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TOETJEvooraf
GEEN DIEET VOOR BAMI
De BaMi is aangekomen. Vanaf deze editie zijn we nog dikker. 
Zes extra pagina’s maar liefst. Hoe vet! 

O JEE, HET BIER IS OP!
De Balkumse Beer Brewers brouwden een bier dat ze op 
z’n Engels BaMi-beer noemen. Berlicum, beer en bier blijkt 
een goeie combi, want de eerste 1000 flessen waren in 
een mum van tijd verkocht. Een nieuwe batch (of ‘brouw’ 
in jargon) stroomt hoogstwaarschijnlijk komend jaar uit de 
ketel. Trouwens, Berlicum heeft een beer als mascotte en 
Middelrode een bok. Tijd dus voor een BaMi-bokbeer. 

ZILVEREN OPBLOEI
Op pagina 45 en verder tonen vijf vrouwen hun grijze haar. 
Voor vele anderen is de drempel echter te hoog om zo over 
straat te gaan. De vrouw op de foto hiernaast vreest dat grijs 
haar ouder maakt. Haar 21 jaar oudere moeder verft nog 
steeds en zou het verschrikkelijk vinden een dochter met grijs 
haar te hebben, want dan is zijzelf zéker oud. Raar eigenlijk 
dat geverfd haar waar grijs onder gloort uitgroei heet. 
Waarom heet het niet zilveren opbloei? 

STRAATNAAMVERANDERING
Zonder aankondiging, van de ene op de andere dag, heette 
de Kerkuilhage opeens Kerkuilweg, en de Bunzinghage ging 
verder als Bunzingweg. Google Maps tastte in het duister. 
Het bleek een ludieke actie van Greenpeace waarmee ze 
aandacht vroegen voor de afnemende biodiversiteit. Nog 
even en Nederland kent op de mens na geen roofdieren 
meer. Hoewel, misschien maakt de oprukkende wolf iets 
goed. Wij pleiten voor twee nieuwe straten in Berlicum: de 
Wolfhage en de Menshage. 
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BRANDWEER AF
Van jongs af aan wilde Lucas bij de brandweer. Zijn droom 
werd al een beetje werkelijkheid in de allereerste BaMi 
(najaar 2014) waarin hij met de brandweer op pad ging voor 
de rubriek Kleine Mensen, Grote Dromen. Inmiddels is Lucas 
dertien jaar. Onlangs kreeg zijn moeder toestemming om 
zijn verzameling brandweerspullen weg te doen. Hij heeft 
een nieuwe droom: hij wil uitvinder worden. 

HARTVERWARMENDE PLEINEN
Na Middelrode kreeg ook Berlicum een schitterend plein. 
Pleinen waarop we feesten, winkelen, parkeren en elkaar 
een hart onder de riem kunnen steken. Op het Mirroise 
plein houdt Lions Club Berlicum, Leij & Aa op vrijdagochtend 
17 december haar jaarlijkse Hartenkreetactie. Wil je iemand 
verrassen, kom dan op die ochtend naar genoemd plein. Elk 
jaar probeert de Lions Club minimaal vijf hartenkreten in 
vervulling te laten gaan, hoe groot of hoe klein ze ook zijn.

MISBAKSEL
Fotograaf Claartje herinnert zich nog dat haar Chileense 
buurvrouw altijd een heerlijke taart met koekjes en koffie 
maakte. Ze dacht dat het een Chileense specialiteit was. 
Een BaMi-collega vertelde haar over de Pletskeskook, een 
typisch Limburgse specialiteit, waarvan ze gesmuld had 
voor de rubriek Lekker Dan (zie p. 20). Wat bleek: dit was 
precies de taart van haar vroegere buurvrouw. Thuis ging 
Claartje meteen de keuken in en maakte er een die helaas 
rap de kliko inging. Ze had wat zitten ‘klooien’ met de 
verhoudingen waardoor ‘ie te droog was. Voortaan neemt ze 
de verhoudingen serieus.

Dat 2022 jullie mag smaken!
BaMi wil het oude normaal in het nieuwe normaal zijn en toch blijven verrassen. Dat dit gewoon kan, danken we aan onze trouwe lezersschare en aan de al even trouwe adverteerders. Zonder jullie geen BaMi! Dat 2022 voor ons allemaal het beste jaar in jaren mag zijn. En vergeet niet te genieten, om te beginnen van deze kersteditie. Wij wensen iedereen heel veel leesplezier!

Namens het hele BaMi-team
Namens het hele BaMi-team
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BAMI-SCHIJF
Hoe mooi zou het zijn om in Berlicum en Middelrode te parkeren met 
een BaMi-schijf in plaats van een parkeerschijf. Het idee ligt er, het 
vraagt alleen nog om uitwerking. Een geurige schijf met een krokant 
laagje, zacht van binnen. Uniek in Nederland en ver daarbuiten. 

DEBUTEREN IS EEN FEEST
“Niets leuker dan samen met een fotograaf op onbekende mensen 
afstappen in je eigen dorp. Één vraag is meestal al genoeg voor een 
aanstekelijk enthousiast gesprek. Kent u de BAMI? Het antwoord is 
altijd: ‘Jazeker’, met een grote glimlach. Het ijs meteen gebroken en hup, 
verder met het interview. Over wat mooi is. Of lelijk. Wat verandering 
behoeft. Of gewoon, waar we allemaal van genieten. Het smaakt altijd 
naar meer”, aldus Lyan de Roos, een van de vijf nieuwe BaMi-schrijvers, 
over haar debuut. Op pagina 65 het prikkelende resultaat van haar 
straatinterviews. 

Gespot bij Seldensate
Gespot bij Seldensate
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VOOR EN DOOR HEEL BAMI 
BaMi is er voor Balkum en Mirroi. En BaMi is ván Balkum 
en Mirroi. Daarom zijn wij ook zo blij met een digitaal 
BaMi Bord op het nieuwe Mercuriusplein. Zo kunnen alle 
inwoners van BaMi van elkaar op de hoogte blijven.

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. OP 
het BaMi Bord kun je informatie vinden en kan iedereen – 
jong en oud- informatie delen.

OP HET BAMI BORD VIND JE:
• Dorpsnieuws
• BaMi-artikelen
• Historie Balkum en Mirroi
• Familieberichten
• Evenementen

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. Mail aan 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 BaMi-magazine. Deels uit 
een surplus van de BaMi Bingo, deels uit de Rabo Clubactie, 
deels uit 8 jaar Bami.

DANKJEWEL
Dank aan de gemeente en Gebroeders Van der Steen voor 
de geboden hulp bij de plaatsing van het BaMi bord en dank 
aan alle adverteerders die het bord mede mogelijk maken.

OP MERCURIUSPLEIN

Allerhande nieuwtjes uit BaMi-

magazine, maar ook van de Balkumse 

Beer, de gemeente en andere bronnen. 

Hapklaar op je bordje. Je leest het op 

het BaMi Bord. En als je iets te delen 

hebt, kun je bij ons melden! Wil je een 

familieberichten melden of weet je een 

vrijwilliger van de maand, jong of oud! 

Laat het ons weten via

bamibord@bami-magazine.nl

Brandend
NIEUWS

BAMI Bord 
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COLOFON
BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners van 

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

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

geen rechten ontlenen.
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www.bami-magazine.nl

Met het water van alle privézwembaden in Berlicum 
en Middelrode zou openluchtzwembad de Zegenwerp 
in Sint-Michielsgestel gevuld kunnen worden, mogelijk 
zelfs overstromen. Is het niet gezelliger om één groot 
zwembad te hebben in plaats van vele kleine? Sluit in 
ieder geval wel goed aan bij het idee van een hechte 
gemeenschap. Lekker samen badderen. Mijn achtjarige 
kleinzoon Sam Junior prefereert echter privézwembaden. 
Hij zegt daar goede redenen voor te hebben. Zo ziet 
hij het ook niet zitten om alle particuliere glijbanen, 
klimrekken en speelhuisjes samen te brengen in één 
groot pretpark op de akker ten zuiden van sportpark De 
Brand. Collectief apenkooien in de buitenlucht klinkt hem 
niet als muziek in de oren.

Sam Junior bijt niet gemakkelijk van zich af. Hij is nooit de 
sterkste in een groep en daarom mijdt hij speelveldjes. 
Bij voorkeur speelt hij één op één in een achtertuin. 
Het allerliefst speelt hij online computerspelletjes met 
virtuele vrienden. Ik geloof niet dat hij daar sterker 
van wordt. Tachtig procent van mijn jeugd bracht ik op 
straat door. Als iets me niet zinde, dan sloeg ik erop. 
“Op die moel!”, moedigden omstanders mij aan. Op mijn 
dertiende was ik de baas, iedereen was bang voor me. 
“Was het niet eenzaam aan de top?”, vroeg Junior. Hij las 
over die eenzaamheid in een managementboek van zijn 
vader, die een hogere functie ambieert en probeert te 
begrijpen wat leiderschap inhoudt. Leiderschap dwing je 
af met je vuisten, vind ik, daar heb je geen boeken voor 
nodig. 

Junior is vandaag in Amersfoort voor een meeting met 
zijn virtuele vrienden. “Wie zijn eigenlijk jouw 
vrienden, opa?”, vroeg hij net voordat hij 
samen met zijn vader vertrok. Ik zwaaide
ze uit en besefte dat mijn enige vriend 
vandaag wel een mooie dag heeft.

Sam BalSam Bal

           
OP DIE MOEL



HET FIETSENHOK

‘OH, WAT ERG! IK 

HERKENDE JOU OOK 

NIET METEEN’
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De tijd dat ze op de Theresiaschool zaten, ligt ver achter hen. En de 
vorige reünie is ook alweer achttien jaar geleden. Toen kwamen ze 

bij elkaar omdat ze allemaal 50 waren geworden. Vooraf was er enige 
twijfel of er wel voldoende oud-klasgenoten opgetrommeld konden 
worden. “Zeven of acht moest wel lukken”, dacht Elly die het contact 

legde. Uiteindelijk zitten er 22 dames om de tafel.
Tekst Jochen Schoofs en Marc Nelissen  Foto’s Teis Albers

Het fietsenhok van 1965 
THERESIASCHOOL BERLICUM

‘OH, WAT ERG! IK 

HERKENDE JOU OOK 

NIET METEEN’



Een afspraak maken kan via
www.barbershop56.nl 

of loop binnen zonder afspraak. 

Agri Bouwmarkt denkt in oplossingen
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De meisjes uit de zesde klas van 1964 - 1965 druppelen één 
voor één de Witte Zwaan binnen. Velen herkennen elkaar 
direct, anderen moeten even nadenken en stellen zich 
opnieuw aan elkaar voor: “Oh, wat erg! Ik herkende jou ook niet 
meteen.” 
“Ik weet niets meer van die tijd hoor”, zegt Hetty. Een ander 
beaamt dat. Maar de opgehaalde herinneringen worden 
gedurende de avond steeds talrijker en het geheugen blijkt 
vele malen beter dan gedacht. Het helpt als ze ook hun 
meisjesnaam noemen en een oude klassenfoto vergelijken 
met degene die voor hen staat. Bij Marja heeft dat geen zin. 
“Ik sta niet op de foto van de zesde klas lagere school”, zegt ze. 
Omdat haar moeder ziek was en rust nodig had, werd ze naar 
een tante naar Maastricht gestuurd: “Zo ging dat in die tijd.” 
Precies in de week dat de klassenfoto gemaakt werd. “Geen 
hond herkent mij meer”, voegt ze er aan toe. 

SNOTMENNEKES
In de jaren ’60 waren er twee lagere scholen in Berlicum. 
De Theresia was een meisjesschool en de Norbertusschool 
was er voor de jongens. Je wist niet beter. Stiekeme liefdes 
ontstonden er dan ook niet op het schoolplein. Zwemmen 
deden de meisjes ook apart van de jongens. “Dan gingen we 

naar het zwembad in Schijndel”, vertelt Berdien. “Daar had 
je verschillende baden voor jongens en meisjes.” De jongens 
kwamen pas later in beeld. Op de MULO was het onderwijs 
wel gemengd. Dat was een hele gewaarwording. Hetty: “Op 
de middelbare school was ik meteen van slag.” De shock was 
maar van korte duur want de jongens in de klas vielen een 
beetje tegen: “Het waren nog maar snotmennekes.” Vrienden 
van oudere broers of de buurjongen waren veel interessanter. 
Marianne is er uiteindelijk zelfs mee getrouwd.
Toen ze een jaar of 15, 16 waren, veranderde er veel. Ze 
gingen naar dansles en vierden carnaval in de Gouden Leeuw. 
Met de vriendjes van de dansles hadden ze overigens geen 
echte verkering. Die kwamen niet over de vloer dus dat telde 
niet. 
“Wist je dat ik met dezelfde jongen als jij verkering heb gehad?” 
roept Marja naar Beppie aan de overkant van de tafel. “Daar 
kwam ik jaren later achter.” Er wordt gegiecheld. “Daar heeft 
iedereen iets mee gehad”, klinkt het uit verschillende hoeken. 
Welke jongen het betreft, wordt stil gehouden.

WE WAREN HEEL BRAAF
Op school krijgen de meisjes les van de nonnen. Behalve 
juffrouw Merks dan, maar die was eigenlijk een halve non. In 
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Donkere dagen tip:
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rijkgevulde high tea
of chocofondue
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de zesde klas hebben ze zuster Caspara die bij iedereen zeer 
geliefd was. Over de andere nonnen zijn ze minder te spreken. 
Daar zaten echte krengen tussen: “We waren heel braaf, maar 
dat kwam ook omdat de zusters heel streng waren.” Als je 
per ongeluk een ezelsoor maakte in een boek, en de zusters 
kwamen erachter, kreeg je ezelsoren op je hoofd en moest 
je de klas rondlopen. Je kreeg soms een tik op je vingers 
met de liniaal als je even niet op zat te letten. Elly herinnert 
zich de bomen op het schoolplein waar in de herfst van die 
helikoptertjes afvielen: “Soms trokken we die tijdens het 

speelkwartier van de takken. Als de zusters dat zagen, moesten 
we de blaadjes voor straf met plakband terugplakken.” 
Nu kunnen ze erom lachen, maar het is niet het enige 
vreemde. Zuster Benedictine zei altijd: nagelbijters 
zijn mensentreiters. Sommige dames zijn nog steeds 
verontwaardigd en roepen bijna in koor: “Maar die beet zelf 
ook nagels!” Ook als zuster Theodorine ter sprake komt, wordt 
er gegrinnikt. Als je in de vastentijd jarig was, kon je volgens 
Theodorine het beste op Lutti snoepjes trakteren. Want die 
kon je bewaren. Sylvia weet het nog goed: “Maar ze at ze 
stiekem zelf op.” Een paar dames gaan staan en doen met hun 
handen achter de rug voor hoe zuster Theodorine de snoepjes 
ongezien uit het cellofaan haalde. “Achteraf gezien spoorde die 
niet helemaal”, zegt Sylvia.  

Voor een van de meisjes uit deze klas  zijn de herinneringen 
aan de nonnen nog immer te heftig. Ze voelde zich zo gepest 
door een aantal van de zusters en haar klasgenoten durfden 
nauwelijks voor haar op te komen. Daarom is ze er vanavond 
niet bij. Het vrolijke gekwebbel aan tafel ebt weg en even is 
iedereen stil.

DE VIEZE PATER
In de zesde klas doen ze allemaal hun plechtige communie. 
Daaraan voorafgaand krijgen ze seksuele voorlichting. “Om 
beurten moesten we dat kleine kamertje binnen”, vertelt 
Francien. De anderen aan tafel weten precies waar ze het over 
heeft. Sommige kijken weg alleen al bij de gedachte aan het 
vieze patertje die zou vertellen over hoe ‘het’ werkte. “Dat deed 
hij dan met allerlei handgebaren”, gaat ze verder. 

Als ze enkele jaren later naar de soos gaan, zijn de tijden al 
behoorlijk veranderd. Ook als ze naar de film gaan in het 
parochiehuis. Daar stond Willem Jonkers aan de deur. “Bij hem 
kon je condooms krijgen als je die nodig had.” 

NOG ALTIJD VRIENDINNEN
Op de Theresiaschool waren er verschillende groepjes 
vriendinnen die jarenlang met elkaar optrokken. Omdat bijna 
iedereen nog in Berlicum of in de buurt woont, komen velen 
van hen elkaar nog geregeld tegen. Twee koppels spannen 
de kroon. Beppie en Marja zijn al 61 jaar vriendinnen. Net als 
Francien en Berdien: “We zien elkaar nog heel vaak. Soms zelfs 
een paar keer week.”

Het is een trouwe generatie blijkt wel. Bijna niemand is 
gescheiden; Marianne is inmiddels al 50 jaar getrouwd 
en Annie bijna. Misschien ligt het ook aan de tijd waarin 
ze opgroeiden. Het leven was anders: men had veel meer 
vastigheden, zoals de kerk en het geloof. Ouders bleven 
hun hele leven bij elkaar. We waren heel braaf. Elke week 
moest er gebiecht worden, maar waarover wisten ze niet. 
Dan zei je maar wat, maar je vertelde ook niet de waarheid. 
Tegenwoordig is de jeugd veel vrijer; ze weten veel meer 
maar de zekerheden in het leven zijn minder. Op de vraag 
of ze zouden willen ruilen met de jeugd van tegenwoordig 
antwoorden ze dan ook eensluidend. Nee.

‘ACHTERAF GEZIEN SPOORDE 
DIE NIET HELEMAAL’
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en aandacht werken we samen met u 
naar een passend afscheid van uw  
dierbare.

Direct zorg na overlijden, 
dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Afscheid nemen zonder enige
                   tijdsdruk …

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

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

Wij beschikken over een horecazaal  
voor een aansluitend samenzijn.

Levatio Uitvaartzorg beheert uitvaartcentrum 
Huîs van Troost

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

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

Omdat liefde niet stopt,                           waar het leven eindigt 

LOKZ
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ADVERTORIAL

LOKZ
compleet in het nieuw

Bij Lokz zijn makeovers aan de orde van de dag. Niet alleen klanten kunnen er terecht 
voor de verzorging van hun haar, nagels en gezicht, ook de zaak zelf onderging een 

metamorfose. Sindsdien is het assortiment kleding en sieraden flink uitgebreid. 
Tekst Ardiënne Verhoeven  Foto Anouk Dalessi

Eigenaresse Robin van den Heuvel (31) is een echte 
onderneemster. Ze begon op haar vijfentwintigste met haar 
eigen kapperszaak Lokz. Een zaak die inmiddels niet meer weg 
te denken is uit Berlicum. Samen met Sarah en Merle verzorgen 
ze bij Lokz niet alleen haar, maar ook nagels, wimpers en 
wenkbrauwen. “Het is mooi om mensen stijlvol de deur uit te 
laten gaan”, vindt Robin. “Met een kapsel dat bij ze past én met 
comfortabele eigentijdse kleding.”  

KLEDING EN SIERADEN 
Afgelopen maanden is de zaak verbouwd en is de boutique 
uitgebreid met meer kleding en sieraden. Robin: “Je 
kunt onze kleding het best omschrijven als vrouwelijk, met een 
stoer randje, krachtig en comfortabel. Denk aan merken als 
Ydence, Spooq, Daelin Travel, Bynouck en Cocobalu. Leuke 
eigentijdse merken van Nederlandse bodem.” 

MANNEN
Is Lokz er alleen voor vrouwen? “Nee hoor”, zegt ze lachend,  
“we zijn ook gespecialiseerd in ‘barber’ en hebben veel mannen 
als klant in onze salon.” Vanaf maart 2022 is de aanbouw klaar en 
kunnen zij ook bij Lokz terecht voor een nieuwe outfit met merken 
als Anerkjendt, Woodbird en Nowadays. 

EEN CADEAU VOOR JEZELF OF EEN ANDER
Bij Lokz kom je voor een nieuwe coupe, een complete makeover, 
een beauty middag met een vriendin en voor een nieuwe jurk 
voor een feest, een mooie trui voor in huis of een pak voor je 
werk. Robin: “Voor de kapsalon maken we afspraken. Dat kan online 
via onze site. Voor de kleding nodigen je graag uit bij ons binnen te 
lopen. We helpen je graag. Of je kunt onze webshop bekijken”. 
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Tongstrelende taart uit Zuid-Limburg doet zijn intrede in Berlicum. 
Je mag variëren, maar met koffie is ie op zijn best. Lekker dan!

Tekst Lyan de Roos Foto’s Edith Verhoeven

Pletskeskook
EEN LIMBURGSE DELICATESSE 

LEKKER DAN



bami I 21

Pletskeskook! Tiny en Sjef Römkens, twee Berlicumse senioren 
met oer-Limburgse genen, maken hem ieder jaar minstens een 
paar keer. Limburgse wind waait door culinair Berlicum. Heel 
Holland Bakt bestond niet toen Tiny en Sjef nog jong waren 
halverwege de vorige eeuw. Geen luxe, de oorlog was net 
voorbij. Recepten werden mondeling overgedragen. Helemaal 
precies weten ze het niet meer, maar het recept zit in hun 
Limburgse genen. En ze namen het mee naar Berlicum.

Een pletske is Limburgs voor koekje. Een bescheiden droog 
theebiscuitje blijkt in gestapelde vorm tot een tongstrelend 
geheel te kunnen worden omgetoverd. Overgewaaid van 
‘der Sjeet’ (Schaesberg) in Zuid Limburg. “Der mot gemetseld 
weede”. Tijd voor taart!

Het geheim van 
pletskeskook is 
een eenvoudige 
metseltechniek: laagje 
koekjes, laagje koffie, laagje 
crème (boter gemengd met 
sterke oploskoffie). De twee 
senioren verdelen de taken: 
zij maakt de botercrème en 
oploskoffie en hij stapelt de 
taart. Sjef waarschuwt: “De 

pletskes moeten goed zacht worden, maar niet te vochtig.” En 
nog een tip: leg de koekjes ondersteboven, zodat de koffie er 
optimaal intrekt. Succes gegarandeerd! Vervolgens één dag 
in de koeling voor een optimaal resultaat. De koffie mag je 
vervangen door andere ingrediënten, maar dan is het de vraag 
of ‘ie net zo smaakvol is. 

Familieverjaardagen in Berlicum worden dankzij Tiny en Sjef 
gevierd met deze Limburgse special. Ze leveren de taart op tijd 
af bij de jarige. Een Limburgse delicatesse die Balkumse harten 
verovert. Brabantse vrienden komen er speciaal voor langs. 
Of ie gezond is, daar laten ze zich niet over uit. Het geheel 
past niet in een beperk-je-calorieën-dieet. Risico is dat als je 
er eenmaal aan begint, je er niet genoeg van krijgt. Maar ach, 
dan moet je maar denken… Lekker dan! Het recept is ook op 
het web te vinden. Google het woord pletskeskook en je kunt 
meteen van start.
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Bert, Camiel en Joop zijn altijd wel ergens te zien. Ze rijden regelmatig 
over de Hoogstraat, eten wel eens bij het Vosje en zijn geregeld in Den 

Durpsherd te vinden. Het drietal heeft echter wel een bijzondere gewoonte. 
Tussen half november en 6 december zijn de mannen, samen ook wel 
de Decembervrienden geheten, altijd onvindbaar. ‘Op vakantie’ of ‘op 

zakenreis’. Ieder zijn ding natuurlijk, maar wel jammer. Zo missen ze altijd 
de intocht van Sinterklaas en pakjesavond. Maar dat is toeval, toch?

Tekst Jurre van Breugel Foto’s  Koen de Haas

Het is een koude oktoberavond als Camiel Stokkermans, Joop Heeren en Bert van Druenen samenkomen. 
Gewoon, zoals ze al zo vaak hebben gedaan. Alleen is het ditmaal toch nét even anders. Ditmaal onthullen 
ze een heus geheim. Het geheim van Sinterklaas nog wel. 

DE GROOTSTE FANS
“We doen het om de kinderen een fantastisch feest te geven”, zegt Bert over zijn decemberactiviteiten. 
“Al zijn we misschien zelf wel de grootste fans van het feest hoor”, geeft hij lachend toe. Bert, die zonder 
baard en mijter weinig overeenkomsten heeft met de goedheiligman, werd op zijn achtste van ‘zijn geloof’ 
afgeholpen. “Sinds het moment dat ik wist dat iemand Sinterklaas speelde dacht ik: dat wil ik ook!” Vele 
jaren later bood die kans zich aan. De Goedheiligman van Berlicum en Middelrode ging met pensioen en 
het Oranjecomité moest op zoek naar een ander. “Zodra ik dat hoorde meldde ik me direct aan!”, herinnert 
hij zich. Sindsdien speelt Bert al negentien jaar Sinterklaas in Berlicum en Middelrode en de laatste drie jaar 
ook in Gemonde. 

“Je mag het eigenlijk geen spelen noemen”, onderbreekt Camiel, alias Piet Camilio. “We spelen het namelijk 
niet, we zijn het! Ieder detail moet ook kloppen: van baard en mijter tot aan de schmink en kleding aan toe. 
Bert moet meteen schakelen: lager praten en langzamer lopen, want vanaf het moment dat we de deur uit 
stappen kunnen we altijd een kind op straat tegenkomen.”

 De magie 
                      VAN DE    

DECEMBERVRIENDEN
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De Decembervrienden nemen hun ‘rollen’ dan ook zeer 
serieus: de pakken van Sint en piet zijn van hoge kwaliteit, 
vergelijkbaar met de intocht op televisie (met bijkomend 
prijskaartje) en ook de baard van Sinterklaas gaat ieder jaar 
langs de kapper voor een goede beurt. 

SINT & PIET EN HUN MANAGER
Hoe de mannen elkaar leerden kennen staat wellicht in het 
grote boek van Sinterklaas, maar zelf weten ze dat niet meer 
zo goed. “Waarschijnlijk via de school of sportclubs van de 
kinderen”, herinnert Joop zich. Uiteindelijk viel alles op zijn 
plek: Bert werd Sinterklaas, Camiel Piet Camilio en Joop 
nam de rol van manager op zich. Dat betekende dat hij de 
boekingen regelt, de mannen aankleedt en ze van en naar 
de locatie brengt. Later kwam daar nog het verzorgen van de 
shows bij. “Joop is echt onze dragende kracht hoor”, geeft Bert 
aan. ”Hij neemt ons alles uit handen, waardoor wij alleen aan 
ons spel hoeven denken. Zonder hem waren we jaren geleden 
al gestopt.” Joop hoort het bijna blozend aan. “Ach, persoonlijk 
hoef ik niet in de spotlights te staan. Ik was toen we begonnen 

werkzaam op een basisschool. Alle kinderen zouden me direct 
herkennen als ik daar als Sint of Piet aan zou komen. Laat mij 
maar lekker alles regelen.”

Naast hun hoofdrol bij de intochten bezoekt het ieder jaar 
een aantal verpleeghuizen, sportclubs en basisscholen. Dat 
laatste tot groot verdriet van de kinderen van Camiel, die maar 
niet begrepen waarom papa altijd moest werken als Sint en 
Piet naar school kwamen. 

DIEP GEROERD
Al dat gefeest en pepernoten strooien smaakte naar meer! 
Zodoende besloten de mannen Sint en Piet te brengen naar 
hen die dat het hardst konden gebruiken: gezinnen die het 
financieel niet breed hadden. Via de Theresiaschool konden 
ze bij de eerste twee adresjes over de vloer komen. 

Het bleek een fantastische ervaring te zijn. “We kwamen 
binnen en deelden wat cadeautjes uit”, herinnert Bert zich. 
“Die kinderen vonden dat geweldig! Een meisje van zeven 
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kreeg een klein punniksetje van een paar euro. Ze was daar zó blij 
mee dat ze moest huilen. Ik moest zelf mijn best doen om het droog 
te houden.” Bert kijkt om zich heen. “Jullie waren ook zichtbaar 
aangeslagen zag ik. Dat is echt waar we het voor doen. Dat is de 
magie van Sinterklaas.”

Bij het andere gezin waren de reacties net zo goed. Voor 
binnenkomst kregen de Decembervrienden van de vader een 
doos in de handen gedrukt, met de vraag of ze die wilden geven. 
Toevallig is cadeautjes uitdelen een expertise van de Goedheiligman 
en zodoende werd de doos toegevoegd aan de stapel cadeautjes. 
Het bleek een PlayStation 2 en de mannen voelden zich naar eigen 
zeggen ‘een beetje gepiepeld’. Was dit een gezin dat het niet breed 
had? “Uiteindelijk bleek het een tweedehands PlayStation te zijn die 
de vader voor vijf euro op Marktplaats had gekocht”, herinnert Bert 
zich. “Hij had stad en land afgezocht om een nieuwe doos te vinden 
om daar de oude console in te doen. Wederom voelden de 
vrienden zich diep geroerd en zo besloten ze om vaker bij 
deuren aan te kloppen.

SINT OP KLOMPEN
In de jaren die volgden kwamen Sint en Piet 
dus steeds vaker bij mensen over de vloer. 
“We begonnen de week nadat Sint officieel in 
Nederland aankwam”, legt Joop uit. “Eerst 
was de intocht, daarna volgden zo’n twintig 
afspraken bij scholen, verpleeghuizen, 
sportclubs en bij mensen thuis. “Soms 
werd ik zomers al gebeld of we ergens 
langs konden komen. Zo druk was het. Af 
en toe moesten ze ‘nee’ verkopen omdat 
het eenvoudig weg niet meer paste. Sint 
vertrekt immers op zes december.” 

‘Zonder hem waren we 
waarschijnlijk al jaren 

gestopt’



Verpleging of verzorging nodig?

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

Mijn collega’s 
en ik staan 

j g

graag voor u 
klaar!

gg
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Die tientallen huisbezoekjes (en de bijbehorende stapels 
cadeautjes) worden grotendeels betaald uit donaties van 
bedrijven. “Die vinden wat we doen zó leuk dat ze ruimschoots 
geven”, vult Bert aan.

Terwijl het drietal herinneringen ophaalt is het duidelijk dat ze 
niet alleen maar uitdelen, maar ook een hoop terug krijgen. 
Mooie, en soms bitterzoete Sinterklaasdagen. Zo waren er de 
dementerende bewoners van het verzorgingstehuis die uit 
volle borst alle klassieke Sinterklaasliedjes meezongen en het 
doodzieke kindje dat nog zó graag Sint en Piet wilde zien. 
Of die ene keer dat Bert zijn baard én snor vergeten was en de
keer dat ze een wens mochten vervullenvoor stichting  
Make a Wish. Of wat dacht je van de dag dat ze een heel 
postsorteercentrum op zijn kop zetten en mensen vervolgens 
de beruchte blauwe brief vol kusjes ontvingen? Vergeet 
ook de keer niet dat Bert zijn voet gebroken had en Joop 
noodgedwongen moest invallen! Vervolgens liep Sint twee 
weken lang met zijn gebroken voet op klompen rond.

‘Je mag het eigenlijk geen spelen 
noemen’



Schuurkerkpad 33 Berlicum   I   073 503 3302   I   info@berenhuis.nl

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

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

FIJNE
FEESTDAGEN!

WWW.BERENHUIS.NL

Ontdek en verwonder...
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SHOWTIME!
Het is duidelijk dat de vrienden veel plezier uit de huisbezoekjes halen. Toch ging het na 
een tijdje weer kriebelen. Met huisbezoeken konden ze simpelweg nooit alle kinderen 
van BaMi een fantastisch Sinterklaasfeest geven, dus werden de koppen bij elkaar 
gestoken en zo ontstond het idee om een heuse Sinterklaasshow te organiseren. “Er 
werd op dat moment al een Sinterklaasshow gegeven in Den Durpsherd, georganiseerd 
door een professionele groep”, vertelt Camiel. “Kaartjes kostten zo’n 17,50 euro per 
persoon en we vonden dat we, voor minder geld én meer mensen, een veel betere 
show neer konden zetten.” De show kwam er en beviel BaMi goed! “We gaven de eerste 
keer drie voorstellingen, steeds voor 225 man, en ze waren allemaal uitverkocht”, 
glundert Joop. “Ik denk dat we, als we vier of vijf voorstellingen hadden gegeven, die ook 
allemaal uitverkocht hadden.”  Met een toegangsprijs van zes euro is de show van de 
Decembervrienden dan ook veel toegankelijker dan de andere Sinterklaasshow. Ook 
doneerden de vrienden een groot aantal kaarten aan gezinnen die het minder breed 
hadden en aan de Voedselbank. De show van de Decembervrienden werd een jaarlijks 
terugkerend event. De voorbereiding is intensief. In januari steken ze de koppen al bij 
elkaar om over de nieuwe show te brainstormen. In de zomer moet het script af zijn en 
in de maanden die volgen wordt het decor gebouwd en wordt er gerepeteerd. 

‘We vonden dat wij een 
betere show konden 

geven’



Goed en gezond slapen, mogelijk de 
belangrijkste bezigheid in uw leven.

Een comfortabel duurzaam matras, een echte
boxspring, een onderscheidend ledikant, superfijn bed-
textiel, hoofdkussen of dekbed van de beste kwaliteit 
bent u bij ons ook op het juiste adres.

Onze collectie is geënt op het gebruik van duurzame 
natuurlijke materialen om uw slaapkamer in te richten 
aan de hand van uw persoonlijke wensen. Comfortabel 
slapen met de hoogste servicegraad en het juiste advies 
inclusief 5 jaar onvoorwaardelijke garantie. 

Wij heten u graag welkom in onze showroom te Berlicum.
Met zeer vriendelijke groet,

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
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‘Een van de pieten stond klaar om de 
jongen te tackelen’ 

TIJDEN VERANDEREN
Ondanks de chaotische decembermaand en hun bijzonder 
drukke schema genieten de mannen van het feest én de 
magie. Maar de tijden veranderen. Ook dat ondervonden de 
Decembervrienden. Niet per se in hun spel, maar juist in de 
reacties die ze ontvingen. “Waar mensen ons een aantal jaar 
geleden nog toejuichten en ons complimenteerden, krijgen we 
nu steeds vaker kritiek en commentaar naar ons hoofd”, legt 
Camiel teleurgesteld uit. “De hele ‘Zwarte-Pieten-discussie’ legt 
wel een schaduw over het feest. Het wordt gewoon minder 
leuk om het te spelen. Ik voel me soms zelfs niet meer veilig 
als Piet.” Camiel geeft aan dat er nooit bedreigingen waren, 
maar dat iedereen wel steeds meer op zijn hoede is. “Tijdens 
een optocht kwamen er bijvoorbeeld eens een aantal flinke, 
donkere jongens op de stoet af rennen”, vult Bert aan. “Je weet 
dan niet wat je moet verwachten. Eén van de Pieten stond 
zelfs al klaar om er een te tackelen.” Uiteindelijk bleken ze de 
situatie totaal verkeerd ingeschat te hebben. “De jongens
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woonden pas kort in Nederland en vonden het feest zó mooi 
dat ze met Sint en Piet op de foto wilden.” Al met al is de sfeer 
de laatste jaren toch wat omgeslagen, ondanks het feit dat het 
grootste deel van de mensen Sint en Piet nog even enthousiast 
binnenhaalt. Het bleek voor Camiel toch een reden om te 
stoppen met ‘zijn’ Piet Camilio. Of Camilio dan zoals de rest 
van de pieten geen roetveegpiet kon zijn? “Heel simpel gezegd: 
nee. Ik heb vijfentwintig jaar Camilio gespeeld zoals Piet dat 
in het verhaal was: zwart. Geen Moorse man, maar een man 
onder het roet van de schoorsteen. Als ik dat verhaal niet meer 
kan spelen dan is voor mij het plezier eraf”, geeft hij aan.

WIE DE MIJTER PAST
Ook Bert en Joop merken dat het spel voor hun niet meer 
helemaal hetzelfde is. Door de coronacrisis moest de intocht 
in 2020 en ook dit jaar op een andere manier georganiseerd 
worden. Geen ellenlange rijen opgetogen kinderen begroeten, 

geen honderden handjes schudden. Waar de show vorig jaar 
vervangen werd door een video, gaat hij dit jaar zelfs helemaal 
niet door. “Er is zo weinig zekerheid en het scannen van al die 
QR-codes is praktisch niet haalbaar”, legt Bert uit. Of er volgend 
jaar wel weer een show is durven de vrienden niet eens te 
zeggen: “Het spel wordt simpelweg ook erg zwaar”, geeft Bert 
aan. “We worden ook een dagje ouder en het rondrennen en 
optreden wordt zwaarder. Daarnaast kriebelt die baard ook 
bijzonder erg!”, geeft hij lachend toe. De Decembervrienden 
merken dat het langzaam tijd wordt om het stokje door te 
geven aan een nieuwe generatie. “Gelukkig is er onder de 
jeugd van het Oranjecomité zeker interesse om verder te 
gaan”, vertelt Joop. “En anders nemen onze kinderen het 
wellicht over”, vult Bert hem aan. “Het blijft immers toch een 
kinderfeest.” 



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

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.

WIJ WENSEN U

& EEN GROEN

FIJNEFEESTDAGEN

2022
Loofaert 61, 5258 SN Berlicum  073-5031443  

info@groencentrumberlicum.nl  www.groencentrumberlicum.nl
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ADVERTORIAL

Tuincafé de Witte Zwaan | Hoogstraat 30 Berlicum | 073 503 24 12 | info@dewittezwaan.com | www.dewittezwaan.com

Van een borrelcafé met hapjes veranderde Tuincafé de Witte Zwaan langzamerhand in een 
restaurant. Een bijzondere plek waar heel veel mogelijk is en die een heerlijke tuin tot zijn 

beschikking heeft. Bezoekers zien in januari een nieuwe gastheer: Sander de Jonge.
Tekst Annette François  Foto Edith Verhoeven

Henk Somers is al 27 jaar verbonden aan de Witte Zwaan. 
Sinds 2013 heeft hij samen met Loy Freijen deze zaak 
opgebouwd tot wat het nu is. Sander de Jonge gaat Loy 
vervangen en dus krijgt Henk een nieuwe compagnon. “Ik ben 
ontzettend blij met Sander”, vertelt hij. “Wij zijn zwagers en 
kennen elkaar van haver tot gort. We zijn het ook helemaal 
eens over de vernieuwingen die we gaan doorvoeren.”

AANBOD 
Sander de Jonge heeft een horecaverleden. Hij zegt heel 
veel zin te hebben in dit nieuwe avontuur en straalt dat ook 
helemaal uit. “Ik vind dit een geweldig tuincafé en wil het 
huiskamergevoel ook zeker behouden. We gaan de kaart 
uitbreiden en hebben chefkok Joshi kunnen aantrekken 
die internationaal georiënteerd is. Iedere vier weken willen 
we een wisselend menu aanbieden.” Henk: “Daarnaast 
blijven we openstaan voor alle wensen op feestgebied. Wij 

hebben de ruimte en passen ons aan. Van boerenkoolbuffet 
tot een culinaire reis door de wereld, het kan allemaal. 
Voor themafeesten versieren we de boel. Bruiloften en 
afscheidsdiensten kunnen gevierd worden zoals men wil.”

TUIN
Door de jaren heen is de grote tuin geschikt gemaakt met 
zitjes en een blokhut. Sander wijst erop dat kindvriendelijkheid 
voorop staat. Er is een speelveldje om te voetballen en er zijn  
schommels en een zandbak. Plannen zijn in de maak om in 
de kas groente, kruiden en eetbare bloemen te kweken. Een 
chaletje achterin wordt een besloten feestruimte. Henk: “Wij 
richten ons op een heel divers publiek. Jong en oud, iedereen 
moet het naar de zin hebben. En die diversiteit weerspiegelt 
zich in het personeel. De gasten worden bediend door mensen 
van verschillend pluimage. Ze blijven allemaal, zijn even 
enthousiast. Geweldig toch?”

Een nieuw gezicht
IN DE WITTE ZWAAN
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GULLE GEVERS EN HET 
KNIK-ENGELTJE

Opgezette schapen
Al meer dan dertig jaar is Wim Reinier (92) de drijvende kracht achter de kerststal in de kerk. 

Eerst in Berlicum en na de sloop van de Petruskerk in Middelrode. En ondanks 
de terugloop in de kerk, zelfs met Kerst, is de kerststal nog steeds een 

bezienswaardigheid voor jong en oud. 
Tekst Erwin Frunt Foto’s Archief Heemkundekring De Plaets 

OPGEZETTE SCHAPEN 
Het begon allemaal bij pastoor Hoek (in functie van 1959 tot 
1977). Omdat de oude kerststal van ellende uit elkaar viel 
en de koster er helemaal tabak van had, werd Wim gevraagd 
om een nieuwe in elkaar te timmeren. Het werd er een van 
berkenhout. In de tijd van pastoor Pulles (in functie van 1977 
tot 1996) kwam er ruimte voor een nog grotere kerststal waar 
zelfs de kerkbanken voor aan de kant werden geschoven. Een 
kerststal met opgezette dieren, waarvan de  schapen uit de 
kudde van Wim kwamen. 

EEN ONBEKENDE GULLE GEVER
De prachtige beelden die destijds in de kerk stonden waren 
geschonken door een nog steeds onbekende gulle gever. Wim 
heeft wel een vermoeden, maar het blijft mogelijk voor altijd 
een mysterie. De beelden werden opgeslagen in de kelder van 
de kerk en ieder jaar door de vrijwilligers weer zorgvuldig op 
hun plek gezet. Doordat de beelden van gips waren en het in 
de kelder nogal vochtig was, moesten ze verschillende keren 
gerepareerd en bijgewerkt worden 

HET KNIK-ENGELTJE
Een bijzonder karaktertje in de kerststal is het knik-engeltje. 
Dat knikt je vriendelijk toe wanneer je het een euro toestopt. 
Een stuiver is helaas niet genoeg voor een vriendelijke knik, 
aldus Wim. Het knik-engeltje is gered bij de sloop van de kerk 
en dit jaar in Middelrode te bewonderen. Kom dus gerust een 
kijkje nemen en laat het engeltje naar je knikken. 

DE STAL IN MIDDELRODE
Na de sloop van de Berlicumse kerk verhuisde ook de kerststal 
naar Middelrode. Omdat ze er daar al een hadden werden er 
in de eerste jaren twee stallen opgebouwd. Die van Berlicum 
achter in de kerk en die van Middelrode voor in de kerk. 
Inmiddels is er weer één stal met de beelden van Middelrode. 
Wim is blij met deze beelden, die wat kleiner zijn dan de 
Berlicumse, maar zeker zo mooi qua uitstraling. Ondanks dat 
Wim niet meer mee kan sjouwen en timmeren deelt hij nog 
steeds graag de lakens uit bij de opbouw van de stal. Wanneer 
het niet naar zijn zin is, dan moet het gewoon opnieuw. Als je 
goed kijkt, zie je achter in de kerk het knik-engeltje tevreden 
knikken. 

Meer weten over de geschiedenis van Berlicum en Middelrode? 
Kijk dan op www.deplaets.nl

EN HET KNIK ENGELTJE



CLUBKE
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Elke zondagochtend is het G-team van basketbalvereniging 
Springfield al vroeg in sporthal De Run te vinden. ‘We trainen 

fanatiek en winnen allemaal. Er is geen strijd, wel veel inzet en 
plezier’, aldus oprichtsters Isa van Dartel en Erna Frunt. 

Tekst Hedvig Niehoff  Foto Andrea Tibosch

Voor een sportdorp als Berlicum zijn er alleen bij het voetbal en de 
basketbalvereniging mogelijkheden voor sporters met een verstandelijke beperking. 
Het was al jaren dé grote droom van Erna en Isa - zelf ervaren basketbalspeelsters 

van Springfield - die uitkwam, toen zij in 2018 met een groep stoere meiden en 
jongens een team begonnen. 

Het G-team draait inmiddels volwaardig mee in de  vereniging met hulp van 
jeugdleden die hun steentje bijdragen. De onderlinge band is in de loop der jaren 
heel hecht geworden. “Toen we vanwege corona niet konden trainen zijn we een 

keertje gaan bowlen. Wat was iedereen blij om elkaar weer te zien.” Elk trainingsuur 
wordt afgesloten met een partijtje waarbij over en weer flink gescoord wordt onder 

aanmoediging van trotse en soms fanatieke ouders op de tribune. Aan het eind 
komen ze nog even bij elkaar voor de yell en daarna gaat ieder zijns weegs. Voor 
iemand die graag G-basketbal kan of wil spelen, is er nog plaats in het team. “Het 

niveau maakt niet uit.  Er ligt bij ons geen druk op, het gaat om het plezier. We willen 
dat iedereen het naar de zin heeft, daar doen we het voor.”

IEDEREEN GOED
Bij ons is



&IMPORT
Tekst Jochen Schoofs  Foto’s Stan de Haas

In december 2010 verhuist Sayenne Capriles naar Berlicum. De eerste jaren van haar 
leven woonde ze op Curaçao waar ze ook geboren is. Van die tijd kan ze zich weinig meer 

herinneren dan de hondjes bij oma. Maar ze weet zeker dat ze er ooit weer wil gaan 
wonen. ‘De mensen zijn daar veel opener.’  

‘VOOR PRETPARKEN KUN 
JE BETER HIER ZIJN’
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Sayenne is drie jaar oud als haar ouders de knoop doorhakken 
en terug naar Nederland verhuizen. Haar vader is van Curaçao, 
haar moeder komt uit Berlicum. Het is een lastig besluit. 
“Uiteindelijk zouden we haar toch in Nederland gaan laten 
studeren”, zegt haar moeder Anouk. “Dat maakte de beslissing 
wel makkelijker.” In Nederland zijn er meer mogelijkheden voor 
Sayenne. Ook op het gebied van grafische vormgeving, het 

vak van Anouk, kan er meer in Nederland. “Curaçao is nog wat 
ouderwets.” Het gevoel is wel dubbel. Op het eiland lijken de 
mensen meer te genieten van het leven dan hier. En het weer is 
er heerlijk. “Ik heb er tien jaar gewoond, maar bleef me elke keer 
weer verbazen als ik een flamingo of pelikaan zag overvliegen.” 
De wisselingen van de seizoenen is dan weer iets dat ze op de 
Caraïben miste. 
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&EXPORT
Tekst Hedvig Niehoff  Foto’s Stan de Haas

Begin december 2020 treft Julie van Vroenhoven bij de ontbijttafel haar moeder Klaartje, 
vader Huub en broer Tim. Ze hebben een belangrijk nieuwtje:. ‘We gaan verhuizen naar 

Bonaire. Je mag in Nederland blijven of mee gaan’. “Nou, dan valt de bodem even 
onder je vandaan.” ’

HET IS HIER ZO 
‘TRANQUILO’

Lees verder op pagina Lees verder op pagina 4343

Julie kon deze ingrijpende beslissing niet direct nemen. 
In Nederland blijven zou betekenen dat ze als enige zou 
achterblijven, want Tim was direct laaiend enthousiast over de 
verhuisplannen. Dan zou ze op kamers moeten gaan, terwijl al 
haar vriendinnen toen nog thuis woonden. Uiteindelijk hakt Julie 
eind december de knoop door: ze gaat mee! Ze stopt met haar 
opleiding tot verpleegkundige in Utrecht en gaat een half jaartje 

aan het werk in de zorg.  Vanaf dat moment draait het in huize 
Van Vroenhoven-Wedemeijer om de grote oversteek. Het huis 
wordt binnen drie dagen verkocht en vanaf mei worden alle 
spullen in containers verscheept. “De laatste weken hadden we 
geen spullen meer en hebben we gekampeerd in ons huis. Dat 
was raar en gezellig tegelijk. Het ging zo snel dat ik geen tijd had 
om verdrietig te zijn, maar het afscheid van mijn vriendinnen 



PAPIAMENTS LEREN
Sayenne heeft veel familie op het eiland wonen en gaat elk 
jaar samen met haar vader terug naar Curaçao om hen te 
bezoeken. Anouk is nooit meer terug geweest. “Er staan meer 
plekken op de wereld op mijn bucketlist. Ik wilde ook naar 
andere landen reizen.” 

De band die Sayenne heeft met haar familie op het eiland is 
hechter dan die met haar familie in Nederland, ondanks dat 
ze hen meer ziet. Ze is ook bezig Papiaments te leren spreken 
en luistert veel naar muziek in het Papiaments. Haar vader 
luisterde er vaak naar en nu zoekt ze het zelf op. Muziek en 
dansen zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur op het 
eiland en Sayenne danst graag. “En ze heeft die latin moves”, 
vertelt Anouk. “Het past ook echt bij haar. Ze vraagt regelmatig 
wanneer ze weer naar Curaçao mag.” 

PRETPARKEN EN WINKELEN
De mooie stranden en de blauwe oceaan maken dat het eiland 
een heerlijke plek is om te zijn. Jan Thiel Beach in het zuiden 
van Curaçao is een van de favoriete plekken van Sayenne. Ze 
gaat er graag zwemmen en op het strand hangen. Of samen 
met de familie ’s ochtends vroeg de Christoffelberg beklimmen. 
“De zonsopkomst die je dan kunt zien, is zo mooi”, zegt 
Sayenne. Ook van het eten daar kan ze genieten. “Bakkeljauw 
is mijn lievelingsgerecht op Curaçao.” Wat ze zou missen als ze 
op Curaçao zou wonen? Sayenne moet even nadenken: “Alleen 
pretparken en winkelen zou ik missen. Daarvoor kun je beter in 
Nederland zijn.” 

‘Bakkeljauw is mijn lievelingsgerecht op Curaçao’

IMPORT I bami42



vond ik erg emotioneel.” Half juni stapt de familie op het 
vliegtuig. 

HET LEVEN OP BONAIRE
Nu bijna een half jaar verder ziet het leven er totaal anders uit. 
Julie zou in september opnieuw starten met de opleiding tot 
verpleegkundige, maar dat liep in de soep. Ze was te laat met 
haar aanmelding  en heeft nu een tussenjaar. “Dat is helemaal 
oké hoor. Bonaire is een prachtig en vooral relaxed eiland. 
Het leven is hier heel ‘tranquilo’ en ieder doet zijn eigen ding. 
Ik heb leren duiken en dat vind ik heel erg gaaf. Verder ga ik 
regelmatig stappen en leer veel mensen kennen. De lokale 
bevolking is erg gastvrij en neemt ons overal mee naar toe. Ze 
zijn echt super leuk.” 

Ook Tim heeft het erg naar zijn zin en is direct aan het werk 
gegaan als barman. Hij staat in de Spice Beach Club Bonaire: 

een trendy plek waar toeristen en lokale bevolking graag 
komen. Van Tim mag alleen de familie niet te vaak in Spice 
verschijnen als hij er werkt. Met haar ouders gaat het ook erg 
goed op Bonaire. “Mama is helemaal rustig en blij geworden, 
zo fijn om te zien.”

ALLEMAAL LANGSKOMEN
Zijn er dan helemaal geen momenten waarop ze Berlicum 
mist?  “Ik mis ons oude huis, daar ben ik geboren en heb er 
achttien jaar gewoond. Dat huis was zo vertrouwd. Natuurlijk 
mis ik mijn vriendinnen heel erg, maar gelukkig facetimen 
en skypen we vaak.  Als ik het zwaar heb kan ik altijd bij Tim 
terecht en praten we samen. Hij is echt superlief.” Julie heeft 
nog maar één wens: iedereen moet langskomen op Bonaire. 
“Het is zo’n prachtig eiland, dat mogen jullie niet missen! En 
hier hebben we ook een Jumbo, dus daarvoor hoef je het niet 
te laten”, aldus een breedlachende Julie. 

‘De lokale bevolking is erg gastvrij en neemt ons overal mee naar toe’
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Joost: 0735033624
Rob: 0654738097 

rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

Ook voor het 
spuiten van 

uw interieur!

ONZE DRIVE-THRU
IS WEER OPEN!

foodz by mmoodz

I.v.m. de huidige corona-maatregelen serveren wij 
lunch van 12.00 uur tot 17.00 uur

elke vrijdag - zaterdag - zondag
vanaf 12.00 uur

GRAAG TOT ZIENS!

Kerkwijk 19 Berlicum - 06 15 47 78 57 WWW.MMOODZ.NL

Bestel je kerstdiner box!

THUIS
GENIETEN MET 

KERST?

Bekijk de inhoud op www.mmoodz.nl

- Heerlijke burgers
- Saté met atjar 
- Pizza
- Diverse take-away 
- Oliebollen

Bekijk het volledige menu op de website!
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Op haar 33e ontdekte LIESBETH AARTS (57) haar eerste grijze haar. Vanaf haar 40e begon ze echt grijs te worden. Haar haar is 
nu van voren wit en heeft van achteren de oorspronkelijke donkere kleur. Mooi toch die verschillende tinten? Liesbeth heeft 

weinig moeite gehad met haar grijzende haar. “Wat is dat toch, dat we onze leeftijd van ons af willen duwen? Laten we onszelf 
en elkaar aanleren dat het okay is zoals we eruit zien. Vier het verschil! Blij zijn met hoe je eruit ziet en niet in strijd met jezelf 

hoeven leven, dat gun ik iedereen.” 

Grijs worden we bijna allemaal, de een wat vroeger dan de ander. De meeste mannen laten het over 
zich heen komen, blij dat ze überhaupt nog wat haar hebben. Vrouwen snellen echter vaak naar de 
kapper of gaan zelf in de weer met een kleurtje. ‘Anders voel ik me oud!’ roepen ze. Toch komt ooit 
het moment waarop grijs de ruimte krijgt. Trots tonen deze dorpsgenoten hun natuurlijke haardos. 

En kijk eens, hoe mooi!
Tekst Hedvig Niehoff & Annette François  Foto’s Edith Verhoeven  Visagie Lisa van Erp & Suzanne de Ras-van Erp  Haar Linda Ulijn

VROLIJK GRIJS
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Een beetje experimenteren met kleurtjes vond TAMARA SPERMON (50) vanaf haar achttiende al leuk. Een beetje rood, wat 
donkerder, zelfs eens een paarsachtige gloed. Maar ze kon niet wachten tot haar vergrijzing ver genoeg was. Eindelijk gaf de 

kapster het verlossende woord: ‘Nu is het zover.’ Ze liet het heel kort knippen en opeens was ze grijs. “Ik vind het zelf heel mooi. 
Het maakt me zachter. Over het algemeen zijn de opmerkingen heel lovend. Ik droeg vroeger veel zwarte kleding en nu zie ik 

dat kleur beter staat.”
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Net voor corona besloot FEMKE KORST (53) grijs haar te omarmen. “Ik was er een beetje klaar mee, iedere keer die uitgroei 
verven”, vertelt ze. “Ik doe dat ook al vanaf mijn twintigste. Ik verfde het roodbruin met een beetje variatie, paste het wel eens 

aan de mode aan.” Grijs hoort gewoon bij het ouder worden, vindt ze. “Ik krijg alleen warme positieve reacties. ‘Het past goed bij 
je’, zeggen ze dan. Laatst riep de cassière bij de Jumbo nog spontaan: ‘Wat staat het toch goed!’”
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Twee grote veranderingen vielen voor JENNIFER ROOSE (41) samen: voor zichzelf beginnen als wandel- en hardloopcoach en 
de keuze voor haar natuurlijke grijze haarkleur. “Voor mijn werk steek ik mijn haar op en iedere keer moest ik na twee weken 
de uitgroei bijkleuren.” Daar was Jennifer helemaal klaar mee en samen met de kapper heeft ze in twee jaar toegewerkt naar 

volledig grijs. “De reacties waren heel positief. Mensen vinden het blijkbaar stoer als je zo jong bij jezelf blijft en voor jezelf kiest. 
Dit had ik tien jaar geleden al moeten doen.” 
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Als jonge dame liet INEKE BERTRUMS (70) haar haren blonderen door haar broer. De kapper was in die tijd te duur.  Na de 
geboorte van haar oudste zoon stopte ze met verven, maar ze liet af en toe nog wel highlights zetten. Ze heeft prachtig lang 
haar met dunne strengen wit en grijs er doorheen. Ineke draagt het los, in een paardenstaart of vlecht, met daarop vaak een 

mooie hoed. “Ik koester mijn haar. Het mooiste compliment kreeg ik van onze jongens toen ik overwoog het af te knippen. Niet 
doen mama, want dan herkennen we je niet meer.”



VISSERS

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

spiegels  |  isolatieglas  |  glasherstel

 Zandstraat 33,   5271 TH Sint-Michielsgestel     

  073 202 00 32       06 37 170 932

info@vissersglas.nl       www.vissersglas.nl

Woont u ook in het 
mooiste huis van 
Balkum of Mirroi? 

Vier het Verschil 

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. 

Onze NVM makelaar, Henk van Hoek, vertelt u graag, in een 
helder en vrijblijvend gesprek, wat uw woning in de 

huidige markt waard is. 

Viermakelaars | Rosmalen 

T 073 – 522 44 44   E rosmalen@viermakelaars.nl   
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‘We leggen de natuur aan uw voeten!’ De bekende slogan 
van het Berlicumse bedrijf SK natuursteen heeft een 
verhaal. Harold van den Akker, de bevlogen eigenaar en 
expert op het gebied van natuursteen, vertelt het.

ADVERTORIAL

SK Natuursteen  I  Overbeeke 14  I  5258 BL Berlicum  I  073-5495068  I  info@sknatuursteen.nl  I  www.sknatuursteen.nl 

Al direct bij binnenkomst in het prachtige bedrijfspand valt ze op. Een natuurstenen 
badkuip die een tipje van de sluier oplicht van waar het in dit bedrijf over gaat. Kwaliteit, 
natuur en sfeer. Geheel passend bij Harold van den Akker. “Een keer per jaar ben 
ik eventjes op reis, naar de bergen”, vertelt hij op zijn kenmerkende bevlogen toon. 
“Op zoek naar nieuwe producten die we zelf importeren. Want waar bergen zijn, is 
natuursteen.” Zo reist hij naar Indonesië, China, India en Brazilië. Daarnaast importeert 
hij het nodige uit Europese landen. 

MAATWERK EN GEWELDIGE SERVICE
Het precieze maatwerk gebeurt op locatie in Berlicum. De natuurstenen worden - 
waar nodig voor de kleur - in het bedrijf bijgeschaafd. Alles naar wens van de klant, 
want die is koning. Harold geeft graag een eerlijk en gedegen advies. Desgewenst 
bezoekt hij  de mensen thuis. Want, zo is zijn gedachte, liever een oprecht advies 
dan teleurstelling achteraf. Tijdens zo’n bezoek stemt hij af op wat hij ziet. Is alles wat 

tekst Lyan de Roos  foto Leon van Dinther

de klant voor ogen heeft mogelijk? 
Keukenbladen, sanitair, vloeren, tafels, 
alles voor binnen en buiten. De keuze is 
reuze, alles is mogelijk. Maar het moet 
wel kloppen. Of zoals een klant schreef: 
“Geweldige service, geweldige inzet om 
ideeën mogelijk te maken, geleverd 
vakmanschap en vakkundig inmeten en 
monteren.”

BEZOEK DE SHOWROOM
Het meeste materiaal ligt in Berlicum 
op voorraad, waardoor de levertijd 
beperkt blijft. Klanten worden op hun 
wenken bediend. Zowel particulieren als 
bedrijven. Nieuwsgierig geworden? Een 
bezoek aan de prachtige showroom is 
een aanrader. Onder het genot van een 
kopje koffie, krijg je uitleg over alles wat 
moeder Aarde te bieden heeft. Natuur 
die heerlijk voelt aan ieders voeten! 

DE NATUURaan uw voeten



D’N DIEJE VAN D’N DIEJE
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ZEG JE 
‘VAN DE VEERDONK’  dan zeg je ‘muziek’

D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

Muziek kleurt het leven van familie Van de Veerdonk. Dat speelde 
al bij overopa Theo die eens café De Prins runde en zich vaak 

omringde met vrolijk spelende bandjes. Zoon en kleinzoon 
maakten er geheel of gedeeltelijk hun beroep van en ook de 

achterkleindochters lusten er wel pap van. ‘Nooit is het bij ons in 
huis stil’, zeggen ze. ‘Er is altijd wel muziek.’

Tekst Annette François Foto’s Anouk Dalessi

Vier generaties lopen er inmiddels rond op Berlicumse bodem. 
Theo (89) kennen velen in het dorp nog als ‘Theke Edah’. 
Hij vertelt dat zijn ouders de Edah bestierden, toentertijd 
gevestigd in de Hoogstraat tegenover Huize Weltevreden. 
Als jongste moest hij zijn steentje bijdragen en bracht onder 
andere brood rond op zijn bakfiets. Ook nadat hij in 1959 met 
zijn Marietje De Prins en later sportcafé de Run ging uitbaten, 
bleef hij toch die naam behouden. 

“Er waren veel cafés in Berlicum en Middelrode, maar die 
waren alleen in het weekend en op bijzondere dagen open”, 

‘IK BEGON MET TIEN KISTJES BIER EN 
KWAM OP EEN GEGEVEN MOMENT  
OP ZEVENTIG VATEN PER WEEK’
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zegt hij. “Iedere kroegbaas had er nog een ander beroep bij. Toen wij De 
Prins overnamen, kon je de hele week terecht en dat was een succes. 
Ik begon met tien kistjes bier en kwam op een gegeven moment op 
zeventig vaten per week.” “En dat is echt heel veel ,” vult zoon Tonn (61) 
aan. “Het was er altijd feest en het café liep als een trein. Acht obers 
liepen er rond.” Er waren dan ook weinig avonden dat er stilte heerste 
in diens slaapkamertje, slechts door een paar planken gescheiden van 
de gelagkamer beneden. “Toen moet de liefde voor de muziek geboren 
zijn,” vertelt hij. “Ik groeide ermee op. Toen ik een jaar of acht was, ging 
ik bij de harmonie en dat werd de basis voor een welbewuste keuze om 
van muziek mijn beroep te maken. Aanvankelijk speelde ik in bandjes en 
voelde het of ik de wereld ging veroveren. Maar door de komst van de 
dj’s veranderde veel en was er minder vraag naar livemuziek. Ik richtte 
drumschool Rhythm Impact op. Mede doordat er weinig opleidingen in 
de regio waren, was dat vanaf 1999 booming business.”

‘HET WAS ER ALTIJD FEEST EN  
HET CAFÉ LIEP ALS EEN TREIN’
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IN DE VOETSPOREN
Bass (37) vertelt dat hij  als zesjarige al achter het drumstel zat. Maar iets 
anders speelde nog een heel grote rol in zijn leven: basketbal. “Daar gaf 
ik de voorkeur aan. Ik was een fanatieke speler bij Springfield en gaf het 
drummen op een gegeven moment op.” Dit tot grote spijt van Tonn. “Hij 
barstte van het talent.”

Een ernstige blessure aan de pols noopte Bass het basketbal vaarwel te 
zeggen. Bass: “Dat deed me echt veel pijn. Toen vond in 2014 de eerste 
editie van Serious Request plaats in d’n Durpsherd  en er moest 24 uur aan 
een stuk gedrumd worden. Wij haalden daarmee geld op voor een goed 
doel. Mijn handen jeukten en ik begon voorzichtig weer les te nemen.” Nu 
geeft hij drumlessen naast zijn sportleraarschap aan het Pierson College.

‘IK BEWONDER ONS PAP OM 
ZIJN WERKLUST EN DISCIPLINE’



06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com

Berlicum

WATER
GAS    
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR

Meer informatie? 
Neem gerust contact op!

Fijne Feestdagen!
en een gezond 2022.
KIEVITSVEN 108  I  5249JK ROSMALEN  I  073-5940399
WWW.VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL   I   INFO@VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL  

Wij helpen je graag om
DROOG. WARM. EN VEILIG
te kunnen werken!
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VIERDE GENERATIE
Opvallend schrijf je ook de naam van zijn jongste dochter met 
een dubbele medeklinker achteraan: Jipp. “Dat is zo geboren,” 
is de uitleg. Bass heette eerst Bas, maar op school zat nog 
een Bas van de Veerdonk en dat gaf verwarring. Toen is de 
naam Bass ontstaan voor het gemak en met een verwijzing 
naar Tonn. En wat is dan leuker de traditie voort te zetten 
met Jipp. En niet alleen in dit opzicht. Ook Jipp (13) hanteert 
de drumstokjes op een drumstel, speciaal voor haar gemaakt 
door opa Tonn. Nikki (14) verklaart zich gedecideerd een 
buitenbeentje: “Ik geef niks om sport en drummen en ik heb 
ook nog als enige van het gezin blauwe ogen.” Wel geeft ze toe 
de klarinet te bespelen en: “Ja, van muziek vind ik alles wel heel 
leuk, behalve Nederlandstalige liedjes dan.”

VERKNOCHT AAN BERLICUM
De familie ziet er opvallend fris uit, gezien het ‘schop-in-de-
grond-feestje’ van een dag eerder, waarbij de nodige glazen 
geheven zijn. “Wij zijn allemaal van het feesten, vieren alles 
wat er gevierd kan worden,” verklaart Tonn. “Gisteren zijn we 
begonnen met de bouw hierachter van het huis van Bass.” De 
hele familie woont in Berlicum, ook de broer van Tonn en de 
neven. 

‘VAN MUZIEK VIND IK ALLES WEL HEEL 
LEUK, BEHALVE NEDERLANDSTALIGE 
LIEDJES DAN’



Koop nu de Gazelle Ultimate bij 
Guus van Buuren!

Deze fiets laat je optimaal genieten van je vrije tijd. En 
fietst net zoals hij eruit ziet: super comfortabel en met 
een sportieve uitstraling.

• Dynamisch, eigentijds design en unieke integratie van onderdelen
• De Ultimate komt altijd met een 500wh intube accu
• Extra comfort door de brede 47 mm banden en geveerde voorvork

Guus van Buuren • Kerkwijk 70 • 5258 KD Berlicum • www.guusvanbuuren.nl

www.gazelle.nl/ultimate

HELP ONS MET HET VINDEN VAN EEN 

ELEKTROMONTEUR 

WIL J� €500,- 
VERDIENEN?

Ken  (of ben)  jij iemand die zelfstandig, klantvriendelijk, 

creatief en flexibel is & in het bezit van 

een MBO-diploma monteur OF de nodige werkervaring?

Nieuw Laar 15 - 5258 TL Berlicum

06 5363 5876 
info@lwijnenelektro.nl 

www.lwijnenelektro.nl

LAAT HET ONS WETEN!

Wordt diegene die jij hebt aangedragen aangenomen? 

Dan ligt er voor jou €500,- klaar! 

Meer weten? 

www.lw�nenelektro.nl/vacatures

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

ramen • vloeren • wanden
E   info@changewonen.nl
W www.changewonen.nl
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“Wij zijn verknocht aan Berlicum,” zegt 
Bass. “Ik woonde eerst een paar jaar 
in Rosmalen maar toen de kinderen 
naar school zouden gaan, bedacht ik 
dat dat toch echt in Berlicum moest 
gebeuren. En zo zijn  
we verhuisd.”

DE LIJNTJES
Wat verbindt de familieleden naast 
muziek en feesten? Bass: “Ik bewonder 
ons pap om zijn werklust en discipline. 
Hoe bont hij het ook maakt de avond 
van tevoren, hij is altijd op tijd op zijn 
werk. Er zijn maar weinig mensen met 
zoveel passie. Hij probeert het ook 
iedereen naar de zin te maken.”

“Bass is anders een kopie van mij,” 
zegt Tonn. “Ik ben supertrots op hem.”

En de dochters? Bass: “Ze zijn beiden 
muzikaal, maar Jipp lijkt het meest op 
mij, zeker uiterlijk.”

“Ben je gek,” grijnst Theo.  
“Ze is veel knapper.”

‘WE VIEREN ALLES  
WAT ER GEVIERD  
KAN WORDEN’
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D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

FAM. VAN DE VEERDONK
Tonn 

Drummarathon
2015

Dienst marine, Theo 1955

Band Virgin 
1977

Pa & Ma
1962

Band Boxtelli’s 
1964

Familie van de 
Veerdonk
1930
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Harmonie TOG 
1972

Theo Sportkantine
1985

De Prins
1958 - 1969

Theo sportkantine - 65ste Verjaardag
1997

Bass Drummarathon
2012

Basketbal Bass
1992



Lees de verhalen van onze medewerkers, mantelzorgers, cliënten en 
vrijwilligers op:

www.vivent.nl/verhalen

Vivent biedt u de juiste zorg en behandeling, 
thuis en in onze woonzorgcentra. 

Zo haalt u altijd het beste uit uw dag.  

Meer informatie of zorg nodig? 
Bel 088 - 163 70 00 of  mail naar info@vivent.nl

Naima is verzorgende IG bij Vivent 
thuiszorgteam Kruiskamp. Dagelijks krijgt 
ze te maken met heel verschillende cliënten 
én hun mantelzorgers. Wat ze daarbij het 
belangrijkste vindt, is écht aandacht voor 
iemand hebben. 
“Ik kan dan een luisterend oor bieden en tips 
aanbieden, maar het belangrijkste is mensen 
steun geven.” 

Naima vraagt altijd graag naar de 
geschiedenis van haar cliënten. 
“Je kunt wel een rapportage lezen als je net 
binnenkomt, maar het is ook fijn om een gesprek 
aan te gaan. Dan ervaar je de beleving van 
een persoon. Dat is voor mij heel belangrijk bij 
iemand die ik verzorg.”

“Ik vind het belangrijk om de cliënt te leren kennen.”
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MIJN NAAM IS

MIJN NAAM IS

WIM VAN HELVOORT
Niet één, niet twee, nee, maar liefst drie Wim van Helvoorts  wonen er in Berlicum. Hun naam schrijf je precies 
hetzelfde en ze hebben ook nog eens raakvlakken met elkaar. Wim (71, rechts) zat vroeger samen met Wim (71, 
midden) op de Norbertusschool. Om ze uit elkaar te kunnen houden werd deze laatste Wim ook wel Wimke 
genoemd omdat ‘ie destijds de kleinste was van de twee. Tijdens hun schooltijd zijn hun rapporten wel eens 
verwisseld maar verder hebben ze weinig ‘last’ gehad van elkaar. Behalve dan die keer, jaren  later, dat ze de 
hypotheek voor elkaar betaald hebben. Ze delen namelijk ook nog eens dezelfde voorletters. Wim (70, links en in 
familiekring ook wel Willem genoemd) zat op dezelfde school maar heeft geen herinneringen aan de andere twee. 
Wél heeft hij een familieband met Wimke. Ze zijn neven, hun vaders waren broers. Én ze wonen op nog geen vijftig 
meter bij  elkaar vandaan. 

Tekst Anne Marie van Dinther Foto Claartje ten Have
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De plannen voor ‘De hartkamers van Berlicum’ waren er al lang: een stedenbouwkundig 
advies, bedacht en geschreven door vele deskundigen. Het idee? De ontwikkeling van een 

bijzonder levendig centrum met twee pleinen. Het resultaat? Dat vroegen we aan een 
aantal dorpsgenoten.

bami I

KOOKPUNT

Tekst Lyan de Roos Foto’s Claartje ten Have, Stan de Haas

KLOPPEN 
DE hartkamers
VAN BERLICUM? 



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

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Blessure?
Op zoek naar een zo spoedig mogelijk herstel?

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling
van (sport) blessures.

Problemen met
lopen en bewegen? 

Laat ons meedenken 
voor een mogelijke 

oplossing.

een stap verder zet ten
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JOB HOORNEMAN (36)
Sinds vier jaar woont hij in Berlicum. Een nieuwe start die 
goed voelde. Er was meteen een klik. “De rust, de perfecte 
ligging ten opzichte van de stad, alles bij de hand voor het 
dagelijks leven.” Wel zag hij de vergane glorie: “Er moest wel 
wat gaan gebeuren”. En is dat gelukt? Hij vindt van wel. In het 
begin begreep hij niet waarom de hoogbouw er kwam. “Maar 
nu het er staat, is het wel prima.” Zelf is hij vader. Hoe ziet 
hij de toekomst voor de jeugd? “Dramatisch, je koopt nu een 
rijtjeshuis voor drie en een halve ton en dan is het nog niet 
wauw”. Echte zorgen maakt hij zich niet. Wel heeft hij nog een 
idee. Hij vindt de grote huizen die overal gebouwd worden 
prima. Toch ziet hij andere kansen. “In het buitengebied 
richting de Hooghei is plek zat voor een mooie nieuwbouwwijk 
voor onze jeugd.” Een glazen bol heeft hij niet, maar wie weet 
wat de toekomst brengt?

‘In het buitengebied richting de 
Hooghei is plek zat ’

 

MARLOU VAN JAARSVELD (37) EN DOCHTER DANI
Ze woont er al jaren, import vanuit Den Bosch destijds. Reden? 
“Mijn man wilde gras maaien!” Wat heeft ze zien veranderen? 

“Het is jammer dat de kerk weg is. In een Kerkwijk hoort 
gewoon een kerk. We zijn ten slotte katholiek. Maar van de 
andere kant: wat terugkomt is echt práchtig! Zelfs de nieuwe 
toren is sjiek.” Het gaat er allemaal op vooruit. Vriendelijker. 
Het enige gemis is nog een klein gezellig koffiebarretje”, vindt 
Marlou. En Dani? Ze heeft de fontein al ontdekt.” Hield ze dat 
droog? “Nee, soms niet.” Maar dat mag de pret niet drukken. 

‘Zelfs de nieuwe toren is sjiek’

RENS VAN GEMERT (24) EN JASMIJN DE LOOIJER (23)
Ze zijn collega’s, de een uit Middelrode, de ander geboren en 
getogen in Berlicum. Ze zijn het - los van elkaar - eens over 
hun woonwens op termijn. Ze blijven in Berlicum wonen! Echt 
stappen doen ze dan wel in Bosch. Maar, zo vertelt Rens: “In 
Berlicum kun je ook prima even naar de kroeg. Wat er is, is 
heel leuk!” De nieuwbouw vinden ze allebei mooi. “Ze mogen 
van mij lekker blijven bouwen”, zegt Rens. Jasmijn beaamt 
dit. . En de nieuwe gebouwen aan het plein? “Iets te hoog”, 
zegt Jasmijn met een lach, “maar daar moeten we misschien 
gewoon aan wennen.” Rens vult aan: “Het plein is wel 
verbeterd, maar nog een paar bomen erbij zou niet verkeerd 
zijn. Het milieu is tenslotte ook belangrijk!“ Hebben ze zorgen 
om de toekomst? “Niet echt”, zegt Jasmijn. “Het heeft geen nut 
je zorgen te maken, misschien wordt het wat goedkoper?“ Rens 



betoncirerosmalen.nl 06-38 77 97 06

info@dewerkplaatsrosmalen.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



denkt van niet. Maar ach: “Je moet een beetje hoop houden en 
positief blijven.” Berlicum is tenslotte een heel fijn dorp om te 
wonen, daarover zijn beiden het roerend met elkaar eens.

‘Ze mogen van mij lekker 
blijven bouwen’

CHRISTEL SCHEFFERS (56)
Ze woont sinds 2003 in Berlicum, gekozen vanwege de 
topografie: perfect gelegen tussen de steden waar zij en haar 
partner werken. Ze vindt het hier geweldig. Gezellig. Altijd komt 
ze wel iemand tegen die ze kent. En alle nieuwbouw? Daarover 
is ze duidelijk: “Te veel hoogbouw. ” ze vindt ‘die nieuwerwetse 
wijken met de postzegeltuintjes’ maar niks: “Oude huizen vind 
ik leuk.” Die verdwijnen langzaamaan. Het wordt nu meer van 
hetzelfde. En dat hoge gebouw op de hoek bij het plein? “Die 
poeplelijke box? Laat ze die maar in Rotterdam zetten!” En dan 
de prijzen: “Berlicum is nu bijna een metropool. Niet te betalen 
en al helemaal niet voor de jeugd.” Een oplossing hiervoor 
heeft ze helaas niet. Maar ze had het wel geweten als ze zelf 
de ontwerper was geweest. Dan was er veel meer groen bij 
gekomen. Toch blijft ze volop genieten. “Dat durpse vind ik wel 
lekker.”

‘Die poeplelijke box? Laat ze die 
maar in Rotterdam zetten’

ANNEKE VOGELS (39)
Ze wilde veertien jaar geleden terug naar Brabant en verloor 
haar hart aan Berlicum. Ze heeft alle veranderingen dus 
meegemaakt. “Maar om eerlijk te zijn, maakt het mij allemaal 
niks uit.” Ze vindt er niks van. “Mensen met verstand bedenken 
het maar, je hoeft niet van alles wat te vinden.” Ze is er ook 
niet echt mee bezig of ze alles mooi vindt. En de hoogte?  Een 
logisch gevolg van het huizentekort: “Dan moet je de hoogte 
in, toch?” En de toekomst? “Het kraakt aan alle kanten nu. Het 
moet anders.” Maar ze vertrouwt op creatieve geesten die er 
verstand van hebben en inventief zijn. “Je kunt wel 100.000 
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Keurslagerij Reinier Hol 
Mercuriusplein 62, Berlicum, T. 073 503 1265
info@hol.keurslager.nl www.hol.keurslager.nl

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

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

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

wat dat betreft niet met een zelf gekookte 
maaltijd.

Meat & Meals  
Stel zelf uw dagverse 
maaltijden samen. 

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

De keuken van onze slagerij

Bekijk de  
Menukaart  

voor ons  
assortiment

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

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

WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 



bami I 71bami I

Balkumse beren op de weg zien. Die zie ik zelf niet”. Is er dan 
wel voldoende groen? “Jazeker, en anders ga je toch lekker 
naar Seldensaete om te wandelen. Je kunt niet en-en-en.”

‘Om eerlijk te zijn, maakt het mij 
allemaal niks uit ’

MARTIEN ROOIJAKKERS (84)
Martien verkaste ooit vanuit Odiliapeel naar Berlicum  voor 
de liefde. Hij is nog steeds helemaal tevreden over de keuze. 
“Daar is niks, hier is alles!” Hij vindt de vernieuwingen geweldig: 
“De bankjes op het plein, de trottoirs zijn weg. Het is mooi om 
te zien hoe de kinderen in de fontein spelen in de zomer.” 
Bij de nieuwe hoge gebouwen heeft hij zijn bedenkingen: 
“Ze zijn mooi, maar niet voor Berlicum. Het mooie van het 
dorp verdwijnt.” Want daarover is hij duidelijk: “Berlicum is 
toch een oud dorp.” Martien vindt het oprecht jammer dat 
het oude karakter van het dorp langzaam plaatsmaakt voor 
nieuwbouw. Mist hij de kerk? “Niet echt, we kunnen tenslotte 
nog naar Middelrode!” En de woonmogelijkheden voor de 
jeugd? Die baren hem zorgen: “Hoe moeten ze hier wonen? 
Het wordt allemaal veel te duur. Het is onbegrijpelijk. Je koopt 
tegenwoordig een hoop lucht.” 

‘Berlicum is toch een oud dorp’

CARLIJNE VAN DER DUSSEN (16)
Jong en vol plannen. Ligt haar toekomst in Berlicum met alle 
nieuwbouw? Ze denkt van niet. “Als je voor de rust gaat, moet 
je in Berlicum blijven. Er wonen veel oude mensen. Ik wil naar 
de grote stad. Den Haag, Eindhoven? Den Bosch liever niet, 
dat is te bekend.” De nieuwbouw? “Mooi, het wordt tenminste 
allemaal wat moderner!” Ook de nieuwe torens vindt ze passen 
in het plaatje. “Jammer van de mooie kerk, maar dit is ook 
apart.”

‘Als je voor de rust gaat, moet je 
inBerlicum blijven’



N O TA R I S S E N
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i s  g e w o r d e n

KANTOOR BERLICUM

Kerkwijk 13
073-5032255
info@wedn.nl

KANTOOR HEESWIJK-DINTHER

Heeswijk-Dinther
Balledonk 33
0413-29 34 35 WWW.DA-NOTARISSEN.NL

Dielissen en Altena
N O TA R I S S E N

“NOG STEEDS VERTROUWD MAAR ONDER EEN NIEUWE NAAM”

‘
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Kijk in een bloem 
EN JE ZIET DE HELE KOSMOS’

HET ATELIER

JOLIJN HUISMAN IS BLOEMIST, AL PAST DE TERM BLOEMSIERKUNSTENAAR HAAR BETER. IN HAAR ATELIER 
WORDT IEDERE BLOEM GEWIKT EN GEWOGEN OM TOT DE MOOISTE CREATIES TE KOMEN.

Tekst Geert van de Ven  Foto Andrea Tibosch

JOLIJN HUISMAN 

Het atelier van Cosmos Flowers ligt achter de woning van 
Jolijn en haar vriend. Hier worden bloemstukken voor 
bruiloften, evenementen en afscheidsdiensten gemaakt. 
De geweldige lichtinval in de ruimte is te danken aan de 
voormalig bewoner, een pottenbakker, die de werkplaats 
realiseerde. Jolijn toverde het om in het atelier dat het nu is: 
een oase van rust, waarin creativiteit de ruimte krijgt. 

KUNDIG SPEL
De bloemen in het atelier, het basismateriaal voor haar 
werkstukken, worden met zorg en aandacht behandeld. 
Een airco creëert het perfecte klimaat voor ze. Op de grote 
werktafel ligt een stuk in wording. Rondom een houten ring 
is een keur aan gedroogde pluimen, takken en bloemen 
bijeengebracht. Het begin van een fraaie compositie is reeds 
zichtbaar. De herfstige tinten vormen een palet van grijs-
witte, warm gele, oranje en bruin-groene nuances. Tegelijk 
springt een kundig spel met vormen en texturen in het oog. 

KOSMOS
Het liefst werkt Jolijn alleen, hoewel haar blinde hondje 
Rocko altijd in de buurt is. De manier waarop ze met de 
viervoeter omgaat, zegt veel over haar manier van werken: 
zacht, liefdevol en warm. 
De meeste voldoening haalt ze uit het verzorgen van 
bloemstukken voor bruiloften. Dit werk moet vaak onder 
hoge tijdsdruk gebeuren, maar juist dat maakt het uitdagend. 
Het zal het vrolijke zijn dat dergelijke gebeurtenissen 
omgeeft. Al voegen bloemen zich naar elke sfeer, benadrukt 
Jolijn. Niet alleen naar de feestelijke, maar ook naar droevige 
of bespiegelende momenten. ‘Kijk in een bloem en je ziet de 
hele kosmos’, zegt ze. Ofwel: met bloemen kun je eigenlijk 
alles zeggen. Het werk van Jolijn bewijst dat.

‘



BINNENBLIEKEN
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JE RAAKT
HIER NOOITuitgekeken

Binnenblieken? Voor deze keer ook buitenblieken. 
Want we waren te gast in het huis met het fraaiste 

uitzicht van BaMi. Fantastische wolkenpartijen 
en vergezichten. Beneden de reuring van het 

vernieuwde Mercuriusplein. Jan en Dorrit van de 
Veerdonk wonen er met veel plezier.

Tekst Ardiënne Verhoeven Fotografie Stan de Haas  Drone-fotografie Koen de Haas

De hond Pepper zit al te wachten bij de uitgang van de lift. “Als zij de bel hoort, 
rent zij naar de lift en wacht tot het bezoek er uit komt”, zeggen Jan (54) en Dorrit 
(50). Een warm welkom. Je komt er niet zomaar in, in het appartement van Jan en 
Dorrit op de vierde verdieping aan het Mercuriusplein. Andere mensen die in de 
lift staan waarschuwen al: “De knop van de vierde doet het niet hoor”. Als je in de 
lift staat, zorgen de bewoners dat hij op de vierde verdieping open gaat en stap je 
gelijk uit in het hoogste appartement van het dorp. 

ZO JONG OP EEN APPARTEMENT?
Jan en Dorrit wonen sinds april dit jaar op deze locatie. Toen ze aan mensen 
vertelden dat ze naar een appartement verhuisden vanuit hun vrijstaand huis aan 
het Braakven, waren de opmerkingen niet van de lucht: ‘Jullie zijn zo jong, waarom 
ga je op een appartement zitten?’, ‘Je gaat de tuin vast heel erg missen’, et cetera. 
Dorrit: “Je hebt het gevoel je te moeten verdedigen voor je keuze, terwijl we heel 
bewust hier naartoe zijn verhuisd. En er erg gelukkig mee zijn, zeker omdat we 
met mooi weer twee fijne buitenterrassen hebben.” 



‘JE GAAT DE TUIN VAST 
HEEL ERG MISSEN’
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TIJD VOOR EEN ANDER HUIS
Jan vertelt over het waarom van hun keuze: “In 2017 werd onze zoon Bart Jan ernstig 
ziek. Hij belandde in het ziekenhuis in Groningen. Wij waren daar een paar maanden. 
Een heftige periode. Bart Jan moest daarna gaan revalideren. Toen we weer terug in 
Berlicum waren zeiden we tegen elkaar: ‘Waar zijn we mee bezig?’. Ons huis op het 
Braakven was een mooie plek met een fijne tuin. Maar het vraagt ook veel tijd en 
energie om dat zo te houden. Werken in de tuin, veel ruimtes om schoon te houden.” 
Dorrit knikt: “Ik houd nu eenmaal van orde in huis. Dat geeft mij ook orde in mijn 
hoofd. Maar opeens was het poetsen en opruimen minder belangrijk.” Het zaadje om 
te gaan verhuizen was geplant. 

‘HET DORP LIJKT OPEENS ERG KLEIN’

EEN EIGEN PLEK CREËREN
Op het bureau van Jan lag in die tijd 
een brochure van een van zijn klanten 
die een appartement aan het plein had 
gekocht. Dorrit zag de brochure en zei 
gelijk: “Jan, is dit niet iets voor ons?” Ze 
gingen in gesprek met architect Kim van 
Cauter die het gebouw ontworpen heeft. 
Er kon heel veel. Op deze manier hebben 
ze hun eigen plek kunnen creëren. 
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En zeker ook voor hun twee kinderen, Annelijn (22) en Bart Jan (21), die 
binnenkort allebei op kamers wonen. Ze waren gelijk enthousiast toen ze van de 
plannen hoorden. In het nieuwe huis hebben ze elk een eigen kamer. Bart Jan 
maakt er muziek en kan er lekker chillen.  

EEN DROOMKASTEEL
De architect heeft een gebouw ontworpen dat herinnert aan de kastelen die 
ooit in Berlicum stonden. Kasteel Vredendaal, kasteel ter Aa en kasteel Beekveld. 
“Bij het gedeelte onder het schuine dak krijg je dat gevoel ook wel”, zegt Dorrit. 
Net als in een echt kasteel kijk je uit over de wijde omgeving. Je ziet de Sint Jan in 
Den Bosch, de hijskraan bij Motel Nuland en de kerken van Heeswijk en Dinther 
en Den Dungen. De randen van Berlicum en Middelrode lijken heel dichtbij, het 
dorp opeens erg klein. 

HET NIEUWE PLEIN
Vanaf het balkon aan de voorkant hebben ze het hele nieuwe Mercuriusplein 
zien ontstaan. “Er werd hard gewerkt. Als je het zo van boven zag, ging het heel 
snel. Terwijl veel mensen het gevoel hadden dat het eindeloos duurde”, zegt 
Jan over de nieuwe bestrating, de fontein en de plantenbakken. “Aan de bakken 
moeten mensen nog wel wennen.” Dorrit en Jan  zagen er al een paar auto’s 
tegenaan rijden bij het uitparkeren.  



‘NET ALS IN EEN ECHT KASTEEL KIJK JE 
UIT OVER DE WIJDE OMGEVING’
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‘IEDERE AVOND EN OCHTEND HEBBEN WE EEN 
SCHILDERIJ OM ONS HEEN’

BINNENBLIEKEN WORDT BUITENBLIEKEN
Het is uitzicht is prachtig: de wolken die langsdrijven, onweer dat voorbij trekt, de felblauwe lucht, de oranje 
zon die ondergaat, de volle maan die op het huis schijnt. Het is iedere keer weer anders. “Iedere avond en 
ochtend hebben we een schilderij om ons heen. Het verveelt nooit. In de ochtendzon kijken we uit over het 
mercuriusplein en zien we het dorp wakker worden. Het plein raakt vol. Er komen mensen op de terrasjes 
zitten. Heel gezellig allemaal”, vinden Jan en Dorrit. De zon gaat onder bij Den Bosch. Ze zien haar wegzakken 
achter de Sint Jan. 

DE KEUKENTAFEL 
De grote vierkante keukentafel is de plek waar Jan het liefste zit. Een centrale plek in de grote living met een 
open keuken om heerlijk aan te eten met vrienden of lekker een kop koffie te drinken en rustig de krant te 
lezen. “Aan de keukentafel heb ik zicht op het Heeswijks kasteel aan de muur. Dat is voor ons een bijzondere 
plek”, zegt Jan. 
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AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

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

073-521 51 95

GEEN 
WAAKHOND!?

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

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

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

BEL DIRECT

Sassenheimseweg 58
5258 HL Berlicum (NB) 

Meer weten? 
WWW.FYSIO073.NL

NU OOK
NEI THERAPIE &

REVALIDATIE 
NA CORONA

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

Fysio073 richt zich op algemene 
fysiotherapie, manuele therapie, dry 
needling en chronische fysiotherapie 

waarbij kwaliteit, snel herstel en 
persoonlijke aandacht belangrijke 

kernwaarden zijn.
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Ze trouwden er 27 jaar geleden. Toen ze een grote fotowand wilden maken was de 
keus snel gemaakt: het kasteel. Bami-fotograaf Stan maakte de foto. Als grapje plaatste 
hij Jan en Dorrit als bruidspaar in de bogengalerij, net zoals ze daar 27 jaar geleden 
stonden. Dorrit zit graag aan de andere tafel met zicht op Heeswijk-Dinther. “Het is een 
plek met fijn licht. Je kunt er goed werken en lezen. Voor ons werk moeten we op de 
hoogte blijven van alle veranderende regels en wetgeving en dat doe ik het liefst aan 
deze tafel”, zegt Dorrit.    
  
ALTIJD WAT TE ZIEN
Als je ogen even genoeg hebben van het uitzicht kunnen ze zich binnen laven aan een 
kunstwerk van Jack Libeek. Het heet ‘De nacht wacht op ons’ en is en compilatie van 
allerlei oude meesterwerken: de Nachtwacht, het Melkmeisje, het Meisje met de parel, 
de Mona Lisa. Je raakt hier nooit uitgekeken. 

‘IN DE OCHTENDZON 
ZIEN WE HET DORP 
WAKKER WORDEN’



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

www.aannemersbedrijfwijnen.nl

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

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

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

Joris Bekkers (28) en Rowi van de Wijgert (28) zijn onlangs trotse 
eigenaren geworden van een mooi Berlicums paleisje. Zij vonden 
een fijne partner in Danny van Zoggel van Van der Doelen 
Hypotheken. 

DE TIJD NEMEN
Voordat ze hun nieuwe huis kochten, hadden ze beiden een 
eigen appartement te verkopen. Joris: “Tja, en waar begin je dan? 
Wij wisten het echt niet. Dan is het fijn dat er iemand is die ons 
helemaal vanaf het begin kan begeleiden. Danny nam echt de tijd 
voor ons.” Danny vult aan: Het is belangrijk dat klanten snappen 
waar het over gaat. Ik leg het liever tien keer teveel uit dan één 
keer te weinig” Rowi: “Een ander liet me aan mijn lot over, alsof ik 
het helemaal snapte. Danny legde het zo uit dat we het helemaal 
begrepen.”

WAAR BEGIN JE ALS DE 
HUIZENMARKT OP SPRINGEN 

STAAT?

EVEN APPEN
De samenwerking met Danny verliep vlot: “Ik heb me geen 
moment druk gemaakt of het wel goed komt”, glimlacht Rowi. 
“En er was niks teveel gevraagd: zelfs ’s avonds even appen 
over het een of ander was geen probleem. De lijntjes waren 
heel kort.” Inmiddels wonen Rowi en Joris in hun nieuwe huis 
en is daarmee ook het hypotheekproces afgerond. Danny: 
“Maar dat betekent niet dat we elkaar niet meer spreken. Eens 
in de zoveel tijd nemen we contact op om samen opnieuw om 
tafel te gaan. Er kan veel veranderen in de tussentijd. En is er 
een keer iets? We zitten om de hoek en ze kunnen me altijd 
bellen, mailen of appen.”

tekst Nadzja van der Knaap  foto Yvonne Wesling

Je hoeft het woord huizenmarkt maar te noemen en de tongen zijn los. Oververhitting, 
opstuwende prijzen en financiële uitdagingen. Maar áls je dan eenmaal je droomhuis 

hebt gevonden, dan is het wel zo fijn om je financiën te laten regelen door een 
betrokken en betrouwbare hypotheekadviseur, zoals Van der Doelen in Berlicum.  
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KINDERDROOM

‘Later als ik groot ben 
WIL IK KLEIN BLIJVEN’

‘Later als ik groot ben wil ik klein blijven.’ Het zijn wijze woorden van Jurre Abelen (8), 
die al zijn hele leven weet dat hij biologische boer wil worden. Of nou ja, wórden: ei-
genlijk is hij het al. Een gesprek tussen grootvader Peter van Gaal (69) en kleinzoon 

Jurre over trekpaarden, mechanisatie en Instagram.

Tekst Nadzja van der Knaap Foto’s Guido Mutsaers



‘TEGENWOORDIG DRAAIT  
ALLES OM GELD’
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Daar zitten ze dan. Twee generaties met allebei dezelfde 
passie: biologisch boeren. Dagelijks staan ze samen tussen 
de varkens, de bietjes en de paarden. Peter werkt inmiddels 
als hoefsmid, maar samen met Jurre zijn ze veel buiten op de 
het land te vinden. Jurre weet niet hoe snel hij zijn klompen en 
overall aan moet trekken zodra hij uit school komt.  

JURRE STEEKT VAN WAL: “OPA, WANNEER WIST JIJ  
EIGENLIJK DAT JE BOER WILDE WORDEN?” 
Peter: “Ik was denk ik zo oud als jij nu bent. Alles was toen 
heel anders, biologisch was toen eerder de regel dan de 
uitzondering. We gingen veel meer met de seizoenen mee. Je 
kon aan de kleur van de boter zien of het winter of zomer was! 
En alles ging nog met paarden. Toen ik een jaar of 15 was kwam 
de mechanisatie op gang, toen begon het tractorrijden. Nou, dat 
vond ik toen wel een groot avontuur. Maar uiteindelijk trok het 
‘ouderwetse boeren’ me meer. Rond mijn dertigste kocht ik mijn 
eerste trekpaard, ik ben altijd een paardenfreak geweest.”

“JE BENT WEL GESTOPT MET HET  
BOERENBEDRIJF, WAAROM EIGENLIJK?”
“We hadden thuis een klein boerderijtje, maar het groeide 
als snel uit tot een groter bedrijf. Toen ik trouwde nam ik 

het bedrijf over. Gaandeweg moest alles steeds groter: meer 
varkens en koeien op een kleiner stukje grond.” Jurre: “Tja, 
tegenwoordig draait alles om geld”. Peter vervolgt: “Groter en 
meer was de toekomst. Tot in 1998 de varkenspest uitbrak. 
Toen spoten ze alle biggen dood en kwam er een fokverbod. 
Nou, dat ging ‘m voor mij niet worden. Toen ben ik de opleiding 
tot hoefsmid gaan volgen.” 



WWW.FIETSENZOBERLICUM.NL

Past. v.d. Boomstraat 15A
5258 GB  Berlicum

tel. 06 51 95 59 19
info@fi etsenzoberlicum.nl

Openingstijden:
Ma. Di. Do. Vr. 8.30 – 17.30 uur 

Za. 8.30 – 12.30 uur
Pauze 12.30 – 13.00 uur

Voor al uw reparatie en onderhoud 
van alle merken fi etsen en 

e-bikes kunt u terecht bij de 
“nieuwe” fi etsenmaker in Berlicum

ook verkoop 2e hands fi etsen
en nieuwe e-bikes

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com

Eelco Frunt
Eelco Frunt

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com
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JURRE KNIKT HEVIG: “MAAR OPA,  
TIJDENS DE VARKENSPEST MOEST JE TOCH OOK PER 
TON MEST ALLERLEI FORMULIEREN INVULLEN?” 
“Ja, dat klopt. Alles moest gecontroleerd worden. Hier 
was gelukkig geen uitbraak.”

“IK LEER VEEL VAN JOU, MAAR VAN WIE HEB JIJ HET 
BOEREN GELEERD?”
“Van mijn vader. We werkten veel bij de buren en bij 
andere boeren. Als ik uit school kwam was het vlug 
omkleden en werken. Eigenlijk zoals jij nu ook doet.” 
Jurre lacht: “Ja, we lijken wel veel op elkaar, we hebben 
allebei ook dezelfde streken.” Peter knikt: “Voor ons is 
het heel gewoon, maar het is eigenlijk wel heel bijzonder 
dat we dit zo samen doen.” 

PETER VRAAGT AAN ZIJN KLEINZOON WAAROM HIJ 
BIOLOGISCH EIGENLIJK ZO BELANGRIJK VINDT
“Nou”, zegt Jurre, “omdat je beter geen 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen kunt gebruiken die 
niet uit de natuur komen.  
Om dat aan andere mensen te vertellen  
heb ik nu ook mijn eigen Instagramaccount  
(@bioboerjurre, red.). Daarmee laat ik zien  
dat je beter biologisch kan boeren dan overal gif voor 
gebruiken.” Peter: “Misschien kun je de klas ook eens 
uitnodigen om te komen kijken, dan kan je laten zien 
wat het werk allemaal inhoudt.” 

JURRE VRAAGT ZIJN OPA OM  
EEN LAATSTE TIP. 
Peter wijst omhoog: “Kijk veel naar boven en naar 
beneden. Goed kijken naar het weer én naar de grond. 
Zo zie, ruik en voel je wat je aan het doen bent.” Jurre 
vindt al het  geklets wel weer genoeg eigenlijk. “Zullen 
we naar buiten gaan?” stelt hij zijn opa voor. Peter lacht: 
“Nou, vooruit dan maar.” 



GESPOT

Tekst Hedvig Niehoff  Foto Yvonne Wesling

Autowasstraat
MIDDELRODE

Zaterdag 25 september – 14.10 uur

Marga van Venrooij vindt vandaag eindelijk een moment 
om haar auto door de wasstraat te halen. Dat had eigenlijk 
al veel eerder gemoeten, maar ze heeft het te druk gehad 
met van alles en nog wat. Omdat het de volgende dag mooi 
weer wordt en ze graag een tochtje met de open kap door 
de bossen wil maken, is nu eindelijk de gang naar haar vaste 
wasstraat aan de Gouveneursweg in Middelrode gemaakt. 
Op de vraag waar Marga het druk mee heeft, geeft ze aan 
dat ze het drukker dan ooit lijkt te hebben sinds ze met 
de zaak gestopt is. Veel tijd gaat naar haar ouders die op 
leeftijd zijn en twee keer per week komen eten. Ook neemt 
ze haar moeder graag mee om gezellig ergens naar toe te 
gaan. Of ze gaat in het huis of de tuin werken. Ook houdt 

ze van fietsen of lekker een weekend de hort op gaan. Iets 
wat nu vaker kan. “Ik heb geen idee hoe ik dat vroeger deed 
toen ik nog elke dag werkte. Maar misschien is het wel zo 
dat we vooral denken dat we het druk hebben”, zegt Marga 
lachend. De auto wordt ondertussen grondig gewassen door 
de borstels van de wasstraat. Een aantal auto’s is inmiddels 
aangesloten en wacht geduldig op zijn beurt. Wat betekent 
deze, straks schone, auto voor Marga? “Het is een ding, een 
transportmiddel. De auto is weliswaar mooi en snel, maar ik 
heb er zelf niets speciaals mee. Op aanraden van mijn zoon 
heb ik hem gekocht. De auto mag vies worden. Ik houd van 
dieren en die vervoer ik erin. Mijn enige guilty pleasure is ‘effe 
gassen’ als er een patsertje naast me staat bij het stoplicht.” 
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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. 

Autowasstraat
MIDDELRODE

Zaterdag 25 september – 14.10 uur



Beste BaMi-lezer,

Heeft u verhuisplannen, maar krijgt u de geschikte woning niet gevonden? 
Of wilt u eerst verkopen met een toppresentatie van NL Wonen en daarna 
samen snel op zoek naar een nieuwe droomwoning?
Wij helpen u daar graag mee.

UW HUIS IS ONZE PASSIE!

Hartelijke groet,
Team NL Wonen

✓ gratis waardebepaling binnen 24 uur      ✓ inhouse styling en multimedia      ✓ gecertificeerde taxaties

073 613 19 19
info@nl-wonen.nl
www.nl-wonen.nl

Etalagekantoor
Hoogstraat 135
5258 BC Berlicum

Kantoor
Pettelaarseweg 198-A
5258 BC Berlicum

SUCCESVOL VERKOCHT!


