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HUISARTS HAN
FERREE DRAAIT
NIET OM ZAKEN
HEEN

In de Gouden
Leeuw staan de
keuen nog
grijpklaar
Schatgraven aan
de Aa levert wat op

‘KUSJESTIKKERTJE’ EN
‘SLOWEN OP CELINE DION’
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Prins
Voor al uw reparatie en onderhoud
van alle merken ﬁetsen en
e-bikes kunt u terecht bij de

15

jaar

festival
+

“nieuwe” ﬁetsenmaker in Berlicum

24/25
september

ook verkoop 2e hands ﬁetsen

2022

en nieuwe e-bikes

55 jaar

Openingstijden:
Ma. Di. Do. Vr. 8.30 – 17.30 uur
Za. 8.30 – 12.30 uur
Pauze 12.30 – 13.00 uur

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

WWW.FIETSENZOBERLICUM.NL

tel. 06 51 95 59 19
info@ﬁetsenzoberlicum.nl

Vieren wat
je vieren kan!
Save the Date

Foodplein/Kidsplein/Carnaval/muziek/feest/Prins plein

Locatie:

gratis entree

@eetcafedeprins Burg. Godschalxsplein Berlicum

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.

casemanager
Yvette Dekkers

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

Voor alle voertuigen incl. campers!
apk

keurING

storingen

onderhoud

schade

info@smuldersautoser vice.nl - tel: 06 22 06 02 78
Werststeeg 59, 5258TA Berlicum

www.smuldersautoservice.nl

PIMP MY GLASCONTAINERS

Ons vernieuwde Mercuriusplein was al erg fraai, maar nu zijn ook de
lelijkste elementen op het plein voorzien van een puik laagje verf. De
glascontainers zijn omgetoverd tot ware kunstwerkjes met daarop
herkenbare Balkumse elementen. Het maakt het weggooien van je
lege flessen tot een waar feestje.
BINNENBLIEKEN MET EEN GOUDEN RANDJE

Deze editie mochten we binnenblieken in een monument zonder
monumentale status: De Gouden Leeuw. Dit legendarische gebouw
waar zoveel mooie herinneringen zijn ontstaan, staat helaas alweer
jaren leeg. Zo’n verlaten pand geeft dan wel weer heel iconische foto’s
zoals je verderop in deze BaMi zult zien. Hopelijk kunnen hier snel
weer nieuwe herinneringen worden gemaakt..
VAN HOOFDREDACTIE NAAR PAASPOP

Sommige BaMi-redactieleden hebben naast een rappe pen of scherpe
lens nog veel meer kwaliteiten. Zo is onze oud-hoofdredacteur
– zonder hem oud te willen noemen – de leadzanger van de band
Projectmanager. Op Paaspop mocht deze band zelfs zijn debuut
maken. Aan de foto te zien heeft Edwin hier volop van genoten. Wij
weten al wie er gaat optreden bij het volgende BaMi-bal.
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BOKSEN VOOR FIGHT CANCER

Op het voetbalveld kennen we Willem Wijnen al van zijn
stevige tackles (waarna hij altijd netjes ‘sorry’ zegt) maar op
3 september gaat hij helemaal los. Op deze dag vinden de
gevechten voor Fight Cancer plaats waarbij Willem het goede
doel zal steunen door de ring in te stappen om te vechten
tegen een andere amateurbokser. Daar hoef je zeker geen
sorry voor te zeggen. Wil je Willem aanmoedigen of zijn
goede doel steunen, dan kun je op
www.fightcancernight.nl/fighters-2022/willem-wijnen
meer informatie vinden.
KABOUTERVERHAALTJES

Louis van der Weert wist precies wat hij wilde gaan doen na
zijn pensioen. Schrijven over reuzen en kabouters, voorzien
van mooie illustraties. Wil je ze lezen dan kan dit in het
kabouterbos aan de Westakkers, de beste plek hiervoor in
BaMi. Louis heeft acht van zijn verhaaltjes gebundeld in een
kabouterboekje. Leuk voor jong en oud!
SPELEN OP PLAN BEEKVELD

Na lang aandringen van wijkbewoners is er dan eindelijk toch
een speeltuintje verrezen in de nieuwe wijk Beekveld. Je
moet wel heel goed zoeken want voor je het weet, ben
je er voorbij gelopen. Dit miniatuur speeltuintje
zal vast de voorbode zijn voor de mooie grote
speeltuin die deze wijk verdient. Hopelijk zijn
de kinderen van de wijk tegen die tijd hier
niet te oud voor.
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DRAAG JIJ BAMI EEN WARM HART TOE?

Dat horen wij graag. Wij dragen op onze beurt de gemeenschap
een warm hart toe en doen ons best om ons mooie dorp
nog beter te verbinden. Ook dit jaar doen we weer mee met
de Rabo Clubsupport campagne en jouw stem is van harte
welkom. Dan kunnen wij als BaMi onze bijdrage blijven leveren
aan een nog mooier dorp.
HAGELSLAG IN DE NACHT

“Eet niet te veel tegelijk”, adviseert leverarts Marco Bruno van
het Erasmus MC. Kortom, spreid je eetmomenten over de dag
uit. Een van BaMi’s redactieleden lijkt dit advies zeer letterlijk
op te volgen. Elke nacht rond de klok van 3 staat ze in de
keuken om twee boterhammen met hagelslag te verorberen.
Waarom ze dat doet? “Ik word rond dat uur wakker van de
honger.”
WINKELENDE HOND

Sommige honden kun je best om een boodschap sturen.
De viervoeter van een inwoner van Berlicum glipte de straat
op door een openstaande deur. Paniek. Het baasje zocht
en zocht. Uiteindelijk vond ze het trouwe beest terug bij de
Agri, kwispelend en keurig aangelijnd aan een fietsenrek. Het
personeel van de winkel trof het beestje eerder die dag aan
voor het schap met hondenvoer. Het was zijn portemonnee
vergeten.
OPGEPAST, FOTOGRAAF IN HET WILD

Hoe leuk kan het zijn om een fotograaf op de grond
te zien liggen voor dat ene perfecte plaatje? Het
kan verkeren, ook in ons dorp. Dat blijkt met enige
regelmaat. Niet alleen spotten we onze dorpsgenoten
op onbewaakte momenten, ook de Bami-crew kun je in
Berlicum en Middelrode in het wild ontdekken. Ze zijn te
herkennen als mensen die je het hemd van je lijf vragen.
En vervolgens kan de fotograaf op het wegdek of op een
andere plek gaan liggen. Uitkijken dus ;-)
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BAMI
Bord
OP MERCURIUSPLEIN
Wist je dat Berlicum en Middelrode als
enige dorpen in Nederland zo’n mooi
digitaal bord hebben als het BaMi Bord
op het Mercuriusplein? Wij zijn er dan
ook heel blij mee, want zo kunnen alle
inwoners van BaMi van elkaar op de
hoogte blijven.

op je bordje. Je leest het op het BaMi Bord. En als je iets te
delen hebt, kun je dat bij ons melden via
bamibord@bami-magazine.nl.

Het BaMi Bord is een digitaal dubbelzijdig bord met aan
twee zijden veel verschillende BaMi-informatie. Denk aan
BaMi-nieuws, familieberichten, gemeentenieuws, een
evenementenkalender, een BaMi-archief en nog veel meer
leuke BaMi-info.

ADVERTEREN OP HET BAMI-BORD

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. Ook hiervoor kun je weer terecht bij
bamibord@bami-magazine.nl

Het BaMi Bord heeft ook mogelijkheden voor commerciële
boodschappen. Wil je 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.

Op het BaMi Bord kun je informatie vinden en kan
iedereen – jong en oud- informatie delen.
FAMILIEBERICHTEN – GRATIS – OP HET BAMI BORD

Oma 90 jaar? 25 jaar getrouwd? Een geboorte? Of een
overlijden? Als je wil, kunnen we die gebeurtenis voor
je op het BaMi-Bord publiceren. Stuur ons een berichtje,
wij plaatsen het op het Bord en zorgen dat het er ook
automatisch weer af gaat. Mail naar bamibord@bamimagazine.nl.
EVENEMENTEN IN DE KIJKER?

Heb je als vereniging een evenement? Gebruik het BaMi
Bord dan als extra kanaal in je communicatie. Dat kan gratis
en voor niks. BaMi helpt graag mee om publiek te trekken
en van je evenement een succes te maken. Stuur het naar
bamibord@bami-magazine.nl.
BRANDEND NIEUWS

Allerhande nieuwtjes uit BaMi-magazine, maar ook van de
Balkumse Beer, de gemeente en andere bronnen. Hapklaar
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TOETJE VOORAF

Terugblikken op en uitkijken naar

COLUMN

Sam Bal kiest een hond

HET FIETSENHOK

‘Wij waren helemaal niet bezig met een sexy outfit’

LEKKER DAN

Insecten happen lekker weg

* op de cover Noortje en Lonneke
Steenbergen foto door Edith Verhoeven

HAN FERREE

Draait niet om de zaken heen

CLUBKE

Dansende kleuters ontroeren

UIT BEELD

Een bijzondere vondst in het Aa-dal

IMPORT & EXPORT

Liefde en kruiden maken haar hamburgers bijzonder

POSTBODES & PAKKETBEZORGERS
Kennen het dorp op hun duimpje

D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

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

Familie Mathijssen groeide op tussen het biljart en de houtsnippers

MIJN NAAM IS
Eric van Zoggel

PLEINKLETS

Ergens trots op zijn hoort bij iedereen

HET ATELIER

Het hele huis is in gebruik als werkplaats

BINNENBLIEKEN

Vic woont anti-kraak in De Gouden Leeuw

KINDERDROOM

Sara bakt het liefst met suiker

GESPOT

In de bakfiets is het goed peuzelen

34

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

COLOFON
BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners van
Balkum en Mirroi. Het wordt vier keer per jaar huis aan huis
verspreid en is ook te lezen op www.bami-magazine.nl. Niets
uit dit blad mag worden overgenomen zonder schriftelijke
toestemming vooraf van de makers. Aan deze uitgave kun je
geen rechten ontlenen.
BESTUUR
Erwin Frunt, Ronald Geurts, Marc Nelissen
AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE
Teis Albers, Jurre van Breugel, Nieke Lunenburg- van Broekhoven,
Anouk Dalessi, Anne Marie van Dinther, Leon van Dinther, Annette
François, Erwin Frunt, Koen de Haas, Stan de Haas, Claartje ten
Have, Nadzja van der Knaap, Minke van Lokven, 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

HIJ DOET NIKS
Met hondenbezit is het net als met roken. Je gaat het
pas ruiken als je gestopt bent. Ons hondje is dood. We
hebben meer vogels in de tuin. Ze zeggen dat honden
op hun baasjes gaan lijken. Of dat waar is, durf ik niet
te zeggen. Ons hondje likte aan zijn eigen kruis. Dat
is mij nooit gelukt. Wel valt het mijn vrouw op dat ik
minder blaf sinds ons bijtertje heenging.
Hij doet niks! Iedereen kent die holle frase. Niemand
heeft mij dat ooit horen zeggen, want ons hondje
deed wel degelijk iets. Een doorzettertje; hij beet zich
in de dingen vast. Niettemin was mijn woord wet. Riep
ik ‘af’, dan droop hij af. Soms overtrad hij de wet en
dan keek ik braaf de andere kant op.
Als je stopt met hondenbezit, ga je de wereld anders
zien. Een tijd terug hing er een grijze bouvier aan
mijn broekspijp toen ik door Engelenstede fietste.
“Schop hem!”, riep zijn baasje vanaf een afstand.
Rare opmerking. Waarom zou ik zijn bezit moeten
opvoeden? Waarom zou ik moeten doen, waarvoor hij
te lui en te zwak is?

SOCIAL MEDIA

Mariëlle van Wijk

ILLUSTRATIES

Viviane Bertrums
DRUKWERK
Veldhuis Media
OPLAGE
4.900
ADVERTENTIES
Wil je adverteren in BaMi?
Neem dan contact op met Willy Bouwman,
(06) 27 06 22 74 of adverteren@bami-magazine.nl.
BEZORGING
Heb je BaMi niet ontvangen of wil je bezorger worden? Mail dan
met Hans van Breugel, bami.magazine@gmail.com.
LOSSE VERKOOP
Losse nummers kosten € 2,50 en zijn te koop bij
Mieke Wijgergangs,
Mercuriusplein 55, Berlicum
BAMI MAGAZINE
Mercuriusplein 80, 5258 AW Berlicum
www.bami-magazine.nl

In het Aa-dal is het veel gekker. Lijkt wel hondensabbat
daar. Een vrolijke Deense of Duitse dog sprong er
tegen mijn vrouw op. Ze wees zijn baasje in niet mis te
verstane woorden op de zwarte vlekken op haar witte
broek. “Nou nou”, zei het baasje. Na confrontaties met
een ritse teckel en een debiele terriër liepen we het
dal uit. Een hond die echt niks doet, een vadsige hond,
is een hond naar mijn hart. Maar dat is
wijsheid achteraf.

Sam Bal
bami I 11

FIETSENHOK

HET FIETSENHOK VAN 1993

NORBERTUSSCHOOL

Op een broeierige zaterdagavond halverwege mei zitten Maikel Brummer en Marcel Boselie buiten op het
terras van De Prins te wachten op hun klasgenoten van groep 8 uit 1993 van de Norbertusschool. De laatste
reünie dateert alweer van dertien jaar geleden. Gewapend met een flinke dosis anekdotes en herinneringen
staan ze klaar om iedereen te ontvangen. Ze hebben er zin in.
Tekst Nadzja van der Knaap en Annette François Foto’s Edith Verhoeven en groep 8 uit 1993

Aan de voorpret op WhatsApp zal het in ieder geval niet liggen.

KUSJESTIKKERTJE

Daar werden al flink wat opmerkingen en foto’s heen en weer

De klas wordt omschreven als vrij rustig, er waren niet veel

gestuurd. Langzaam druppelen de klasgenoten binnen op het

spanningen. Er was wel wat groepsvorming, maar het was over

terras van De Prins. Iedereen begroet elkaar enthousiast en

het algemeen een klas waarin iedereen het goed met elkaar

de barman wordt direct aan het werk gezet. “Doe mij maar

kon vinden. Waren er al kriebels op het gebied van de liefde?

een eeuwige jeugd”, antwoordt Joost van den Muijsenberg

Maikel: “Op die leeftijd waren we nog niet zo bezig met de

toepasselijk als de barman vraagt welk speciaalbiertje hij wil

meiden.” Zowel Maikel als Ilse Zwanenberg vertellen dat hun

drinken. Her en der hoor je kreten als: “Niks veranderd!” en

eigen tienerkinderen nu al véél meer weten op dit gebied dan

“Jeetje, wat lang geleden!” Een vlotte start van een bijzondere

zij vroeger. Sabine Kerkhof vond de voorlichting die ze kregen

avond.

in groep 7 maar een raar verhaal over bloemetjes en bijtjes. “En
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wij waren helemáál niet bezig met een sexy outfit, wat je nu al

Sabine en Maikel moeten even goed graven als aan ze

wel vaak ziet op die leeftijd.”

gevraagd wordt of zij ooit verkering hebben gehad. “Nee,

‘DOE MIJ MAAR EEN EEUWIGE JEUGD’

volgens mij niet echt. Marcel was vooral mijn vriendje”, zegt
Sabine. “Na de basisschool gingen Maikel en ik samen naar
het Rodenborch en werden we verliefd op elkaar. Ik herinner

Toch was er wel degelijk sprake van vlinders, kriebels en

me dat we eens op de slaapkamer van Maikel hebben gekust,

‘hormoontjes waarvan de jongens niet zo goed wisten wat

tussen de blikjes cola”, lacht ze. “Daar is het vervolgens bij

ze ermee aan moesten,’ zoals Devie van der Heijden het

gebleven.”

omschrijft. Hoe uitte zich dat dan? “Nou.. bij fuiven!”, zegt
Maikel. “Stond je te slowen op Celine Dion en als je durfde,

MOOISTE MEISJE VAN DE KLAS

stopte je je handen in de kontzakken van het meisje waar je

Tijdens de avond is er één naam die opvallend vaak valt als

mee stond te dansen.” Veel verder dan dat ging het allemaal

het gaat over de liefde. Dat is de naam van Wieteke. Zij kon

nog niet. Verkering vragen gebeurde door briefjes door te

helaas niet naar de reünie komen en ze schittert dan ook

geven in de klas. Of je spande iemand voor je karretje om

door afwezigheid. “Iedereen was verliefd op Wieteke”, zegt

verkering voor jóu te vragen. Marcel en Maikel herinneren zich

Daan van Blaricum. Harold Tibosch is daar niet zo zeker van. “Ik

nog wel zoiets als kusjestikkertje of meidenvangertje. Dan kreeg

niet hoor”, zegt hij vol overtuiging. Devie knipoogt en fluistert:

je een kusje als je getikt was of als je een meisje had gevangen.

“Hij ook.” Het lijkt ‘het Mooiste meisje van de Klas’ wel, want al

“Dat zal in de huidige tijd vast wel anders gaan”, grinnikt Marcel.

snel blijkt dat Wieteke érg populair was. Ze had zelfs met drie
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Nu geopen
d!

3000M 2
PLUKTUIN

DE GROOTSTE
PLUKTUIN VAN BERLICUM
Pluk zelf het mooiste veldboeket in onze pluktuin. Maak zelf je kleurrijke zomer creatie of laat
onze bloemisten een boeket samenstellen, volledig naar jouw wensen.
Voor leuke tips of ideeën en de actuele openingstijden, ga naar onze website of volgs ons op

Loofaert 61 Berlicum T 073-5031443 E info@groencentrumberlicum.nl www.groencentrumberlicum.nl

jongens tegelijk verkering: Maikel, Marcel en Ray van Sleuwen.
Of ze dat van elkaar wisten? “Oh, ja hoor”, zeggen ze alle drie.
“Dat was geen enkel probleem.” Ze kregen zelfs dezelfde
liefdesbrieven en die lieten ze elkaar dan ook lezen.

WIJ WAREN HELEMÁÁL NIET BEZIG
MET EEN SEXY OUTFIT
Wieteke was er niet, maar bevestigt het verhaal daarna aan de
telefoon. “Ja, dat herken ik wel”, zegt ze. “Ik merkte dat vooral
op fuiven. Gingen ze achter elkaar in een rijtje staan om met
mij te slowen.” Ze begint te lachen. “Ja, dat was wat. Ray was in
die tijd trouwens mijn grote liefde. Daar was ik zó gek op.” Ai,
hartzeer met terugwerkende kracht voor alle andere jongens

uit groep 8. Ook zij herinnert zich de beginnende verliefdheid
en de onhandigheid op de basisschool. “We spraken dan af in
de speeltuin met de klas en deden daar een spelletje met een
bal. Als je een bal door iemand z’n benen speelde, kreeg je een
kusje of zoiets. Het maakte niet uit wie dat dan was.” Hoewel
ze niet op de reünie was, heeft ze het die dag wel veel over
die periode gehad met haar twee pubermeiden. “Ik merk toch
dat ik een speciale band heb met die groep. Al kom ik ze nooit
meer tegen en woon ik zelf ook niet meer in Berlicum. Het blijft
speciaal.”
DE FIETS

Terug naar de avond van de reünie. Ook de leerkrachten uit
die tijd komen ter sprake. Een veelgehoorde anekdote die
avond gaat over ‘De Fiets’, een begrip dat vrijwel iedereen die in
die tijd op de Norbertus zat, wel kent. ‘De Fiets’ was een gedicht
uit een taalboek dat je moest overschrijven als strafwerk. Paul
Stams vertelt: “Ja, we moesten dat zo vaak overschrijven dat
we een voorraadje in onze la hadden. Kregen we straf, dan
konden we het meteen inleveren.” En hij bleek niet de enige,
want zo ongeveer de hele klas kende dit trucje.
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Officiële pasfoto’s in Berlicum
Gemaakt door professionele fotograaf in fotostudio

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.

06 83 36 32 32

www.boximages.nl

N
E
W

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

Een kind is onbevangen, speels en nieuwsgierig.
Elke keer als een kind zich verwondert, leert het
nieuwe dingen op een unieke manier. Daarom geven
wij kinderen bij het Berenhuis de ruimte om zichzelf
op een speelse en veilige manier te ontwikkelen.
Door hen de ruimte te geven om te ontdekken.

KINDEROPVANG - PEUTEROPVANG
(SPORT) BSO - VAKANTIEOPVANG
FLEXIBELE OPVANG

FIJNE ZOMER!

WWW.BERENHUIS.NL

Ontdek en verwonder...

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

I

073 503 3302

I

info@berenhuis.nl
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ALS JE DURFDE, STOPTE JE JE
HANDEN IN DE KONTZAKKEN
TIJDENS HET SLOWEN
Enkele leerkrachten zijn zelfs nog werkzaam op De Parel,
zoals de school nu heet. Ray vertelt dat zijn kleuterjuf Margot
hem belde toen zijn dochter Lucie werd geboren. Zij had
zowel Ray als zijn vriendin Daniëlle in de klas gehad en wilde
graag naar de baby komen kijken. “Dat vond ik echt heel
speciaal”, zegt Ray. Harold vertelt over de periode dat hij
groep 6 nog een keer over deed en dus in een andere klas
terecht kwam. “Meester Van den Eng heeft mij toen echt
goed geholpen, die man was goud waard.” Hij vult aan: “Ik
heb me trouwens zowel in deze als in die andere klas echt
thuis gevoeld. Daarom kom ik ook op deze reünie. Het voelt
nog steeds als míjn klas.”
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‘VOOR ONZE KLANTEN,

hebben we alles over!’

De klant zien als je collega. Dát is de kracht van Boekhoudprofs en Salaris voor jou. Twee
bedrijven die samen één zijn. Ze staan garant voor kwaliteit en optimale samenwerking.
Tekst Lyan de Roos Foto Anouk Dalessi

Twee jeugdige bevlogen ondernemers, Erwin Schouten
(30) en Ellen de Mol (32) werken sinds 2020 in een prachtig
bedrijfspand, gelegen aan Hoogstraat 45a. Ze zijn niet alleen
partners in het werk, ook privé zijn ze een goed en enthousiast
team. En samen de eigenaren van een jong bedrijf. “In feite
hebben we twee bedrijven”.
ALLEMAAL GELIJKWAARDIG

Zij heeft Salaris voor jou onder haar hoede, hij is de baas van
Boekhoudprofs. “Ik voel me niet de baas hoor! We zijn hier
allemaal gelijkwaardig”, zegt Erwin. Hiermee is de toon van het
bedrijf gezet. Met zeven werknemers in vaste loondienst leveren
ze hun expertise aan het MKB op het gebied van boekhouding en
salarisadministratie. Vrijwel alles gaat digitaal. Indien gewenst kan
een gesprek op locatie worden gepland. Klanten komen uit het hele
land. Van Maastricht tot Groningen, met Berlicum in het midden.

OPEN EN EERLIJK

Het bedrijfsmotto? “Digitale samenwerking met véél
persoonlijk contact. De nadruk ligt op dat persoonlijke en
samen. Daarin onderscheiden we ons ten opzichte van
anderen.” Ze staan garant voor korte lijnen en informeel
contact. Openheid en eerlijkheid staan hoog in het vaandel.
Met heldere communicatie, zeker over tarieven. “Voor mij
moet het werk immers óók leuk zijn,” vertelt Erwin.
KLANTEN ZIJN NET COLLEGA’S

De kracht van de dynamische bedrijfsvoering zit in het éven
meedenken en korte lijnen. Direct met de klant bellen als het
nodig is. Zoals de werknemers van het bedrijf alles voor elkaar
over hebben, zo hebben ze dat ook voor hun klanten. Het is
duidelijk. “Klanten zijn net collega’s. Daar heb je ook alles voor
over!” Of, zoals Ellen het samenvat: “De klant is een van ons en
wij zijn een van hen.”

Boekhoudprofs | Hoogstraat 45a 5258 BA Berlicum | 0416-235700 | info@boekhoudprofs.nl | www.boekhoudprofs.nl
Salaris voor jou | Hoogstraat 45a 5258 BA Berlicum | 073-2032017 | info@salarisvoorjou.nl | www.salarisvoorjou.nl
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LEKKER DAN

Vleugeltjes

TUSSEN JE
TANDEN
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Insecten zijn gezond en zitten boordevol eiwitten maar populair als gerecht zijn ze in
Nederland nog niet. Behalve als Koen van Geenen (18) het klaarmaakt. Een aantal durfals,
variërend van 10 tot 18 jaar, komt proeven.
Tekst Nieke Lunenburg-van Broekhoven Foto’s Edith Verhoeven

Even is er gezonde spanning op de gezichten af te lezen, maar

ook heel lekker, dus laten we nu maar niks verwachten.”

dankzij de heerlijke etensgeuren maakt die al snel plaats voor

Gelukkig valt het mee. Iedereen smult van de popcorn en

lekkere trek.

ook de sprinkhanen zijn krokant en lekker. Sterre vindt het

Glunderend serveert Koen het voorgerecht: nacho’s met

zelfs ‘jammie’. Het advies is wel om snel te kauwen en door te

krekels. Na de eerste voorzichtige happen wordt er opgelucht

slikken, dan blijven de vleugels niet zo tussen je tanden steken.

gelachen. Loek vindt het lekkerder dan ‘normale’ nacho’s. Broer

Brit vindt het fijn dat er minder varkentjes dood hoeven als

Sjors zou er zelf geen 10 euro per bakje aan uitgeven maar

mensen meer insecten eten. Kortom, een positieve ervaring!

hij wil het nog wel eens eten. Op voorwaarde dat zijn ouders

Als Koen ooit een insectenrestaurant opent, komen ze graag

betalen dan. Sem vindt het bijna net zo lekker als pizza.

alles proeven.

Wanneer de schaal met nacho’s bijna leeg is gesmikkeld, kijkt
iedereen uit naar het hoofdgerecht.
De appetijtelijk ogende hamburgers zien er op het eerste
gezicht niet vreemd uit, maar het vlees heeft een wat
groenige kleur. Dat is goed gezien, want het zijn fijngemalen
meelwormen met kikkererwten. Na het proeven trekt iedereen
een vies gezicht. Volgens Loek smaakt het naar kak. Geen
succes dus. Gelukkig vindt het broodje met de lekkere saus wel
gretig aftrek.
Loek, Brit en Sterre kijken verlekkerd toe als Koen het dessert
voorbereidt. “Maar”, zeggen ze wijs, “vorige keer leek het
bami I 21

‘DE PATIËNT MOET

geholpen worden,

DE REST IS BIJZAAK’
Huisarts Han Ferree gaat met pensioen. Niet meteen, wel over anderhalf
jaar. Tijd om terug te kijken en ‘zijn verhaal’ te delen. We spreken
hem na een lange werkdag in zijn vertrouwde spreekkamer aan de
Milrooijseweg. Geen spoor van vermoeidheid, terwijl hij dagelijks
twintig tot dertig patiënten ontvangt. “Ik geniet elke dag van mijn vak, al
beginnen de jaren te tellen.”
Tekst Hedvig Niehoff Foto’s Guido Mutsaars

Han Ferree – sommigen noemen hem Han, anderen Dokter Ferree – studeerde
geneeskunde in Nijmegen en rondde zijn huisartsenopleiding af in Vught, waar hij
geboren en getogen is. “Daarna stuurde ik een brief naar alle huisartsenpraktijken
in een straal van vijfendertig kilometer rondom Vught met het verzoek of ik kon
waarnemen.”

‘MENSEN REALISEREN
ZICH ONVOLDOENDE
DE BIJWERKINGEN VAN
AL DIE PILLEN’

Dokter Visser reageerde: hij kon wel iemand gebruiken in zijn praktijk in Berlicum.
Toen hij in de zomer van 1986 aankondigde te stoppen, kreeg ik als vierentwintigjarig

Wat was er toen anders? “Mensen

‘menneke’ de kans om de praktijk over te nemen. Dat was spannend. Ik vond mezelf

kwamen minder vaak. Het ging meer

erg jong en dat hoorde ik ook wel eens terug. Destijds waren er al drie huisartsen

om ‘genezen’, waar het nu veelal

in het dorp, Dokter Ferree kwam er als vierde vrijgevestigde huisarts bij. Dat werd

het ‘uitsluiten van ernstige ziektes’

hem niet in dank afgenomen; hij voelde zich niet echt welkom. Diensten moest hij

is geworden. Vroeger genas je een

noodgedwongen delen met huisartsen in Rosmalen. De praktijk was klein met zo’n

longontsteking, nu sluit je uit dat iemand

1300 patiënten.
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AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

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

BEL DIRECT

073-521 51 95

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

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

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

55 jaar jong;
PROFICIAT

Agri Bouwmarkt
sinds 1920......

longkanker heeft. Je groeit erin mee. Er was ook beduidend minder regeldruk. Nu
komen patiënten briefjes halen voor de meest gekke flauwekul, omdat het moet van de
zorgverzekeraar.”
Dokter Ferree houdt van snijden in het lichaam, da’s altijd zo geweest. Zijn eerste
assistente kon niet tegen bloed en was snel vertrokken. Dat gold niet voor Carla van
Druenen, die al vele jaren zijn steun en toeverlaat in de praktijk is. Ze kent alle namen
en geboortedata van patiënten uit het hoofd. Met de groei van het dorp groeide de
praktijk naar 3.000 patiënten. In die tijd deed de huisarts nog bevallingen en Ferree
heeft menig ‘spruit’ in Berlicum op de wereld gezet. Lachend bekent hij dat hij echt niet
alle familierelaties in de dorpen in het vizier heeft. “Dan blijkt ineens die patiënt weer
familie van die te zijn; ik heb vaak geen idee.”
NIET STILGEZETEN

‘NU KOMEN PATIËNTEN
BRIEFJES HALEN VOOR
DE MEEST GEKKE
FLAUWEKUL, OMDAT
HET MOET VAN DE
ZORGVERZEKERAAR’

Han Ferree was meer dan alleen huisarts. Zo is hij clubarts geweest van FC Den Bosch,
was hij voorzitter van de huisartsengroep Rosmalen, Empel en Berlicum, keuringsarts
in de bakkersbranche en heeft hij in het bestuur van voetbalvereniging BMC gezeten.
In 1990 leerde hij door ‘een korte burn-out van drie weken’ zijn energie doseren. Hij
trouwde met Wilhelmien, nadat ze elkaar bij de Vughtse voetbalclub hadden ontmoet.
Ze wonen nog steeds in hun eerste huis aan het Burgemeester Godschalxplein, waar
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WIJ LEGGEN DE NATUUR AAN UW VOETEN
Natuursteen BV bestaat al ruim 20 jaar en is een sterke partner voor
particulieren en bedrijven. In ons magazijn hebben we een ruime
assortiment van artikelen op voorraad staan die we direct kunnen
bezorgen door heel Nederland.

Showroom: Overbeeke 14, 5258 BL Berlicum. 073-5495068. verkoop@sknatuursteen.nl
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Natuurlijk en comfortabel slapen...
Iedere nacht weer...
Een comfortabel duurzaam matras, een echte boxspring, een
onderscheidend ledikant, superfijn bed textiel, het juiste
hoofdkussen en/of dekbed! Indien u een mooie selectie én
kwaliteit wenst, bent u bij ons op het juiste adres
Met het juiste persoonlijke advies uw slaapkamer inrichten
volgens uw eigen ideeën.Comfort in een gezonde, fijne en
vertrouwde slaapomgeving. Met als standaard de allerhoogste
service graad inclusief 5 jaar onvoorwaardelijke garantie.
Da’s pas slaapcomfort!

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

12-11-2020 10:55

ze hun vier zonen opvoedden. Daar was ook de praktijk aan huis. “Veel huisartsen
wonen liever in een andere plaats dan waar ze werken. Ik heb daar nooit last van
gehad, al zien de mensen je ook wel eens met een drankje op.”

‘HET VERDRIET VAN
FAMILIELEDEN GAAT
MIJ NIET IN DE KOUDE
KLEREN ZITTEN’

De komst van de computer in de jaren ’80 betekende een grote verandering voor het
huisartsenvak. “Ik vond dat geweldig. Wij waren de eerste praktijk met een Commodore
64, waarmee ik automatische incasso’s naar particulier verzekerde patiënten stuurde.
Mijn collega’s verklaarden me voor gek. Dat zou men niet pikken. Het tegendeel bleek
waar. Maar liefst 87 procent ging er meteen in mee.”
ONTWIKKELINGEN IN HET VAK

Ferree is duidelijk over de komst van de zorgverzekeraars. “Zij hebben zoveel macht
gekregen. Wij werden gedwongen met hen te onderhandelen, maar mochten ons maar
beperkt groeperen. We raakten steeds meer tijd kwijt aan administratieve rompslomp.
Toch heeft het ons ook iets gebracht. Samen met huisartsen in Berlicum en Rosmalen
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ontstond er een grotere groep van collega’s die elkaars

als je weet dat er iets fout is gegaan? Dan ga je zo snel mogelijk

diensten konden waarnemen. Dat kwam onszelf en ons vak

in gesprek met de familie. Oog en oor tonen voor het verdriet

ten goede, al moesten patiënten eraan wennen.” Aan het begin

en eerlijk zijn over wat er fout is gegaan. Ik hoorde pas een

van deze eeuw kwamen er ook praktijkondersteuners bij.

maand later dat het kindje was overleden. Wat heb ik dát erg

“Weliswaar ontstond daardoor enige afstand tussen dokter en

gevonden.”

patiënt, maar de kwaliteit van de zorgverlening is er beter door
geworden”, denkt Ferree. “Intussen is de praktijkondersteuner

Over welke ontwikkeling in zijn vakgebied wil Dokter Ferree

niet meer weg te denken.”

zelf nog graag wat kwijt? “We zijn veel meer pillen gaan slikken.
Veelal preventief, maar mensen realiseren zich onvoldoende

GAAT ER WEL EENS IETS FOUT?
“JAZEKER”

de bijwerkingen van al die pillen. Die zijn vaak niet mals.
Goede voorlichting over bijwerkingen is noodzakelijk, opdat
patiënten een keuze hebben of ze de pil wel of niet willen
slikken”, betoogt hij. “Ik zie het als mijn taak om die voorlichting
te geven. Specialisten geven aan het einde van het leven soms

In 2001 besloten de Berlicumse huisartsen zich te vestigen

nog een chemokuur, terwijl er van kwalitatieve verlenging

in de zogeheten HOED - Huisartsen Onder Een Dak - praktijk.

van het leven geen sprake meer is. Ik houd dan liever een

Ze verhuisden naar de Kerkwijk en dachten daar voldoende

slechtnieuwsgesprek en bied de

ruimte te hebben. Niets bleek minder waar. De huisartsen
in de HOED gingen zelf hartfilmpjes maken, geavanceerde
meetapparatuur gebruiken en zorg overnemen van de
ziekenhuizen. Al snel moest er extra ruimte gehuurd worden.
Patiënten kregen toen niet altijd meer de eigen assistente van
de huisarts aan de lijn en ook dat was wennen. Met de komst
van de huisartsenpost kregen patiënten daarna te maken
met onbekende dienstdoende huisartsen. “Het beroep werd
voor ons gezonder, met minder diensten en meer normale
werktijden. Ik maak overigens altijd een uitzondering bij
terminale patiënten. Alleen als ik met vakantie ben, kan ik niet
langskomen. Anders is er altijd een mouw aan te passen.”
HUISARTSEN MAKEN OOK FOUTEN

Er wordt over Han Ferree gezegd dat hij niet om zaken heen
draait. Hij vertelt duidelijk en eerlijk hoe de patiënt ervoor
staat en of behandelen wel of geen zin heeft. Dat komt wel
eens hard over. Op de vraag of er in al die jaren wel eens
iets is misgegaan, antwoordt hij: “Jazeker”. Hij herinnert
zich het volledig missen van een diagnose waardoor een
patiënt onnodig lang met veel pijn is blijven rondlopen. Heel
vervelend. Maar de dood van een kindje bij wie een vroege
hersenvliesontsteking niet was onderkend tijdens zijn dienst bij
de huisartsenpost, heeft hem het meest geraakt. “Wat doe je
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patiënt de keuze voor een rustige laatste fase.” Hij merkt dat hij
in de loop der jaren milder en emotioneler is geworden. “Vooral
bij ziekte en overlijden van mensen in de bloei van hun leven.
Het verdriet van familieleden gaat mij niet in de koude kleren
zitten.”
En toen kwam de coronapandemie. Hoe heeft de huisarts deze
periode ervaren? “Ik heb me er geweldig over verbaasd hoe
er in het begin werd gesproken over het coronavirus. Corona
gedraagt zich net als andere virussen en is heel besmettelijk
en overdraagbaar. Dat werd niet overal onderkend.” De eerste
ziektebeelden brachten bij velen paniek, maar niet in de
HOED-praktijk. De praktijk werd verdeeld in een gedeelte voor
covidpatiënten en een gedeelte voor reguliere zorg, zodat ook
die kon doorgaan. “Dat was een intensieve periode. We hadden
aanvankelijk nog geen mondkapjes en het was hartverwarmend
hoeveel inwoners ons mondkapjes kwamen brengen. Even zo

‘ALLEEN ALS IK MET VAKANTIE BEN,
KAN IK NIET LANGSKOMEN. ANDERS
IS ER ALTIJD EEN MOUW AAN TE
PASSEN’
verbazingwekkend was de terugloop van kinderen in de praktijk.
We hebben nul zieke kinderen gezien in het eerste halfjaar van
de pandemie. Mensen keken het eerst aan voordat ze naar de
praktijk kwamen. Dat is nu weer helemaal terug bij af en het is
weer als vanouds druk.”
ER WACHT EEN ANDER LEVEN

De werkdruk is na zoveel jaren voelbaar. “Ik merk dat ik ouder
word en vind spreekuur draaien met dagelijks twintig tot dertig
patiënten zwaarder worden. Het is prima om over anderhalf jaar
te stoppen.” Ferree heeft nog geen idee over hoe en wat, maar
hoopt in ieder geval dat hij tegen die tijd persoonlijk afscheid
kan nemen van collega’s en patiënten. Er wacht hem daarna een
fijn leven. Hij is opa van negen kleinkinderen die hem allen even
lief zijn. “De kleindochters krijgen alles van me gedaan”, zegt hij
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BENIEUWD NAAR MORGEN

DONUTS POLEFIT
KINDCENTRUM

Intensieve samenwerking tussen
opvang en onderwijs

ACTIEF LEREN

Leren door ontdekken
en verwonderen

KERNWAARDEN
Betrokkenheid,
Veiligheid,
Vertrouwen

KOM EEN KEER SFEER PROEVEN!
Onze leerlingen en directie leiden u met plezier rond op ons
kindcentrum. Neem contact op voor een afspraak via
directie@dekleinebeer.nl of bel (073)5038020

www.donutspolefit.nl
Milrooijseweg 59, Berlicum

Westerbroek 2, Berlicum

WWW.DEKLEINEBEER.NL

Europees Kampioenschap 2022
20 PRODUCTEN: 17 X GOUD EN 3 X ZILVER

Traiteur

Op de boerderij

Belevenistuin

Slagerij

Winkel

Acties & activiteiten

‘ Puur vlees en verrassende producten! ’
Een Gouden Bekroning is niet voor elk product weggelegd! Alleen de beste producten verdienen deze eer.
Kom eens langs en proef onze goud en zilver bekroonde producten:
Goud: BBQ worst, carpaccio, filet Americain, kipburger gegaard, truffelworst, Zeeuws spek, Koningsham (Brabantse Plaatham)
grillworst, pikante boerenmetworst, pulled chicken, Daan’s stoofvlees, rookworst, kip hotdog, hotdog, quiche met rendang,
Tom kha kai soep en tagliatelle zalm. Zilver: Rookvlees, heel gebraden beenhammetje en zult.
WOUD 1 BERLICUM • 073 594 2085 • BIJ-DAAN.NL • INFO@BIJ-DAAN.NL

lachend. “Ik kom er eerder voor thuis als ik weet dat ze er
zijn en kan uren met hen schommelen.” Hij gaat meer tijd
besteden aan zijn hobby’s. Mede door wijncursussen is hij
fan geworden van rode Italiaanse wijnen uit de Piemontestreek. En hij tennist al jaren met dezelfde makkers.
Hoewel hij sinds kort golfles heeft, kan dat spelletje hem
nog niet bekoren. Een ding staat vast: Han Ferree blijft ook
na zijn pensioen lekker in Berlicum wonen. “Daar voel ik
me thuis. Wilhelmien vindt het straks ook mooi geweest.
Ik begrijp dat. Ze is er alle jaren voor mij geweest en daar
ben ik haar heel dankbaar voor. Ik heb huisarts kunnen
zijn doordat zij het thuis organiseerde. Ze hield veel weg
bij de kinderen. Zelfs als ik uit de rij bij de Efteling stapte
omdat mijn pieper afging, wist ze dit uit te leggen. Aan de
andere kant kon ik altijd tussen de middag eten met ons
gezin, dus dicht bij huis werken had ook zo zijn voordelen.”

‘ZORGVERZEKERAARS HEBBEN
ZOVEEL MACHT GEKREGEN’

HET BLOED KRUIPT…

Na zijn pensionering wil dokter Ferree zijn registratie
behouden om af en toe in te kunnen vallen bij andere
huisartsen. “Zij hebben ons hard nodig. Het beroep is
minder aantrekkelijk geworden; er is minder respect.
Mensen zijn veeleisender, worden sneller boos en dienen
sneller een klacht in. Dat schrikt af. Er zijn plekken in
Nederland waar al geen huisarts meer is. Dat moeten we
met z’n allen niet willen.” Hij heeft er alle vertrouwen in
dat de huisartsenzorg in Berlicum in goede handen is bij
zijn collega’s in de praktijk. Op de vraag wat hij zal missen
zegt hij: “Het contact met de mensen. Dokters willen altijd
helpen. Ze zijn pragmatisch, de patiënt moet geholpen
worden, de rest is bijzaak.”
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CLUBKE
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HET CLUBKE

dansende
kleuters
IS EEN BEELD OM VAN TE SMELTEN
Er woont een wereldster in BaMi: Henneke van Ruitenbeek. Ze vloog de hele wereld over als
professioneel countrydanseres en won talloze prijzen. Dansschool Dance Action hangt vol
met foto’s van Henneke in sierlijke poses en prachtige outfits. Met haar lange blonde staart
en haar enthousiaste voorkomen leert ze de kleinste (en ook grotere) inwoners van BaMi op
speelse wijze de kunst van ballet en dans.
Tekst Minke van Lokven Foto’s Anouk Dalessi

“Met de kleuters verveel ik me nooit”, zegt Henneke. Het draait

Veel kleintjes blijven ‘hangen’ op de dansschool, groeien en

allemaal om creativiteit. Henneke leert de kinderen de beginselen

schuiven door van groep naar groep. Er zijn zelfs een aantal

van klassieke en moderne dans in jip-en-janneketaal. Zo snappen

meiden die Henneke al vijftien jaar lesgeeft. Henneke: “Het is

de kinderen bijvoorbeeld dat hun voetjes bij bepaalde posities

prachtig om kinderen op deze manier te zien opgroeien, toch?”

tegen elkaar aan moeten blijven omdat Henneke ze aan elkaar

Het clubke dansende kleuters is een beeld om van te smelten.

vastplakt met onzichtbare (maar voor kleuters lévensechte) glitter-

Wie weet hoe lang deze kinderen nog samen blijven dansen?

regenboog-lijm. De kinderen nemen dit bloedserieus en sommigen

Henneke geniet zichtbaar als ze ‘haar’ kinderen lesgeeft, het is

krijgen zelfs na de les hun voetjes niet meer van elkaar af: “Juffrouw,

mooi om dat te zien. Hier gaat haar hart sneller van kloppen en

de lijm plakt nog steeds!”

dat voel je. Dat straalt ze uit: een échte balletjuf.
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UITBEELD

Gouden munten
LANGS DE AA

Waar we nu te voet, per fiets of auto zonder na te denken de Aa oversteken was dat in de
Romeinse tijd wel anders. Elke rivier was een barrière die niet zomaar te nemen was. De
doorwaadbare plaatsen aan de rivier werden dan ook veel gebruikt. Als dank voor een veilige
overtocht werden er munten langs de kant van het water gegooid. Dit leidde in 2017 tot de
vondst van een ware muntschat aan de Aa in Berlicum.
Tekst Heemkundekring de Plaets en Erwin Frunt Foto’s Heemkundekring de Plaets
en T. de Groot & J.W. de Kort: Veilig naar de overkant. Onderzoek naar een muntvondst uit de Romeinse tijd in het dal bij de Aa bij Berlicum (gemeente
Sint-Michielsgestel. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 267 (RCE). 2021. ISBN 978 90 7604 669 3
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METAALDETECTORS SLOEGEN AAN

De broers Wim en Nico van Schaijk hadden het op een koude
winterdag in februari 2017 al bijna opgegeven voor die dag
totdat een van beide metaaldetectors ineens aansloeg op iets
wat een zeer bijzondere vondst bleek te zijn. Maar liefst 109
Romeinse munten haalden zij uiteindelijk uit de grond. Op
deze locatie die sinds enkele maanden is gemarkeerd met een
informatiebord.
VANAF 90 VOOR CHRISTUS

De gevonden munten bestaan uit vier zilveren en 105
bronzen munten. De bronzen munten hadden allemaal een
dikke ijzerkorst, het gevolg van een eeuwenlang verblijf in de
vochtige grond. De oudste munt is geslagen rond 90 voor
Christus en de jongste komt uit de regeerperiode van Keizer
Marcus Aurelius (161-180 na Christus). Dit betekent dat de
toenmalige bewoners gedurende meer dan honderd jaar op
deze plek de rivier overstaken!
JAGERS EN VERZAMELAARS

Langs het nu geheten Aa-dal waren in die periode volop
activiteiten gaande. Er woonden voornamelijk jagers en
verzamelaars die wegtrokken zodra het gebied minder
opbracht qua voedselvoorziening. Het Aa-dal was een nat
gebied met veel ijzererts in de grond. Daarom woonden de
mensen vooral op de hogere donken.
MUNTEN ALS ‘SCHIETGEBEDJE’

Na de eerste vondst is er trouwens meer onderzoek gedaan
rond deze plek. Wat daarbij opviel is dat het geld gevonden
is op een plek waar de Aa relatief smal is. Dit bevestigt de
stelling dat dit vroeger een doorwaadbare plaats is geweest,
ook wel ‘voorde’ genoemd. Het gooien van een muntje kan
dan ook gezien worden als een schietgebedje voor een veilige
overtocht. Een overtocht die tegenwoordig gelukkig een stuk
veiliger is. Klein is de kans dus dat er over 2000 jaar weer een
bijzondere muntschat zal worden gevonden door de bewoners
van die tijd.
Meer informatie is te vinden op de website van heemkundekring
de Plaets; www.deplaets.nl
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Koop nu de Gazelle Ultimate bij
Guus van Buuren!

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

Deze fiets laat je optimaal genieten van je vrije tijd. En
fietst net zoals hij eruit ziet: super comfortabel en met
een sportieve uitstraling.
• Dynamisch, eigentijds design en unieke integratie van onderdelen
• De Ultimate komt altijd met een 500wh intube accu
• Extra comfort door de brede 47 mm banden en geveerde voorvork
Guus van Buuren • Kerkwijk 70 • 5258 KD Berlicum • www.guusvanbuuren.nl

www.gazelle.nl/ultimate
Mercuriusplein 23 • 5258 AX Berlicum • 073-503 3617 • gevers@gevers.nl • www.gevers.nl
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verrassende theater

HET MEEST
VAN NEDERLAND
Tekst Hedvig Niehoff Foto Teis Albers

Bedrijfsleider Mark Verhoeven zit vol ambitie om de multifunctionele accommodatie Den
Durpsherd en het volledig gemoderniseerde Beneluxtheater verder te ontwikkelen. “We trekken er
hard aan met alle medewerkers en vrijwilligers. Ons enthousiasme, creativiteit en goede pers gaan
ons hierbij helpen.”
Den Durpsherd is al meer dan vijfentwintig jaar het kloppende
hart van Berlicum. De commerciële activiteiten van het
Beneluxtheater maken de sociale en culturele activiteiten van
Den Durpsherd mogelijk. Ze zijn onlosmakelijk verbonden. Tal
van clubs en verenigingen zijn er actief en het is de thuishaven
van diverse maatschappelijke en medische organisaties. “Wij
zijn een hele belangrijke schakel in het sociale leven van ons
dorp. Dat moet je niet onderschatten. Tijdens de pandemie
waren we elke dag actief. Druk met te organiseren wat nog wel
kon, zoals speurtochten, ‘durpshappen’, woordzoekers in De
Brug en een alternatieve binnenkermis.”
HELEMAAL ONDER HANDEN GENOMEN

Het gebouw en de theaterzaal zijn helemaal onder handen
genomen. Faciliteiten en akoestiek zijn enorm verbeterd en
de theaterzaal is meer dan ooit geschikt voor nationale en
internationale theaterproducties tot 325 bezoekers. Voor

bedrijven en organisaties is het een fantastische plek met
een plenaire zaal en een aantal subzalen voor bijeenkomsten
tot 500 mensen. De prijsstelling is interessant en zeker
concurrerend.
WIJ MAKEN GEWONE DINGEN SPECIAAL

“Wat ons uniek maakt, is de beleving die we tot in detail
voorbereiden. We maken gewone dingen speciaal. We willen
dat een avond, dag of moment nog lang blijft hangen. Dat
mensen erover praten en dat je het gevoel krijgt dat je iets
gemist hebt, als je er niet bij was. Eigenlijk kan hier alles en
wat er niet is, regelen we. Van EK-driebanden, rolschaatsdisco,
bedrijfsjubilea tot een uitvaartbijeenkomst, écht alles kan. We
rollen zelfs bibliotheekboeken aan de kant als het moet. Ik
denk zelf altijd mee en haal veel voldoening uit een tevreden
klant. We zijn misschien wel het meest verrassende theater
van Nederland.”

Den Durpsherd | Kerkwijk 61 5258 KB Berlicum | 073-5032016 | info@durpsherd.nl | www.durpsherd.nl
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“BIZAR, DIE AGENDA’S HIER”

Ze telt in het Fries, wordt boos in het Grieks en leert menig woordje Brabants dialect uit
de column ‘Klaas van Bètte’ in weekblad De Brug. De Friese tongval verraadt haar roots
van weleer. Toch is ze meer Grieks dan Fries. En nu ook een beetje Brabants.
Gerrie Smulders-Laanstra (57) is sinds 2018 getrouwd met de liefde van haar leven Ben
Smulders (57). Hij is geboren en getogen in Berlicum. “It meant to be” stond op hun
trouwkaart. Het heeft zo moeten zijn.

&

Tekst Lyan de Roos Foto’s Yvonne Wesling

VLOEIEND GRIEKS

voor het onderwijs en taal bleef bestaan en ze startte er een

Ze begon haar werkende leven In Friesland als docent op

eigen school. Ze leerde kinderen de Nederlandse taal. Naast het

een basisschool. “Door een carrièreswitch kwam ik in de

onderwijs werd ze manager bij een reisorganisatie.

reisbranche terecht en belandde op Kreta.” Tweeëndertig jaar
lang woonde en werkte ze daar. Ze leerde vloeiend Grieks en

VEEL MEER DAN GEZELLIG KLETSEN

ook de beheersing van de Kretenzer dansen.“Want je moet wel

Geheel onverwacht ontmoette ze in 2016 Ben. “Ik ging graag

je best doen en goed inburgeren”, is haar devies. Haar liefde

naar Lesbos, maar door de vluchtelingenproblematiek was dat
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‘IK WILDE BERLICUM NIET UIT,
BEHALVE IN DE KIST’

Ze is gek op sneeuw, maar houdt niet van koud. Evelien Henskens (45) wilde nooit weg
uit Berlicum, toch woont ze nu met Nicky, haar grote liefde, in Spanje. En ze wil daar
nooit meer weg. Samen leren ze de Spanjaarden wat Brabantse gezelligheid is. Onder
het genot van een potje darts in hun eigen Sue’s Darts Bar in Benidorm.
Tekst Lyan de Roos Foto’s aangeleverd door Evelien Henskens

Het leven van de Berlicumse Evelien (41) en Nicky (45) Henskens

terwijl ik Berlicum niet uit wilde, behalve in de kist”, vult Evelien

nam in 2014 een onverwachte wending. Artsen schatten in dat

aan.

hij nog maar drie maanden te leven had. Na het onverwachte
herstel van Nicky was er voorgoed iets veranderd: er was een

EEN NIEUW BESTAAN

zaadje geplant om méér uit het leven te halen, vanuit het besef

Tijdens een vakantie in de Spaanse zon in 2016 proefden ze de

dat het niet eeuwig duurt. “Ik krijg liever spijt van dingen die ik

sfeer. Enthousiast vertelt Evelien. “Ik had aanvankelijk in mijn

heb gedaan, dan van wat ik heb nagelaten”, aldus Nicky. “En dát

hoofd dat ik een foodtruckbusje wilde gaan rijden. Zo’n hippie-

Lees verder op pagina 43
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‘It meant to be’

toen niet mogelijk.” Zijn keuze viel dat jaar op Kreta. Gerrie

van te voren iets afspreken met iemand wil er bij mij niet in.”

bracht hem als hostess naar zijn verblijfslocatie. Bij een glaasje

Anderzijds vindt ze de structuur en organisatie in Nederland

Raki stelde hij de vraag: ‘Hoe gaat het eigenlijk met ú?’ “Hij

wel veel beter. “In Griekenland kun je voor een afspraak lang

raakte een gevoelige snaar op een kwetsbaar moment in mijn

zitten te wachten. En dan na twee uur wachten horen: ‘Kom

leven, herinnert Gerrie zich. Het resultaat? “We raakten niet

morgen maar terug’.”

uitgepraat. Urenlange gesprekken. Tijdens de vakantie en later

Ze voelt zich nog Fries met een vleugje Brabants, maar Ben

via skype tussen Berlicum en Kreta. “We voelden dat het veel

ervaart toch vooral een Griekse inslag. “Het zorgzame, dat siert

meer was dan gezellig kletsen.” Ze kijken elkaar lachend aan.

jou zo!” De Griekse gastvrijheid, die houdt ze eveneens hoog

Lang hoefde Gerrie dan ook niet te denken over de keuze om

in het vaandel. “Zoete inval en uitgebreid koken. Dan ben ik op

in Berlicum te komen wonen. Binnen tien dagen na aankomst

mijn best.”

had ze ook weer werk in haar geliefde onderwijswereld. Ze
werkt sindsdien als docent Nederlands voor anderstaligen.
FRIES, MET EEN VLEUGJE BRABANT

Wat er zo mooi is aan Brabant? Volmondig lacht ze: “de liefde!“
Mist ze Griekenland? “Ja, de zee. Het kraakheldere water. Ik wil
de bodem kunnen zien.” En de rustige inborst van de Grieken.
“Hier moet alles op afspraak. Bizar, die agenda’s. Maanden
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‘Je kunt hier zijn wie je bent. De Spanjaarden zijn oordeelvrij’

ding met hapjes.” Maar het ging anders toen ze in het dorpje

hebben ze vijf mensen in dienst en exploiteren ze een bar

Villajoyosa vlakbij Benidorm felgekleurde huisjes zagen in de

met negen dartbanen. Daar is plek voor honderd gasten die

blakende zon.

uit alle windstreken komen. De hamburgers van Evelien zijn in

Daar wilden ze wonen. Ze vonden een locatie in het nabije

de wijde omtrek beroemd. Het geheim? “De liefde”, zegt Nicky

Benidorm en tekenden in september het contract. Het échte

stralend.” En wat kruiden, want die kennen ze hier niet”, vult

avontuur begon op 23 december 2017 toen ze definitief

Evelien lachend aan. Op vrijdagmiddag is er livemuziek. Met de

samen vanuit Berlicum vertrokken. Op weg naar hun nieuwe

Spaanse sangria en de zon die het hele jaar door schijnt, kan

bestaan.

het leven voor de oud-Berlicummers niet meer stuk.

ZIJN WIE JE BENT

PALMBOOM OF FRAPPANT?

“We hebben onszelf weer gevonden”, aldus Evelien. “Je kunt

Af en toe is er ook wat gemis, vanzelfsprekend. “De gezellige

hier zijn wie je bent. De Spanjaarden zijn oordeelvrij. Het

Brabantse sfeer van café Frappant, dubbelzoute drop, goed

maakt niet uit hoe je eruit ziet of wat je doet. Ruimdenkend en

ZOAB als het regent en….. sneeuw”, vult Evelien aan. Daarvoor

tolerant, dat typeert de Spaanse medemens.”

moeten ze dan toch echt naar het hoge Noorden. Of ze dat
zullen doen? “Doe mij toch maar die palmboom met de zon”,

LIEFDE IS HET GEHEIM

zegt Nicky. Daar zijn ze het gelukkig roerend over eens.

Evelien en Nicky houden beiden van darts en lekker eten.
In Spanje maakten ze van hun hobby hun werk. Inmiddels
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VERZEKERD VAN VAKMANSCHAP!

HELMEX IS SINDS 1984 EEN GERENOMMEERD BEDRIJF IN STUKADOORSWERKEN. AL
JAREN EEN VERTROUWDE PARTNER OP HET GEBIED VAN BUITENGEVELISOLATIE EN
BUITEN STUCWERK.
BUITENGEVELISOLATIE

Buitengevelisolatie is het isoleren en/of
het aanbrengen van stucwerk aan uw
pand of woning aan de buitenzijde. Dit
wordt zowel toegepast in renovatie als
in nieuwbouwprojecten.

De Enst 2, 5258 BM Berlicum

BUITENSTUCWERK

Ongeïsoleerd stucen van een tuinmuur
of compleet woonhuis. Het aanbrengen
van een cementgebonden raaplaag met
alle toebehoren en alle mogelijke
afwerkingen.

T 073 888 9688

E info@helmex.nl

CONCEPT NIEUWE JAS

Het complete pakket voor buiten
stucwerk en gevelisolatie. Één
aanspreekpunt voor het creëren van
een compleet nieuwe schil van de
buitenkant van het huis / project.

WWW.HELMEX.NL

DE POSTBODES EN
PAKKETBEZORGERS
VAN BAMI:

We kunnen ze niet missen!
Mocht je een keer de weg niet kunnen vinden, spreek dan een
postbezorger aan. Zij kunnen je vertellen hoe je het snelst op je
bestemming komt. Hun hoofden zitten vol met stratenboeken. Zij
weten hoe overal de deurbellen klinken en waar de honden blaffen. En wanneer je verhuist, passen zij dat in hun geheugen aan.
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Koen de Haas
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MITCH VAN DER HOORN

“AF EN TOE IS HET WEL ZWAAR”
“Af en toe is het wel zwaar”, zegt Mitch van der Hoorn over zijn eerste jaar als pakketbezorger voor PostNL. De hele
dag op de weg vreet soms wel aan hem. Toch doet het hem goed. Voorheen had hij veel last van zijn rug en was hij
vaste klant bij de fysiotherapeut. Het sjouwen met pakketten combineert hij met krachttraining. “Nu heb ik nergens
last meer van.” Hij heeft een vaste route in Berlicum maar rijdt sinds kort ook in Loosbroek rond: “Dan maak ik
makkelijker mijn uren vol.”
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RONNIE SWANENBERG

“WIJ BEZORGEN ALLEEN ZAKELIJKE POST”
Achter het huis van Ronnie Swanenberg aan de Kerkwijk is een depot van PostNL. Elke dag verzamelen daar de bezorgers
om hun post op te halen. Zelf werkt hij nu acht jaar voor depostBode en fietst hij van maandag tot en met vrijdag door het
dorp. Vanaf het Raadhuisplein tot aan het Mercuriusplein. Een collega doet de rest. “Wij bezorgen alleen zakelijke post van
bijvoorbeeld de gemeente en het ziekenhuis”, vertelt hij. In zijn korte broek poseert hij met zijn fiets op het Postpad. “Dit
weer bevalt me prima”, zegt hij en kijkt naar de zon. “Warmer heb ik liever niet.”
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PHIEKE VAN DE LAAK

“IK HEB NERGENS NAVIGATIE NODIG”
Al 22 jaar scant Phieke van de Laak ’s ochtends eerst alle pakketten en laadt dan haar bus vol. “Ik behoor ondertussen tot
de inboedel van DHL”, lacht ze. Op dit moment rijdt er dagelijks een leerling met haar mee. “Ik ben ook mentorkoerier”,
legt ze uit. “En werk de nieuwe medewerkers in.” Het gebied waar ze pakketten bezorgt en ophaalt is groot. “Ik rij van
van postcode 5215 naar Berlicum en dan Vinkel, Geffen, Nuland, Maren-Kessel, Lith en Oss”, somt ze op. Ze kent er alle
straten: “Ik heb nergens navigatie nodig.”
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JAN SCHEL

“BINNEN IS NIKS VOOR MIJ”
Voordat hij ernstig ziek werd, werkte Jan Schel als betonvlechter. “Ik had het licht al gezien en zweefde boven mijn lijf”,
vertelt hij. “Maar ik deed mijn ogen open en de verpleegster zei: ‘Daar bent u weer, meneer Schel’.” Nu is hij weer helemaal
gezond maar werken op de bouw gaat niet meer. Elf jaar geleden is hij als postbode gaan werken. Hij sorteert de post
vanuit zijn tas naar de bak voor op zijn fiets. Dan steekt hij een sigaar op en vervolgt zijn route. Zijn vaste ritueel. Hij geniet
van het buiten zijn: “Binnen is niks voor mij.”
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HEMA Berlicum
WE ZIJN ER KLAAR VOOR!
LAAT DE ZOMER MAAR KOMEN

Shop nu ook

kekke kadootjes,
pure lekkernijen
en vele andere
blijmakers

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

Koffie- & Theehuis Koekkoek
Achterweg 19a / Berlicum
wo t/m zondag geopend
openingstijden + meer info:

www.bijkoekkoek.nl

ADVERTORIAL

GENIETEN VAN ÉCHTE

koksmaaltijden

Geert van Gaal (54) kookt één keer in de maand bij zijn vader Albert (83), die in
een kleinschalige woonvorm bij Woonzorgcentrum Vivent Berlerode in Berlicum
woont. De zorgwoning herbergt naast de vader van Geert nog zeven bewoners,
die op zulke avonden allemaal een vorkje mee mogen prikken.
Tekst Anne Marie van Dinther Foto Yvonne Wesling

In september 2021 verhuisde Albert van Gaal (83) naar Vivent Berlerode. Om iets

opgeschept en de hoeveelheden zijn

te kunnen blijven betekenen voor zijn vader én zijn huisgenoten besloot Geert om

aangepast aan de behoefte van de

de bewoners maandelijks te verrassen met een verse warme maaltijd.

individuele bewoner.

Geert werkt al elf jaar als chef-kok bij de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. Hij
heeft diverse opleidingen gevolgd in het koksvak en is gewend om te koken voor

IN NOPJES MET ‘HUN’ KOK

grote groepen mensen. Het bereiden van de maaltijd voor de acht bewoners bij

Verzorgende Laura van de Westelaken

Vivent Berlerode is voor hem dus een koud kunstje.

is erg blij met het initiatief van Geert.
“Op de andere dagen koken de

GENIETEN VAN DE GEUREN

zorgmedewerkers zelf maar het is

“De geur en beleving zijn belangrijk voor de bewoners”, zo vertelt Geert. “Soms

natuurlijk heel fijn als er een échte kok

helpen ze mee om de maaltijd te bereiden, maar het meest genieten ze van de

langskomt”. De medebewoners van

heerlijke geuren die uit de keuken opstijgen.”

Albert laten weten ook in hun nopjes te

Op zo’n ‘kookdag’ start Geert om drie uur ‘s middags al om samen met de

zijn met ‘hun’ kok. De Chinese gerechten

bewoners te bespreken waar zij die dag zin in hebben. Daarna haalt hij zelf de

vallen in de smaak, maar de erwtensoep

boodschappen en start hij ‘op zijn gemak’ met koken om vervolgens rond vijf uur

met pannenkoeken blijven favoriet!

de bewoners uit te nodigen aan tafel. De maaltijd wordt direct vanuit de keuken
Vivent I 088-1637000 I info@vivent.nl I www.vivent.nl
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D’N DIEJE VAN D’N DIEJE
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D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

VAN HETZELFDE
BILJARTLAKEN EEN PAK:

vijf generaties biljartbouwers

De kleine Milan koert zachtjes in zijn kribje. Hij weet het zelf nog niet, maar als een Mathijssen
is hij onderdeel van een vijfde generatie echte vakmannen. Zijn kersverse vader Ruud en
grootvader Ed kijken lachend toe.
Tekst Jurre van Breugel Foto’s Andra Tibosch

We gaan terug in de tijd: naar 1897 om precies te zijn. Het
jaar waarin Amelia Earhart het levenslicht ziet, Charles
Seeberger de roltrap uitvindt, Salomon Andrée poogt om in
een luchtballon de Noordpool over te steken én waarin Harry
van Gemert in Beugen zijn eigen bedrijfje opzet: Eureka Billard.
Harry, caféhouder van beroep, is een uitstekende timmerman
met een passie voor biljart. Zodoende timmert hij graag aan
biljarttafels. In 1902 verhuist hij naar Den Bosch en in 1912
van Den Bosch naar Berlicum waar het hem voor de wind gaat.
De zaken gaan zo goed dat ook zonen Leo, Jan en Harry in
het bedrijf stappen. Na de oorlog is de vraag naar biljarttafels
ingestort. Doordat een groot deel van de stad in puin ligt, kan
de familie goed rondkomen door meubels te repareren.
Als de bestellingen langzaam weer binnenrollen, zijn alle
handjes meer dan welkom. Hulp komt dan uit onverwachte
hoek: Theo Mathijssen biedt zijn schoonvader Jan van Gemert
aan om in de zaak te komen werken. In de jaren ‘60 verhuist
Eureka Billard naar de Hoogstraat in Berlicum. Een decennium
later krijgt het bedrijf weer een andere plek, maar nu schuift
het slechts een stukje op de Hoogstraat op. “En zo”, sluit Ed
zijn verhaal af, “is onze familie in Balkum beland.”
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OPGROEIEN TUSSEN DE TAFELS

Ed en zijn broers en zus groeien in Berlicum tussen de
biljarttafels en houtsnippers op. “Na school kwamen we naar

‘IK LIEP MET EEN GROTE BOOG
OM DE MACHINES HEEN’

de zaak om onze ouders te zien en een handje te helpen,”
herinnert hij zich. “Uiteindelijk mochten we ook in de vakanties

Met zijn drieën werkten ze met veel plezier én succes samen.

mee ‘de baan op’. Dan gingen we mee tafels bezorgen, lagers

“Al liep ik nog steeds met een grote boog om de machines

plaatsen en lakens leggen.” Ed kijkt zijn zoon aan: “Dat heb jij

heen”, legt Ed lachend uit. “Dat is echt niets voor mij! Ik hield

ook nog regelmatig gedaan.”

me liever met de dagelijkse gang van zaken bezig, terwijl mijn
broer Ton bijvoorbeeld weer graag in de werkplaats aan het

Ruud knikt instemmend. Net zoals zijn vader is hij, een aantal

bouwen was.”

decennia later, ‘tussen de tafels’ opgegroeid. “Na schooltijd
staken mijn broertje Joost en ik dan de straat over om, op
onze beurt, weer bij ons pap te komen kijken in de zaak.
Dan vroegen we aan oom Harry of we misschien wat konden
biljarten”, vertelt Ruud. Dat biljarten liet ze niet meer los:
“Uiteindelijk zijn zowel Joost als ik op zaterdagochtend mee
komen werken in de zaak en mochten we ook mee ‘de baan
op’.”
Voor Ed was het echter niet vanzelfsprekend dat hij in het
familiebedrijf zou stappen. Broer Jan en zus Marijke deden
dat immers ook niet, zij kozen beiden voor een carrière in
de gezondheidszorg. Ed besloot weer een ander pad te
bewandelen. Hij ging bedrijfskunde aan de HEAO studeren.
Het bleek uiteindelijk toch niet zijn ding te zijn en hij stopte
met de opleiding.

‘UITEINDELIJK MOCHTEN
WE ‘MEE DE BAAN’ OP’

“Eenmaal thuis liet mijn vader weten dat hij ‘op zoek naar een
nieuwe’ was”, herinnert Ed zich. “Ik was er als de kippen bij
om mijn hand op te steken. Dat leek me wel wat!” Zo rolde hij
Eureka binnen, dat meer en meer familiebedrijf werd. Want
na Ed, kwamen ook broers Harry en Ton meedraaien.
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✓All-in service
✓Geen opstartkosten

UW BAMI MAKELAAR

✓Inclusief stylingadvies

✓Gedreven team

Kantoor
Pettelaarseweg 198-A
5216 BW ‘s-Hertogenbosch

Etalagekantoor
Hoogstraat 135
5258 BC Berlicum

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

INTERNATIONAAL SUCCES

In de tweeëntwintig jaar die volgden, werd er veel
gereisd, gebouwd én verkocht. De biljarttafels van
Eureka Billard raakten langzamerhand bekend
om hun hoge kwaliteit en werden steeds vaker
buiten de landsgrenzen verkocht.

‘EN ZO STAAN ER NU VEEL
EUREKA-TAFELS IN
ZUID-KOREA’
Zo werd er in samenwerking met biljartprof
Dick Jaspers een speciale ‘Dikke Jaspers-tafel’
ontworpen. Deze tafel was zeer geschikt voor het
driebanden, een biljartvorm die in Zuid-Korea
zeer populair werd. “Aangezien je deze tafels
alleen in de Benelux en Duitsland kunt vinden,
kwam men toen bij ons uit”, legt Ruud uit. “En
zo staan er nu veel Eureka-tafels in Zuid-Korea.”
Daar is de familie maar wat trots op!
Maar niet alleen de tafels vlogen de wereld over,
ook de familie Mathijssen moest regelmatig op
pad. Zo leverde Eureka een aantal tafels aan
een Nederlands astmacentrum in Zwitserland.
Ed: “Een welgestelde Nederlander bestelde zelfs
eens een tafel voor zijn zaak in Australië. Die
verscheepten we natuurlijk graag, maar deze
klant wilde dat we de tafel hoogstpersoonlijk in
elkaar kwamen zetten.” En het kon nóg gekker!
Of Ed misschien een biljartlaken kon komen
vervangen? Locatie: op een booreiland in de
Noordzee. “Natuurlijk! Daar werd ik met een
helikopter naartoe gevlogen. Maar omdat ik
binnen een paar uur al klaar was en de helikopter
pas aan het einde van de dag terugvloog naar het
vasteland, kreeg ik eerst nog een rondleiding over
het hele platform!”
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Problemen met
lopen en bewegen?
Laat ons meedenken
voor een mogelijke
oplossing.

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

een sta p verder zet ten

Neem vrijblijvend contact met ons op.

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

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

22,50

SPORT VERBINDT

Biljart is echter niet de enige sport die de
Mathijssens verbindt. Een groot deel van de
familie dribbelde namelijk graag met een
basketbal door de zaal. “Ik ben in de jaren ‘70
bij Springfield gaan basketballen”, vertelt Ed.
“En de resultaten waren vrij verdienstelijk. We
deden in 1975 zelfs mee aan het Nederlands
Kampioenschap Junioren. Zo zijn bijna al mijn
broers en zussen ook gaan basketballen.”
Later trad ook de jongere generatie in vaders
voetsporen. Zowel Yvette als Ruud werden lid van
Springfield en dat zijn ze nog steeds.
De Mathijssens delen nog een andere passie met
elkaar: carnaval. Zo richtte Eds vader, samen met
een aantal buurtbewoners van de Hoogstraat
jaren geleden de vereniging Lochte Hôg op. Die
club bestaat tegenwoordig niet meer, maar Ed
kijkt er wel trots op terug. “Wij deden aan de
categorie ‘Wagens’ mee en daar eindigden we
boven een aantal carnavalsverenigingen. Die
waren daar volgens mij niet zo blij mee”, geeft
Ed lachend aan. Uiteindelijk werd Ed in 1995
verkozen tot Prins Carnaval. Later richtte Ruud
op zijn beurt met zijn nicht Eefje zo’n acht jaar
geleden mee de carnavalsvereniging ‘Wanne
Klets’ op. Deze is ondertussen uitgegroeid tot
een bekende naam in Balkum en heeft alweer
ongeveer vijftig leden.
DE OPVOLGING STAAT WELLICHT AL KLAAR

Tegenwoordig werken zowel Ed als Ruud niet
meer bij Eureka. Ed is nog wel mede-eigenaar,
maar besloot ongeveer twintig jaar geleden

vader als zoon het familiebedrijf ‘ontgroeid’ zijn, komt de opvolging niet in

naar de lokale politiek over te stappen. Met veel

gevaar. Neef Kas werkt er ondertussen en ziet een toekomst in het bedrijf

succes, want hij was jarenlang wethouder in

wel zitten. En ook zijn opvolging is er al: zijn eigen zoontje Raff en de kleine

de gemeente Sint-Michielsgestel. Ruud werkte

Milan kunnen de vijfde generatie biljartbouwers worden. “We zien wel of dat

gedurende zijn studie met veel plezier in het

gebeurt, maar het zou wel heel mooi zijn”, geeft Ruud grijnzend aan.

familiebedrijf, maar is tegenwoordig werkzaam
in de weg- en waterbouw. Hoewel dus zowel

bami I 59

D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

FAMILIE MATHIJSSEN

Het gezin van Theo en Hetty
Theo en Hetty met kleinzoon Ruudje ‘92

Button Dun Blaouwun Beer
Harry, Ton, Ed en Theo
60 I bami

Alle kleinkinderen van Theo en Hetty
Kinderen van Ed: Joost, Ruud en Yvette
Tweede helft jaren ‘90

Ed als Prins Carnaval met adjudant Sjef de Laat
Carnaval 1995
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CARWASH
7 DAGEN PER WEEK

GEZOCHT: ELEKTROMONTEUR

Zoek jij
graag de

Dan
n
zoekeu!
wij jo

GEOPEND
VAN 08:00
TOT 21:00

spanning op?

BETALEN MET PIN BIJ DE MACHINE ZELF

Bel 0413 - 76 07 50 of mail naar

WWW.VDVALKBANDEN.NL

info@tbelektrotechniek.nl
W W W.T B E L E KT R O T E C H N I E K . N L

073 503 1076 / info@vdvalkbanden.nl

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

FUNDA
SCORE

9,5

E rosmalen@viermakelaars.nl

MIJN NAAM IS

MIJN NAAM IS

ERIC VAN ZOGGEL
Tekst Anne Marie van Dinther Foto Leon van Dinther

De naam van Zoggel kent vele takken in Berlicum, zo blijkt maar weer eens. Eric (46) en Eric (61, witte blouse)
van Zoggel zijn geen familie van elkaar en ze kennen elkaar ook niet. Maar tijdens hun ontmoeting doen ze
hun uiterste best om een connectie te ontdekken. Dat vraagt wat graafwerk!
Ze zitten niet bij dezelfde verenigingen. Ze hebben geen gezamenlijke vrienden. De jongste Eric woont in het
buitengebied, de andere midden in het dorp. De jongste Eric heeft een agrarische achtergrond en werkt nu
bij VION in Boxtel op kantoor, de oudste heeft zijn wortels in het onderwijs, momenteel in het middelbaar
onderwijs in Wijchen. Maar toch ligt hier een klein eerste raakpuntje: Eric (donkere blouse) heeft op de HAS
gezeten, de ander heeft op de HAS gewerkt.
En na nog even samen verder te praten lijken ze nog iets gemeenschappelijks te hebben. Ze vermoeden dat
hun opa’s neven waren.. Maar helemaal zeker…nee dat zijn ze niet.
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KOOKPUNT

WAAR BEN JE

trots op?

Een moeilijke vraag, zo blijkt. Waar ben je trots op? We vinden het al snel moeilijk iets
te vertellen over onszelf. En ook weer heel makkelijk: ‘Trots op mijn kinderen’, horen
we veel. Maar als je even doorvraagt, krijg je ook mooie verrassende antwoorden
van dorpsgenoten. Er wordt volop gekletst over de mooie dingen in het leven op het
Mercuriusplein in Berlicum en het plein voor de kerk in Middelrode.
Tekst Ardiënne Verhoeven Foto’s Claartje ten Have
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“Plasdiploma, een grote
prestatie”

ILSE (17), ANNA (18), JANIEK (18) EN SOPHIE (19)

We starten bij de bakker op het plein en treffen daar vier jonge
dames: Ilse, Anna, Janiek en Sophie (van links naar rechts). Het is
een rustig momentje en ze drinken net een kopje koffie. Ze zijn
het met elkaar eens: Ze zijn er trots op dat ze een goed team zijn
met elkaar. “We zijn vier jonge meiden die de tent zelf runnen
op zaterdag. we lossen alles samen op,” zeggen ze. “Eén team,
één taak”, grapt er een. Oh, we vergeten bijna Raymond. We zijn
natuurlijk ook heel trots op hem. Hij bakt de worstenbroodjes”.
Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Janiek werkt er inmiddels
twee jaar en Sophie vier jaar. Samen werken ze Anna en Ilse in die
pas het team zijn komen versterken.. Ze werken iedere zaterdag
van 7 tot 17 uur. Best een fijn bijbaantje, je maakt lekker veel
uren. Ilse doet examen havo op het Pearson, Anna examen vwo
op het Jeroen Bosch. Sophie doet toerisme en recreatie bij de
Rooi Pannen in Tilburg en Janiek maatschappelijke zorg Kw1C.

RICHARD VAN PEER (56)

Over Pleinklets gesproken. Hier leeft deze BaMi-rubriek echt: “Bij

deze vraag wil hij graag even beantwoorden. Hij is er trots op dat

de kapper en de bakker doen mensen sneller hun verhaal”, weten
ze. “Je hoort hier nog eens wat. Heel veel nieuws uit Berlicum en
Middelrode komt er voorbij.”

Eigenlijk heeft hij geen tijd op de vroege zaterdagochtend. Maar
hij zijn kids zo goed heeft afgeleverd. Dit jaar gaan ze allebei op
zichzelf wonen. Zijn zoon Bouke gaat naar Tilburg waar hij al een
jaartje studeert. En dochter Imke heeft eindexamen gedaan en
gaat in het nieuwe studiejaar studeren in Rotterdam. “Het zal wel
wennen zijn als ze allebei weg zijn. Dan wordt het stil in huis”, zegt
Richard. Bouke en Imke hebben er allebei veel zin in om het dorp
uit te trekken. Vol vertrouwen laat hij ze op kamers gaan, lekker
de stad in.

Als
“ ze allebei weg zijn, wordt het
stil in huis”
LUIT VEGERS (2)

Luit is op pad met zijn vader. Hij is een beetje verlegen. Maar hij
mag best heel trots zijn op een grote prestatie. “Hij heeft gisteren
zijn plasdiploma gehaald”, vertelt zijn vader. “Uitgereikt door
zijn moeder Ilse”. Het lukt hem al heel goed om op het potje te
plassen. Het ging nog maar één keertje een beetje mis. Zonder
luier stapt ie vrolijk door naast de wandelwagen.
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Light up
your life!
wij zoeken een

ELEKTROMONTEUR
Ben jij zelfstandig, klantvriendelijk, creatief en ﬂexibel &
in het bezit van een MBO-diploma monteur OF de nodige
werkervaring?

Meer weten? Bel of kijk op
www.lwijnenelektro.nl/vacatures
Nieuw Laar 15

cum

- 5258 TL Berli

06 5363 5876

ektro.nl
info@lwijnenel
ektro.nl
el
en
ijn
www.lw

Ook voor het
spuiten van
uw interieur!

VISSERS
Voor al uw glaswerk!
hardglazen: deuren | puien | douchewanden | balustrades
spiegels | isolatieglas | glasherstel
Zandstraat 33, 5271 TH Sint-Michielsgestel

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

073 202 00 32
info@vissersglas.nl

06 37 170 932
www.vissersglas.nl

SUTISA VAN KESSEL (47)

Ze krijgen twaalf gasten. Twee bewoners zijn tijdens het feestje

Een moeilijke vraag voor Sutisa. “Mijn leven is helemaal prima. Ik

op Mariaoord. “Ik heb de hut al verbouwd, want we wonen wat

heb niet iets waar ik heel trots op ben”, zegt ze. Maar als we even

kleiner”, zegt Gerdie. Het feest kan beginnen. Trots lopen ze

doorvragen, vertelt ze: “Mijn man viert vanmiddag zijn verjaardag.

verder.

Ik heb een lekkere Thaise rijsttafel gemaakt voor onze dertig gasten.
Kip sateh, loempia, gefrituurde kip. Ik doe een dag boodschappen
voor het feestje en sta daarna twee dagen te koken om alles klaar

I
“ k heb de hut al verbouwd”

te maken. Iedereen vindt het lekker. Ik ben er best trots op dat ik zo
kan koken.” Dat doet ze niet alleen thuis, maar ook bij Bint, Samen
Koken bij de Run. Ze vindt het heel fijn als mensen blij worden van
gezellig samen eten.
Maar nu moet ze snel nog wat laatste boodschappen doen. Er
komt zo een vriendin helpen en vanavond hebben ze een huis vol
gasten.

I
“ k ben er best trots op dat ik
zo kan koken”
MONIQUE VERVOORT (31) MET NOA (2)

Monique is trots op haar kinderen, Evi van 6 en Noa van 2. Ze
wonen inmiddels acht jaar in Berlicum. Ze komt zelf uit SintOedenrode, haar man uit Gestel. “De kinderen zorgen voor leven
in de brouwerij. Maar ze geven je ook het besef dat niet alles
normaal en vanzelfsprekend is. Met hen geniet je van de kleine
dingen in het leven, zoals samen boodschappen doen, zegt
Monique. Het gaat niet zo snel en je hebt veel aanspraak met je
kinderen als je rondloopt.”
GERDIE KWASPEN (86) EN JEANNE BOSCH (95)

Twee dames zijn onderweg naar de bakker. Waar ze trots op

En Noa? Zij zelf ook. Die laat haar roodgelakte nageltjes aan een

zijn? Dat weten ze gelijk. “Dat we er nog mogen zijn en samen

vriendje zien. Want op die nagels is zij supertrots.

boodschappen kunnen doen voor onze verjaardagen”, zegt Jeanne.
“Die zijn dicht bij elkaar”, vertelt Gerdie. Jeanne verjaart op 3 april
en Gerdie op 11 april. Ze zijn onderweg naar de bakker om samen
gebakjes en taart te bestellen. Ze vieren hun verjaardagen met
elkaar voor de bewoners van de appartementen in Poststaete.
“Boven de makelaar, midden in de stad”, grapt Gerdie.
Ze kennen elkaar vanaf 2007. Jeanne komt eigenlijk uit SintOedenrode. Gerdie uit Zeddam, de Achterhoek. Ze zijn allebei
verpleegkundigen geweest, dat schept een band.
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Chocolade

Hazelnoot
schuim

Het is
IJstijd bij

Yoghurt
Amarene

Mango
sorbet ijs*

Karamel
zeezout

Uw specialist in bedrijfskleding

Meloen
sorbet ijs*

Aardbei
sorbet ijs*
*zonder lactose

ker
Lekkkksje!
zo’n ij

...of kies je toch
voor de smaak
van het seizoen
of het heerlijke
softijs

Mercuriusplein 86, Berlicum - 073 503 41 14 - info@eetpaleis-tvosje.nl

www.eetpaleis-tvosje.nl

MAARTJE HEERKENS (44)

“Waar ik trots op ben? Tja, er zijn zoveel dingen. Oh ja, dit is er
wel eentje”, zegt Maartje. Ze kwam in Berlicum wonen toen ze
11 was. Met haar ouders en broer verhuisde ze uit Rosmalen. “Ik
vond Berlicum een heel leuk dorp. Vanaf mijn negentiende ben ik

“Gesprekken met ons gezin, daar
ben ik echt trots op”

lid van de Koalstampers, een van de oudste carnavalsclubs van
BaMi”
Maartje verhuisde naar Rosmalen en daarna naar Schijndel. Maar
het knaagde. Ze miste Berlicum. Vier jaar geleden kwam ze terug
naar Berlicum. Ik ben er trots op dat we de stap hebben gezet om
weer naar Berlicum te gaan. Dat we de keuze hebben gemaakt
om hier te gaan wonen. We lieten een mooi huis achter, maar
het is superfijn om weer hier te zijn. Het voelt als thuiskomen. Je
ziet mensen in het dorp die je kent, zwaait eens een keer. Dat is
een mooi dorpsgevoel. Ik ben weer actief bij de Koalstampers. En
ik heb een gezellig Kezen-clubje waar ik op de fiets naar toe kan.
Helemaal leuk. Ik woon hier met zoveel plezier”, zegt ze.

LUCAS DITTNER (11) EN THOMAS DITTNER (8)

Lucas en Thomas zijn twee broertjes en zitten op de
Theresiaschool. Ze zijn trots op de sponsorloop van hun school
waar ze aan hebben meegedaan. Alle kinderen van de school
renden rondjes door de wijk en om de school. “We hebben met
zijn allen heel veel geld opgehaald voor de stichting Madalief,”
zegt Lucas trots. “Wel € 12.498,15, echt een heel hoog bedrag”,
weet Thomas heel precies. Het bedrag is opgehaald voor de
stichting Madalief. Die doet dingen voor kansarme kinderen in
Madagascar.

RIAN VAN GISBERGEN (56)

“We haalden € 12.498,15 op, echt
een heel hoog bedrag”

“Wat een moeilijke vraag”, zegt Rian. “Het eerste wat in je opkomt,
zijn de kinderen. Maar wat dan precies?”. Ze denkt even na.
“Ik ben trots op de goede gesprekken die we hebben met het
gezin.” Haar dochters Hilke (24) en Marte (22) wonen niet meer
thuis. Maar ze komen wel heel regelmatig. “We waren met het
gezin uit eten, samen met Dorus, het vriendje van Marte voor de
verjaardag van mijn man Wim. We praten sowieso heel veel, maar
kunnen het ook over levensvragen hebben, de dingen die echt
van belang zijn. En we zijn in staat elkaar complimenten te geven.
Die gesprekken met ons gezin en met onze kinderen, daar ben ik
echt trots op.”
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HARM VAN VENROOIJ (33)

weinig geld. Ik ben een zondagskind, denk ik vaak. Wat heb ik een

Harm moet snel wat boodschappen doen maar voor de BaMi

mazzel gehad!” Hij wenst iedereen een pensioen toe zoals hij het

neemt hij even tijd. Zijn collega’s Tonn en Coen stonden er ook al

heeft. Van alles kunnen doen wat je wilt, gezond en wel. En in een

eens in. Harm werkt bij de drumschool Rythm Impact in Berlicum.

mooi dorp. Daar kun je toch alleen maar trots op zijn.

Hij is begonnen bij Tonn, dat was zijn docent. Sinds zijn achttiende
heeft hij het conservatorium afgerond en is hij zelf drumleraar.
“Ik geef op veel plekken drumles, maar wat er in Berlicum en
Middelrode gebeurt op muziekgebied, daar ben ik trots op. Er is
zoveel gaande op muzikaal gebied. Veel kinderen maken muziek,
ze doen heel actief mee. Er zijn veel muziekworkshops, er is een
harmonie. In de dorpen leeft de muziek en ik ben er trots op
dat ik daaraan bijdraag als drumleraar. Hier is het toch echt heel
anders dan op de andere plekken waar ik les geef.”

“Hier is zoveel gaande op
muzikaal gebied”

BJORN DROST (12)

“Ik ben trots op mijn boomhut in de bosjes hier om de hoek. Ik
heb hem gemaakt met Pepijn en Levin. Er zit een ladder aan, die
halen we eraf zodat niemand hem ziet en erin kan. Dan kunnen
mensen hem niet kapot maken. Onze hut is gemaakt van pallets
en er zit zeil op zodat je niet nat wordt”, vertelt hij enthousiast.
“Mijn oma was aan het opruimen en we hebben een mooie
rubberen mat gekregen voor in onze hut.” Vroeger had hij ook
wel een hut, maar die was van takken, niet zo’n mooie in de
boom. “We zijn er wel twee keer per week mee bezig. Maar soms
slaan we een week over, want Levin kan er niet altijd bij zijn en dat
is niet leuk voor hem.”
Wat hij zo mooi vindt aan zijn boomhut: “Anderen zien niet dat ik
erin zit. En ik kan iedereen zien. Ik zit lekker hoog.”

GEERT OVERDAM (71)

Hij zet zijn fiets neer bij de Moerkoal in Middelrode. Hij weet gelijk
waar hij trots op is. “Ik ben er trots op wie ik ben en wat ik heb
bereikt. Ik denk dan: ‘Dat heb ik toch maar mooi geflikt, het is me
gelukt’.”
Hij vertelt dat hij zeven jaar met pensioen is. Vijftig jaar heeft
hij hard gewerkt, vroeg begonnen. Hij was directeur van
theaterfestival de Boulevard. “Mijn leven ziet er fantastisch uit”,
vindt hij. “Ik fiets me suf. Eerst altijd op een mountainbike, maar
inmiddels op een elektrische fiets. En ik houd van tuinieren.”
Hij vertelt: “Ik had hele lieve ouders, met elf kinderen thuis en
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CAROLIEN (62) EN JAN (64) VAN SCHIJNDEL

We staan op het plein voor de kerk in Middelrode. Carolien en
Jan wandelen naar het Aa-dal. Waar ze trots op zijn? Natuurlijk de
kinderen en kleinkinderen. “En op elkaar”, zegt Carolien. Maar toch
ook echt op het dorp. Ze zijn trots op de ondernemerszin van het
dorp. Er wordt veel georganiseerd in Middelrode en Berlicum.
Jan en Carolien wonen 31 jaar in Middelrode, inmiddels aan het
plein. Jan vertelt: “Ik woon vanaf het begin bij het nieuwe plein en
we hebben het zien worden wat het nu is. Ik ben er echt trots op.
De mooie bank om de boom.” Carolien: “We wilden ook nog wel
struiken bij het grasveldje of wat water. Maar dat kon niet.” Maar ze
zijn trots zijn op wat wel kan en niet op wat niet kan.

ERIKA VAN BOXTEL (58)

Trots op een mooi plein en vooral veel leven in de brouwerij. De

Erika is trots op haar kinderen. Op haar zoon Erik die uitvoerder

jeugd die elkaar opwacht om naar school te gaan, wielrenners van

is bij Enexis en op Koen die loodgieter is en voor zichzelf gaat

het Goei Smoesje, de avondvierdaagse en de Sylvesterloop die er

beginnen. “Trots dat ie dat lef heeft”, zegt ze.

start. Er is altijd veel te doen. En oh ja, natuurlijk: de ‘Lochte Kwiepe

Ze is op weg naar het biljarten met het koffertje met haar keu.

Rit’, de carnavalske auto-oriëntatietocht van Dun Blaouwun Beer

Ze speelt in competitieverband. Op dinsdagavond met haar

door Dun Birrenkoal.

thuisclub in de Moerkoal en woensdagmiddag voor het district
Den Bosch in Den Durpsherd. “In ons team zitten drie vrouwen

“Trots op een mooi plein en leven
in de brouwerij”

en vier mannen”, vertelt ze. Voor de rest zijn het eigenlijk allemaal
mannen in de competitie.
“Berlicum is een echt biljartdorp,” zegt ze. De Masters Driebanden
wordt weer georganiseerd in Den Durpsherd. “Dan ben ik van de
partij. Daar ga ik dan punten schrijven. Mooi om te doen.”
Biljarten werd haar met de paplepel ingegoten. Vroeger hadden
ze thuis een biljart. Haar vader vond dat leuk. Haar broer zei haar
altijd toen ze een jaar of 14 was: “Kom, mee leren biljarten.” “Ik
doe het dus al heel lang”, zegt ze. Ze speelt Libre, met een witte,
gele en rode bal. Met je eigen kleur speelbal moet je de andere
ballen raken. Ze is laatst tweede geworden op een toernooi,
helaas net verloren op gemiddelde punten.“Ja, ik ben er eigenlijk
ook wel trots op dat ik goed kan biljarten en dat ik regelmatig win.”

MAARTJE VAN VLIJMEN

Maartje sprint haar kapperszaak uit, snel haar auto in, op
dinsdagavond. Trots? Op haar zaak natuurlijk, haar kapsalon.
Ze is er aan het behangen. Ze is er trots op dat er een gezellige
huiskamersfeer hangt, een echte dorpskapsalon waar iedereen
binnenkomt. Van 0 tot 100 jaar, van boer tot kakker. “Gezellig en
veel slappe klets met verschillende mensen”, zegt ze. “Je mág hier
naar de kapper in plaats van dat je moet.” En weg is ze in haar auto.
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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

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

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

HET ATELIER

KIRSTEN VAN DEN BROEK

Het vintage Bloemenwerk
is geen dag hetzelfde

KIRSTEN VAN DEN BROEK (38) KIEST BLOEMEN MET WARME TINTEN IN HAAR WERKEN. MAAR OOK
DROOGBLOEMEN EN VEREN. ALLEMAAL ECHT ÉN MET EEN VINTAGE LOOK.
Tekst Ardiënne Verhoeven Foto Stan de Haas

Het is haar passie om met bloemen mooie werken te
maken. Voor evenementen, in decors of bij gedenkwaardige
gebeurtenissen. “Mijn eerste werk was voor de begrafenis
van mijn stiefvader”, vertelt ze. “Heel triest, maar ook heel
mooi om een werk te maken dat zo goed bij iemand past.”
Kirsten houdt van vintage. De sfeer en kleuren vindt ze
prachtig. “Dan loop ik bij de groothandel en zie ik de meest
bijzondere bloemen, vaak nog in de knop. Prachtige rozen
bijvoorbeeld. Daar krijg ik dan helemaal een beeld bij wat ik
er mee zou kunnen maken.” Ze combineert de bloemen met
andere materialen om er een sfeerbeeld mee te maken.
Eén van haar favoriete bloemen is de ‘Poppy’. “Klaprozen,
in het Nederlands”, zegt ze, “Dan koop ik ze in de kelk en
peuter op het juiste moment de kelk los. Ze springen daarna
open. Kleurrijke vrolijke bloemen komen tevoorschijn.

Mensen denken vaak dat ze niet echt zijn als ze die bloemen
in een werk zien.”
Kirsten krijgt inspiratie op veel plekken. Ze werkt met
mensen samen en volgt anderen online. “Maar de meeste
inspiratie doe ik toch op als ik gewoon begin”, vertelt ze. “Dat
is het mooie van dit werk. Er is geen dag hetzelfde. En… het
bloemenwerk is ook geen dag hetzelfde. Het verandert en
groeit.”
Haar atelier? Dat is het hele huis aan het Oud Laar waar ze
sinds vier jaar woont met haar man Gerben en haar zoon
Boaz. Die vinden het prima dat zij het huis als werkplaats
gebruikt. Maar ze zou graag een pipowagen in de tuin
hebben om in te werken. Dat maakt het vintage-plaatje
compleet.
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BINNEN BLIEKEN

DE GOUDEN
LEEUW
anno 2022

Het uithangbord van de Gouden Leeuw is er met de laatste storm afgewaaid en
ligt binnen. Maar het zal keurig teruggehangen worden door Vic Bomers (24).
Want Vic zorgt goed voor het monumentale pand dat hij ‘antikraak’ huurt. Met
veel plezier heeft hij een gedeelte van de benedenverdieping betrokken.
Tekst Annette François Foto’s Stan de Haas

“Ik had nooit gedacht dit te zullen krijgen”, zegt hij. “Een vriend

mooie vierkante ruimte, nog niet lang geleden opgeknapt.

gaf me de tip en ik nam contact op met de organisatie die dit

Donkerblauwe muren, hier en daar een trendy behangetje en

regelt. Er waren meer gegadigden, maar ik was de gelukkige.”

een stralend wit plafond met een heleboel industriële lampen

Herberg De Gouden Leeuw aan de Hoogstraat is al eeuwen

eraan. De enorme groene wandbank zit nog vast aan de muur

niet weg te denken uit Berlicum. De tram stopte er vroeger,

en biedt zitplaats aan vele vrienden. “Ik kan hier het Laatste

het établissement vervulde een rol in de oorlogsjaren en

Avondmaal geven.”

verscheidene exploitanten tapten er biertjes en verzorgden
maaltijden. En wat werd de sluiting betreurd, vooral tijdens de

In de snoeren van de reeks lampen erboven zit een knoopje,

laatste carnaval. Thuishaven van clubs, ontmoetingspunt van

zodat ze hun hoofd niet stoten. Op een paar kasten na is de

velen. ‘Even naar de Gouwe….’, het kon niet meer.

ruimte verder leeggeruimd. In een van de kasten staat een

Vic: “Natuurlijk speelde corona een heel grote rol. Wie wilde

verzameling mooie lege flessen. “Dat vond ik wel passend.” Een

nu starten met een horecagelegenheid als er niemand mocht

open doorgang biedt een kijkje in de keuken. Op de planken

komen?” En dus staat het pand al twee jaar leeg.

nog levensmiddelen, het koffieapparaat gevuld met bonen.
Tussen alle apparatuur, geschikt om een grote hoeveelheid

RESTAURANT WERD HUISKAMER

maaltijden tegelijk te bereiden, staat in een hoekje een klein

Het voormalige restaurant is nu de woning van Vic. Het is een

kookplaatje. “Mijn fornuis”, lacht Vic.
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STUDIO IR

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

SPOKEN

In de hoek staat een scherm waarachter Vics bed zich bevindt. “Super vind ik het om
toch een afgesloten gedeelte te hebben voor mijn bed. Dat slaapt veel lekkerder dan
in een grote ruimte.” Hij vertelt over zijn vorige antikraak-plek. Dat was in een oud
klooster in Den Bosch. Een antikraker weet van tevoren nooit hoe lang hij ergens mag
wonen. De organisatie heeft maar een maand opzegtermijn en hierbij had hij echt

‘ER HING GEEN
GOEDE SFEER, IK
VOND HET SPOOKY’

pech. Slechts drie maanden duurde zijn verblijf.
“Het was geen geweldige plek: kaal, betonnen vloeren en tochtig. En ondanks dat ik
er met vrienden woonde, voelde ik me er niet veilig. Er hing geen goede sfeer, ik vond
het spooky. Maar hier in een voormalige kroeg hangen alleen goede herinneringen,
zo voelt het. ‘Vind je het niet eng, zo alleen?’ vragen mensen. Nou, zo ervaar ik het
helemaal niet.”
De goede herinneringen zijn ook persoonlijk. “Ik vierde hier vroeger carnaval en kwam
er regelmatig. Mijn moeder heeft er als jong meisje nog een tijd gewerkt. Ze werd
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uit de cafébezoekers geplukt en meteen achter de bar gezet.
Vrienden vragen me wel eens hier een feestje te bouwen, maar
dat kan niet. Ik ben de enige verantwoordelijke. Met carnaval
bedacht ik wel dat ik bier zou verkopen hier op straat als er een
optocht zou zijn. Even weer de oude tijd.”
OP SLOT

De bar, feestzaal en bovenverdieping zitten op slot. In de hal
ruik je nog het verschaalde bier en door de glazen deuren is
een volledig geoutilleerde bar te zien. Glazen netjes in het gelid
erboven, krukken om zo op plaats te nemen. Op het biljart
liggen de hangers van de vroegere kapstok. Maar de keuen
staan grijpklaar en de biljartklokken lijken te wachten op een
startmoment. In de gang zien we de deuren met opschriften.
Het damestoilet is omgebouwd tot tijdelijke douche en
het herentoilet met drie urinoirs en wc biedt de bezoekers
alle gemak. Mooi betegeld, deze ruimtes, niet lang geleden
opgeknapt.
KANTOOR ANNEX STUDIO

Vic heeft aan het Koning Willem I College de opleiding Animatie
en Design gevolgd en daarna nog een filmopleiding. Hij is al een
jaar of vier bezig als ZZP’er en heeft nu alle gelegenheid om in
rust aan zijn opdrachten te werken. In de ‘huiskamer’ staat de
grote eettafel van zijn ouders en daarop is een scala aan de
nieuwste apparatuur uitgestald. KPN is vier keer geweest voor
het aanleggen van betere glasvezels en nu beschikt hij over een
supersnel internet. “Ik kan hier heerlijk werken. Ik heb ook de
rust en privacy om hiphopmuziek te maken, al is het ’s nachts.
Vroeger speelde ik in een band, maar ik vind het heel fijn om nu
alleen of met een paar vrienden bezig te zijn.”
HOE VERDER MET DE GOUDEN LEEUW?

“Af en toe geeft de makelaar hier een rondleiding voor
gegadigden. Het pand is van Bavaria maar heeft een
monumentenstatus; er mag dus niet veel veranderd worden. En
er moet flink geïnvesteerd worden. De elektra is heel onlogisch,
iedere keer wat bijgebouwd. Zie maar eens de juiste knop te
vinden voor een bepaalde lamp. Boven schijnt ook niet alles even
solide te zijn en de feestzaal is nogal oubollig. Keukenapparatuur
zal vervangen moeten worden. Dus om nu een nieuwe uitbater
te vinden?”
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Dé specialist in schouder & nek
gerelateerde klachten.
Na een harde valpartij tijdens een uitstapje in Leuven
belande ik in het ziekenhuis aldaar. Uit de röntgenfoto’s
bleek er gelukkig geen sprake te zijn van breuken.
Echter na een paar dagen kreeg ik veel pijn in mijn
schouder en vroeg ik Pieter Janssens van het Schouder
Expertise Centrum Berlicum of hij even wilde kijken. Ik
kon diezelfde dag nog langskomen in de praktijk voor
onderzoek en een echo. Uit de echo bleek dat er wel
degelijk sprake was van schade. Pieter legde
rechtstreeks contact met mijn huisarts en die zorgde, op

verzoek, voor het uitvoeren van een röntgenfoto in het
JBZ. Pieter was die middag ook werkzaam op de
schouderpoli in het JBZ en heeft meteen kunnen
overleggen met de orthopeed over de bevindingen op
de foto en wat te doen met de conclusie. Fijn dat dit
allemaal mogelijk is binnen het Schouder Expertise
Centrum Berlicum en dat je ontzorgt wordt. Nu nog
enkele weken fysiotherapie met schouderfysiotherapeut
Elke van Loon en dat is in goede handen bij haar.

Paul van Lith

www.fysioberlicum.nl

Milrooijseweg 61, 5258 KG Berlicum e info@fysioberlicum.nl t 073 503 29 86
Milrooijseweg
61, 5258
KG Centrum
Berlicum
e info@fysioberlicum.nl
t 073 503 29 86
Schouder
Expertise
Berlicum
is onderdeel van Fysio Berlicum

Dat neemt niet weg dat de sfeer die we ons nog zo goed herinneren zeker aanwezig is.
De hoge plafonds, de gezellige vertrekken, de trap met koperen leuning.
“Ik geniet ervan. En als je ziet wat ik betaal voor dit alles, (grote armzwaai) daar hebben
mijn vrienden soms 9 m2 voor. Antikraak geeft geen zekerheid maar het heeft zoveel
voordelen. Ik heb geen vast inkomen, houd erg van creatief bezig zijn en mooie dingen

‘VRIENDEN VRAGEN
WEL EENS EEN
FEESTJE TE BOUWEN,
MAAR DAT KAN NIET’

maken. Het geld komt zeker niet op de eerste plaats. Voor mij mag het nog een tijdje
duren. Dan kan ik sparen voor een verdere toekomst.” Hoopvol: “Ik ken antikrakers die
zes jaar op dezelfde plek konden wonen.” De deurbel kondigt onverwacht bezoek aan:
Vics moeder met twee comfortabele design eetkamerfauteuils. “Die stonden gewoon
langs de weg, om mee te nemen!” Vic probeert er met een grote glimlach eentje uit.
Weer een stukje dichter bij het ideale wonen.
Helaas kreeg Vic kort na het interview te horen dat er een nieuwe uitbater komt in de
Gouden Leeuw en dus moet hij weer op zoek naar een ander onderkomen.
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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

ADVERTORIAL

Klaar voor de toekomst
MET NORDENERGIE

Wie denkt dat alleen in BaMi-voortuinen Nordenergiebordjes als paddenstoelen uit de grond
schieten, heeft dat mis. Nordenergie is gevestigd in Berlicum, maar werkt door heel Nederland. Vanaf 2016 timmert Rasit Savrul hard aan de weg met zijn allround installatiebedrijf dat
zich onderscheidt door nét dat stapje verder te gaan.
Tekst Minke van Lokven Foto Teis Albers

VAN ALLE MARKTEN THUIS

Rasit: “Wij denken graag creatief en innovatief. Wat een ander
niet kan, kunnen wij wel.” Klimaatbeheersing, warmtepompen,
zonnepanelen, airco’s, omvormers, hybride systemen,
opladers, meterkasten: Nordenergie regelt zo’n beetje alles in
en rondom je huis om slimmer met je energieverbruik om te
gaan.
En weet je wat zo handig is? Rasit denkt altijd een stapje verder
dan de klant. Hij heeft namelijk de kennis en kunde in huis en
is voorbereid op de techniek van de toekomst. Rasit: “Wij weten
als geen ander hoe snel de ontwikkelingen op het gebied van
energie gaan. Voor de klanten is dat bijna niet bij te houden.
Gelukkig doen wij dat voor ze. Van subsidieaanvraag tot
uitvoering: wij denken overal in mee en screenen letterlijk

de hele woning op mogelijkheden en oplossingen. We maken
huizen daarmee toekomstbestendig.”
RECHTSTREEKSE COMMUNICATIE IS ALLES

Klinkt allemaal heel next level… Maar het allerfijnste aan
Nordenergie is het contact met Rasit. Als je Nordenergie
belt, neemt Rasit zelf op. Geen tussenpersonen, geen
klantenservice, geen afdelingen. Klinkt logisch, maar dat is
het tegenwoordig niet meer. Rasit: “Ik hou van direct contact
met mijn klanten. Dat is voor beide partijen uiteindelijk toch
het prettigst. Met één aanspreekpunt weet je altijd waar je
aan toe bent. Niets zo vervelend als een bedrijf waarmee niet
te communiceren valt. Nee, ik behandel mijn klanten zoals ik
zelf ook behandeld zou willen worden. Als je belt, ben ik er
gewoon.”

Nordenergie I Rietveld 5 I 5258 ED Berlicum I 06-11808810 I info@nordenergie.nl I www.nordenergie.nl
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Banketbakker

WORDEN ZIT SARA IN HET
BLOED
Er gaat geen week voorbij dat Sara Verzantvoort (11) niet aan het bakken is. Ze begon
ooit met een simpele cake; sindsdien probeert ze steeds moeilijkere recepten uit.
Haar lievelingstaart is worteltaart: “Die bak ik thuis ook. Alleen vind ik hem zelf dan te
droog.” Vandaag gaat ze samen met patissier Frenk Langenhuijsen aan het werk om
de perfecte worteltaart te maken.
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Claartje ten Have

Voordat ze aan de slag gaan, krijgt Sara een schort omgebonden.
“Een goede voorbereiding is het allerbelangrijkste”, zegt Frenk. “En
hygiëne. Dus eerst handen wassen.” Hij legt een pak boter van
een paar kilo op de werkbank waar Sara de juiste hoeveelheid van
afweegt. De boter gaat in een kom en wanneer de mixer begint te
draaien, leert Frenk haar meteen wat fijne kneepjes van het vak.
Sara is een beetje verbaasd als ze een föhn in haar handen krijgt.
Daarmee moet ze de kom verwarmen zodat de boter zacht wordt.
“Niet op één plek blazen maar langs de hele kom bewegen”, geeft
Frenk aan. “Dan verwarm je de boter gelijkmatig.”
EEN ECHTE ZOETEKAUW

Terwijl Frenk in de koelcel is voor de volgende ingrediënten, roert
Sara met de spatel door de botercrème: “Zou ik mogen proeven?”
Sara is een echte zoetekauw, vertelt ze: “Ik vind suiker en zoet
lekkerder dan zout.” Geen wonder dat ze banketbakker wil
worden. En ze heeft het niet van een vreemde. Haar opa was ook
banketbakker. In zijn garage heeft hij nu nog een kleine bakkerij
waar Sara graag samen met opa ‘bakker’ aan de slag gaat. “We
hebben samen een keer een unicorn-taart gebakken”, vertelt ze
trots.
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De keuken van onze slagerij
Welkom in de keuken van onze slagerij, waar we
alle maaltijden vers voor u bereiden… Lekker,
makkelijk en gezond!
Wij begrijpen als geen ander dat het best lastig
kan zijn dat u niet altijd de tijd kunt nemen om te
koken. Daarom hebben we onze maaltijden
eerlijk en verantwoord gehouden. Bovendien
zijn onze maaltijden dagvers en verschillen ze
wat dat betreft niet met een zelf gekookte
maaltijd.

Meat & Meals

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

Bekijk de
Menukaart
voor ons
assortiment

Keurslagerij Reinier Hol

Mercuriusplein 62, Berlicum, T. 073 503 1265
info@hol.keurslager.nl www.hol.keurslager.nl
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HOE WORD JE BANKETBAKKER?

Hoewel Sara nog op de basisschool zit, is ze nu al bezig met haar
latere carrière. Ze vraagt zich af welke opleiding ze moet volgen
om banketbakker te worden. De keuze voor de middelbare
school is al gemaakt. Dat wordt het Rodenborch.
“Perfect”, zegt Frenk. “Daar heb ik ook op gezeten. Daarna ben
ik naar het Summa College gegaan.” Frenk heeft er de opleiding
Brood en Banket gedaan met als specialisatie Patisserie.
“Ik heb het nooit als school gezien”, vertelt hij. “Ik was er zelfs
vaak in het weekend en in de vakanties.”
Sara’s voortdurende glimlach wordt nog wat groter. “Maar”, voegt
Frenk er aan toe: “School is slechts een opzetje. Het meeste heb
ik geleerd door bij verschillende bedrijven te werken. Veel stages
lopen.”
IN DE PAN OF AU BAIN-MARIE?

Frenk zet een pannetje op het vuur en doet er korrels witte
chocolade in. De banketbakkers zijn geconcentreerd aan het
werk maar de jongste van de twee neemt de tijd om vragen te
stellen. “Kun je witte chocola ook au bain-marie smelten?” vraagt
ze.
Frenk knikt. “Kan wel”, zegt hij. “Maar door het vocht verbrandt
het sneller.”
“Dat had ik thuis ook een keer”, beaamt Sara.
WAT VIND JE HET MOEILIJKSTE OM TE MAKEN?

Frenk heeft zijn antwoord direct klaar: “Bonbons op een warme
dag.” Hij legt uit welke invloed temperatuur heeft op chocolade.
Ondertussen pakt hij een spuitzak en laat hij zien hoe je die
gemakkelijk vult zonder te knoeien. En hoe je de mooiste toefjes
maakt. Sara heeft het trucje bijna meteen onder de knie. Toch
knoeit ze wat op haar vingers. Ze wil naar de kraan lopen om het
af te spoelen maar Frenk houdt haar tegen: “Proef maar!”
Wanneer de twee taarten klaar zijn, wil Sara weten of Frenk ook
wel eens macarons heeft gemaakt: “Want dat is heel moeilijk
toch?”
“Als het vochtig weer is, is het nog moeilijker dan werken met
chocolade”, zegt hij en loopt naar de vriescel. Hij komt terug met
een doosje zelfgemaakte macarons en geeft ze aan Sara.
Voorzichtig proeft ze een macaron. “Er zit ook een klein zuurtje
in”, merkt de fijnproever op.
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GESPOT

Iedere week op zondagochtend kun je hen spotten, net na

De kereltjes kennen het ritueel als geen ander. Jasper weet

de klok van tien. Jasper (4) en Simon (2) uit Berlicum. Twee

inmiddels dat het zondag is. En dus staan ze klaar als papa

kereltjes bij papa voorin de kar van een elektrische bakfiets.

de bakfiets uit de garage haalt. Ze klimmen er zelf in, om

“Die hebben we samen met opa elektrisch gemaakt, hè

vervolgens via de toeristische route op weg te gaan naar

Jasper?” Vader Edwin van Eggelen noemt het terecht het

bijzonder lekkere broodjes. Niet zómaar broodjes. Voor een

mannenmoment. Het doel? Ze gaan er wekelijks op uit

croissantje gaan vier duimpjes omhoog. De jongens stralen.

om een boodschap te halen. Het is het uitje van de week.

“Ze weten het precies. In de winkel wijzen ze aan wat we

“Heerlijk om buiten te zijn. De frisse lucht, de verhalen die

nodig hebben. Het lekkerst bewaren we tot het laatst.”

loskomen. Dat is het échte genieten. Soms zingen we een

Het kost Edwin dan ook geen enkele moeite de kinderen

liedje. Met zelfverzonnen tekst.”

daarna weer in de bakfiets te krijgen. Want dan begint het
grote genieten. De buit mag op de terugweg al worden
opgepeuzeld. En dat doen ze dan ook meteen. Tenminste,
als ze niet in slaap vallen. Want na een drukke week is het
ook het rustmomentje. De overige materialen in de bakfiets
komen er dan ook niet altijd aan te pas. Trots laat Simon de
voetbal zien. Altijd handig, voor het geval dát!

Koolhof

Zondag 6 Maart - 10.30 uur
Tekst Lyan de Roos Foto Andrea Tibosch
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“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

WATER
GAS
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR
Meer informatie?
Neem gerust contact op!
06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com
Berlicum
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Jacques CA Brouwers RMT & George AM Honselaar RMT

TROTSE
HOOFDSPONSOR
VAN BMC

Hét vertrouwde kantoor voor

VERKOOP- EN
AANKOOPBEMIDDELING
IN BERLICUM EN REGIO.

BrouwersHonselaarMakelaars is een gerenommeerd NVM makelaarskantoor, vanaf
1973 gevestigd te Berlicum met als werkgebied Berlicum en omgeving. Door de
kwaliteit van onze beëdigde register makelaars bent u verzekerd dat wij uw belangen
als verkopende of aankopende makelaar uitstekend behartigen. Op het gebied van
makelaardij; de bemiddeling bij aan- en verkoop van een woonhuis, het uitbrengen van
waardebepalingen en (NWWI) taxaties is BrouwersHonselaarMakelaars het
toonaangevende kantoor in de regio.
Ons team ontvangt u graag in ons kantoor gevestigd aan de Kerkwijk 1 te Berlicum.
Alle dagen open tijdens werkdagen van 9.00 uur tot 17.30 uur. Ook afspraken buiten
kantoortijd mogelijk.

verkoop makelaar I aankoop makelaar I taxateur

Kerkwijk 1
5258KA Berlicum
073-5032062
info@brouwershonselaar.nl
www.brouwershonselaar.nl

