De eerste meetings waren een groot succes”, geeft
Emiel glunderend toe. “We gaan met een paar man de natuur
in en geven iedereen de kans om zich voor te stellen en hun
verhaal te doen. Sommige kerels waren al in tranen voordat ze
zich voor konden stellen.”
Tegenover collega’s naar buiten treden over PTSS is mooi,
maar daar stopt het nog niet voor Emiel. Om zijn ervaringen in
Irak, de PTSS én de vriendschap met zijn maat Jeroen ook met
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ramen • vloeren • wanden
Hoogstraat 21 | 5258 BA Berlicum
T 073 503 1239 | F 073 503 1229

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

ADVERTORIAL

‘T KÖLLEKE BESTAAT

tien jaar!

Sindy van Houtum koos tien jaar geleden voor een kleinschalig kinderdagverblijf. ‘Ik wil de kindjes
het huiskamergevoel meegeven en ze hier ‘thuis’ laten komen.’ Zij nam daarvoor afscheid van een
grote organisatie en richtte ‘t Kölleke op dat zich nestelde in een gedeelte van de Moerkoal. ‘Op deze
manier bezig zijn is mijn passie.’
tekst Annette François foto Guido Mutsaars

Ze kent al haar pupilletjes van haver tot gort en dat geldt ook voor haar medewerkers.

BUITEN

“We hebben een vast team van vier personen en de kinderen zien dus altijd dezelfde

Als het enigszins kan, trekt de hele groep

gezichten. De groepen tellen maximaal tien kinderen en er is veel persoonlijke

naar buiten. Er is een grote betegelde

aandacht.” Ouders kunnen aankloppen voor de dagopvang van 0 tot 4 jaar, de

speelplaats – “Iedereen leert hier fietsen”

peuteropvang van 2 tot 4 jaar en de BSO voor oudere kinderen. Sindy: “Met het laatste

– maar ook de wijde omgeving wordt

zijn we begonnen omdat kinderen hier terug wilden komen toen ze op de basisschool

intensief verkend. Het weiland in de

zaten. Ze waren gehecht aan ons.”

buurt, Seldensate, de Konijnenbosjes:
keuze genoeg. Op dit moment staan de

UK EN PUK

kinderen met hesjes aan te trappelen

Bij de peuters wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Uk en Puk’. Door middel van

om naar speeltuin het Kwekkeltje te

pop Puk maken de kleintjes kennis met de dagelijkse dingen in de voor hen wondere

gaan. Kirsti Bertrums, moeder van vier

wereld. De begeleidsters signaleren zo op verschillende terreinen waar ieder kind

en klant van het eerste uur, draagt haar

behoefte aan heeft en spelen daarop in. Trots zegt Sindy: “We zijn hier echt goed in

kinderen net over. ”Het is hier knus, heel

geworden.”

vertrouwd en fijn kleinschalig met goed
oudercontact”, zegt ze. Sindy straalt.
Kinderdagverblijf ‘t Kölleke | Driezeeg 20 Middelrode | 06 52 61 74 79 | info@kdvkolleke.nl
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UITBEELD

Bewaren & Sparen

Om het heden te begrijpen, moet je het verleden kennen. Dit geldt natuurlijk ook voor ons dorp.
Zonder het roerige verleden hadden Berlicum en Middelrode er nooit uitgezien zoals ze er nu
uitzien. Om dit verleden vast te leggen en te bewaren voor de toekomst zijn er in ons dorp twee
heemkundekringen actief. Bij Heemkundekring De Plaets is men al meer dan vijftig jaar bezig om
zowel het verre verleden als recente gebeurtenissen nauwkeurig vast te leggen.
tekst Heemkundekring De Plaets & Erwin Frunt foto’s Heemkundekring De Plaets
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TRAKTEREN OP EEN PORTIE GESCHIEDENIS

In iedere uitgave van BaMi worden we verwend met een
interessante portie plaatselijke geschiedenis. Dit hebben
we voornamelijk te danken aan de vrijwilligers van de
heemkundekring.
Zij houden zich onder andere bezig met archeologie om zo
de bodem te onderzoeken voordat er bijvoorbeeld huizen
worden geplaatst. Een andere groep houdt zich bezig met het
digitaliseren van oude foto’s. Inmiddels zijn er al meer dan
5.000 oude foto’s gratis te vinden op de beeldenbank.
Ook schrijven ze boeken over de geschiedenis van ons dorp
en stellen ze lespakketten samen voor scholen. Verder maken
ze nieuwe foto’s voor later en verzamelen ze bidprentjes voor
het nageslacht. Via lezingen en presentaties kun je meer te
weten komen over ons dorp toen en nu.
LETTERLIJK EEN VERZAMELOBJECT

De meest recente publicatie is ontstaan uit een nauwe

bijbehorende oude en nieuwe foto’s. Na maanden van

samenwerking met Jumbo supermarkt Berlicum. Het historisch

voorbereiding is er nu dan een prachtig boek en kunnen de

boek, waarvoor je nu plaatjes kunt sparen bij de Jumbo, is

inwoners van BaMi beginnen met het sparen van hun lokale

daarvan het resultaat. De vrijwilligers van de heemkundekring

geschiedenis.

schreven de teksten en leverden de
Het boek zal middels een leuke activiteit op scholen worden
gepromoot. Met hetzelfde doel wordt in het bejaardenhuis
een middag georganiseerd. Dit alles in samenwerking met de
Jumbo supermarkt.
Na de verzamelperiode wordt een ruilmiddag georganiseerd,
waar iedereen dubbele plaatjes kan ruilen tegen ontbrekende
plaatjes. Hierover zal via www.deplaets.nl en in de Brug nadere
informatie volgen.
Mocht je het trouwens leuk vinden om als vrijwilliger bij
heemkundekring de Plaets aan de slag te gaan, laat dan
even een berichtje achter via www.deplaets.nl
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Meer informatie?
Neem gerust contact op!
06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com
Berlicum

HEMA Berlicum
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!
LAAT DE HERFST MAAR KOMEN

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

CLUBKE

tekst Hedvig Niehoff foto Yvonne Wesling

‘AL VIJFTIG JAAR GEWOON

reuze gezellig’

Het begon in een garage waar door ruimtegebrek de een mocht aanvallen en de ander moest
verdedigen. Bij tafeltennisclub UVCO`71, oftewel ‘Uit Vrienden Club Ontstaan’, speelden op
het hoogtepunt tachtig leden. Nu zijn dat er minder, maar gezellig is het nog steeds.
Voorzitter Henk van der Pas en secretaris Mieke van Boxtel
zitten vol verhalen over het ontstaan van de tafeltennisclub
in 1971. Ze hebben op veel plekken in Berlicum getraind.
“We begonnen in het oude parochiehuis, wat nu Den
Durpsherd is. De tafels werden voor elke training het
podium op en af getild. Na de sloop van het parochiehuis in
1989 trokken we in bij de scouts. Altijd gezellig daar.”
De club stond in de omgeving bekend om de gezelligheid
tijdens competitie en toernooien. Heel verdienstelijk won
de club een aantal keren de ‘Zilveren Tafel’. In 2019 moest
er wederom worden uitgekeken naar nieuwe huisvesting.
“Tibosch Keukens aan de Milrooijseweg bood uitkomst met

een fantastische ruimte waar we elke maandag trainen.
Daar zijn we heel blij mee.”
Corona heeft ook bij UVCO`71 het verenigingsleven
stilgelegd, maar nu trainen ze weer. In vijftig jaar is het
ledental gestaag teruggelopen. “Toch hebben we nog steeds
leden tussen de 26 en 73 jaar en iedereen met een beetje
balgevoel mag komen kijken en is welkom. Mochten we
uiteindelijk te klein worden dan gaan we moeiteloos over
in een kaartclubje”, zegt Henk van der Pas met een grote
glimlach. “Met af en toe een rollatorrace”, voegt Mieke
lachend toe. Typisch UVCO: positief en altijd plezier met
elkaar!

bami I 35

IMPORT
VAN KRAAKPAND TOT
ZORGBOERDERIJ

&

Boer word je niet zomaar. Zorgverlener ook niet. Zorgboerderij Molenhoek van
Jochem en Anika lijkt het resultaat en een geweldige combinatie van jarenlange
ervaring in de zorg, een passie voor het buitenleven en de moed een grote stap te
zetten. ‘En dat is ook wel zo. Maar de échte aanleiding is heftiger.’
Tekst Minke van Lokven Foto’s Leon van Dinther

Jochem Tissen kreeg in 2005 namelijk teelbalkanker en in

Kwetsbaarheid en werken met psychiatrische en verstandelijk

2008 kwam het terug. “Dat bracht een hoop verandering

beperkte cliënten met een TBS-maatregel gaan absoluut niet

teweeg, zowel in mijn carrière als in mijn privéleven. Ik werd

samen. Ik móest dat wereldje uit.”

afhankelijk van medicatie die ik op zeer gezette tijden moest
innemen.” Jochem werd grotendeels arbeidsongeschikt voor

KNOOP IN DE MAAG

zijn toenmalige werk in de verstandelijk gehandicaptenzorg,

Na een lange zoektocht vond Jochem een baan als manager van

psychiatrie en TBS. “Het werk dat ik deed vergde een soort

een zorgboerderij in Haarsteeg. Daar kon hij op vaste dagen en

schild, een pantser. Ik kon me niet laten raken door alles

tijden werken en waren de omstandigheden minder heftig. “Het

dat ik op mijn werk meemaakte. Het waren soms echt heel

bleek de perfecte werkplek. Ik heb er ontzettend veel geleerd,

extreme dingen, de stoelen vlogen je om de oren. Door mijn

vooral over het leiden en laten groeien van een bedrijf en het

ziekte en medicatie verloor ik mijn pantser. Ik werd kwetsbaar.

zorgdragen voor de deelnemers in combinatie met de dieren. Ik
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& EXPORT

VOLUIT LEVEN MET DEMENTIE

De van origine Balkumse René van der Leest doet er samen met zijn vrouw
Yvonne alles aan om ouderen met dementie voluit te laten leven. In Nijkerk
en Putten runnen zij het Zorgerf Buiten-Verblijf. René: ‘Ik heb wel meer dingen
bedacht in m’n leven. Maar je maakt maar zelden mee dat alles klopt. Dat is nu
toevallig gelukt.’
Tekst Minke van Lokven Foto’s Stan de Haas

Als je niet weet dat je op een zorglocatie bent, zou je denken

specialist. Zijn vrouw Yvonne werkte als specialist in de

dat je door een vakantiepark loopt. Zorgerf Buiten-Verblijf is

psychiatrische zorg in Utrecht. Ze kregen twee kinderen en

een oase van rust én gezelligheid. Een leefgemeenschap waar

bouwden een leven op in Amersfoort. Maar op een bepaald

ouderen, omringd door prachtige natuur, dieren en gezellige

moment was het stel de grote stad beu. “Yvonne en ik hebben

woonhofjes alles uit hun oude dag kunnen halen.

altijd de intentie gehad om op latere leeftijd weer ‘buiten’ te
wonen. Daar ligt toch ons hart.”

STAD OF PLATTELAND

René bracht een groot gedeelte van zijn jeugd door op de

Het gezin verhuisde daarom twaalf jaar geleden naar het

boerderij van zijn opa en oma in Berlicum. Hij was 18 jaar

platteland in Nijkerk. Vanuit daar reisden ze dagelijks naar hun

toen hij richting de Randstad vertrok. Daar werkte hij als

werk. Maar dat begon te knagen. De natuur, de rust en de fijne

groepstherapeut vanuit zijn opleiding tot verpleegkundig

woonplek die ze nu eindelijk hadden werd overdag helemaal

Lees verder op pagina 39
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0413-29 34 35

WWW.DA-NOTARISSEN.NL

IMPORT

EXPORT

heb daar mijn passie ontdekt voor de zorgboerderijwereld.” Hij

niet gebruikt. Wat als ze daar toch een bestemming voor

werkte vijf jaar in Haarsteeg, maar door de steeds verdergaande

konden creëren?

commercialisering van de zorgboerderij en de groei van 5 naar
21 deelnemers per dag kreeg hij een knoop in zijn maag. Met

ZORG OP EIGEN ERF

wederzijds goedvinden is hij in 2017 gestopt om samen met zijn

Vanuit die vraag ontstond het idee om dagbesteding voor

vrouw een eigen zorgboerderij te beginnen.

ouderen met dementie in te richten. Zorgorganisaties hadden
hier ook wel oren naar. Naarmate René en Yvonne meer en

‘EIGEN BAAS ZIJN IS TOCH
WEL LEKKER’

meer hun visie neerzetten, voelden ze dat ze te betrokken
waren geraakt om zelf geen rol te gaan spelen in het geheel.
Vanuit hun expertise en passie namen ze daarom de dagelijkse
leiding en groeiden ze al snel van acht naar 35 mensen per dag.

DE PERFECTE PLEK

Eind 2014 opende het stel een tweede zorglocatie in Putten.

Ze vonden een locatie in Middelrode: een voormalig kraakpand

Daar breidden ze hun dagbesteding uit met 24-uurszorg. Er

aan de rand van het landgoed van Kasteel Heeswijk. “We zagen

kwamen drie hofjes met woonruimte voor zestien mensen

dat het te huur was, maar het was totaal vervallen en om het

per groep. “Ons concept spreekt veel mensen aan. Het

hele terrein stonden dranghekken. Het was één grote zooi. De

buitenleven doet de mensen zo goed.” In samenwerking met

rentmeester wilde het zo snel mogelijk weer bewoond hebben,

een promovendus van de universiteit van Maastricht wordt er

uit angst dat de krakers terug kwamen.” Het was een enorm

zelfs onderzoek gedaan naar het effect van het soort zorg dat

project, maar het voelde voor hen als de perfecte plek. “Anika

Yvonne en René bieden voor ouderen met dementie.

komt uit Eerde en ik kom uit ’s-Hertogenbosch. Middelrode ligt
er precies tussenin!” Het stel stroopte de mouwen op, herstelde

BALKUM

de boerderij en is nog altijd blij met die keuze. De plek straalt

René en Yvonne reizen nog geregeld af naar het zuiden om

rust uit. “Ik ben weer teruggegaan naar het kleinschalige, naar

familie en vrienden te bezoeken. René: “Balkum blijft een

de focus op het ontwikkelen van mijn deelnemers, zodat ze ook

speciale plek. Ik heb er tot m’n dertigste ook altijd nog carnaval

buiten de boerderij aan het werk kunnen. En eigen baas zijn

gevierd.” Maar hun leven is nu in Nijkerk. “Ik kan hier mijn passie

is toch wel lekker. Ik kan m’n eigen fouten maken, m’n eigen

voor paardenfokken uitleven en Yvonne kan haar passie voor

risico’s nemen en m’n eigen rare bokkensprongen maken.”

zorg en wetenschap hier helemaal kwijt.”

Bel voor een afspraak of maak deze online!
Hoogstraat 42 - Berlicum - 073 503 5070
W W W. I L S E S H A I R S T U D I O . N L

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.

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

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

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

Gesnoerde
mond,
sprekende ogen

Wat was en bleef het bizar: al die mensen met een mondkapje. Het halve gezicht bedekt, alleen ogen die ons als
vanouds aankeken. Ogen schijnen de spiegels van de ziel te zijn, maar is dat ook zo? Herkenden we iedereen,
konden we elkaar een beetje ‘lezen’? Vervloekten we dat vervelende ding, raakten we eraan gewend of gebruikten
we het kapje om ons imago een accentje te geven? Met een aantal dorpsgenoten kijken we terug.
Tekst Annette François Foto’s Teis Albers

COR SWANENBERG (79), gepensioneerd leraar, schrijver in verschillende talen waaronder het Brabantse dialect, toont hier zijn

sjieke mondkapje. “Ik draag de titel ‘Brabants Hoeder’ en kreeg dit van de Provincie. Voor alledag had ik zo’n lichtblauwe van
het Kruidvat.” Hij werd met beide mondkapjes herkend, maar vergiste zich zelf vaak bij anderen. De opluchting was groot toen
het kapje in de la kon blijven, maar hij zag ook enkele voordelen. “Als het erg koud was, zette ik het op de fiets soms op en dat
scheelde echt. En wij grapten wel eens dat het sommige mensen de mond snoerde, wat even goed uitkwam.”
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Een lach niet te zien achter een mondkapje? MICHEL TOBERGTE (37) bewijst het tegendeel. Werkzaam bij een bedrijf dat
mondkapjes produceert, heeft hij er nu ook alle reden toe. “Vorig voorjaar was er een enorm tekort en van de vroege ochtend
tot de late avond was ik ermee bezig. Toen het heel nijpend was, drukte dat zwaar.” Hij droeg altijd een professioneel FFP2masker, maar durft nu het standaardmodel op als een kapje vereist wordt. “Hopelijk komt de verplichting niet terug. Maar ter
geruststelling: we hebben er nu genoeg!”

42 I bami
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“Wij snapten de noodzaak van het mondkapje wel, al was het vaak moeilijk,” zegt RAGNAR VAN COLLIE (18). De student van
het SintLucas in Boxtel ging het afgelopen jaar eenmaal per week naar school mét mondkapje, maar ook daarbuiten hield hij
zich aan het voorschrift. En dat gold ook voor zijn vrienden en medestudenten. Hij had ze in allerlei kleuren, maar roze vindt
hij gewoon de mooiste kleur en daarmee gaat hij op de foto. “Wel ervaar ik dat we wat verder van elkaar zijn komen te staan.
Emoties kon je moeilijker tonen.”
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NIRMA VAN WELIE (33) toog meteen naar de winkel om leuke mondkapjes te kopen, toen ze voorgeschreven werden. “Ik dacht:

laat ik maar een paar mooie aanschaffen en koos er vijf uit.” Toch droeg ze deze niet zo heel vaak. De zwemlessen die zij geeft,
stopten een tijd en in het kinderdagverblijf liet ze haar gezicht onbedekt. “Kleine kindjes moeten gezichtsuitdrukkingen zien en
het besmettingsgevaar was niet zo heel groot. Wij kozen daar allemaal voor, al moesten de ouders wel buiten blijven.” Ze was
ontzettend blij toen het niet meer hoefde. “Ik vond ze warm en onprettig.”
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Nog meer complimenten over haar ogen dan in normale tijden kreeg LIEKE QUIRIJNS (49). “Het is een familietrekje van mijn
vaderskant. Mijn vader, zussen, neven en nichten, wij hebben allemaal van die heel blauwe, naar men zegt, mooie ogen. En met
een kapje vallen ze extra op. Iedere week zei er iemand wel wat over.” Ze vond de periode niet erg vervelend. In haar werk als
verpleegkundige en assistent in de OK van een kliniek was ze aan het dragen van een mondkapje gewend. “En het is wonderlijk
hoe snel zoiets ingesleten raakt. Al is het natuurlijk fijn dat het niet meer hoeft.”

bami I 45

ADVERTORIAL

‘WE HEBBEN NU MEER

aanbod, sfeer en beleving’

Op naar de nieuwe winkel van Lunenburg in Nuland. Die is flink groter geworden, dus we zijn benieuwd.
Gelukkig blijken de aandacht en service gebleven en krijg je daar nu veel meer aanbod, sfeer en beleving bij.
Tekst Marc Nelissen Foto Edith Verhoeven

“Ik koop hier alles”, bekent mijn BaMi-collega. “Dat moet van mijn

groter assortiment keuken-inbouwapparatuur en alle mooie

moeder”, zegt ze lachend. En zo is het met mij precies zo. Als je

smart-home-producten en ict die je in werking kunt zien.

de nieuwe winkel binnenkomt, tref je de bekende gezichten. Op
de rug van hun shirts staat: ‘Ik bén de Lunenburg-service’. En als

DE BESTE PRIJS EN SERVICE

we de verrassende, moderne winkel inkijken, lezen we: “Koop je

“In de wereld van grote ketens en webshops kunnen wij onszelf

apparaat bij de man die het ook repareren kan”.

als regionaal familiebedrijf goed handhaven. Wij verkopen alleen
producten waar we achter staan en je weet zeker dat je altijd

WINKELBELEVENIS

de beste prijs betaalt. Dat slaat aan bij particulieren, maar ook

Oprichter Peter Lunenburg was van oorsprong Miele-monteur.

bij steeds meer zakelijke klanten. Want voor hen is service heel

Hij was het vertrouwde gezicht bij de mensen thuis: om

belangrijk en de Lunenburg-service krijg je er bij ons standaard

vakkundig te repareren, of om een nieuw apparaat te adviseren.

bij.”

Intussen runnen Peters zoons het bedrijf, maar exact die service
biedt Lunenburg nog steeds.

Voor ons is de nieuwe Lunenburg-winkel in Nuland zeker
een bezoekje waard. Want je kijkt er je ogen uit. En de rode

Als je de nieuwe zaak ‘winkel’ noemt, doe je hem eigenlijk

zuil met witgoedapparaten bij de ingang? “Die is een soort

tekort. Het is haast een belevenis, zo lonken de TV’s en audio-

eerbetoon aan onze historie. Aan hoe het allemaal begon.

installaties, het witgoed, de koffie- en keukenmachines, een veel

Want zo werkt het hier nog steeds.”

Lunenburg Nuland | Rijksweg 69 | Nuland | 073 532 23 32 | www.lunenburg.nu
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‘ZO BONT ALS OPA EN ONS
PA HET MAAKTEN…’

‘Gij bent er zeker ene van Van Uden,’ wordt er vaak gezegd tegen Ryan van
Uden (30), lid van de derde generatie van deze familie. ‘En daar ben ik trots op.
Ons opa heeft hier wat neergezet, ons pap is ermee verder gegaan en nu ben
ik er ook zelf mee bezig. Trots op de naam Van Uden? Jazeker.’ Albert, Jack en
Ryan: drie generaties, bekend in het sociale leven en ze hebben ook nog eens
hetzelfde métier. In ieder dorp wandelen zulke families de jaren door. Wat
dragen ze aan elkaar over? Wat zijn de verschillen?
Tekst Annette François Foto’s Stan de Haas

Het begon in Berlicum met Albert van Uden die startte in

Op alles wat er op de markt kwam, sprongen we in.” Dezelfde

de smederij van zijn schoonvader. Naast het beslaan van

handelsgeest kenmerkte zijn nageslacht. Jack (59): “Ik weet

paardenhoeven zag hij wel brood in het handelen in van alles

niet beter, liep als kleuter en kind tussen de huisraad en

en nog wat. We schrijven 1960. “Als ik vier paarden van ijzers

groeide zo in de winkel.” En ook Ryan (30) vindt het heerlijk

had voorzien, moest ik een half uur op de grond liggen om

vernieuwingen te bedenken en vorm te geven. In 1990

mijn lijf recht te trekken”, vertelt hij. “In de verkoop hadden

vertrokken ze naar het huidige pand aan de Kerkwijk en

we landbouwmachientjes, kleine wasmachines, gashaarden.

sloten ze zich bij de keten Blokker aan.
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CARNAVAL EN KERMIS

De rode draad die door het leven van alle drie loopt, is
meteen een vrolijke. Ze zijn levensgenieters en grijpen alle
gelegenheden aan. “Vroeger was er niet zoveel vermaak,”
vertelt Albert. “We kenden alleen Carnaval en de Kermis, daar
spaarden we een heel jaar voor en dan gingen we echt los.
De winkel was gesloten en we trokken van kroeg naar kroeg.
Balkum en Mirrooi waren echte kroegendorpen”, mijmert hij.
“Aan het kanaal waren er al vier en de cafés regen zich in de
straten aaneen. Als lid van de Raad van Elf moest ik ze met
Carnaval natuurlijk allemaal aandoen.”
Jack gaf zichzelf met de Kermis altijd een paar uur te vroeg
vrij van school. Dan kriebelde het en moest hij meehelpen
met het opbouwen. De muntjes die hij daarmee ving, kon hij
omzetten in wat ritjes. En jazeker, later kwam ook de kroeg
in beeld. Net als bij Ryan bleef het vertier niet tot deze dagen
beperkt. Ryan breidde het uitgaansgebied uit tot in Den
Bosch. De tijden veranderen…
kwam zelfs ooit een Volkswagenbusje met een aantal jonge

ALBERT: ‘MUZIEK, DANSEN EN
ELKAAR VASTHOUDEN, HEERLIJK!’

moeders met baby’s, lekker in slaap. Tussen de dansjes door
gingen ze om de beurt even kijken bij het kroost en ze hadden
een fijne avond. Er is ook geen mooiere sport: muziek, dansen
en elkaar vasthouden, heerlijk.” Het concept was zo succesvol
dat ook Van der Valk in Eindhoven er wel oren naar had.

SPORTIEF

Albert: “Vijfhonderd liefhebbers de eerste avond al! Er zijn

Sportief zijn de Van Udens ook. Albert vertelt dat Jack als

daar genoeg zalen, dus dat was geen probleem.” Hij kwam zelf

klein beweeglijk jongetje het raam steeds uitkroop, de wijde

niet meer aan dansen toe, dus stopte hij met de organisatie.

wereld in. Hij heeft jaren gefietst met ‘Het goei smoesje’ en is
nu vaak te vinden op de mountainbike. Ryan heeft negen jaar
tot op hoog niveau aan ijshockey gedaan. Zijn team bereikte
de Eerste Divisie en werd zelfs Nederlands kampioen. Door de
trainingen en het reizen naar verder gelegen steden nam de

JACK: ‘HIJ LIJKT EEN BEETJE OP
MIJ: GRAAG OF NIET’

sport zoveel van zijn vrije tijd in beslag dat hij ermee stopte en
zich nu beperkt tot fitness. Maar Ryan en Jack staken Albert

BRANDWEER

niet naar de kroon. Die maakte van dansen bijna zijn stiel.

Jack trok er dertig jaar met de brandweer op uit. “Dat heb ik

Toen hij weer vrijgezel was, organiseerde hij bij ‘De Hooghei’

met heel veel plezier gedaan. Er was veel collegialiteit en ja, het

wekelijks festijnen onder de naam ‘Dansclub Celibatair’. “Van

gaf ook adrenaline.” Hij werd ingezet bij branden, ongelukken

heinde en ver stroomden ze toe”, zegt hij. “Iedere week een

en stormschade. “De toelatingseisen zijn streng en het vergt

paar honderd man. Wij organiseerden een diskjockey, ze

ook discipline. Je moet meteen regelen dat je kunt komen

betaalden entree en dan gingen de beentjes van de vloer. Er

opdraven en dat betekent ook alcolholvrij zijn in de avonden.
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Als we met z’n allen na oefeningen ontspanning zochten

standpunten.” Ryan lacht. “Soms komt hij met tegenargumenten

aan de bar, deed de helft dat met een veilig drankje. Er kan

en dan moet ik weer zeggen: je hebt gelijk.”

altijd iets gebeuren.” Ryan wilde wel in zijn vaders voetsporen
treden, maar kwam uiteindelijk niet in aanmerking. “Jammer,
die arts had een tunnelvisie volgens mij en luisterde niet echt.
Ik was door alle testen heen gerold en heb nooit last tijdens
sporten. Toen hoefde het niet meer.” Jack: “Hij lijkt wat dat

RYAN: ‘DAT ZOU IK EENS
MOETEN FLIKKEN….’

betreft een beetje op mij: graag of niet!”
Op de vraag waarop ze trots zijn, verloochenen de genen zich
SAMENWERKING

ook niet. “Op mijn kinderen. Andere wapenfeiten, och die zijn

Het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk, enkele generaties in

zo vergeten. Maar de kinderen blijven”, zegt Jack meteen. Albert

één zaak. Hoe heeft de familie dat aangepakt? Jack: “Ik weet

en Ryan knikken. Ze zijn het er helemaal mee eens. “We hebben

nog dat het wel eens botste tussen Albert en mij. Je bent jong

ook allemaal een optimistisch karakter. Opstaan met goeie zin

en wilt vernieuwingen maar daar zit de oude garde meestal

en buiten de gebaande paadjes durven te gaan.” Ryan: ”Maar zo

niet op te wachten. Ik heb me voorgenomen me open te

bont als opa en ons pap het maakten….. Ik denk wel eens, dat

stellen voor de ideeën van Ryan en me te verplaatsen in zijn

zou ik eens moeten flikken!”
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DUN DIEJE VAN DUN DIEJE

Fam. van Uden
Optocht
Carnaval
1966

Winkel
Jupiterstraat
(voorheen
Doornhoek)
2021

Albert 1980

Jack optocht
1976
Militaire dienst
Albert 1950
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Brandweer Onderscheiding
Jack 2015

‘Smid’ van Uden
1954

Albert
23-07-2021

IJshockey - Red Eagles
Ryan van Uden 2008

Schilderij oude Winkel
Doornhoek 1965

Jack en Albert met Sjan
en personeel 1995
Albert in Raad van Elf
Carnaval 1967
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KINDERDROOM

Tekst Ardiënne Verhoeven Foto’s Yvonne Wesling

RAKE KLAPPEN IN DE

drumbunker

Drummers zijn vaak rustige mensen, zeggen Coen Blokx (47) en Nadim
Habib (11). Maar in de drumbunker van theater Perron 3 in Rosmalen gaan
Nadim en Coen achter hun drumstel helemaal uit hun dak. Van rust is geen
sprake meer.
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Nadim is onder de indruk van de drumbunker waar Coen

“COEN, HOE WIST JE DAT JE DRUMMER WILDE WORDEN?”

lesgeeft en oefent met zijn band Pater Moeskroen. De ruimte

Coen: “Toen ik twaalf was belandde ik in een bandje, Swoosh.

staat vol glimmend slagwerk. Een prachtplek voor elke

Ik werd zo gelukkig van samen muziek maken dat ik toen al

drummer.

wist: ’hier wil ik mijn beroep van maken’. Na de middelbare
school werd ik gelukkig aangenomen op het conservatorium.”

COEN BREEKT HET IJS: “ZEG NADIM, JIJ BENT 11, TOCH?”

Nadim knikt. Coen moet lachen. Hij denkt terug aan de tijd
dat hij begon met drummen. Coen: “Ik was vier toen ik de
harmonie voorbij zag komen en raakte meteen gefascineerd
door het ritme van de trommels. ‘Dat wil ik ook’, dacht ik als
klein menneke. Ik begon bij de slagwerkgroep van de harmonie
toen ik zeven was. Ik kreeg les van Tonn van de Veerdonk. Op
mijn negende kreeg ik mijn eerste drumstel.”
“HOE BEN JIJ BEGONNEN MET DRUMMEN, NADIM?”

Nadim: “Ik kreeg een tip van mijn moeder: ‘Misschien is
drummen wat voor jou’, zei ze. En dat klopt. Ik vind het super
leuk.” Nadim drumt twee jaar. Hij heeft les van Patrick van
den Heuvel bij Rhythm Impact, de drumschool in Berlicum.
Op donderdag zit Nadim ook nog in de slagwerkgroep. En op
woensdag bij de harmonie. Het drumvirus heeft hem echt
gegrepen.
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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

WIJ HEBBEN VERBOUWD!
KOM JE EEN KIJKJE NEMEN?
Maak een afspraak
www.lokz.nl

KERKWIJK 9
5258KA BERLICUM
073 6896791

WISTEN JULLIE DAT WIJ OOK KLEDING, SIERADEN EN ACCESSOIRES
VERKOPEN. NU SINDS DE VERBOUWING IS DE BOUTIQUE VEEL TOEGANKELIJKER. MERKEN ALS YDENCE, SPOOQ, BYNOUCK, COCOBALU, ECT. ZIJN BIJ
ONS TE SHOPPEN.
VANAF VOLGEND JAAR WORDT DE WINKEL NOG GROTER EN UITGEBREID
MET MANNENKLEDING EN ACCESSOIRES. MET MERKEN ALS NOWADAYS,
ANERKJENDT EN WOODBIRD. NIEUWSGIEIG? VOLG ONS OP ONZE SOCIALS!

NADIM KIJKT VERRAST: “HET CONSERVATORIUM? WAT IS
DAT?”

Coen: “Dat is een vierjarige HBO-opleiding voor muzikanten.
Ik begon in Tilburg en kreeg les van Frans van Grinsven. Ik
vervolgde mijn studie in Rotterdam. Ik was de hele dag met
muziek bezig, wel zes tot acht uur per dag. Vergelijkbaar met
topsport. In die tijd toerde ik met een bluesband door Europa.
Ik ontmoette veel interessante mensen, heel leuk. Terug
in Berlicum ben ik samen met Tonn en Patrick drumschool
Rhythm Impact gestart.”
NADIM: “IK WOON OP DE WESTAKKERS, OP DE PLEK WAAR
FRANS VAN GRINSVEN WOONDE.”

“Wow, dat is mooi”, zegt Coen. “Dan woon je op echte
drummersgrond. Frans is Balkums oerdrummer. Hij heeft heel
veel topdrummers opgeleid op het conservatorium.”
NADIM: “WAT SPEEL JIJ HET LIEFST?”

Coen: “ik vind bijna alle muziek leuk. Veel soorten muziek
maken en ook eens een ander instrument proberen te spelen,
dat maakt je een betere muzikant. Ik speel inmiddels ook
gitaar, piano en ik zing. Dat laatste vond ik in het begin wel
spannend maar nu niet meer.” Genoeg gepraat. “Kom, we
gaan samen muziek maken.”
ZE KRUIPEN ACHTER HUN DRUMS.

Nadim vindt het spannend. Coen stelt hem gerust: “Je kan
geen fouten maken. Je leert altijd iets nieuws van elkaar. Ik
ook van jou.” Nadim zet een ritme in, van Anime. Het is nieuwe
muziek voor Coen. Nadim is serieus en geconcentreerd. Coen
speelt mee. De verlegenheid verdwijnt, er verschijnt een grote
glimlach. Met elkaar in de flow, een fill langs de trommels. Het
zijn twee andere gasten als ze aan het drummen zijn.
NADIM: “HET WAS SUPER LEUK, COEN. BEDANKT. HEB JE EEN
LAATSTE TIP VOOR MIJ?”

Coen wijst naar zijn oren. “Altijd oordopjes indoen zodat je je
gehoor beschermt. Anders ben je op je veertigste doof en dat
zou jammer zijn met al die mooie muziek.”
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Problemen met
lopen en bewegen?
Laat ons meedenken
voor een mogelijke
oplossing.

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

een sta p verder zet ten

Neem vrijblijvend contact met ons op.

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

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

MIJN NAAM IS

MIJN NAAM IS

JAN VAN DEN BOOM
tekst Jurre van Breugel foto Claartje ten Have

Ze wonen beiden al zo’n achttien jaar aan de Werststeeg maar hebben elkaar nog nooit ontmoet. Jan van
den Boom (65) en Jan van den Boom (55) maken speciaal voor BaMi kennis met elkaar. Best een bijzonder
moment, dat beamen beide mannen. “We kenden elkaar wel van horen zeggen hoor”, geeft Jan toe, “maar
nu weet ik eindelijk wie er binnenkort zijn post bij mij moet komen ophalen!”. Jan voegt lachend toe dat hij op
zijn beurt eindelijk weet wie er verantwoordelijk is voor die verdwaalde aanhanger op zijn terrein. Bijzonder
genoeg delen de Jannen niet alleen dezelfde straat én achternaam, ook hun partners hebben dezelfde
voornaam: Ingrid. Ook dat levert bijzondere situaties op. “Vrienden van ons vroegen zich af waarom ze via via
hoorden dat Jan en Ingrid van de Werststeeg getrouwd waren en zij geen uitnodiging gekregen hadden. Het
duurde niet lang voordat het kwartje gevallen was wie er getrouwd waren.”
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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

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

KOOKPUNT

Aa-dal

IS HET
EEN
NATUURGEBIED OF EEN IDEALE
PLEK OM TE RECREËREN?
Heel BaMi geniet van het Aa-dal. Je kunt er ideaal wandelen, fietsen,
zwemmen en vissen. Niet per se een probleem, maar de overdaad aan
recreatie schaadt de flora en fauna in het gebied, aldus Sjors de Kort van het
Brabants Landschap die daarom bij ons aan de bel trok. Hierop sprongen wij
op de fiets om diverse recreanten aan de tand te voelen.
Tekst Erwin Frunt & Annette François Foto’s Andrea Tibosch & Annette François

bami I 63

LOES, CUNERA EN WILLEM

Er zit een groot verschil tussen de
manier van recreëren. Loslopende
honden en met grote groepen
zwemmen is niet oké maar een keertje
het water inspringen mag van ons
gerust. Wij lopen hier al veertig jaar en
zien steeds meer mensen die van dit
gebied genieten. Jammer dat het hier
niet toegankelijk is voor rolstoelers.
Houd rekening met elkaar en de natuur
dan heeft iedereen er plezier van.

Er is hier veel vis, zoals snoek, brasem,
voorn en baars, en er is zon en schaduw.
Sinds er iemand ooit iets van heeft
gezegd, ruimen wij altijd netjes onze
rommel op en nemen we die mee naar
huis. Het is hier leuker dan aan het Ven
dus ik hoop dat we hier mogen blijven
vissen.

“Het is hier leuker
dan aan het Ven.”

ROBIN EN INGA

Het is op het moment nogal nat dus het
is even de weg vinden hier. Er is hier
nergens een uitrenveld in de buurt dus
waar kun je je hond tegenwoordig nog
wel los laten lopen? Laat de jeugd toch
lekker zwemmen, als ze hun rommel
maar opruimen. Zo heeft mijn moeder
het mij ook geleerd. Het zou jammer zijn
als het gebied dicht zou gaan. Het is hier
fijn wandelen en meestal lekker rustig.

‘Waar kun je tegen
woordig je hond nog wel
laten loslopen?’
BAS VAN DE PAS

Hier bij Seldensate kun je goed vissen.
Ik vis hier vaak met mijn vrienden,
geïnspireerd door bekende YouTubers.

MADELIEF RAMAKERS (14)

Ik zwem heel veel in de Aa, het is voor
mij ook lekker dichtbij. Als het wat
minder mooi weer is, picknicken mijn
vriendinnen en ik en soms varen we
ook in een opblaasbootje. Het is hier
prachtig: water en weilanden met het
bos erachter. We zijn hier veel liever
dan in een zwembad. Als het heel druk
is, gaan we een klein strandje verderop.
Want met warm weer is het wel eens
vol. Een paar avonden werd er tot laat
gebarbecued door een groep met harde
muziek. Er was toen ook veel afval. Dat
is minder. Maar we zouden het heel
jammer vinden als we niet meer kunnen
gaan.

AUDREY FRANSSEN (43)

Vorig jaar zwom ik er enkele keren
met mijn driejarig dochtertje. Het was
coronatijd en er waren veel tieners.
Soms was het te druk om dichtbij mijn
dochtertje in het water te blijven en er
is ook weinig strand om te spelen. Maar
ik vond het erg leuk, zo in de natuur
en iedereen was ondanks de drukte
heel aardig. Wel voelde ik me bijna
verantwoordelijk voor de jongens die
soms met zessen tegelijk van de brug
afsprongen. Erg gevaarlijk, je weet niet
wat er onder water ligt of hoe diep het is.

‘Erg gevaarlijk, je weet
niet hoe diep het is’

MATTHIJS FRANSEN (36) EN ELLEKE
BREEUWER (34)

Sinds een jaar wonen wij in de
Haashoeve en vinden de natuur in de
buurt een enorm pluspunt. Met onze
driejarige tweeling hebben we er heel
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Tegenwoordig is trouwen een keuze .
.

Jullie kiezen ervoor om samen jullie liefde oﬃcieel te bezegelen.
Ik denk als jullie BABS graag mee met jullie wensen.

Samen creëren we een ceremonie die volledig bij jullie past.
Klein en intiem of groots en meeslepend, binnen- of buitenland,
ceremonieel of oﬃcieel voor de wet, in een luchtballon of bij je
ouderlijk huis. Voor het eerst, voor de zesde keer of nogmaals met
dezelfde liefde van je leven. Nederlands of Engels gesproken.
Gelukkig is niemand hetzelfde.
Alles mag en kan.
Waar, wanneer en met wie je wilt.
Want ik zeg altijd maar zo,
alles waar je ogen van gaan
sprankelen moet je doen!

Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6 13 84 95 56
info@beleefgroen.nl

Buitengewoon Trouwambtenaar

06 39 67 38 34 / info@niekevanbroekhoven.nl / niekevanbroekhoven.nl

Elke dag geopend!

Kom gezellig langs. . .
Kom eens gezellig winkelen op 't Woudse Land, onder het genot van een lekker bakje koffie!
Bij Daan verkopen wij ambachtelijk vlees van eigen weide, gedroogde ham/worst soorten,
BBQ specials, marinades en kruidenrubs. Maar ook allerlei andere ambachtelijke producten.

Scan hier...

Bij inleveren van deze bon ontvangt u 4 Black Angus hamburgers gratis
Geldig t/m 3 oktober 2021
WOUD 1 BERLICUM • 073 594 2085 • VANZOGGELCATERING.NL

wat gewandeld met kinderwagen en
loopfietsjes. Als ze groter zijn, zullen
ze er ook zelf op uit kunnen trekken,
fantastisch. We zien natuurlijk ook de
overlast, maar vinden dat ouders hun
verantwoordelijkheid moeten nemen
om de kinderen daarin op te voeden.
Prullenbakken zouden wellicht ook een
uitkomst zijn. Het zou zonde zijn zo’n
mooi gebied vlakbij een wijk niet te
gebruiken.

STEVEN WIJNHIJMER (61)

Vroeger fietste ik vaak in het Aadal met
de moutainbike. Nu mag dat niet meer
en ik snap het wel. Je verstoort op die
manier de rust van mensen en dieren.
En er zijn elders paadjes genoeg. Het
is er prachtig en ik wandel daar vaak.
Er is een mooie route die aansluit op
het Kanaalpark Rosmalen. Dan zie ik
groepjes op de strandjes en dat ziet er
mooi uit. De natuurgebieden zijn om
van te genieten, weliswaar op de juiste
manier. Laat gaan, laat gaan, denk ik
dan.

“De natuurgebieden
zijn om van te genieten,
weliswaar op de juiste
manier.”
VRIENDINNEN AMY RUTJES(14) EN
FLOORTJE BORSJE (15)

Wij wonen in de buurt maar gaan er
toch niet zwemmen. Het water lijkt ons
vies en we hebben gehoord dat je er
ziek van kunt worden. Dit jaar is het
ook niet zo warm. Wel wandelen we er
soms langs en zien dan mensen zitten.
Dat ziet er gezellig uit. Laatst liep er
een man en die vroeg of wij onze troep
opgeruimd hadden. Hij had er veel werk
aan gehad.

‘Het water lijkt ons
vies’

STIJN VAN DE MEULENREEK (21)

Tijdens het lekkere weer van vorig jaar
ben ik er vaak geweest. De eerste keren
vond ik het onverwacht schoon, maar
dat werd iets minder. Sommigen laten
nogal wat rotzooi achter. Jammer, want
het is een heel leuke plek om naartoe
te gaan, omdat het in de buurt is en
van massaliteit geen sprake is. Ik snap
de klachten die je hoort wel. Als het
verboden zou worden om te recreëren
hier, zijn er natuurlijk alternatieven om
naar uit te wijken.

ANTONIQUE DELEY (77)

Mijn mooie uitzicht wordt bepaald
door het Aadal en daar geniet ik erg
van. Maar soms zie ik er niet veel
meer van doordat op mooie dagen
heel veel fietsen en auto’s voor mijn
ramen geparkeerd staan. Het geeft
overlast, maar ik besef dat veel mensen
dan genieten. Ook mijn kleinkinderen
spurten vaak naar de overkant. Ik gun
ze dat en het ziet er gezellig uit, al die
parasolletjes op het strandje. Ik verbaas
me wel over het negeren van de borden
‘Niet zwemmen’ en ‘Honden loslaten
verboden’. Ze liggen vaak op de grond
en ik spijkerde ze eerst vast, maar dat
hielp niet veel. Mensen hier uit de wijk
ruimen vaak de troep op.

Mensen
‘
hier uit de
wijk ruimen vaak de
troep op’
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LEKKER DAN

Zeven jaar geleden gaven haar kinderen haar een cadeau
met grote gevolgen: taartspullen! Bakken werd haar passie.
tekst Ardiënne Verhoeven foto’s Claartje ten Have

Marije Altena (45 jaar) maakt graag mensen blij. “Als je een

MEER BAKKEN

mooie taart krijgt, gaan je ogen stralen en word je vrolijk.

Door corona is ze meer gaan bakken. Hoe dat komt?

Die reacties, daar doe ik het voor”, zegt ze enthousiast.

Marije: “Mensen willen er het beste van maken. En als

Zeven jaar terug begon ze met zoete taarten met veel

een verjaardag niet gevierd kon worden, dan zorgde

fondant en decoratie. Prachtige kunstwerkjes met

een lekkere taart toch voor feest. En daar wil je meer

flamingo’s en bloemen. Maar ook smaak verandert. Haar

van!”

taarten zijn nu meer in balans, met verrassende smaken.
Ze komt niet uit een familie waar veel gekookt werd,
OEFENEN EN PROEVEN

maar het bakvirus heeft toegeslagen en zit nu in het

Marije probeert veel nieuwe dingen. Ze haalt haar inspiratie

DNA. “Begin toch lekker voor jezelf”, zei haar man

uit alles wat ze online tegenkomt: recepten, technieken,

Mart. En dat deed ze, naast haar werk, nu nog. De

mooie vormgeving. Maar vooral ook uit het eten dat ze

onmisbare keukenmachine draait op volle toeren en

proeft op reis. “Een taart die ik in een theehuis in het Midden

de bijkeuken is omgetoverd tot een bakparadijs. Zo kan

Oosten proefde, met een heerlijke kruidenmix. Dat is de basis

ze nog meer mensen blij maken.

van mijn carrotcake. Dan oefen en proef ik net zo lang tot
hij helemaal goed is”, zegt ze. Een echt succes. Ze won
er een bakwedstrijd mee bij haar werkgever Hutten
‘Heel Hutten bakt’. Ze stond als enige niet-kok in de
finale en daar is ze best trots op.
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Recept Frosting
300 GR. PHILADELPHIA ROOMKAAS
250 GR. WITTE CHOCOLADE
185 GR. ROOMBOTER
VANILLEMERG VAN 1 BOON

Smelt au bain Marie de chocolade en laat afkoelen
tot deze lauw is. Klop boter luchtig (10 minuten)
totdat deze helemaal wit is en verdubbeld is in
volume. Voeg schep voor schep de roomkaas toe
en mix deze paar minuten. Giet dan langzaam de
lauwe chocolade erbij, en voeg de vanille toe. Laat
mengen tot het een egale luchtige crème is. Dit laat
je opstijven in de koelkast en roer elk half uur door
tot het de gewenste stevigheid heeft.
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Koop nu de Grenoble C7+ HMB Elite
Bij Tweewielers Guus van Buuren

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

CEMENTDEKVLOEREN &
AANVULLEN ZWEMBADEN

•
•
•
•
•

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

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

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

Specialist IN
KINDEROPVANG en meer

Wanneer we de speelplaats oplopen van Kinderdagopvang ’t Goudvisje en Buitenschoolse
opvang ‘t Haaienhonk vallen we meteen in een vrolijke talentenjacht.
tekst Nieke van Broekhoven foto Andrea Tibosch

“Deze talentenjacht sluit aan bij onze belangrijkste pijlers: talentontwikkeling,

Als iemand bijvoorbeeld niet creatief is

natuurbeleving, trots, bewegen en gastvrijheid”, vertelt locatiemanager Eva Horck.

gaan we niet pushen om te knutselen.”

“Vooral bij schoolgaande kinderen is het belangrijk dat ze op hun eigen manier
helemaal loskomen van hun schooldag. Even tot rust komen in een lekker knus hoekje

DANSEN ONDER LUID APPLAUS

met een boek of juist lekker uitrazen zodat ze hun energie kwijt kunnen. Het begint al

Een overduidelijk voorbeeld hiervan is

wanneer ze van school worden gehaald in de coole Haaienbus. Daarmee ontzorgen we

de - aanvankelijk ietwat verlegen - Finn

ook meteen de ouders.”

die spontaan met een stralende en
trotse glimlach een goocheltruc komt

MEEDENKENDE KINDEREN

laten zien. De zusjes Noa en Faya komen

Kinderen mogen zelf meedenken wat ze willen doen. Zo wilde er eentje iets leuks

even kletsen. Zij vinden het vooral leuk

doen met graffiti. Dat kan dan niet meteen, maar het wordt wel geregeld. Of een

dat geen dag hier hetzelfde is. De een

driegangenmenu maken om gastvrijheid en samenwerking te leren. Maar ook

wil ooit fotomodel worden, de ander iets

activiteiten zoals vissen.

met tropische dieren, maar tot die tijd
treden ze met hun dansjes op onder luid

Eva: “Door kinderen te vragen waar ze trots op zijn, leren ze zichzelf en hun talenten

applaus van de rest. Daarna moeten ze

kennen. Dit delen ze dan met de andere kinderen. Op die manier leren ze dat iedereen

vlug verder om wormen te zoeken, want

eigen talenten heeft waar je trots op mag zijn, maar dat het ook niet erg is wanneer

zonder wormen vang je nou eenmaal

iemand iets niet kan.

geen vissen.
De Groeskant 1 I 5258 EH Berlicum | 073 522 1670 I info@goudvisje.nl | www.goudvisje.nl

bami I 71

BINNEN BLIEKEN

ZONDER LUIKEN IS DIT
HUIS EEN kale kip
Tekst Nanneke van Drunen Foto’s Edith Verhoeven

Zeg Beekveld 11 en er gaat misschien niet meteen een bel rinkelen. Maar
wanneer je zegt ‘dat huis met die rode luiken om de hoek bij De Prins’ weet
iedereen meteen over welke woning het gaat. “Zonder luiken is dit huis een
kale kip”, zegt eigenaar Jan Steenbergen met een lach.
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Het huis van Jan en Marianne Steenbergen
is niet zomaar een huis. In vroegere tijden
was het een kasteel dat gevestigd was op
landgoed Beekveld. Van het oorspronkelijke
kasteel uit 1479 rest nu alleen nog een
gerestaureerde zijgevel. De kelders van
het kasteel liggen onder een heuveltje met
daarop een theehuis. Als kind had Jan niet
kunnen bevroeden dat hij hier ooit kantoor
zou houden.
VERLIEFD OP EEN BOUWVAL

“Ik ben getogen in de Gouden Leeuw”, blikt Jan
terug. “Als kind probeerde ik met een poolstok
over De Run te springen. Deze plek was destijds
een duister en mysterieus gebeuren. Er woonden
mensen, maar die zag je nooit. Op de een of
andere manier trok het mij ontzettend aan.”
Marianne vult aan: “Ik werd meteen verliefd op
de bouwval die er stond. Jan en ik wilden het heel
graag kopen, maar dat kon niet. Het huis werd
op dat moment nog gehuurd van de diaconie
door de familie van Anna Brokke. Zij zat in een
verzorgingshuis, maar de huur van het huis was
lager dan die van een opslag bij Van Zoggel. Dus
liet de familie alles zoals het was. Nadat Anna
overleed, kwam het huis te koop. Jan zag dat op
weg naar zijn werk.” Jan knikt. “Er werd een open
dag georganiseerd waarbij 160 mensen kwamen
kijken.

‘DEZE PLEK WAS EEN
DUISTER EN MYSTERIEUS
GEBEUREN’
Veelal uit nieuwsgierigheid, maar er waren zo’n
vijftien serieuze gegadigden. Iedereen kon een
gesloten envelop inleveren bij de makelaar. Het
huis zou naar de hoogste bieder gaan. Toen de
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‘ACH JONGEN TOCH, DAAR HOEF JE
TOCH NIET OM TE HUILEN’

ook niet. Van binnen hebben we de grove indeling van het
huis gelaten zoals het was. We hebben ruimtes met elkaar
verbonden en de boel gemoderniseerd. Toen we het kochten
was er maar één kraantje, de gasleiding lag dwars door De

makelaar belde of ik naar kantoor wilde komen, voelde ik

Run en er was een kakdoos als toilet.” Jan vult aan: “We zijn

nattigheid. Ik zei tegen mijn moeder dat ik iets later zou zijn

voortvarend te werk gegaan en meteen begonnen met het

voor het eten, omdat ik dacht dat ik het huis van Anna Brokke

strippen van het huis. In februari 1987 begon aannemer Kees

had gekocht. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen, en nu nog als

van Uden met de herbouw van het huis.

ik over dat moment vertel. ‘Ach jongen toch, daar hoef je toch
niet om te huilen’ reageerde mijn moeder. Maar ik was zo blij.
Ik vond de historie van het gebouw bijzonder. Dat mocht niet
teloorgaan. Het plan van Marianne en mij was om het in oude
stijl terug te brengen.”
KAKDOOS ELIMINEREN

Marianne heeft het nog helder voor de geest: “Het huis
zat helemaal onder de klimop. De koepel was niet te zien
en op zolder was de klimop dwars door de pannen heen
gegroeid. Dit pand is een Rijksmoment waardoor we het aan
de buitenkant niet mochten veranderen, maar dat wilden we
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‘DEZE PLEK HEEFT GESCHIEDENIS EN DAT VOEL JE’
Net voor de bouwvak zaten we in het woonhuis. Na de zomer

MUSEUMSTUKKEN

startte fase 2. Dat was het omvormen van de theekoepel tot

“Tijdens de verbouwing zijn we van alles tegengekomen”,

mijn kantoor. In november 1987 was dat klaar. Het is hier

zegt Marianne. “Pijpjes, kalkeieren, munten en stukken kruik.

zo ontzettend fijn wonen!” Marianne knikt instemmend. “De

Op zolder vonden we een brief van Anna Brokke waarin ze

doorkijkjes vanuit het huis zijn zo mooi, zeker naar de tuin

gefeliciteerd werd. En bij het openbreken van de schouw

toe. We hebben destijds een deel van de oude fruitbomen

vonden we tegeltjes die we in de keuken hebben verwerkt. We

weggehaald en er nieuwe voor in de plaats geplant. Ook

hebben alles bewaard.

hebben we bestrating aangelegd en wat rododendrons
geplant. Verder laten we de natuur zo veel mogelijk de
natuur. De kinderen vonden het fantastisch. Binnen no time
bouwden ze een boomhut in de tuin.” En die rode luiken? Jan
en Marianne lachen. “Oorspronkelijk waren ze groen, maar
Marianne had het idee om ze rood te schilderen. Ik was er niet
meteen van overtuigd en zei tegen Henk van Hinthum dat hij
er eentje groen en eentje rood moest schilderen. Toen ik het
resultaat zag, was ik verkocht. Sowieso heeft Marianne er oog
voor. Zij is ook degene die het interieur voor haar rekening
nam.”
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‘BINNEN NO TIME BOUWDEN ZE
EEN BOOMHUT IN DE TUIN’
Ooit deden we tijdens een Open Kastelendag mee aan een
open huis en hebben we alle items tentoongesteld. Weet je,
dit huis is niet heel groot en niet luxe. En we missen wel eens
bergruimte. Maar deze plek heeft geschiedenis en dat voel je.
Ieder kijkje naar buiten is mooi en bijzonder. Jan en ik vinden
het belangrijk dat zo’n authentiek gebouw gehandhaafd en
gerespecteerd blijft. Het heeft zijn charme.” Heel duurzaam
is het huis niet. Jan: “Het heeft enkel glas en het kiert, maar
we vinden het niet mooi om dubbel glas in de ramen te laten
zetten. Die iele spijltjes horen bij het huis en dat kan niet
met dubbel glas. En als het killig wordt, trekken we gewoon
een trui aan. Het is onze bedoeling om hier oud te worden.
Rond 2000 hebben we beneden een slaap- en badkamer
gerealiseerd, zodat het huis toekomstbestendig is. Omdat het
huis schuin loopt, zitten er veel afstapjes in. Misschien niet
praktisch, maar het dwingt ons wel om mobiel te blijven.”

Feiten en cijfers
Gelegen op voormalig landgoed Beekveld
De eerste bewoners van Kasteel Beekveld waren
Christiaan van Beekveld en Beatrix van Susteren.
In 1820 is het inmiddels bouwvallige kasteel gesloopt
Eind negentiende eeuw is, op de kasteelkelder, de
theekoepel gebouwd. De koepel is vermoedelijk een
restant van het voormalig kasteel.
In 1876 werd het terrein overgedragen aan de diaconie
NH Gemeente Berlicum
In 1986 kochten Jan en Marianne de woning
Bijnaam: ’t Koepeltje’
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TEST UW GEHOOR!
Scan de QR-code om
direct naar de
proefhoortest te gaan.

Audiciens

U wordt geholpen door een gediplomeerd vakaudicien; Arianne van
Houtum of Nanda van Dinther. Wij hebben het kwaliteitslabel “StAr”,
Stichting Audicien register.
Wij streven ernaar dat u altijd wordt geholpen door dezelfde audicien.
Zo leren wij u en uw hoorvraag beter kennen, zodat we u optimaal
kunnen helpen.

Afspraak

U kunt een afspraak maken voor een vrijblijvende gehoortest en
informatie wat er mogelijk is.
Heeswijk-Dinther
St. Servatiusstraat 40
0413 29 29 79
Berlicum
Kerkwijk 61
0413 29 29 79

Voor al uw oog en hoorzorg

www.trendzienenhoren.nl info@trendzienenhoren.nl

GESPOT

Kabouterbos
Woensdag 7 juli - 13.30 uur
Tekst Nanneke van Drunen Foto Yvonne Wesling

Verscholen tussen de Zomerdijk en Westakkers ligt
een bos. Het is niet zomaar een bos. Het barst er van
de magische wezens. Een daarvan is de 312 jaar oude
kabouter David. Hij is een beetje verlegen, maar na een
kopje kabouter-thee te hebben gedronken, begint hij te
vertellen.
“Vroeger stond ik in mijn uppie in een achtertuin”, blikt
David terug. “Ik zag wel eens wat mensen, maar eerlijk
gezegd verveelde ik me stierlijk. Tot ik op een dag zomaar
werd opgepakt. ‘Ho eens even’, dacht ik. ‘Waar gaan we
naartoe?’ Ik was bang dat ik in de grijze container zou
verdwijnen, maar gelukkig was dat niet het geval. Wist ik
veel dat mijn droom zou uitkomen om meer mensen te
kunnen zien. Ik kwam in het Kabouterbos terecht en het is
me hier toch een partij leuk!”
We horen instemmende geluiden om ons heen en zien
knikkende kopjes. David is inmiddels op dreef en vertelt
vol vuur verder: “Elke dag zie ik grote en kleine mensen
voorbij komen. Er wordt in dit bos gelachen, gerend en
gespeeld. Kindjes geven me kusjes en willen vaak niet
meer met hun ouders mee naar huis toe. Regelmatig
moeten we kleintjes een beetje streng toespreken als ze
rupsje nooitgenoeg, een laaf of een van ons mee willen
nemen voor op hun kamer. Oh, en de laatste tijd horen
we mensen zeggen dat hier nodig gesnoeid moet worden.
Daar ben ik zelf alleen net iets te klein voor, dus hopelijk
doet iemand anders dat een keer.”
Dat wil niet zeggen dat David stilzit. “Genoeg gekletst”,
zegt hij. “Bedankt voor jullie bezoek en graag tot ziens”. De
goedgemutste kabouter zwaait ons uit en gaat weer aan
het werk.
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Ook voor het
spuiten van
uw interieur!

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

WIJ HELPEN JOU MET HET SAMENSTELLEN VAN JOUW WERKKLEDING!

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

WWW.VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL

Betonciré

UNIEK, EIGENTIJDS EN DUURZAAM
badkamers - vloeren - wanden - trappen - tafels - keukens

Voor vloeren, wanden, trappen en werkoppervlakten in het hele huis. Zeer geschikt
in natte ruimtes als badkamers en keukens. Kan over bestaand tegelwerk.
Dus zonder sloopwerk een nieuwe look!
Bel voor informatie 06-38 77 97 06 of kijk op betoncirerosmalen.nl

betoncirerosmalen.nl

06-38 77 97 06
info@dewerkplaatsrosmalen.nl

