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ONTZORGING VAN A TOT BOVEN DE GROND

Ontwerp, de aanleg, het
beheer en/of onderhoud
in de ondergrondse- en
bovengrondse
infrastructuur.

WWW.STEEN.NL

De Ploeg 16
5258 EZ Berlicum

073-5031410

steen@steen.nl

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

Nieuwbouw, verbouw, renovatie, loodsen, onderhoud, interieur?
Wij zorgen voor uw totale bouwproject! Van planontwikkeling,
advisering, bouwaanvraag tot en met de uitvoering en oplevering
van uw bouwproject. We denken met u mee en kwaliteit staat
altijd voorop!
Koolhof 30
5258 TD Berlicum
06 46 22 60 24 / 06 53 86 00 42
info@aannemersbedrijfwijnen.nl

www.aannemersbedrijfwijnen.nl

ALTIJD IN VOOR EEN FEESTJE

Op BaMi’s website (www.bami-magazine.nl) kun je alle 32 edities
nog eens doorbladeren. In nummer 11 (herfst 2016) hadden we een
achtergrondartikel over prinses carnaval. Toen was de carnaval hier
er nog niet klaar voor. Hoe die vlag er nu bij hangt, hebben we niet
onderzocht. Maar klaar voor carnaval waren de meesten dit jaar wel,
getuige de opiniepeiling in de rubriek Kookpunt op pagina 64. En
getuige het feest dat net achter de rug is, zijn we nog lang niet klaar
met carnaval. Volgend jaar een prinses op de prinsenwagen?
BAMI IN DE SNEEUW

Het wil hier maar niet sneeuwen. Daarom trekken er nog steeds veel
naar de witte toppen in het zuiden. Niet iedereen zonder heimwee
trouwens. Want zeg nou eerlijk: wie met een BaMi-sticker op zijn
latten een berg afglijdt, kan zijn thuis gewoon niet missen.
SCHRIJVER MET WORTELS IN DE BAMI

Ex-Berlicummer Tom Grosveld schreef meerdere jaren voor de
BaMi. Toen zijn werkzaamheden voor de Amsterdamse krant Parool
teveel van zijn tijd begonnen te vergen, nam hij afscheid van het
BaMi-team. Voor ons jammer. Maar we blijven genieten van de wijze
waarop zijn talent uitbot. Onlangs bereikte ons het bericht dat hij
voor Vrij Nederland een boek gaat schrijven. In september ligt het in
de boekhandel. Misschien moeten wij daarna maar eens een artikel
aan hem gaan wijden.
PLEINBERICHTEN

Wij voorspellen dat de verzekeringspremie voor auto’s in
Middelrode spoedig lager is dan die voor de auto’s in Berlicum.
Reden: het Mirroise plein heeft geen plantenbak en het
Mercuriusplein wel. De Balkumse bak is in haar korte bestaan
namelijk al vaker door auto’s geraakt dan Al Pacino door kogels in de
film Scarface. Oplossing: slijp sleuven in de bak zodat er fietswielen
in passen. Als innovatieve fietsstalling wordt het schaarse groen nog
groener.
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GEDOE MET EEN HEK

Plan Beekveld heeft aan de westzijde, daar waar de Kattenstaart
Beekveld nadert, een hek dat dagelijks na het avondmaal op slot
gaat. Menig beschonken fietser is reeds tegen dit stalen vehikel
opgebotst. De schade loopt in de tientallen euro’s. Dit was te
voorkomen geweest als er geen hek was. Plan Beekveld heeft echter
geen hek aan de noordoostzijde ter hoogte van de Hoogstraat. “Plan
Beekveld is zowaar een semi-gated-community”, zei een van de
gedupeerde fietsers. “Blijft dat zo?”
EEN STUKJE BRABANT IN AMERIKA

Voor de rubriek Export interviewde Nadzja de 89-jarige Ad
Muilekom, die 66 jaar geleden haar man achterna reisde naar de VS.
Hoe het komt dat ze twee vrouwen in haar leven als haar dochters
beschouwt lees je op pagina 41. Trish, een van die vrouwen,
was aanwezig bij het interview en komt ook voorbij in een korte
documentaire die KRO NCRV in 2020 uitzond. Fascinerend om te
zien hoe een stukje Brabantse historie (inclusief de Schut) in de VS
in ere wordt gehouden. Kijk de docu terug door ‘Een stukje Brabant
in Amerika’ in te tikken op de zoekbalk van YouTube.
DE BAMISCHIJF IS EEN PRODUCT VAN HIER

Het is al een oud Twitter-relletje: lieden die opkomen voor het
Nederlandse cultuurgoed grapten dat de bamischijf binnenkort,
in navolging van de moorkop en zo nog een paar lekkernijen,
waarschijnlijk ook in de ban zou moeten. Wij hebben echter sterke
vermoedens, ofschoon ons onderzoek beperkt was tot een paar
praatjes op straat, dat de bamischijf een lokaal product is. “Dat is
gewoon zo”, zei één van de ondervraagden, waarmee het bewijs
geleverd is. Er bestaat zoiets als een ‘Europese bescherming
streekproducten’. Sommige producten kunnen een BGA
(Beschermde Geografische Aanduiding) krijgen. Welnu, BaMi is een
samentrekking van Balkum en Mirroi, toevallig allebei geografische
namen. Kom maar op met die BGA!
EIGENZINNIG ADVERTEREN

Mond-tot-mondreclame is de beste reclame. Het mag vreemd
klinken, maar deze wijsheid geldt vaak zat ook voor reclame op
papier. Want advertenties waarover gepraat wordt, gaan nu
eenmaal van mond tot mond. Dat heeft Adje Agri goed begrepen.
In lokale media, waaronder dit magazine, weet hij zich telkens weer
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te onderscheiden met reclame-uitingen die de tongen losmaken.
Wordt het niet tijd voor een voorlopig Verzameld Werk van deze
doe-het-zelf adverteerder?
SOEPELE AFDRONK

BaMi-fotograaf Koen de Haas zat te genieten van een fles
BaMi-beer. Om dat genot te delen stuurde hij een foto van een
vol glas schuimend bier naar de redactie. Bleek de fles te zijn
uitgeschonken in een groot wijnglas. Maakte hem dat niks uit
of was hij reeds in de olie? Om te bewijzen dat hij nog helemaal
helder was, stuurde hij een filmpje waarin hij op zijn handen door
de huiskamer loopt. Dankzij de soepele afdronk stond hij na een
paar slokjes letterlijk op zijn kop.
DE WERELD DOOR EEN LENS BEKIJKEN

Anne Marie van Dinther ging met haar man Leon bij fotograaf
Koos Post langs voor de rubriek Het Atelier (zie pagina75).
De bewerkte foto’s van Koos zijn ware kunstwerkjes. Het lijken
alledaagse taferelen, maar wie nog eens goed kijkt ziet dat er
iets vreemds in het getoonde schuilt. Surrealistisch werk. Het
inspireerde Anne Marie tot het maken van een foto waarop
iedereen de wereld door een lens bekijkt. Over surrealisme
gesproken.
PITTIG LEESVOER IN DE TROPEN

We waarderen het zeer als mensen een plekje in hun koffer
vrijhouden voor de BaMi. Een goed medicijn tegen tropenkolder.
Wie de persoon op de foto is, weten we niet. De foto is in ieder
geval genomen onder jaloersmakende omstandigheden. Die dag
was het hier mistig bij zes graden boven nul.
CLANDESTIEN HAKWERK

Bevers hebben privileges. Zonder vergunning mogen zij wel
bomen omleggen en wij niet. De vergunningsprocedure is dan
ook niet toegesneden op deze hardwerkende knaagdieren.
Het zij zo. De redactie ontving een filmpje waarin bevers in de
nacht op de oevers van de Aa met takken sjouwen. Wat een
bedrijvigheid. Dat wilden we met eigen ogen zien. Helaas worden
de exacte locaties niet prijsgegeven. Mensen verstoren beverse
bezigheden. Maar als je een boom ziet zoals deze op de foto dan
weet je dat ze niet ver weg zijn.
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BAMI
Bord
OP MERCURIUSPLEIN
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.

Toetje

GRATIS OP HET DIGITAAL BAMI-BORD

Op het digitaal BaMi-Bord op het Mercuriusplein kunnen alle
inwoners van Berlicum en Middelrode gratis evenementen plaatsen
met tekst en of foto’s. Op deze manier laat je ook zien dat je actief

Artikelen uit BaMi-magazine

. Blader

op het BaMi-bord door he

van magazine en bekijk de

bent!! Denk ook aan familieberichten die we gratis plaatsen, veertien
dagen op het bord blijft staan en automatisch weer wordt verwijderd.

t archief

prachtige

foto’s levensgroot. Smullen

maar.

OP HET BAMI BORD VIND JE:

• Dorpsnieuws			

• Familieberichten

• BaMi-artikelen			

• Evenementen

• Historie Balkum en Mirroi
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@bamimagazine.nl
VEREENDE KRACHTEN

Het BaMi-Bord is geheel betaald door BaMi-magazine uit acht
jaar BaMi, uit een surplus van de BaMi Bingo, en dankzij de Rabo
Clubactie. De technische plaatsing van het BaMi Bord werd mede
mogelijk gemaakt door de gemeente Sint-Michielsgestel en
Gebroeders van der Steen.
ADVERTEREN OP HET BORD

Het BaMi Bord heeft ook mogelijkheden voor commerciële
boodschappen. Wil jij jouw reclame op het BaMi-Bord? Neem dan
contact op met Willy Bouwman via 06 27 06 22 74 of via
adverteren@bami-magazine.nl.
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TOETJE VOORAF

Terugblikken op en uitkijken naar

COLUMN

Sam Bal bekokstooft een opstand

HET FIETSENHOK

Wie was op wie in het Middelrode van de seventies?

LEKKER DAN

* op de cover Gezonde Pannenkoekjes
foto door Andrea tibosch

Watertandend ontwaken in het kraambed

DE FAMILIE HU

Al 35 jaar thuis in het Paradijs

CLUBKE

‘We gaan door tot aan de platte kar’

UIT BEELD

Op zoek naar verre voorvaderen

IMPORT & EXPORT

‘Jij bent wel import, jij komt uit Geffen’

EEN EEUW(IG) LEVEN

Bijna honderd en nog hartstikke vitaal

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

Willy Bouwman
(06) 27 06 22 74
adverteren@bami-magazine.nl
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Vier generaties Van den Tillarts aan tafel

MIJN NAAM IS

Leny van den Boom

KOOKPUNT

Keert het carnaval zoals we het kennen nog terug?

HET ATELIER

De surrealistische beelden van Koos Post

BINNENBLIEKEN

‘We geloven in de kracht van imperfectie’

KINDERDROOM

Lin en Han over het (kinder)burgemeesterschap

GESPOT

Terry is op zoek naar een koolhydraatarm maal

86

Meer weten?
WWW.FYSIO073.NL

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

NU OOK
NEI THERAPIE &
REVALIDATIE
NA CORONA

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

www.gazelle.nl/ultimate

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

Sassenheimseweg 58
5258 HL Berlicum (NB)

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

Zal ik voor je koken?
catering - kookworkshop - kok aan huis - aanschuiven
06-53641213 I

info@achter-het-fornuis.nl I

www.achter-het-fornuis.nl

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

ILLUSTRATIES

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

CAFÉ DE
OPSTAND
Klokslag openingstijd zat ik aan de toog. Het mocht
weer. Even later stapte Wim binnen, zonder mondkap
natuurlijk, want zo is hij. De tweede pint smaakte naar
meer; we stapten over op het zwaarste speciaalbier,
want vrijheid moet je voelen. “Als ik het hier voor
het zeggen had, dan zou het een stuk mooier zijn”,
beweerde Wim na de tweede bokaal. Bekende woorden
– thuis sorteren ze helaas geen effect. Ik knikte en zei:
“De hypotheekrenteaftrek eraf. Huizen goedkoper.
Jongeren meer kans op een huis.” Of het waar was,
deerde me niet. Ik sprak met overtuiging en dat telt.
Wim sloeg me kameraadschappelijk op de schouder,
de bokalen werden nog eens gevuld. “Alle macht bij
het werkvolk,” riep hij en stak een gegroefde vuist in de
lucht. “Managers sturen we naar verweggistan en op
de N279 rijden we voortaan 100!” Ik schreef de aanzet
voor een partijprogramma op het bierviltje, waarop een
ogenblik later de natte voet van een vers glas Duvel
werd geplaatst. Wim schakelde op met een jonge klare,
die hij gelijk achterover sloeg. Ondertussen had hij een
slogan bedacht die in twee woorden dat programma
samenvatte: ‘Iedereen blij!’ Met gezwollen borst
hieven we een strijdlied aan, dat, zoals men me later
vertelde, geen haar afweek van Hazes’ Zij Gelooft In Mij.
Gelukkig was het geen Borsato. Dronken van ons prille
engagement dansten we op de bar. Hoe ik thuis ben
gekomen, weet ik niet meer.
“Ha die Wim!”, riep ik een week later, zelfde tijd, zelfde
plaats, kameraadschappelijk. “Nog steeds klaar voor de
opstand?” Er verscheen een groot vraagteken op zijn
gezicht. “Opstand?”, reageerde hij en ging zitten. Hij had
er kennelijk geen actieve herinneringen aan. Voordat we
goed en wel begonnen waren, voorzag ik voor hem een
functie elders.

Sam Bal

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

HET FIETSENHOK VAN 1971

HERMAN JOZEF-SCHOOL
MIDDELRODE

In een lockdown met oplopende besmettingen een reünie organiseren is niet eenvoudig,
maar toch lukte het BaMi om een gezellige Valentijnsavond door te brengen met 17 van de
45 Herman Jozef-school-leerlingen van klas 6 uit 1971. Op vertrouwde grond bij de
Driezeeg waar ze hun voormalige school bijna kunnen zien liggen.
Tekst Nieke Lunenburg-van Broekhoven en Annette François Foto’s Stan de Haas en klas 6 uit 1971

In het begin is iedereen nog wat onwennig. De laatste reünie

SPIJBELEN VAN DE KERK

dateert alweer van tien jaar geleden en het is inmiddels meer

De school wordt herinnerd als een knusse dorpsschool waar

dan vijftig jaar geleden dat ze zich samen klaar maakten

iedereen elkaar kende. In die tijd waren er veel grote gezinnen

voor een nieuw leven na de lagere school. Ook zijn er helaas

die vaak buiten het dorp woonden. Marian Blokx kwam uit

al vijf mensen overleden. Maar wanneer de fotoboeken op

een gezin van tien kinderen waar het onder meer door haar

tafel komen en anekdotes worden uitgewisseld komen de

beste vriendin Marga van Aggelen, altijd een zoete inval was.

herinneringen boven en wordt het nóg gezelliger.

Francien Spierings-Kuypers komt uit eenzelfde groot gezin
en vond het altijd een feestje om met veel buurtkinderen van
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dezelfde leeftijd samen naar school te fietsen. Door weer en wind
want ouders die een auto hadden konden nooit al hun kinderen
meenemen en kiezen deden ze natuurlijk niet. Maar met z’n allen
was het wel zo gezellig. Iedere ochtend ging iedereen eerst naar
de kerk om vervolgens om half negen aan te sluiten in de rij voor
school. Behalve wanneer je zoals Franciens broer niet zo’n zin had
in de kerk. Dan fietste je gewoon wat extra rondjes. Toch moest je
wel even je gezicht laten zien want de leraren surveilleerden in de
kerk en hielden de absentie bij. En anders merkte iemand anders
het wel, want de sociale controle was groot.
RESPECT VOOR LERAREN EN OUDERS

Eenmaal op school sloot iedereen aan in een rij waar hoofdmeester
Wijgergangs hen verwelkomde. Na het ochtendgebed volgde soms
nog een godsdienstles en daarna kon de reguliere les van start.
Iedereen volgde dezelfde les, voor uitzonderingen of tijd voor
het individu was nog geen tijd met zoveel kinderen. Ook respect
voor leraren en ouders stond hoog in het vaandel. Niemand gaf
een weerwoord en wanneer iemand bijvoorbeeld toch strafregels
mee naar huis moest nemen, dan kreeg je daar thuis nog een
straf overheen. Dit respect is nog steeds voelbaar wanneer Piet
Wijgergangs als verrassing aansluit. Terwijl hij een mooi woordje
houdt is iedereen keurig stil, net als vroeger.

IEDERE OCHTEND GING IEDEREEN
EERST NAAR DE KERK
Toch waren er wel verschillen tussen de leraren. Meester Toelen
was heel zacht, meester Wijgergangs streng doch rechtvaardig en
meester van Driel was streng en kon regelmatig met een liniaal
op de vingers slaan en kinderen aan hun oren meeslepen. Iets
wat Marga en ook Marians broer regelmatig overkwam. Maar in
dezelfde tijd werden moderne veranderingen langzaam ingezet.
JONGENS BIJ DE MEISJES

In het begin van hun schooltijd waren er alleen nog aparte
jongens- en meisjesscholen met een haag als scheiding. Waar de
jongens tevergeefs overheen probeerden te spieken. Maar dat
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DONUTS POLEFIT

www.donutspolefit.nl
Milrooijseweg 59, Berlicum

✓ gratis waardebepaling binnen 24 uur

✓ inhouse styling en multimedia

✓ gecertificeerde taxaties

Beste BaMi-lezer,
Overweegt u om uw woning in de verkoop te plaatsen en wenst u een volledige all-in service en
een optimale verkooppresentatie? Bel nu voor een vrijblijvend verkoopadvies en ontvang binnen
24 uur de verwachtte marktwaarde. Wij houden van duidelijkheid en willen u hetzelfde bieden.
Kiest u voor NL Wonen dan betaalt u GEEN opstartkosten, vaste courtage bij overdracht,
vastgoedstylingadvies van Allure Vastgoedmarketing & Styling professionele woningfotografie,
video, 3600 fotografie, fantastische brochure en professionele begeleiding en ondersteuning.
UW HUIS IS ONZE PASSIE!
Hartelijke groet,
Team NL Wonen

Kantoor
Pettelaarseweg 198-A
5258 BC Berlicum

Etalagekantoor
Hoogstraat 135
5258 BC Berlicum

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

Veel meiden waren wel onder de indruk van John van den Heuvel
was niet meer nodig toen meester Wijgergangs als pionier de

waar je stiekem hun verhalen kon afluisteren terwijl je deed

Herman Jozef-school in 1967 omvormde tot een van de eerste

alsof je sliep. Maar nu moesten zowel de kinderen als meester

gemengde scholen in Nederland. Ook werden er uitstapjes

Wijgergangs hieraan geloven. Hij las voor uit het boek ‘Wat

bedacht zoals op de fiets naar melkfabriek St. Jan langs het

weet je van je lichaam?’ en dit moest mee naar huis. Dit

kanaal en met de bus naar de Flevohof. Een hele wereldreis

resulteerde bij zowel kinderen als meester en ouders voor de

toentertijd.

nodige giechels en rode blosjes op de wangen.
Toch bleef bijvoorbeeld ongesteldheid iets waar weinig over

Ondanks de inmiddels gemengde school waren de kinderen

gesproken werd. Francien was een van de eersten en was

van klas 6 nog behoorlijk naïef. Sommigen speelden

bang dat alle jongens dit merkten. Het gymbroekje mocht

bijvoorbeeld nog met poppen op 12-jarige leeftijd, maar

vooral niet te strak zitten en ze was dan ook blij toen ze naar

anderen waren al wat verder gevorderd. Veel meiden waren

de mavo mocht waar dit al veel normaler was. Maar ook de

onder de indruk van het populaire menneke met de mooie

lichaamsveranderingen waren spannend. Marian was de eerste

krullen: John(ny) van den Heuvel. Als BaMi hem hiernaar vraagt

die borsten kreeg en dat bleef bij de jongens natuurlijk niet

komt er een grote grijns op zijn gezicht waarop hij toegeeft dat

onopgemerkt.

hij eigenlijk best verlegen was en hij weer heimelijk verliefd was
op Mia van Rooij en de inmiddels overleden Marjan School.

VUURWERK IN DE BUS

Toch is iedereen het erover eens dat ze best een brave klas
SEKSUELE VOORLICHTING

waren. Tonnie van de Koolwijk en Francien moesten vanwege

De gemengde school betekende ook voor het eerst seksuele

hun lengte altijd achteraan zitten. Daar mocht Francien vol

voorlichting op school. Voorheen werd dit niet besproken en

trots de zoemer laten gaan. Een eer die, toen de zoemer

deelde je gelukkig een kamer met oudere broers en zussen

verhuisde, werd overgedragen aan Christine van der Doelen
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STERK
I N E L K!
MERK

BETAALBARE KWALITEIT EN
UITSTEKENDE SERVICE
• apk, onderhoud & reparatie
• auto inkoop en verkoop
• airco onderhoud
• autoverzekering
De Nieuwe Ploeg 8
5258 EX Berlicum

• ook bedrijfsauto’s & campers
• onderhoudsabonnementen
• banden service
• schadeservice

Voor een afspraak
bel 073 503 17 86

AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL

Tuincafé de Witte Zwaan
HOOGSTRAAT 30 | BERLICUM

www.tuincafedewittezwaan.com | 073-5032412

LUNCH | DINER | BORREL | FEESTEN
open van woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur
@tuincafedewittezwaan
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die juist door haar ondeugendheid altijd vooraan moest zitten.

hij sowieso altijd tot de winnaars. “Natuurlijk vertelden we

Verder werd er weinig gekeet of gepest op school. Met

thuis nooit wat we uitgevreten hadden”, vertelt Geert van

uitzondering van Marga die altijd een boefje was en naar eigen

Doremalen met een grote grijns.

zeggen is gebleven. Ze werd vaak aan haar oren naar buiten
gesleept voor dingen als salmiak in de inktpotjes stoppen.

Maar ook voetballen en jeugdgroepen KPJ van Berlicum en

Maar ook een meisje uit Alkmaar die natuurlijk ‘anders’ was

Jong Nederland van Middelrode was gezellig sociaal tijdverdrijf.

had het zwaar. Ze kreeg zelfs vuurwerk door de brievenbus

Inmiddels werd ook af en toe ’s avonds gedanst bij voormalige

gegooid. John heeft ook wel een beetje gepest. Toen hij er

kroeg en discotheek de Doofpot, die zich naast restaurant De

een paar jaar geleden achter kwam dat dit toch wel veel met

Driezeeg bevond. Dat werd na de lagere school nog veel meer

een klasgenote had gedaan vond hij dit heel erg. Vervolgens

toen ze echt mochten uitgaan. Ad van Schijndel was er zelfs

stuurde hij haar een lief kaartje om het goed te maken. Daar

diskjockey vanaf zijn zeventiende. Oftewel de braafheid begon

was zij dan weer van onder de indruk.

in de zesde klas voorzichtig te verdwijnen en plaats te maken
voor de tienertijd in de roerige jaren zeventig.

BIRREN KNOKKEN TEGEN BOKKEN

Buiten school werd de braafheid soms even losgeschud.

Na de lagere school gingen ze hun eigen weg, sommigen

Ruiten van lege huizen werden ingegooid en bij de

liepen nog even hetzelfde pad. Nog altijd wonen velen in BaMi

Konijnenbosjes werd er op woensdagmiddag gevochten. Het

en omstreken, een enkeling verhuisde naar verdere oorden.

ging hard tegen hard tussen de Bokken (Mirroi) en de Birren

Wanneer het BaMi-team vertrekt, zijn de oud-leerlingen en Piet

(Balkum). Zo hadden alle dorpen hun eigen vetes. Jo van

nog druk in gesprek. Warme herinneringen ophalen aan een

Zoggel woonde op de Bokken- en Birrengrens en koos altijd

zorgeloze tijd die door iedereen gekoesterd wordt.

de grootste groep om zich bij aan te sluiten. Dan behoorde

‘Natuurlijk vertelden we thuis nooit wat we uitgevreten hadden’
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Yes! Het is zover! De nieuwe website is live!
Bestel nu online

Scan hier!

In onze webshop

Traiteur

Op de boerderij

Belevenistuin

Slagerij

Winkel

Acties & activiteiten

Ook te vinden in onze winkel: Traiteur specialiteiten! Verse en gezonde maaltijden, bereid door onze eigen chef-kok.
Lekker en divers! Van Hollandse kost tot pasta’s en buitenlandse gerechten. De maaltijden hoeft u alleen nog maar even
op te warmen. Sinds kort hebben we ook dieet maaltijden, bereid volgens het Keto dieet.
Verrassend lekker en veelzijdig!
WOUD 1 BERLICUM • 073 594 2085 • BIJ-DAAN.NL • INFO@BIJ-DAAN.NL

ADVERTORIAL

Alles
draait
OM SAMENWERKING
BSO en Kinderdag- en peuteropvang Het Berenhuis is er voor kinderen,
ouders én dankzij ouders. “Wij doen wat we op papier beloven.”
Tekst Nieke Lunenburg-van Broekhoven Foto Anouk Dalessi

Een kind met een gerust hart kunnen achterlaten bij een opvang

daadwerkelijk werken in de praktijk. Voor ons is ook het team met

of BSO is essentieel. Om dit te waarborgen is, naast een goede,

vaste bekende gezichten zeer waardevol.” Haar kinderen

veilige en leuke opvang, ook ouder-participatie van belang. Zo

van 7, 3 jaar en 10 maanden vinden het dansen, de gymlessen

zeggen directeur-bestuurder Mathelijne Smids en operationeel

en knutselen in het kunstatelier erg leuk.

directeur Anne van Esch. “Wij staan dichtbij ouders en hun
behoeftes. De drempel om contact op te nemen met een van

ELK KIND DEZELFDE KANSEN

onze medewerkers moet laag zijn.” Hierdoor bouwen ouders

Anne: “Het Berenhuis heeft geen winstoogmerk, wij zijn een

met hen een persoonlijke en vertrouwelijke band op.

maatschappelijke organisatie. Dit geeft ons de mogelijkheid
om ook kinderen op te vangen die speciale ondersteuning

BETROKKEN OUDERS

nodig hebben. Want elk kind verdient dezelfde kansen.” Het

Maar de betrokkenheid gaat verder. Middels onze

motto van het Berenhuis is ‘practice what you preach’. “Wij

oudercommissies is er een blijvende wisselwerking tussen het

doen wat we op papier beloven. Hierdoor scoorden we met het

management en de ouders. Overleggen en meedenken staan

klanttevredenheidsonderzoek als hoogste cijfer een 9”, vertelt

hoog in het vaandel. Zelfs over beleidsaanpassingen. Iris, moeder

Mathelijne. “Dit maakt mij mega trots en dit hebben we echt door

van drie Berenhuis-kinderen, beaamt dit. “Ouders worden overal

samenwerking bereikt.”

in betrokken en er wordt tussentijds getoetst of de beslissingen

Stichting Kinderopvang Berenhuis | Schuurkerkpad 33 | 5258 AE Berlicum | 073- 503 33 02 | info@berenhuis.nl |www.berenhuis.nl
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LEKKER DAN
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Ontbijt op bed

WATERTANDEND ONTWAKEN
Een goed ontbijt is belangrijk voor een goede start van de dag.
Vaak hebben we er weinig aandacht voor. Behalve als ontbijtjes
maken bij je vak hoort, zoals bij Sabine Hoefnagels.
tekst Ardiënne Verhoeven foto’s Andrea Tibosch

‘Zal ik een lekker ontbijtje op bed voor jullie meenemen? Wat
lusten jullie?’, appt Sabine aan haar vrienden Maud Heeren
en Jasper Hoedemakers. Sabine is kraamverzorgende en
start bij het kersverse gezin waar zoontje Thijs is geboren.
Jus d’orange, vers fruit en knapperige warme bruine
broodjes. “Als je net bevallen bent, moet je veel vezels eten.
Die zitten bijvoorbeeld in brood en noten. En veel drinken,
zeker als je als moeder borstvoeding geeft is dat extra van
belang”, zegt Sabine.
In het kraambed is niet alleen gezondheid belangrijk. Het
is na een gebroken nacht ook een feest om lekker verwend
te worden. Voor haar vrienden pakt Sabine flink uit. “Het is
extra speciaal dat ik dit voor Maud en Jasper mag en kan
doen”, zegt ze enthousiast. Ze maakt heerlijke banaan-

havermout pannenkoekjes. Daar doet ze soms
nog wat chocolade of blauwe bessen doorheen.
“Normaal eet ik een boterham en een kop koffie. Maar aan
zo’n lekker ontbijt op bed kan ik echt goed wennen”, zegt
Maud met de kleine Thijs in haar armen. Of manlief Jasper
de ontbijttraditie inmiddels heeft overgenomen? Dat niet,
maar de kop koffie op bed is wel gebleven.
Zelf zit Sabine thuis altijd aan tafel voor het ontbijt samen
met de kinderen. Een gezellig en belangrijk moment van
de dag. Behalve op haar vrije zondagen. Dan eten ze altijd
worstenbroodjes. Die brengt haar vriend René op bed. Dan
is het feest voor Sabine.
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WIJ VOELEN ONS

Nederlanders

22 I bami

De dames hebben hun mooiste jurken aangetrokken
voor de foto. Shao Fei krijgt door zijn echtgenote nog
snel zijn bril toegestoken. “Hier, dan ben je knapper.” In
zijn colbertje schuift zoon Fabbio aan. We zijn te gast bij
de familie Hu in Chinees restaurant het Paradijs. Bijna
iedereen heeft er wel eens gegeten of afgehaald. Een
vriendelijke mevrouw die de bestellingen opneemt met
een oosterse tongval en een luikje dat regelmatig open
gaat en waardoor de bakjes eten worden geschoven. We
horen alleen een stem. Wie is de Chinese familie die al
35 jaar deel uitmaakt van onze dorpsgemeenschap?
Tekst Annette François Foto’s Teis Albers
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WATER
GAS
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR
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Meer informatie?
Neem gerust contact op!
06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com
Berlicum
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HOERA

in blijde verwachting!

We krijgen een grote broer;
bouwmarkt Karwei gaat
wonen aan de
Berlicumseweg.
Aniek, Anja, Hilde, Leandra, Lia, Ad,
Bram, Joey, Marco, Max, Nicky en Rick

Geen punt

Als zesjarige zette Shao Fei Hu voet op Nederlandse bodem.

Ede maar het Nederlands van Shao Fei was zo slecht geworden

Zijn opa was hier al in een ver verleden aangekomen, gevolgd

dat hij teruggeplaatst werd naar groep 7 van de basisschool. “Ik

door zijn vader een jaar na de geboorte van zijn tweede zoon.

kwam uiteindelijk op de mbo-opleiding consumptieve beroepen

Vijf jaar later volgden moeder en haar drie kinderen. “Op die

terecht.” Hij blonk zo uit dat zijn leraar hem zijn praktische

leeftijd leer je de taal meteen”, vertelt Shao Fei. “Ik ging gewoon

vorming bij Europese sterrenrestaurants wilde laten voltooien.

naar de basisschool in Bergen op Zoom. Thuis sliep ik eigenlijk

“Maar ik kreeg daar maar 500 gulden per maand. ‘Nee hoor,’

alleen maar, mijn ouders werkten de hele dag in het restaurant.

zei mijn vader. ‘In een Chinees restaurant kun je veel meer

Met een vriendje ging ik al gauw na schooltijd mee naar zijn huis

verdienen.’ Dus kwam ik daar terecht. Tja, had ik weer moeite

en dat bleef ik doen. Het was de Italiaanse familie Santuz en zij

met de taal!”

brachten mij de Nederlandse cultuur en omgangsvormen bij.
Aan tafel vlogen mij regelmatig Italiaanse woorden om de oren.

Toch kwam die tweetaligheid hem goed van pas toen hij

Die taal werd ook een beetje vertrouwd. En hen noemde ik

klaar was met school. Vier Chinese topkoks kwamen naar

eveneens papa en mama.”

Nederland om les te geven aan de koks van verschillende grote
restaurants. Zij waren gewend Chinese staatsbanketten te

NAAR CHINA EN WEER TERUG

verzorgen in hun eigen land. Shao Fei was met zijn achttienjaar

Na de basisschool lag de havo in het verschiet, maar de ouders

de overduidelijke benjamin onder de leerlingen. Maar hij

ontdekten dat hij de Chinese taal nog maar amper beheerste.

beheerste de Nederlandse taal als geen ander en hielp vertalen

Zijn moeder vertrok voor negen maanden met hem naar China.

als dat nodig was. Datzelfde deed hij voor oudere Chinezen in

“Een onbekende wereld voor mij en ik verstond niemand. Op

zijn omgeving, hij kocht treinkaartjes voor hen en haalde ze op

de school daar leerde ik alleen rekenen en verder liep ik vaak

met het openbare vervoer. “Zij wisten niet hoe het er hier aan

achter de geiten aan. Mijn moeder zag in dat ik zo niet verder

toe ging en ik kon ze helpen. Het Chinees had ik inmiddels

zou komen en we keerden terug.” De familie verhuisde naar

weer aardig onder de knie.”
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Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6 13 84 95 56
info@beleefgroen.nl

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

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

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

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

ONDERNEEM NU SAMEN | ONTZORG VOOR LATER

BRUID UIT CHINA

De familie reisde regelmatig naar China. Ook nu nog, totdat
corona er een onvermijdelijk stokje tussen stak. Op een van
zijn reizen ontmoette Shao Fei zijn toekomstige bruid Xiao Ping.
Heel moedig besloot zij haar verdere leven met hem op te
bouwen in Nederland en stapte op het vliegtuig. “Ik sprak bijna
geen woord Nederlands en wist niet wat me te wachten stond.”
Drie weken had ze om te leren gastvrouw in het Berlicumse
restaurant te worden. Met zijn broer had haar bruidegom het
Paradijs gekocht om uit te baten en Xiao Ping zou het gezicht
achter de balie worden. “Mijn schoonzus zou mij nog drie weken
inwerken. ‘Opzij, opzij, ’zei ze als ik niet vlug genoeg was en dan
wilde ze me het karweitje uit handen nemen. ‘Niks ervan, ik
moet het leren!’ riep ik. Ik kende alleen ‘nasi, bami en loempia.’
Dat laatste was vreemd voor mij want dat is eigenlijk een Indisch
gerecht. ’s Avonds nam ik de menukaart mee naar bed en
leerde de gerechten van buiten. Maar ook de telefoon moest
ik aannemen en dat was heel moeilijk. Toch vond ik het werk
erg leuk, ook de omgang met de mensen. Lieve mensen hier in
Berlicum!”
Later ging Xiao Ping naar het Koning Willem I College om de
taal beter te leren en raakte ze thuis in haar nieuwe dorp. “Als
ik uitkeek over straat, vond ik het zo stil! Ik was gewend aan
veel mensen op straat, want ik kom uit een miljoenenstad. Ik
vond het klimaat wel heerlijk. Waar ik vandaan kom, is het erg
warm. En och, die regen… Toen mijn moeder eens hier was, kon
ze er niet over uit dat het zoveel regende. Ze ging gauw terug
naar China. Maar ik vind het fijn. Lekker slapen en goed kunnen
werken zonder hitte.”
Snel raakte ze zwanger. Shao Fei had een film gezien, waarin de
avontuurlijke mooie heldin hem erg aansprak. Newt was haar
naam en zo zou zijn dochtertje ook heten. Twee jaar later werd
een zoon geboren. Shao Fei belde zijn Italiaanse moeder. “Hoe
zal ik hem noemen, mama?” “Fabio,” zei ze zonder aarzeling en
zo geschiedde. “Maar mijn ouders maakten een foutje en gaven
me aan als Fabbio,” lacht de zoon. “De naam is uniek. Als je me
googelt, krijg je me meteen.”

‘IK NAM DE MENUKAART MEE
NAAR BED EN LEERDE DE
GERECHTEN VAN BUITEN’
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OPGEGROEID IN BERLICUM

ik klaar.” Hij is van plan zijn nieuwe werkplek te zoeken in

Totdat de kinderen rijp waren voor de kleuterschool, gingen

de omgeving van Delft. “Mijn vriendin woont daar, ze heeft

ze naar oma in Ede. Een restaurant is niet voor niets een volle

overigens ook aan de TU gestudeerd en we willen daar onze

dagtaak. Daarna bezochten ze de Theresiaschool in Berlicum.

toekomst opbouwen.”

Newt: “Wij speelden met de Nederlandse kinderen, kwamen
daar ook thuis.”

Toch is onze toekomstige ingenieur ieder weekend te vinden

Newt ging naar het Pierson voor haar vervolgopleiding en koos

in een van de keukens van het Paradijs. Hij heeft zich met zijn

na het behalen van het diploma voor de drogistenopleiding

moeder bekwaamd in het maken van sushi.

van het MBO. ”Ik heb stage gelopen in een drogisterij en

“Dit is voortgekomen uit corona,” zegt Shao Fei. “Er mocht

daar ook gewerkt, maar thuis hadden ze me zo hard nodig

niet veel meer, ook de wekelijkse buffetten verdwenen. Toen

dat ik daar tot ’s avonds laat bezig was. Dat was moeilijk te

was dit een nieuwe uitdaging.” Hij vertelt lachend dat ze

combineren en ik koos voor het restaurant. Regelmatig zie ik

het vijfentwintig jaar geleden ook geprobeerd hebben als

hier voormalige klasgenoten en dat is heel leuk.” Fabbio ging

onderdeel van de buffetten. “Wat is dit voor iets?” vroegen de

naar gymnasium Bernrode en koos daarna voor lucht- en

gasten. “Soesie? Dat is toch zoet met slagroom?” “O, rijst met

ruimtevaarttechniek aan de TU Delft.

vis? Laat maar zitten!” Maar nu is de tijd er rijp voor.

“Ik was als kind weg van films met vliegende voertuigen en

Fabbio kookt al zijn halve leven mee in het restaurant. Zijn

vergaapte me aan Star Wars. Daarom koos ik voor deze studie.

domein was de open keuken en hij leerde zelfs zijn Berlicumse

Over een maand moet ik mijn scriptie inleveren en dan ben

vrienden de kneepjes van het vak.

‘ALS JE ME GOOGELT, KRIJG JE ME METEEN’
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HOBBY’S

Is er eigenlijk nog tijd voor een hobby? Newt wil zich in deze

onder andere de opleiding van alle officials en scheidsrechters

rustigere tijd ontwikkelen en volgt een cursus psychologie. Ze

verzorg.”

houdt zich eveneens veel bezig met de drie teckeltjes in het

Xiao Ping danst erg graag. Voordat corona toesloeg,

bovenhuis. Op dit moment klinkt hun geblaf tot beneden door.

organiseerde zij danslessen in Rosmalen voor Chinese collega’s

“Ze zijn dol op Fabbio en die is er alleen in het weekend,” zegt

en gaven zij voorstellingen voor de Chinese Vereniging.

Xiao Ping. Fabbio beoefent powerliften. Voor de onwetenden:

“Eenmaal voor 3.000 man. Wij brengen Chinese dansen maar

krachtsport door gewichten te tillen. Hij is hierin Nederlands

ook moderne dansen”, vertelt ze.

kampioen geweest. “En derde van Europa en negende in de
wereldkampioenschappen,” zegt zijn moeder trots. “Lang
geleden,” mompelt Fabbio bescheiden. “Ik ben er nog wel mee
bezig. Ik heb in mijn appartement de attributen en ben dus in
de coronatijd niet afhankelijk van de sportscholen. Daarnaast
zit ik in de scheidsrechterscommissie, wat inhoudt dat ik

‘AAN TAFEL VLOGEN MIJ
REGELMATIG ITALIAANSE WOORDEN
OM DE OREN’
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Officiële pasfoto’s in Berlicum
Gemaakt door professionele fotograaf in fotostudio

06 83 36 32 32

www.boximages.nl
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Een afspraak maken kan via
www.barbershop56.nl
of loop binnen zonder afspraak.

Betonciré

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

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

betoncirerosmalen.nl

06-38 77 97 06
info@dewerkplaatsrosmalen.nl

HET GEVOEL: NEDERLANDS OF CHINEES?

Op de vraag of zij zich nu Nederlands of Chinees voelen,
zeggen ze spontaan: Nederlands.
Onderling gebruiken ze beide talen, maar de kinderen
antwoorden vaak in het Nederlands op een Chinese
vraag. “Ik zie er natuurlijk wel Chinees uit, maar voel me
Nederlandse,” zegt Newt. “Ik heb ook een Nederlandse
vriend.” Fabbio lacht. “Een banaan,” zegt hij. “Zo noemen
we dat: van buiten geel en van binnen wit.” Zijn vader valt
hem bij. “En weet je hoe we een Nederlander die in China
woont, noemen?” Meerstemmig klinkt het: “Een ei! Van
binnen geel en van buiten wit.”
Serieuzer: ”Nederland is een mooi land en er woont
een prachtig volk. Wel eigenwijs! Als je ziet hoe
iedereen hier reageert op de coronamaatregelen. Dat
is in China heel anders. Verbod is verbod. Nederland
geeft vrijheid. In China telt het alleen als je nummer één
bent. Een tweede plaats is al niet meer belangrijk. Je gaat
voor een tien op school. En in Nederland bouw je een
feestje als je een zes hebt. Eigenlijk….” mijmert
Shao Fei, “lijken China en Amerika meer
op elkaar en is Nederland heel anders.”

‘IN CHINA TELT HET ALLEEN
ALS JE NUMMER ÉÉN BENT’
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CLUBKE
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gaan door

‘WE
TOT AAN DE

PLATTE KAR!’

Bloedfanatiek maar gezelligheid voorop. Dat zijn de kenmerken van
de dames 30+ van BMC. Ruim zes jaar geleden gestart met acht
vrouwen en inmiddels actief met achttien vrouwen van begin dertig
tot, nou ja, ver achter in de dertig zeg maar.
Tekst Erwin Frunt Foto Yvonne Wesling

Toen ze net van start gingen verloren ze de ene na de andere wedstrijd. Maar na een paar
seizoenen was daar Ton van Lokven als reddende engel. Met hem als trainer werden er grote
stappen gemaakt op technisch en tactisch gebied. Inmiddels zijn er twee teams actief en worden
ze getraind door Mayke van Gaal met als teamleider Natalie Wijgergangs die samen een geweldig
team vormen. Afgelopen competitie werden ze zelfs tweede. “We gaan door tot we met de platte
kar door Balkum en Mirroi kunnen”, spreekt speelster Wendy Philips uit.
Ook sociaal zijn de dames erg actief. Zo hebben ze al een aantal keer de foute ‘ladies bingo’
georganiseerd, die binnen een paar minuten uitverkocht was. Van de opbrengst van deze activiteit
werd een nieuw goal gekocht. Veel dames zijn ook actief in diverse commissies binnen BMC, maar
allemaal dragen ze de club een warm hart toe.
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UITBEELD

Genealogie,
DE REIS NAAR JE
VERLEDEN

Tekst Erwin Frunt foto’s Heemkundekring De Plaets Berlicum

Ben je op zoek naar een verre voorvader, je familiegeschiedenis
of naar een oud familielid? Dan kun je onder andere terecht bij de
heemkundekring. Zij hebben een grote database van bidprentjes en
kunnen via het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) op zoek
gaan naar de geschiedenis van jouw familie.
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Stamboomonderzoek oftewel genealogie helpt je in de zoektocht naar je verleden. Waar komen
je voorouders vandaan of hoe kom je toch aan die bijzondere achternaam.
Er is in de databases verrassend veel te vinden over het verleden van zowat iedere familie in
Nederland. Theo Cooijmans van Heemkundekring De Plaets heeft hier veel ervaring mee en helpt
je graag als je jouw stamboom wil onderzoeken.
7938 BIDPRENTJES DIGITAAL

Tot ongeveer 1800 werden de persoonsgegevens van mensen verre van nauwkeurig
bijgehouden. Veel personen waren niet bekend bij instanties. Bidprentjes gaven dan vaak wel een
inkijk wanneer een persoon geboren was, met wie getrouwd en wanneer en waar gestorven. Op
deze manier zijn bidprentjes een welkome aanvulling op de gegevens van het overheidsarchief uit
die tijd. De heemkundekring heeft inmiddels circa 8000 prentjes gedigitaliseerd. Mocht je zelf nog
in het bezit zijn van prentjes met Berlicum dan zijn ze zeer welkom. Omdat ze worden gescand
krijg je ze daarna gewoon terug.
BEKENDE BIDPRENTJES

Op deze pagina vindt je diverse bidprentjes van prominente inwoners van Berlicum en
Middelrode uit vervlogen tijden. Mede door deze bidprentjes blijft het verleden bewaard.
Bidprentjes geven in die zin, hoe gek het ook mag klinken, een teken van leven.
Wil je meer willen weten over dit onderwerp of willen speuren naar bidprentjes van jouw familie?
Kijk dan eens op de site van Heemkundekring De Plaets
www.deplaets.nl
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AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

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

Het wordt een onvergetelijke zomer!
BEL DIRECT

073-521 51 95

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

www.eetcafedeprins.nl

Hoogstraat 50 Berlicum • T 073 503 16 12

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL
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‘IEDEREEN PROFITEERT

dagelijks van ons werk’

Gebr. van der Steen BEDRIJVEN, een naam die veel mensen in BaMi zullen kennen.
Maar weten we eigenlijk wat ze doen? Bijna alle dorpsgenoten maken
dagelijks ongemerkt gebruik van hun werk.
Tekst Anne Marie van Dinther Foto Edith Verhoeven

Bevlogen vertelt Hans van der Steen (60) over het familiebedrijf,

naam”, zegt Hans, die ervaring heeft in elk aspect van het vak.

waar hij als klein jochie al kwam. Zijn vader Harrie richtte het

Gebr. Van der Steen is een warm familiebedrijf. In april zal het 60-jarig

bedrijf in 1962 samen met oom Wim op. Dertig jaar later nam

bestaan dan ook met alle medewerkers gevierd gaan worden.

hij met Norbert van der Steen, die reeds met pensioen is, en
Bert Lunenburg de taken over.

OP EEN MOOIE TOEKOMST

Naast het jubileumfeest staat er 2022 nóg iets groots te
ALLES OP, ONDER EN AAN WEGEN

gebeuren. In 2020 is er een samenwerkingsovereenkomst

Hans legt in één zin uit wat hun werkzaamheden inhouden: het

aangegaan met familie Van Dorp om de toekomst van het bedrijf

ontwerpen, aanleggen, beheren en herstellen van ondergrondse

te garanderen. “Helaas is er geen derde generatie ‘Van der

infrastructuren, verlichting en wegen. Water, gas, data,

Steen’ die de zaak over gaat nemen”, vertelt Hans, “mijn kinderen

elektriciteit, media en riolering; alles op, onder en aan de weg.

hebben andere talenten.” Daarom droeg hij op 1 januari het

Als Gebr. van der Steen zijn werk goed doet - en dat doet het! -

stokje over aan Kees van Daalen en treedt hij in april, samen met

profiteert iedereen daar elke dag opnieuw van.

Bert Lunenburg, uit de zaak terug. Hierna blijft Hans nog wel
beschikbaar voor advies, want definitief de deur achter zich dicht

Dagelijks hebben ze zo’n 225 mensen aan de gang. “Ik bezoek

trekken, dat is voor hem na dertig jaar eindverantwoordelijke te

de medewerkers regelmatig op het werk. Ik ken ze allemaal bij

zijn geweest gewoon geen doen.

Gebr. van der Steen BEDRIJVEN | Berlicum | 073 - 5031410 | steen@steen.nl | www.steen.nl
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IMPORT
‘HET ÉCHTE BRABANT
VIND JE HIER’

Stel je voor: Berlicum, jaren ’60. Een rode deux chevaux pruttelt door een besneeuwd
landschap. Bestemming: het Hersend. Piet Damen uit Geffen is op weg naar zijn vriendin
Rik van der Heijden. In 1969 trouwen ze in de Sint-Petrus kerk in Berlicum. Na de bruiloft
vertrekken ze uit het dorp om er 52 jaar later weer neer te strijken.

&

Tekst Nadzja van der Knaap Foto’s Yvonne Wesling

“Tja, toch bijzonder dat we hier nu wonen hè,” lacht Rik. “Op

dus niet echt spreken. “Jij bent wel import, jij komt uit Geffen”,

de plek waar we getrouwd zijn!”. Rik en Piet hebben sinds

zegt Rik tegen Piet. Het is duidelijk: hier spreekt een echte

november 2021 hun intrek genomen in een spiksplinternieuw

Balkumse.

appartement in het Petruskwartier. Van import kunnen we

40 I bami

&

EXPORT

‘IK KON HELEMAAL GEEN
ENGELS’

Ad van Muilekom - van der Pas uit Berlicum is 23 jaar en net getrouwd met Martien
als ze naar het plaatsje Kimberley in Wisconsin, Amerika verhuizen. Het is 1956 en
in Nederland is op dat moment geen werk of woning te vinden. ‘We waren net twee
weken getrouwd en toen stapte hij op de boot. Ik kon er pas een half jaar later met het
vliegtuig achteraan.’
Tekst Nadzja van der Knaap Foto’s Ad Muilekom

“In dat half jaar hielden we wel contact per brief”, vertelt Ad, die

Ze mag dan al ruim 66 jaar in Amerika wonen, de Hollandse

officieel Gerarda heet. “Bellen was veel te duur”. Ad woonde op

nuchterheid is haar niet vreemd. Martien ging aan de slag in

Het Laar (“het huis voor de Roode Sok”) en werkte destijds bij

de bouw, Ad kwam in een breifabriek terecht. “Ik kon helemaal

Bakkerij Voordouw aan het Hinthamereinde in Den Bosch. Of

geen Engels. Dat kreeg je destijds niet op school. We hoorden

ze hem niet miste? “Jawel hoor, maar ik had gewoon mijn werk”.

het hoogstens weleens op de televisie.”

Lees verder op pagina 43
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‘Nee, hier gaan we niet meer weg’
THUISKOMEN

gesloten en waren ook erg actief in het verenigingsleven. Maar

Vanuit Drunen verhuisden Rik en Piet afgelopen najaar terug

toch hè, het échte Brabant vind je hier.”

naar Berlicum. Ze wilden kleiner wonen, gelijkvloers en dichtbij

“Berlicum is veel groener dan Drunen. Dat valt ons op.”, zegt

winkels en andere voorzieningen. En natuurlijk is het fijn

Rik. “In Drunen waren ze wat makkelijker met snoeien”, grinnikt

om terug te gaan naar je roots. “Als puber dacht ik daar wel

Piet. Rik: “Ja, we zijn blij om terug te zijn. We wonen hier fijn.

anders over, we woonden erg achteraf op het Hersend. Ik

De bibliotheek, het theater en terrasjes zitten aan de overkant

wilde weg uit het dorp. Nu vind ik het heerlijk om weer terug

van de straat en de winkels om de hoek. We leren het dorp

te zijn.” vertelt Rik met pretoogjes. Ook voor Piet voelt het als

helemaal opnieuw kennen, het verrast ons echt.” Ze hebben

thuiskomen. Hij kent het dorp ook al zo lang.

ook al veel nieuwe mensen ontmoet. “Toen ons appartement
in aanbouw was en we mochten kijken hebben we al op het

DEZE KANT VAN DEN BOSCH

terras gezeten met onze nieuwe buren”, vertelt Rik.

Toen Rik en Piet trouwden verhuisden ze naar Hintham en

De verhuizing van Drunen naar Berlicum is wel de laatste. “Het

daarna naar Drunen. Rik: “Daar hebben we heel fijn gewoond.

is lastig voor te stellen dat we hier de rest van ons leven blijven

Mijn zus woonde er ook en zo konden we ons petekind zien

wonen. Dat besef… Ja. Maar het is een heerlijk plekje. Nee, hier

opgroeien. Dat was heel waardevol.” “Drunen was fijn, maar

gaan we niet meer weg.” besluiten ze. Rik en Piet zijn klaar om

deze kant van Den Bosch heeft ons eigenlijk altijd meer

Berlicum opnieuw te ontdekken.

getrokken” zegt Piet. “Ja, we hebben er veel vriendschappen
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‘Holland is te vol geboekt, de huizen staan zo dicht op elkaar’
HEIMWEE

hebben toen een aantal maanden bij me gewoond. Ook ben ik

Vanuit het kleine Berlicum naar het grote Amerika, dat is een

in die tijd een paar weken teruggegaan naar Nederland.”

grote stap. Toch was van heimwee geen sprake. “Nee. Ik heb
nooit heimwee gehad.”, zegt Ad resoluut. “Because I could be

KROKETJES ETEN

with my husband! Ik voelde me meteen thuis” Een paar jaar na

Trish en Mary-Ann zijn nu nog steeds Ad’s steun en toeverlaat.

hun verhuizing ontmoeten Ad en Martien de ouders van Trish

Ad komt ook wel samen met Trish en Mary-Ann naar Berlicum.

en Mary-Ann van Lith. Ook emigranten. Trish vertelt dat Ad en

”Het eerste wat we doen is natuurlijk kroketjes eten!” vertelt

Martien geen kinderen hadden, maar graag leuke dingen wilde

Trish in haar beste Nederlands. “Van ’t Vosje”, vult Ad aan. “Er

doen. “Dingen die gezinnen samen doen. Mijn ouders hadden

is wel veel veranderd sinds vroeger. ’t Is niet meer het oude

acht kinderen en mijn zus Mary-Ann en ik zijn als het ware

Balkum. Behalve bij de Rooie Sok. Daar is alles nog hetzelfde.”

door mijn ouders aan Ad en Martien gegeven”, zo vertelt Trish

Terugverlangen naar Nederland doet Ad niet: “Holland is te vol

lachend. “Ik kan me geen leven voorstellen zonder Ad. Zij is al

geboekt, de huizen staan zo dicht op elkaar. Kimberley is mijn

in mijn leven sinds mijn vierde. Als ik aan haar refereer noem ik

thuis. En de hulp van Trish en Mary-Ann is goud waard.”

haar eigenlijk altijd mijn moeder. Mijn kinderen noemen haar
ook ‘oma’.” In 1983 slaat het noodlot toe. Martien komt plots
te overlijden. “Dat was een moeilijke tijd.”, vertelt Ad. Martien
was pas 60. Dan is je familie wel ver weg. “Trish en Mary-Ann
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Jet Voogt (91) gaat al 9 jaar naar
de dagbesteding van Vivent:
“Naar zoiets waren mijn man en
ik op zoek. We voelden ons snel
thuis. Sinds Jo er niet meer is, is
het een extra fijne afwisseling in
mijn week. Ik heb mijn draai wel
weer gevonden. Mijn kinderen
zorgen heel goed voor me, dat zijn
schatten. De thuiszorg helpt met
het huishouden. En vrijwilligster
Diny van den Brand haalt me
elke woensdag thuis op voor de
dagbesteding.”

Lees het verhaal van Jet en andere verhalen van onze cliënten,
mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers op:

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

Meer informatie of zorg nodig?

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

Vier wijze mannen van (bijna) een eeuw oud, vertellen hoe het is om zo lang te leven. Vitaliteit alom
en vooral nog de nodige levenszin. Ze zijn gewoon oud geworden, vinden ze zelf. Maar zonder een
dosis geluk zouden ze zover niet zijn gekomen. Daarover zijn ze het unaniem eens.
Tekst Lyan de Roos Foto’s Shutterstock & Stan de Haas
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NICO VAN DE VEERDONK (93)

‘IK HEB GEEN ROLLATOR MAAR EEN LOOPBAND’
“Je kunt van alles uitprakkezeren, maar hebt vooral geluk nodig”. Wijze woorden als recept voor de ouderdom.
Meegegroeid met zijn tijd. Van dorsvlegel en leven zonder elektriciteit, naar het nu. Het mooist vindt hij de huidige
sportaccommodaties. “Vroeger sprongen we met de polsstok over slootjes. We vingen vissen aan de Werstkant”. Nu
bewaakt hij zijn conditie liefst buiten op de fiets. En als dat niet kan thuis. “Ik heb geen rollator maar een loopband!”
Of hij fietst op zijn hometrainer, samen met Tina Turner. “Want van zo’n lekkere plaat van dat wilde wijf ga je écht
harder fietsen.”
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JOS VAN DE VEERDONK (100)

‘ER BLIJVEN ALTIJD GOEIE DINGEN’
“Meer dan honderd worden? Het is geluk hebben”, bescheiden woorden van de vitale honderdjarige Berlicumse
springruiter van weleer. Hij geniet nog volop. Dagelijks op de fiets. “Zo langs de begraafplaats, geen wijd rondje meer
hoor.” Even naar Riek, de liefde van zijn leven. Hij koestert het leven. De kleine geneugten en ‘de goei dinge’. Op een écht
paard klimt hij niet meer. Zijn stalen ros is nu zijn alles. En zijn achterklein-, klein- en eigen kinderen. Een brede glimlach
verschijnt op zijn gezicht. “We hebben nog zo’n klein jong ding van een paar maanden”. Dolgraag wil hij nog een tijdje mee.
“Maar als het kan, dan niet met tobberij.”
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CEES RAIJMAKERS (93)

‘VAN IN DE STOEL ZITTEN WORD JE MOE’
“Gewoon gewoon blijven, geen gekke dingen doen! En een biertje op zijn tijd, maar niet te veel!” Wijze woorden over goed
oud worden. Cees rijdt nog bijna dagelijks in zijn auto. Naar zijn vroegere woonboerderij aan de Werstkant. Om ‘hout
op te tassen’ voor de kachel van zijn zonen. Fietsen is té gevaarlijk. Dat doet hij thuis, op zijn gifgroene hometrainer. Met
uitzicht op zijn vogels in de volière. “Iedere dag een kwartiertje tot half uurtje! Want van in de stoel zitten word je moe.”
Het goeie van deze tijd? “Vroeger waren we zo arm als Job, dat is nu gelukkig beter!”
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Wij hebben één dag voordat BaMi
naar de drukker ging het bericht
gekregen dat Wim Reijnier op
27 februari 2022 overleden is. Wij
wensen de nabestaanden veel sterkte.

WIM REIJNIER (92)

‘DE KOMENDE VIJFTIG JAAR GA IK NOG WEL DOOR’
“Ik ben nu 29, dit jaar word ik 30!” Een hartelijke lach en stralende ogen van vitaliteit. Het recept voor een goede oude
dag? “Gewoon denken, werken en leven”. Dagelijks kijkt hij National Geographic. Dat houdt hem fit. Sport heeft hij nooit
beoefend.“ Tijdens de sportdag zat ik liever naast de schapen. Ik heb twee huizen verbouwd. Dat is sport genoeg! “Het
mooie aan deze tijd? “De vrijheden voor de jeugd. Dat hadden wij vroeger niet.” Des te meer geniet hij nu van het leven,
samen met zijn huisduif Januske. “Je kunt nog zoveel leuke dingen doen als je oud bent!”
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WIJ LEGGEN DE NATUUR AAN UW VOETEN
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Natuursteen BV bestaat al ruim 20 jaar en is een sterke partner voor
particulieren en bedrijven. In ons magazijn hebben we een ruime
assortiment van artikelen op voorraad staan die we direct kunnen
bezorgen door heel Nederland.

Showroom: Overbeeke 14, 5258 BL Berlicum. 073-5495068. verkoop@sknatuursteen.nl
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VOOR AL
ONDER
DE ZON NAAR

MARKANT ZONWERING
Manfred van Erp is gespecialiseerd in zonwering, terrasoverkappingen en
rolluiken. Zijn bedrijf is gevestigd in Den Bosch, maar Manfred heeft al jaren
hechte banden met Berlicum. Hij werkt samen met diverse Berlicumse
ondernemers en is jarenlang trainer geweest van BMC.
Tekst Erwin Frunt Foto Stan de Haas

Wanneer je de showroom binnenstapt zie je dat Markant veel meer verkoopt

bekende merken zoals Brustor, Verano,

dan enkel zonneschermen en rolluiken. “Vroeger verkochten we vooral veel

Unilux, Toppoint en binnenkort ook met

zonneschermen maar tegenwoordig is ‘outdoor living’ de trend. Mensen zitten

Zonnelux.”

buiten graag onder een pergola of veranda. Zo kun je ook bij regen lekker in de
buitenlucht blijven zitten. Deze terrasoverkappingen zijn dan ook voorzien van

STRALENDE TOEKOMST

de nieuwste snufjes op het gebied van verlichting, geluid en elektronica. Al kun je

Ook met zijn opvolging is Manfred al bezig.

bij ons natuurlijk ook nog steeds terecht voor alles op het gebied van zonwering,

“Mijn zoon Stan (22) zit inmiddels in het

rolluiken en aanverwante producten”, zegt Manfred.

bedrijf. Hij werkt in de buitendienst voor de
montage en service en staat op zaterdagen

VAKKUNDIG EN SNEL

in de showroom. Zo leert hij alle facetten

Ondanks de Bossche oorsprong van het bedrijf heeft Manfred ook een goede

van het vak kennen. Het zou mooi zijn

band met Berlicum. “Ik ben zeven jaar trainer geweest bij BMC en werk samen met

als hij het over een aantal jaren kan

diverse Berlicumse bouwbedrijven waar ik mooie klussen voor mag doen. Ook

overnemen”, vertelt hij trots. Zo ziet ook de

de Berlicumse particulier weet ons gelukkig steeds vaker te vinden. We hebben

toekomst van Markant er zonnig uit.

een vast montageteam dat snel en vakkundig te werk gaat en we werken met

Markant Zonwering I Orthen 40 - 42 I 5231 XS ‘s-Hertogenbosch I 073-6419734 I info@markantzonwering.nl I www.markantzonwering.nl
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‘DE RODE DRAAD IN
ONZE FAMILIE?

We zorgen voor elkaar!’
Familie Van den Tillart-Van Beekveld kijkt naar elkaar om en is er voor elkaar. “We
komen vaak samen. In slechte tijden is er onvoorwaardelijke steun en troost. Niet
teveel praten, daar zijn we niet van, wel van goed voor elkaar zorgen en weer
doorgaan. Dat is niet bijzonder, dat vinden wij gewoon.”
Tekst Hedvig Niehoff Foto’s Koen de Haas

Vier generaties zitten aan tafel bij oma Jet van den Tillart (87) aan
de Hasseltsedijk 31. De kleintjes zijn beweeglijk, kruipen van de
schoot op tafel en weer terug. De sfeer is warm en genoeglijk.
Foto’s met herinneringen liggen klaar. We gaan als eerste met Jet
terug in de tijd.
ZINGEN, SCHILDEREN EN BEELDHOUWEN

Jet is geboren in een huis aan de Milrooijseweg dat later door
brand is verwoest. Ze is haar man Wim tegengekomen doordat
ze bevriend was met zijn zus. Het was meteen raak. Jet en Wim

‘ALS IK EEN PAAR
WIJNTJES OP HEB, DAN
ZING IK VANZELF’ - JET

trouwden in 1958 en zijn bijna 60 jaar gelukkig getrouwd geweest.
“Het geheim van een goed huwelijk? Goed voor elkaar zorgen en
wat geven en nemen.” Er komen vijf kinderen waarvan Hedwig van
Beekveld-van den Tillart (60) de oudste is. Wim werkte een poos
in Duitsland, maar wilde weer naar Berlicum terug. Ze huurden
het toenmalige café Dorpzicht en bleven er twaalf jaar wonen en
werken. Met jonge kinderen en een café was het flink aanpoten.
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Voor tien uur ’s ochtends kon je Jet in het café vinden achter de naaimachine.

verdriet van de hele familie. Jet heeft

Daarna ging het café open. Met Wims broer Harrie bouwden ze in 1973 restaurant-

het prachtige gedicht op de rouwkaart

partycentrum De Hooghei waar ze samen zes jaar lang de scepter zwaaiden. Jet en

gemaakt.

Wim kopen in 1979 Hasseltsedijk 31 en kiezen voor een rustiger leven. In 1983 nemen
ze café De Fuik over, waar dochter Hedwig en haar man Hans gaan wonen en werken.

SPORTIEF IN DE NATUUR

Het rustiger leven doet Jet en Wim goed. Ze krijgen eindelijk tijd voor kleinkinderen

Hedwig van Beekveld- van den Tillart

en nieuwe hobby’s. Jet gaat schilderen en beeldhouwen. Het huis hangt vol kleurrijke

(60) moet als oudste van vijf kinderen

schilderijen en er staan mooie beelden.

al vroeg meehelpen bij de verzorging
van de jongere kinderen. “Je baast nu
nog. Dat krijg ik nog wel eens naar mijn

‘ALS IK EEN PAAR WIJNTJES OP HEB,
DAN ZING IK VANZELF’ - JET

hoofd geslingerd. Met een glimlach hoor.”
Op haar dertiende verhuist ze naar De
Hooghei en helpt vanaf het begin mee
in de zaak. Ze kijkt met plezier terug
op haar jeugd. “Het ontbrak ons aan

Ook gaat ze zingen; eerst bij Lady Cantado en daarna 29 jaar bij Forza Vocale. Ze

niks. We gingen vaak op vakantie naar

schrijft en zingt liedjes als er een familiefeestje is. “Bij voorkeur een Brabants liedje

Castricum of België”. In De Hooghei leert

en als ik een paar wijntjes op heb, dan zing ik vanzelf”. In 2018 overlijdt Wim tot groot

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

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

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

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

Schijndel kennen. “Ik werkte in de garderobe en daar kwam
hij ineens binnenlopen. Ik ben die avond wel even naar
binnen gegaan.” In 1981 trouwen ze op de Hasseltsedijk.
Twan en Joyce worden geboren. De horeca zit ook Hedwig
en Hans in het bloed. Ze huren in 1982 café De Fuik van Jet
en Wim en werken er met plezier, totdat zoon Twan ziek
wordt en Hans overspannen. Broer Mark neemt het café
over en Hedwig blijft er werken tot 2000. Ze gaat bij Blokker
in Berlicum aan de slag en daar werkt ze nog.

‘MIJN KINDEREN ZIJN MIJN HOBBY’
- JOYCE
Hedwig is zorgzaam en blijft graag op de achtergrond. Ze
is niet zo creatief en dat vindt ze wel jammer. “Creativiteit
heeft een generatie overgeslagen. Joyce is wel weer heel
creatief.” Hedwig heeft andere hobby’s, ze fietst en wandelt

graag in de natuur, past met plezier op de kleinkinderen en
trekt veel op met de hechte vriendenkring. Vorig jaar hebben
ze tussen twee pandemiegolven in hun 40-jarig huwelijk
kunnen vieren.
VAN ZORGEN JE BEROEP MAKEN

Joyce van Beekveld (34) is de jongste van de twee kinderen
van Hedwig. In haar jeugd speelt ze veel met haar
klasgenootjes van De Norbertusschool. Ook korfbalt ze
bij BMC waar ze kampioen wordt met B1. Een leuk team
dat ophield te bestaan toen Joyce ging werken om geld te
verdienen voor het uitgaan. Joyce houdt van knutselen en
het is niet raar dat ze activiteitenbegeleidster is geworden.
Na het Elde College kiest ze eerst voor de kappersopleiding,
maar wil toch liever met kinderen werken. Joyce heeft als
eerste in de familie van de zorg haar beroep gemaakt. Na
een stage bij Kentalis mag ze blijven en vanaf 2016 werkt ze
met gehandicapten met agressieproblemen en autisme in
Biezenmortel bij Prisma. Joyce woont in Oss met Roy, die
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ze op het strand van Domburg heeft ontmoet. Inmiddels hebben ze in Oss een grote

destijds door dik en dun gesteund. We

vriendenkring opgebouwd. Berlicum als dorp mist ze niet, wel haar familie die nu

gingen in die tijd graag naar de camping

verder weg woont. Vooral Hedwig vindt dat jammer. “Gelukkig ben ik oppas-oma. Elke

in Schaijk. Onze caravan hadden we al

dinsdag komen de kleinkinderen naar Berlicum en na het middagslaapje breng ik ze

gekocht voor de geboorte van Sven.

terug naar Oss en kook voor het gezin.” Aan hobby’s komt Joyce nauwelijks toe. “Mijn

Het was een speciaal plekje.” Ze pakken

kinderen zijn mijn hobby”, zegt ze lachend.

de de draad weer op en krijgen daarna
twee mooie dochters Tess (3) en Sterre
(1,5), die hen er op moeilijke dagen

‘CREATIVITEIT HEEFT EEN GENERATIE
OVERGESLAGEN’ - HEDWIG

doorheen trekken. Het zorgen lijkt ook
deze generatie in het bloed te zitten:
Tess is heel zorgzaam voor haar zusje en
Sterre wil nu al graag meehelpen. Op de
laatste vraag wat de generaties Van den

STERKE SCHOUDERS

Tillart-Van Beekveld elkaar toewensen,

Meer dan ooit blijkt de sterke familieband als Sven, het eerste kindje van Joyce en

zeggen ze eensluidend: “Geluk en liefde,

Roy, na vier maanden door wiegendood plotseling overlijdt. Familie en vrienden gaan

en vooral goed zorgen voor elkaar”.

om hen heen staan. Het verdriet was en is onmenselijk groot. “Vrienden hebben ons

Waarlijk de rode draad in de familie!
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D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

FAMILIE VAN DEN TILLART-VAN BEEKVELD

Jet in café Dorpszicht
1964

Kinderfoto Hedwig
1965
Joyce van
Beekveld als
bruidsmeisje
1990

Jet met haar verkering Wim op weg naar de
kermis in Berlicum
1956

60 I bami

Sterre (1,5) en Tess (3) thuis samen onder de trap

Joyce kampioen met korfbalteam B1
2002

Jet van den Tillart 20 jaar
1955

Hedwig van Beekveld met vriend Hans op bruiloft van een vriendin
1980

Hedwig met dochter Joyce op weg naar de watervallen
van Co
1998

Tess en Sterre in het heksenbos in Geffen

Hedwig bij Dresden aan de wandel
2017
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Problemen met
lopen en bewegen?
Laat ons meedenken
voor een mogelijke
oplossing.

Kindervoet
Twijfelt u over de stand van de voeten?
Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen
en behandelen van de kindervoet.

een sta p verder zet ten

Neem vrijblijvend contact met ons op.

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

VACATURE HAARSTYLIST
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en ben jij
opzoek naar een veelzijdige salon? Dan ben jij
degene die LOKZ zoekt! Wij zijn een klein team
wat de sfeer dan ook warm en huiselijk maakt.
Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop!
LOKZ is niet alleen een kapsalon, je kunt er je
nagels laten doen, zijn gespecialiseerd in
wenkbrauwen en hebben een boutique met
kleding en accessoires.
Aantal dagen in overleg. We zien je cv graag
tegemoet naar info@lokz.nl en wie weet tot
snel!
Kerkwijk 9

5258 KA Berlicum

073-6896791

info@lokz.nl

www.lokz.nl

MIJN NAAM IS

MIJN NAAM IS

LENY VAN DEN BOOM
Tekst Ardiënne Verhoeven Foto Andrea Tibosch

De Leny’s van den Boom zeiden al tegen elkaar: “Wanneer bellen ze nou van de Bami, want wij zijn zelfs met zijn
drieën”. Leny (78, links) en Leny (76, rechts) zijn nichtjes en vernoemd naar oma, ook een naamgenoot. “Haar poffer
hangt nog in Den Durpsherd”, weet één van hen. Leny (71, midden) is een achternichtje en vernoemd naar een tante.
De drie woonden vroeger vlak bij elkaar. Op de Werststeeg, Plein en Nieuw Laar. Heel veel zagen ze elkaar na de lagere
school niet meer. Ze trouwden en kregen drukke gezinnen. Van den Boom verdween achter andere achternamen:
van Liempt (78), Van Delst (71) en Klerkx (76). Dan komen de verhalen. “Ik zat bij jullie Mies in de klas”, zegt Leny
(76); “Weet je dat Ik nog ooit op jouw kinderen heb gepast”, zegt Leny (71); en “Onze moeders zaten bij elkaar in het
bejaardenhuis”, zegt Leny (78). Een leven lang Leny’s komt voorbij.
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KOOKPUNT

dorpse
carnaval
NOG TOEKOMST?
HEEFT HET

Het was puur verdriet voor de carnavalsvierders in 2021. Er kwam een streep
door het grote feest der feesten en alles wat eraan vooraf gaat. Dweiltochten,
hoempapa-orkesten, flauwekul-lol: we konden het vergeten. Voorbereidingen
voor carnaval 2022 werden in de kiem gesmoord. Een uitgekleed feest was het
gevolg. Pakken we het in de toekomst weer op? Weet de dorpsjeugd nog hoe
het moet? Of dooft het lontje heel zoetjes uit? We staken ons licht eens op.
Tekst Annette François Foto’s Anouk Dalessi
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MIEKE SMULDERS (69)

DE HEER HOLLA (72)

“Vroeger vierde ik carnaval in het dorp met veel plezier. Toen we

“Ik heb heel wat carnaval gevierd op verschillende plaatsen. Door

kinderen kregen, werd dat vanzelf minder. Je moet oppas regelen

verhuizingen kwam ik overal in het land terecht. Ik ben begonnen

en bent veel met andere dingen bezig. Een van onze kinderen

in Vught en Den Bosch; daarna kwam ik in Ommen terecht. Een

is ieder jaar nog van de partij. Tenminste…..zolang het gewoon

heel eind boven de grote rivieren, maar het was daar ook heel

mocht. Als de pandemie achter de rug is, zie ik nog steeds toe-

leuk. Carnaval moet je vieren met een gezellige vriendenclub, dan

komst voor carnaval. In de buurt bij ons waren jongens altijd bezig

kan het niet meer stuk. Het is heus niet alleen maar zuipen. Mijn

met het bouwen van de wagens, vol enthousiasme. Natuurlijk

vorige woonplaats was Landgraaf, wél in het diepe zuiden en daar

gaat dat weer beginnen, het hoort erbij!”.

was het eigenlijk het minste. Limburgers vormen een behoorlijke

Natuurlijk
‘
gaat dat weer beginnen’

gesloten groep. Hier ga ik er niet meer voor, dat zal de leeftijd wel
zijn. Maar dat het nog maar veel gevierd mag worden! Wél in de
winter, volgens traditie. De zomer vind ik niks.”

‘Dat het
nog maar
veel gevierd
mag worden’
CARLA KLERKX (62)

“Het gaat vast weer los, zodra het kan. Dat moet wel kunnen,
het is jammer genoeg dat het deze periode niet kan doorgaan.
Ik hoop het echt van harte. Ik was vroeger hele dagen in touw
met carnaval, helemaal in stijl met dweilen langs de oude cafés in
Berlicum en in het gemeenschapshuis. De laatste jaren niet meer.
Maar dat neemt niet weg dat ik graag carnaval in het dorp zie.”

‘Het gaat vast weer los,
zodra het kan’

DENA VAN HAREN (11) EN ESMÉE HULSENBOOM (11)

“Heel jammer dat carnaval niet echt doorging. We wilden vorig
jaar meelopen in de optocht, erg gezellig leek ons dat. Lekker versieren en je verkleden. En onder de confetti zitten. Onze ouders
gingen met ons mee naar d’n Durpsherd en de Gouden Leeuw
en gaan zelf ook naar de kroeg. We vinden de muziek en de leuke
sfeer tof. Misschien lopen we in de volgende optocht wel mee.”

‘Heel jammer dat carnaval
niet doorging’
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VISSERS

DROOG.
WARM.
VEILIG.
IN DE TUIN.

Voor al uw glaswerk!
hardglazen: deuren | puien | douchewanden | balustrades
spiegels | isolatieglas | glasherstel
Zandstraat 33, 5271 TH Sint-Michielsgestel
073 202 00 32
info@vissersglas.nl

WIJ HELPEN JE
GRAAG MET DE
JUISTE KLEDING.

06 37 170 932
www.vissersglas.nl

KIEVITSVEN 108 I 5249JK ROSMALEN
INFO@VOETSBEDRIJFSKLEDING.NL
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ANDRÉ DEN OTTER (53)

Maar als ze groter worden, zullen we het zeker in het dorp

“Geloof me, carnaval blijft altijd! Het is mij met de paplepel

gaan zoeken om ze er kennis mee te laten maken.”

ingegoten. Mijn ouders waren zeer actief bij de Doofpotters
in Middelrode en ik ging er in de wandelwagen al heen. Ik was
eens adjudant, nu dus oud-adjudant en mijn broer was Prins
in 2015/2016. Ik ben getrouwd met de Opperbeer. Met een
brok in de keel keek ik vorig jaar met mijn maat buiten onder

Als
‘ je kindjes krijgt, wordt
het een beetje anders’

de overkapping naar de digitale optocht. We hebben er wel
een biertje op gepakt, maar dat was het niet hè? En wat we
nog meer moesten missen! Zeverdursavond, onthulling van
de Hoogheden, het liedjesfestival…..Het goed vormgeven van
carnaval 2022 is praktisch onmogelijk geworden, daar is te veel
organisatie voor nodig. Maar volgend jaar gaat het hopelijk
weer gebeuren en wel zeker in het dorp. Om te beginnen deze
zomer om het 55-jarige jubileum van dun Blaowun Beer te vieren. Ik zie wel problemen. Er zijn minder horecagelegenheden
die open gaan en De Gouden Leeuw had vier clubs onder het
dak. En die is niet meer. Voor wegtrekken naar Den Bosch ben
ik niet zo bang. Er zijn er wel meer van teruggekomen. Kleine
groepjes zijn daar minder mogelijk en dat is nu net zo leuk!”

I
‘ k ging er in de
wandelwagen al heen’

PETER VAN DER HEIJDEN (63)

“Ik was ieder jaar te vinden in de Gouden Leeuw. We waren met
een groepje en hadden het erg naar onze zin. Maar er begonnen
mensen af te vallen en dat nam ieder jaar toe. Zo’n club moet
toch een man of acht tellen, wil het leuk zijn. En dan ga je met
carnaval een weekendje weg en mis je het niet. Want als ik hier
zou blijven, zou het kriebelen. Ik zie wel dat het behouden van
carnaval in de dorpen moeilijker wordt. We zitten dichtbij Den
Bosch, een trekker. En er komen hier minder horecagelegenheden die zich voor carnaval helemaal openstellen. Eigenlijk zou
men de koppen bij elkaar moeten steken en in het centrum één
grote tent moeten exploiteren. Daar zie ik wel wat in.”

‘De koppen bij elkaar en één grote
tent exploiteren’
JUDITH DE GROOT (31)

“Ik woon nu drie jaar in Berlicum. Mijn vroegere woonplaats
is Lithoijen. We vierden daar carnaval en in Den Bosch. En
ik vond het ontzettend leuk! Maar als je kindjes krijgt, wordt
het een beetje anders. Ze zijn nu ruim twee jaar en een paar
maanden en dan staat het feesten voor ons op een laag pitje.
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Kleinschalige opvang in Middelrode
Kinderopvang
0 tot 4 jaar

Peuteropvang
2 tot 4 jaar

BSO

4 tot 12 jaar

Openingstijden
7.00 tot 18.30

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

@kdvkolleke

Casemanagers dementie
helpen u langer veilig thuis wonen
De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden
rondom dementie is best ingewikkeld. Een casemanager dementie
helpt hierbij als onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen
met dementie én hun naasten.
De casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert,
regelt zorg en helpt u bij het omgaan met de ziekte en met de
gevolgen ervan in het dagelijks leven. Zij werkt hierbij nauw samen
met de wijkverpleegkundige.
De huisarts of wijkverpleging kan voor u of uw partner de
casemanager dementie inschakelen. Ook kunt u rechtstreeks
contact opnemen met de casemanager: Yvette Dekkers,
telefoon: 06 - 44 54 16 26, e-mail: yvette.dekkers@laverhof.nl

www.laverhof.nl

RENSKE HULSMAN (40)

“Sinds zes jaar woon ik in Berlicum. Ik toog voor carnaval altijd
naar Den Bosch. We hebben in het dorp ervaring met het
ballonnenbal in de Gouden Leeuw en dat smaakte naar meer.
Onze oudste is 10 jaar en de jongste 1 ½. We zullen zeker

‘We moeten de clubjes wel
warm zien te houden’

het dorp weer opzoeken als het zover is. Laten we maar snel
teruggaan naar normaal.”

‘Het ballonnenbal in de Gouden
Leeuw smaakte naar meer’

MADELIEF STEENBERGEN (20)

“Vroeger ging ik met mijn ouders mee naar de Gouden Leeuw en
de optocht. De jaren daarna was ik in Den Bosch te vinden, vijf
dagen lang. Al mijn vrienden komen daar ook. Het is er iets levendiger en natuurlijk veel groter en er wordt meer georganiseerd.
Maar het is in Berlicum zeker ook heel fijn. Mijn ouders gaan altijd
een avond en komen dan iedereen tegen. Carnaval blijft zeker
JEANNE VAN HERPEN (76) EN GERDA VAN HELVOIRT (65)

“Wij zijn echte carnavalliefhebbers, al heel lang. Samen trekken
we er al zo’n 25 jaar op uit. Wel hebben we ons eigen ‘thuisfront’, Jeanne bij de Koalstampers (50 jaar lid) en Gerda is druk
bij dun Blaowun Beer, onder andere in de optochtencommissie. Je kunt je wel voorstellen dat we het twee jaar al echt
missen! We vieren het in het dorp, al waren we altijd wel bij
het Oetelconcert in Den Bosch te vinden. Ook geweldig. In het
dorp trekken we van kroeg naar kroeg, heel gezellig en dan
blijf je hangen waar het leuk is. Dat de Gouden Leeuw weg is,
is een enorm verlies. Daar moeten we een oplossing voor vinden. Een centrale feesttent waarin alle clubkes gestationeerd
zijn met een middenstuk om te feesten, dat zou wel wat zijn.
Er wordt gesproken over een zomerfeest dit jaar als in juni de
Blaowun Beer 55 jaar bestaat. We moeten de clubjes wel warm
zien te houden! Zeker de jeugd, die heeft al twee jaar niet meegebouwd en het gevaar bestaat dat ze naar Den Bosch uitwijkt.
Verder hoort carnaval echt bij de winter. Feesten voordat de
Vasten begint met Aswoensdag erna. Dat is de traditie.”

bestaan. Maar de horeca zal er wel op in moeten spelen.”

I
‘ n Den Bosch is het iets
levendiger en natuurlijk veel groter’
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TEST UW GEHOOR!
Scan de QR-code om
direct naar de
proefhoortest te gaan.

Audiciens

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

Afspraak

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

Voor al uw oog en hoorzorg

www.trendzienenhoren.nl info@trendzienenhoren.nl

MARC VISSERS (60)

“Je kunt mij een echte carnavalsvierder noemen, in hart en
nieren. Ik was Prins Carnaval in 2007/2008, een jaar om nooit
te vergeten. Och man, wat een vitaminen dat oplevert! Ik

Als
‘ corona een griep wordt, heeft
Carnaval zeker toekomst ’

vierde het feest altijd vanaf 11/11 tot Carnavalsdinsdagavond,
tot ik van mijn kruk afviel. Maar het echte begin is altijd de
zondagsmis die ik nooit over heb geslagen, hoe ik er ook aan
toe was. Ik liep ieder jaar in de optocht, samen met een oude
schoolvriendin. Als duo beeldden we dan een spreuk uit. En
sinds enkele jaren hield ik mijn politieke buut op de zeverdursavonden. Nou, gespreksstof zat dit jaar, maar het mocht er
niet van komen. We maken ons wel zorgen over de jeugd. Er is
een trek naar Den Bosch. En we zouden het zo graag in stand
houden, hier in het dorp. Het is een echt verbroederingsfeest.
Ik ga nog wel zo’n 20 jaar los, maar er moet opvolging zijn. We
hebben hier een prachtig plein, de huiskamer van Berlicum.
Daar moeten we iets mee doen. Wel iets goeds, het moet
volgend jaar vlammen!”

‘We maken ons wel zorgen over
de jeugd in de toekomst ’

HOOGHEDEN SOFIE , MIJNTJE EN HANNAH (11 EN BIJNA 11)

“Wij zijn de drie jeugdhoogheden. De vierde, Maran, is er niet bij.
Door loting zijn wij uitgekozen voor de prinsenstrijd en wij zijn er
als winnaar uitgekomen. Zo’n prinsenstrijd houdt in dat we een
presentatie moeten houden en vragen op het gebied van muziek
en de inhoud van de carnavalskrant moeten beantwoorden.
We zijn er supertrots op dat we het zijn geworden. Iedereen
krijgt een functie en eigenlijk willen we allemaal prinses zijn.
Maar ja, dat is er maar eentje. De anderen krijgen bijvoorbeeld
de rol van adjudant of opperstalmeester. We deden vaak mee
met de kinderoptochten en nu verheugen we ons op het plekje
in de hoge hoed op de prinsenwagen in de grote optocht.
Super! Verder vieren we vijf dagen lang op onze manier feest.
En dan gaan we helemaal los! De toekomst? Heel veel feestjes
meemaken!”

‘De toekomst?
Heel veel feestjes meemaken!’
WILLEM GEESINK (70)

“Als we ervan uitgaan dat corona een griep wordt, heeft carnaval zeker toekomst. Ik ga vanaf mijn vroegste jeugd al op pad
met carnaval. Toen we in 1977 in Berlicum kwamen wonen,
doken we de eerste jaren hier de kroeg in. Ook onze kinderen
hadden er altijd veel plezier in. Maar ik speel in een muziekgroepje en zo zijn we ieder jaar in Den Bosch te vinden. Heel
leuk. Het carnaval hier heeft echt een dorps karakter. “
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Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum | 073 503 2016 | info@durpsherd.nl | www.durpsherd.nl
info@beneluxtheater.nl | www.beneluxtheater.nl | kaartverkoop@beneluxtheater.nl

RICHELLE OVERGOOR (21)

moet het goed weer zijn. Een tent is bij minder weer nodig. We zul-

“Soms ben ik tijdens de voorjaarsvakantie in een warm land, maar

len op scholen de jeugd erbij moeten halen. En dan muziek maken

anders ben ik met Carnaval zeker in touw. Ik ga dan naar Den

stimuleren, want leuke muziekgroepjes maken het af. “

Bosch. Ik heb op verschillende plekken in het land mijn studie

‘We zullen
op scholen de
jeugd erbij
moeten halen’

gedaan en ga lekker op stap met oude vrienden. Vroeger was ik in
het dorp aan het feesten met vriendinnetjes van school. Ik herinner
me het Blaouw Birre Beatbal in de Moerkoal als ontzettend leuk.
Carnaval in de dorpen moet zeker blijven, het geeft dorpsgevoel en
verbintenis. Dat heb je niet in de stad. Wel vallen de kinderen vanaf
de middelbare school een beetje in een gat. Zij zouden er eigenlijk
bij betrokken moeten worden met speciale activiteiten. Ik kan me
voorstellen dat je dan zowel hier als in de stad carnaval viert.”

‘‘De kinderen vanaf de middelbare
school vallen een beetje in een gat ’

ANKE VAN DER HEIJDEN (37) EN OTIS (6)

“Ook op de foto? Tjee, ik ben net thuis aan het schilderen. Vooruit
dan maar. Ik was er echt bij met carnaval vroeger. Ik speelde
saxofoon in de jeugdhofkapel en later in de grote hofkapel. Dit
deed ik vanaf mijn tiende tot ongeveer twintig jaar. Ik begon op
vrijdagmorgen en eindigde dinsdagnacht. Heel geweldig. Maar
mis ik het? Eerlijk gezegd niet. Je krijgt andere hobby’s en kinderen
geven andere wensen. Ik heb het eigenlijk genoeg gevierd. Maar ik
zou het heel zonde vinden als het stopt. Ik heb fantastische tijden
gehad en er veel vrienden aan overgehouden. Als mijn kinderen
interesse krijgen, zal ik ze zeker steunen. Wel is muziek essentieel
voor een goed carnaval. Het was voor mij een bindmiddel. Ik zie
wel dat er minder muziek wordt gemaakt en ik vraag me af of ze
nu een jeugdhofkapel en een grote hofkapel van de grond krijgen.

HENK (71) EN ELLY (69) VAN HINTUM

“Zolang wij ons kunnen herinneren zijn we erbij met carnaval. We
zitten ook in diverse organisaties. Carnaval kan zeker blijven, maar
we moeten wel wat veranderen. Doordat de cafés wegvallen, met
de Gouden Leeuw voorop, verdwijnt veel gezelligheid. We zullen op
grote plekken bij elkaar moeten komen. En de laatste jaren was het

De muziekschool is niet gesubsidieerd en een instrument leren
bespelen is erg duur. “

I
‘ k heb het genoeg gevierd, maar zou
het zonde vinden als het stopt ’

bedenken en afspreken van de activiteiten moeilijk door de overorganisatie. We moesten vergaderen via Zoom en dat is toch afstandelijker. Vroeger spraken we elkaar aan na een bestuursvergadering bijvoorbeeld en dan kwamen de ideeën spontaan. Ook hebben
we weinig aanwas van jongeren. De tendens is naar Den Bosch
gaan feesten, liefst met de hele straat. Heel leuk, maar dat kan gaan
tegenvallen. Met slecht weer ben je op de straten aangewezen en
er komt veel volk van boven de rivieren. Dus moeten we carnaval
hier behouden. Op het plein zou mooi zijn met veel muziek, kleur
en gezelligheid. Buiten carnaval vieren is het mooist, maar dan
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Ook voor het
spuiten van
uw interieur!

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

HET ATELIER

Alledaagse taferelen
KOOS POST

MET EEN SUR-

REALISTISCHE UITSTRALING

Op het eerste oog is het een doodnormale huiskamer waar Koos Post (80), samen
met zijn vrouw Hetty, al ruim vijftig jaar woont. Aan de wand springen enkele mooie
foto’s in het oog, maar pas bij een tweede blik zie je dat er iets bijzonders mee is.
Tekst Anne Marie van Dinther Foto Koos Post

Met licht verhulde trots legt Koos een aantal door hem gemaakte
foto’s op tafel. Het zijn foto’s, maar ze hebben ook iets weg van
schilderijen. De techniek die Koos hiervoor gebruikt wordt HDR
genoemd wat staat voor High Dynamic Range. “Hiermee zorg
je dat elk deel van de foto het juiste licht heeft waardoor er
diepte in de foto’s te zien is. Dit geeft de foto een surrealistische
uitstraling.”
Al op jonge leeftijd had Koos oog voor schoonheid en detail.
Hij volgde de schriftelijke variant van de fotovakschool en was
jarenlang lid van Shot71, de fotoclub in Berlicum, waar hij veel
leerde over het ontwikkelen en afdrukken van foto’s. In de jaren
tachtig maakte hij in Amerika per toeval kennis met het werk
van zijn grote inspirator, landschapsfotograaf Ansel Adams.
Deze Amerikaanse fotograaf werkte vanuit de filosofie van het
zogenaamde zonesysteem. Dit vond Koos zo interessant, dat
hij zich in de jaren die volgden verder heeft toegelegd op deze
bijzondere vorm van fotografie.
Inspiratie voor zijn foto’s haalt Koos uit de taferelen van
alledag. Een mooie uitsnede die hem opvalt in een museum,
een jongeman achter een kinderwagen, zijn jarige kleinkind.
Alledaagse beelden, het liefst van de straat, die Koos vastlegt
met zijn camera en met uiterste precisie bewerkt achter de twee
computerschermen in zijn werkkamer. Na het bewerken drukt hij
de foto’s zelf op een enorme printer af. Het bijzondere resultaat
maakt elke muur mooier.
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‘WIJ ZIEN ONSZELF

als rentmeesters’

Het huis aan de Spurkstraat 90 heet Bosberaad, naar de Zuid-Afrikaanse
term voor ‘strategische bijeenkomst in de natuur’. Bewoners Trean Elemans
en Jaco Jansen gebruiken de boerderij en het perceel sinds maart 2020
voor een mooie combinatie van wonen en werken. ‘Voor onszelf en onze
bezoekers is dit een heerlijke plek voor reflectie en inspiratie. Middenin de
natuur waar je de historie ziet en voelt.’
Tekst Hedvig Niehoff Foto’s Guido Mutsaars
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NIEUWBOUW . VERBOUW . AANBOUW . INTERIEUR

STUDIO IR

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

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

Wonen, leven en genieten in het “BAMI gebied” wordt
steeds populairder. Dat merken wij elke keer weer.
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

Vier het Verschil

T 073 – 522 44 44

E rosmalen@viermakelaars.nl

‘WIJ GELOVEN IN DE KRACHT VAN IMPERFECTIE’
Het huis aan de Spurkstraat is geen VT-Wonen huis, in de zin dat alles gestyled is of
perfect bij elkaar past. “Wij geloven in de kracht van imperfectie. Dat zie je terug in
het gebouw met her en der een scheurtje in de muur”, zegt Trean Elemans die er
samen met haar man Jaco Jansen woont.
HISTORIE VAN DE BOERDERIJ

Rond 1400 wordt er al gebouwd op de hoger gelegen zanddonken in de omgeving
langs de Aa. Het perceel wordt al genoemd in 1520. Pas in 1648 is er sprake van de
eerste bebouwing als Willem van Heertum op het perceel een boerderij bouwt. De
straatnaam verandert door de jaren heen van Spoerct, Sporkt, Sporcsche Straat,
Speuringstraat tot uiteindelijk Spurkstraat. In 1873 wordt de boerderij eigendom
van de familie Smulders en blijft generaties lang in de familie. Op 15 oktober 1944
gaat het gruwelijk mis en wordt de boerderij getroffen door een fosforgranaat
van de geallieerden. Het werkgedeelte brandt volledig af, het woongedeelte blijft
gespaard door een brandmuur. De boerderij wordt weer opgebouwd en in 1994
verkoopt de dan 90-jarige Piet Smulders het huis, terrein en inventaris aan het
jonge kunstenaarsgezin van Gerard Zaal. Die verandert de koeienstal in een keuken
en atelier en maakt van de hooizolder een bioscoop en klein theater. Hun feestjes
zijn berucht en populair. In 2007 worden architect Leo Sluijmer en zijn vrouw Myra
Oude Elferink de nieuwe eigenaren. Zij brengen de boerderij in de oude staat terug
door zoveel mogelijk originele onderdelen weer vrij te maken of te laten terugkeren.
De stal krijgt een stenen plafond. Haard en bedsteden in het woonhuis blijven in
originele staat behouden. Ze blijven er wonen tot begin 2020.
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‘MISSCHIEN HEEFT HET
HUIS ONS WEL GEKOZEN IN
PLAATS VAN WIJ HET HUIS’

START VAN BOSBERAAD

LEVEN VOORAL IN HET HIER EN NU

Voor de huidige bewoners Trean en Jaco begint hun avontuur

Wat betekent de Spurkstraat 90 voor hen beiden? Jaco: “Een

eigenlijk al tien jaar geleden als een gemeenschappelijke

fijne plek om me op te laden. Ik sla aan het begin van het

droom, vanaf het moment dat ze een samengesteld gezin

weekend mijn laptop dicht, leg mijn telefoon weg en ben alleen

vormden met hun vijf dochters. Trean komt uit de hospitality-

bezig met deze plek dichterbij de natuur. Dat heeft me zakelijk

wereld, Jaco uit het strategisch advieswerk waarbij hij vaak

ook veranderd. Ik focus me meer op wat echt belangrijk is.”

trainingen gaf in geestdodende hotels. “We wilden zelf

Trean vult aan dat wonen op de Spurkstraat een ‘way of life’

ondernemen en zochten een inspirerende plek, die we als

is. “Je moet wennen aan een boerenhuis zonder luxe. In ons

leeromgeving in konden richten. Waar alles in harmonie is

‘slaaphuis’ - onze slaapkamer is in het huisje naast de boerderij

en waar mensen zich in alle veiligheid uitgedaagd voelen om

- is geen centrale verwarming. Het is hier zo anders, je hebt

uit hun comfortzone te treden. En dat het liefst midden in de

vrijheid, rust en ik leef bewuster met meer energie. Ik kan me

natuur.” Ze werden getipt en gingen op bezoek bij Leo en Myra.

zakelijk uitleven waarbij ik me met hart en ziel inzet voor een

De boerderij was liefde op het eerste gezicht, maar de koop

perfecte dag voor anderen. Dat geeft zoveel voldoening. Maar

bleek geen gelopen race. De financiering van het woongedeelte

vergis je niet, er is altijd wel wat te doen, want huis en grond

was snel gerealiseerd na de verkoop van hun eigen huis. Het

vragen veel onderhoud.” Ze woonden nog maar net in het

werkgedeelte moest extern gefinancierd worden en dat kostte

huis toen de coronapandemie uitbrak. “We hebben een paar

meer tijd. “Toen we bijna uit al onze opties liepen, kwamen

slapeloze nachten gehad en hebben toen heel snel van onze

Leo en Myra met een prachtig voorstel waardoor het toch kon

Pipowagen en bijhuis een b&b gemaakt. Je wordt vindingrijk,

doorgaan. Ik denk dat we alle vier instinctief aanvoelden dat wij

ook al was het voor onszelf wat meer kamperen.”

de nieuwe eigenaren moesten worden. Achteraf gezien heeft
misschien het huis ons wel gekozen in plaats van wij het huis.”
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HEMA Berlicum
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!
LAAT PASEN MAAR KOMEN

De keuken van onze slagerij
Welkom in de keuken van onze slagerij, waar we
alle maaltijden vers voor u bereiden… Lekker,
makkelijk en gezond!
Wij begrijpen als geen ander dat het best lastig
kan zijn dat u niet altijd de tijd kunt nemen om te
koken. Daarom hebben we onze maaltijden
eerlijk en verantwoord gehouden. Bovendien
zijn onze maaltijden dagvers en verschillen ze
wat dat betreft niet met een zelf gekookte
maaltijd.

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

Meat & Meals

Stel zelf uw dagverse
maaltijden samen.
Bekijk de menukaart
voor een greep uit ons
assortiment. Vraag
naar de folders.

Keurslagerij Reinier Hol

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

Bekijk de
Menukaart
voor ons
assortiment

VERRE BLIK BUITEN

WAAR HOOR JE BIJ?

Met twee kwispelende honden in haar kielzog geeft Trean

De Spurkstraat hoort bij Berlicum, maar ligt wel ‘aan de

buiten een rondleiding over het perceel. In de oude

overkant van het kanaal’. Dat lijkt een sociale barrière. Trean en

boomgaard met oeroude fruitbomen staat de oorspronkelijke

Jaco hebben daar geen last van. Jaco is lid van de Berlicumse

waterput. Er is een grote weide die voor allerlei doeleinden

ondernemersvereniging en Trean let sowieso niet zo op

gebruikt wordt. De schapenweide is nu leeg, maar ze

grenzen. “We halen vlees en groente bij lokale winkels. We

begonnen destijds met zes overgenomen schapen. “We wisten

leven samen met de boeren om ons heen, die zelf bepalen

niets van schapen. Moesten bij wijze van spreken het woord

wanneer ze het gras op ons weiland maaien. We verdelen het

schaap nog googelen. Het verzorgen van schapen leek bij ons

hooi. Op ons erf staan uilenkasten, de uilenvereniging zien we

meer op een potje vrij worstelen. Gelukkig heeft een boer uit

regelmatig. We willen graag sociaal ondernemerschap tonen.

de buurt de schapen overgenomen.” De destijds zwangere

Dit alles past bij ons idee dat we niet de eigenaren van dit huis

poes is er nog wel, samen met een geit. Er is een kapschuur

en perceel zijn, maar de rentmeesters. De komende vijftien

en een moestuin, waar Treans ouders zich graag in uitleven.

jaar willen we dat heel graag blijven en daarna zullen we net zo

Bijzonder is de natuurlijke well (vijver) waar bijna het hele

zorgvuldig onze opvolgers zoeken.”

jaar in gezwommen kan worden. Ook staat het ‘verweesde’
brugwachtershuisje van Sluis no.2 van de Zuid-Willemsvaart
op het perceel, waar het nu geniet van een rustige oude dag
en wellicht binnenkort een bestemming krijgt in het zakelijk
concept van Bosberaad.

‘HET VERZORGEN VAN SCHAPEN
LEEK BIJ ONS MEER OP EEN POTJE
VRIJ WORSTELEN’
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Nieuw:
Koekkoek
Ontbijt

Geniet

van een rijkgevulde
3 gangen high tea.
€ 24,50 p.p.
op reservering

Koffie- & Theehuis Koekkoek
Achterweg 19a / Berlicum
wo t/m zondag geopend

GROOT
ASSORTIMENT
VOORJAARSBLOEIERS

zomergoed - vaste planten
heesters - potgrond - bemesting
en nog veel meer!
Onze openingstijden zijn
maandag t/m zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

Tel: 073-8886603
openingstijden + meer info:
www.bijkoekkoek.nl

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

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

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

ADVERTORIAL

‘Fietsen blijven me
VERRASSEN’

Voordat Robert Huijskes van Fiets & Zo het zojuist gerepareerde wiel weer op de fiets monteert, haalt hij snel zijn poetsdoek langs de voorvork. ‘Normaal kun je er niet gemakkelijk bij’,
zegt hij. ‘Nu is het een kleine moeite en het ziet er weer netjes uit.’
Tekst Jochen Schoofs Foto Leon van Dinther

In de werkplaats van Fiets & Zo mengt de geur van het rubber

werk”, vertelt Robert. Klanten kunnen bij hem terecht voor alle

van nieuwe fietsbanden zich met die van vers kogellagervet.

reparaties en onderhoud. Of advies over een nieuwe e-bike.

Gereedschap hangt keurig gerangschikt op soort en grootte

“De techniek van fietsen blijft me verrassen”, zegt hij. “Van

boven de werkbank. Alles wat je hier ziet, komt uit de handen

iedere fiets leer ik weer iets.” Wat hem ook verraste is hoe leuk

van Robert. Hij heeft zijn werkplaats zelf gebouwd en ingericht.

hij het contact met klanten vindt: “Je krijgt directe feedback van

Van een paar frames heeft hij lampen gemaakt. Vanwege

de eindgebruiker.”

rugklachten moest Robert een paar jaar geleden stoppen met
zijn werk als installateur. Toen een vriend zei dat fietsenmaker

LIEFDE VOOR TECHNIEK

wel iets voor hem was, zag hij het meteen voor zich: “Ik heb de

Hij luistert naar de klant en geeft advies. Bij een reparatie kiest

ruimte. Dat kan ik wel maken, dacht ik.”

hij er nadrukkelijk voor niet zomaar onderdelen te vervangen:
“Op de opleiding zeiden ze dan ‘dat kost te veel tijd’. Maar vaak

VAN IEDERE FIETS LEER IK WEER IETS

is iets nog goed en dan maak ik het liever.” Het is de liefde voor

Robert volgde een opleiding tot fietsenmaker en begin 2020

techniek die hem drijft. Vandaar ook het ‘& Zo’ in de naam. Als

stond hij te popelen om te beginnen. Hij wachtte echter nog

je iets hebt dat kapot is, breng het dan gerust naar Fiets & Zo

even de lockdown af, voordat hij kwam met een openingsactie

voor reparatie. Robert lacht er bij: “Daag me uit!”

voor Fiets & Zo. “Toen had ik meteen voor een paar weken
Fiets & Zo I Pastoor van den Boomstraat 15a I Berlicum I 06 519 55 919 I info@fietsenzoberlicum.nl I www.fietsenzoberlicum.nl
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KINDERDROOM

KINDERBURGEMEESTER
LIN
VAN EEN
WERELD

droomt
zonder pesten

De meeste dromen zijn bedrog. Maar niet die van twee bevlogen medeburgers uit
onze gemeente Sint Michielsgestel. Als je ambities hebt, moet je zorgen dat je ze
waarmaakt. Voor Lin van Hout (11) is dat om iets goeds bij te dragen aan de wereld.
Een bijzondere kinderdroom werd realiteit.
Tekst Lyan de Roos Foto’s Claartje ten Have
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Lin van Hout (11) werd in oktober 2021 kinderburgemeester
van Sint-Michielsgestel. Han Looijen (47) draagt sinds
september 2019 de ambtsketen. Die draagt hij overigens
alleen als hij ook een stropdas om heeft. Voor het interview
dus niet. Want de stropdas bleef thuis. Hij houdt van gewoon.
Ze vullen het ambt ieder op eigen wijze in. En ze herkennen
zich in de slogan van Pippi Langkous toen ze solliciteerden: ‘Ik
heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het kan.’
WAS JE ERG ZENUWACHTIG TOEN JE SOLLICITEERDE?

Lin weet het nog precies. Nadat haar sollicitatiebrief werd
geselecteerd, mocht ze op gesprek om aan de burgemeester
te vertellen wat haar missie is. Stikzenuwachtig was ze. “Ik wil
graag iets betekenen. En vooral iets regelen tegen pesten. Dat
móet stoppen.”
DE BURGEMEESTER ZAG TALENT BIJ HET BERLICUMSE MEISJE

Han: “We kijken naar ontwikkelpotentie. Bij Lin had ik het
meteen door. Als ik een jaar met haar werk, staat hier een

Lin? Je stond daar met een papiertje. Wij dachten dat het een

andere jongedame.” Lin glimt van trots. “Haar manier van

spiekbriefje was. Niets was minder waar. Je frommelde het

antwoorden en presenteren spreken boekdelen. Weet je nog

op. En maakte het weer recht. Jouw boodschap was duidelijk.
De vouwen blijven altijd zichtbaar in het papier. Zo gaat het
precies met pesten. De schade die is aangericht, blijft altijd
voelbaar.” Lin knikt instemmend. Haar boodschap was duidelijk
overgekomen.
DE BURGEMEESTER ZIET LIN SNEL GROEIEN IN HAAR ROL

“Je krijgt al meer praatjes”, zegt Han.“Dat klopt”, zegt Lin. “Ik durf
nu al veel meer te vertellen. En ik ben goed in argumenteren.
Het moeilijkst vind ik nee zeggen. Zeker als door keuzes het
leven van anderen verandert, bijvoorbeeld als mensen niet
kunnen blijven wonen waar ze wonen. Ik denk dat ik daarom
later geen burgemeester wil zijn.” Han Looijen herkent wat
ze zegt. Ook hij kan wakker liggen van keuzes die raken aan
het welzijn van de ander. Ook Lin heeft zo haar zorgen. “Over
kinderen die pesten. Je pakt iemands zelfvertrouwen af.”
Helaas kunnen door corona gezamenlijke burgemeestersactiviteiten niet doorgaan. Normaliter trekken beiden veel
samen op. Nu mag dat niet. Lin kijkt beteuterd. “Carnaval,
herdenkingen, de verjaardag van de 100-jarigen.
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Samen zorgen voor
de ogen van je kind
Nu en in de toekomst
Kom voor meer informatie over myopie
controle bij ons langs in de winkel

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

is geworden

N O TA R I S S E N

1937

2021

“NOG STEEDS VERTROUWD MAAR ONDER EEN NIEUWE NAAM”

Dielissen en Altena
N O TA R I S S 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

Ik mag er nu niet bij zijn en dat is wel erg jammer.” Maar ze zit
niet bij de pakken neer en doet wat wél kan. Ze heeft immers
een budget van 5.000 euro ter beschikking. “Dat heb ik voor
het eerst ingesteld”, vertelt de burgemeester met gepaste
trots. Om ze te leren keuzes te maken en iets goeds te doen
als bijdrage voor de gemeenschap.
WAT WIL JE ERMEE GAAN DOEN, LIN?

Hierover heeft ze natuurlijk al nagedacht. “Ik wil graag iets
verbeteren aan de voetgangersoversteekplaats bij mijn school
in Berlicum. Die is nu echt niet veilig en dat móet veranderen.”
Haar denken past precies in de visie van de gemeente.
Meander, staat met grote letters bij het gemeentehuis. “Mee
een ander”, licht de burgemeester toe. Samenwerken voor een
betere gemeenschap. Dat is een feit. Burgemeester zijn, dat
doe je altijd samen met anderen. Zo wordt hun beider droom
waarheid.
Ze vinden het allebei fijn als mensen hen rechtstreeks
benaderen. “Je mag me gerust vragen stellen”, zegt Lin.
“Bijvoorbeeld als je gepest wordt.” Lin is te vinden op Facebook
en Instagram, zoals het een moderne kinderburgemeester
betaamt.
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GESPOT

Mercuriusplein
maandag 10 januari - 15.45 uur
Tekst Jochen Schoofs Foto Claartje ten Have

Voordat hij naar de supermarkt gaat, stopt Terry even

de wintersport een blessure opgelopen: “Arm uit de kom. Op

bij het Bamibord op het Mercuriusplein. “Stiekem heb ik

de laatste dag tijdens de allerlaatste afdaling. We zeiden van

het nog niet eerder gebruikt”, zegt hij. Hij scrollt langs de

tevoren nog voor de grap dat iedereen bij die laatste keer wel

schermen: “Jammer dat er nu zo weinig te doen is overal,

extra voorzichtig moest doen.”

hè.” Vanavond staat er bij hem thuis zalm op het menu. “Ik

Gelukkig kan Terry nu gemakkelijk tijd vrij maken om te koken.

denk met een lekkere salade”, zo stelt hij zich voor. “En ik

Net voor de kerst heeft hij een project in Zwitserland afgerond.

bak er een hamburger bij want we hebben één niet-viseter

Pas in februari begint hij aan een volgend project. “Tot eind

in huis.” De bereiding heeft hij al uitgedacht: de zalm gaat in

januari ben ik vrij”, vertelt hij. Zijn vrije tijd gaat voornamelijk

de stoomoven. Niet alleen omdat het gemakkelijk is maar

op aan klussen in huis. Hij is bezig met de verbouwing van

ook gezond. En met een salade erbij liggen er wat minder

zijn kantoor. “Ik heb 15 maanden aan het project in Zürich

koolhydraten op het bord dan normaal. “Na een week

gewerkt maar ben daar nooit geweest. Ik heb alleen maar

wintersport is dat wel nodig”, lacht Terry. “Daar hebben we

thuis gezeten.” Een fijne werkplek aan huis kan hij dan ook

ons wel even genoeg te goed gedaan.” Hij vindt het leuk om te

wel gebruiken. Hij verwacht namelijk ook de komende tijd

koken. “Zeker als ik er tijd voor heb”, voegt hij er aan toe. Op dit

nog voornamelijk thuis te moeten werken: “En dan wil ik wel

moment komt dat ook goed uit. Zijn vrouw Cindy heeft tijdens

comfortabel zitten.”
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ACTIE’S

MAART ACTIE

Van 11.30 - 17.00 uur

20%

DIVERSE

UITSMIJTERS/
OMELETTEN KORTING!

De hele maand

APRIL ACTIE

BITTERBALLEN

goulash/-rundvlees
of (kip)sate

‘van eigen receptuur’

2e portie

MEI ACTIE

1.00

Ken je al onze smaken

SCHEPIJS

Proef ze de hele maand!
dinsdag t/m zaterdag

Leuke

MEDEWERKER(STER)
Tevens enthousiaste

3 HALEN
=
2 BETALEN
gezocht vanaf 17 jaar.

SCHOONMAAKSTERS gezocht!

Mocht je interesse hebben, mail dan je gegevens naar info@eetpaleis-tvosje.nl,
zodat we z.s.m. contact met je op kunnen nemen.

Met voordeelpas meer voordeel! Dat smaakt!

Mercuriusplein 86 - 5258 AW Berlicum - Tel. 073 503 41 14
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Programma 2022 met:
Queen Tribute Crazy Little Things
Handsome Poets

Christel de Laat

Tis hier geen Hotel
Eric Vloeimans
De Dijk

Elke Vierveijzer

Spinvis

Youp van ‘t Hek

Janis Joplin & CCR Dubbeltribute

Theo Maassen
Ilse DeLange

Opera onder de Sterren
Danny Vera

Tilt

Rockin’Wood

Start voorverkoop >>> Zaterdag 9 april >>> Kersouwe.nl

