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Een afspraak maken kan via
www.barbershop56.nl 

of loop binnen zonder afspraak. 

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

Koop nu de Gazelle Ultimate bij 
Guus van Buuren!

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

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

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

www.gazelle.nl/ultimate
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P a a l s p o r t  v o o r  k i n d e r e n  e n  v o l w a s s e n e n .
A e r i a l  s i l k ,  p o l e c o n d i t i o n i n g  e n  s t r e t c h  v o o r  v o l w a s s e n e n .

S P E C I A L E  A C T I E !
V R I E N D I N N E N  U I T J E  O F  V R I J G E Z E L L E N F E E S T  V O O R  M A A R  € 1 0 , -  P . P . *

A l t i j d  a l  n i e u w s g i e r i g  g e w e e s t  n a a r  p a a l s p o r t ?  
D a n  i s  d i t  j e  k a n s !  M e l d  j e  a a n  v o o r  e e n  g r a t i s  p r o e f l e s !

www.donutspolefit.nl | info@donutspolefit.nl
Milrooijseweg 59, Berlicum

* minimaal 5 personen een workshop van 60 minuten

DONUTS POLEFIT
E E N  G E Z E L L I G E  W O R K - O U T  E N  E E N  B O O S T  V O O R  J E  Z E L F V E R T R O U W E N !
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SCHRIJF JE MEE MET BAMI? 

Voel je het een beetje kriebelen als je de 
teksten in BaMi leest? Denk je: ‘Dat lijkt me leuk en 
kan ik misschien ook wel?’ Dan kunnen we jouw hulp 
goed gebruiken. BaMi is namelijk op zoek naar extra 
ondersteuning voor ons schrijversteam. Heb jij 
ervaring in het schrijven van teksten, ben je graag 
actief voor het dorp en vind je het leuk om samen 
te werken met een te-gek-leuk BaMi-team? 
Meld je dan door te mailen naar info@bami-
magazine.nl. Wellicht staat jouw tekst dan al te 
schitteren in het volgende nummer.

DE WERELD DRAAIT DOOR IN BERLICUM

Wist u dat de leden van familie Van der Steen iedere 
zaterdagochtend vanaf 6:30 uur bij elkaar zitten aan de koffie? 
Ze bespreken dan de toestand in de wereld in het bedrijfspand 
van de Gebroeders, gelegen aan de Ploeg. “De wereld draait 
door in Berlicum”, noemen ze het zelf. Serieuze 
gesprekken met een eigen visie én knipoog. 
“Jammer alleen dat ze daar in den Haag, bij de 
VN en in Moskou niet naar luisteren.” Aldus een 
lachende Hans van der Steen.

BAMI GOES NBA 

Niet alleen Pien Steenbergen (zie het artikel in 
deze BaMi) is succesvol in het basketbal maar 
ook Matthijs Verhallen balt er behoorlijk op los. 
Hij werd uitgenodigd voor de NBA Academy 
Games. Een hele eer als jeugdige basketballer en 
mogelijk de weg naar een mooie carrière in deze 
sport. BaMi wenst zowel Pien als Mathijs veel plezier en succes de 
komende tijd.

TIMPANEN BEWONDEREN

Bijna iedere BaMi-inwoner van voor pakweg 2008 
heeft er wel eens onderdoor gelopen. De timpanen 
van de oude Sint-Petruskerk in Berlicum. Bij de sloop 
van de toren zijn ze gelukkig bewaard gebleven 
en sinds kort hebben ze een nieuwe rustplaats 
gevonden. Ze zijn te bewonderen op het nieuwe 
Petrushof, vlakbij de plek waar ze ooit de bezoekers 
van de kerk van bovenaf welkom heetten. Het is zeker 
de moeite waard om deze unieke beeldhouwwerken 
te komen bewonderen, vervaardigd door toenmalig 
inwoner van BaMi Leo Geurtjens.

TOETJE vooraf
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ALS DE BRANDWEER

De Balkumse brandweer is hard op zoek naar extra vrijwilligers. 
Deze dames en heren zetten zich vrijwillig in om BaMi soms 
letterlijk uit de brand te helpen. Heb jij nou ook een brandend 
verlangen om iets extra’s te doen voor je dorp? Ga dan naar 
https://www.brandweer.nl/kazerne/berlicum/vacatures 
en word de nieuwe held van BaMi.

TEIS ARTDIRECTOR

Al sinds BaMi nummer één was Anouk van Cauter dé persoon 
die ervoor zorgde dat alles, foto’s en teksten, uiteindelijk 
samensmolten tot een prachtige BaMi-uitgave. Deze BaMi is 

de eerste waarin Teis Albers het stokje van haar 
overneemt. Bekijk en bewonder deze BaMi dus 

goed, het is wederom een uniek exemplaar.



THEATER OP HET PLEIN

Het Bossche theaterfestival Boulevard snuffelt geregeld 
aan de grenzen van Berlicum. Jaren geleden was er zelfs 
een voorstelling aan de  Loofaert, op de akker tegenover de 
dierenvakantieboerderij. Zou het festivalbestuur de sprong over 
de gemeentegrens niet durven maken? Lijkt ons in ieder geval 
mooi om een dansvoorstelling in de openlucht 
bij te wonen op een van de pleinen die BaMi rijk 
is. Of een duistere klucht in Den Durpsherd. Kan het 
festivalpubliek tegelijk ervaren dat het hier goed toeven is.

EEN ULTIEME HERENIGING

Onze BaMi-reporter Nieke zag dat Crissy Ridden (30) en Linda 
Spierings (32) elkaar gillend van blijdschap in de armen vielen 
bij de bushalte aan de Sassenheimseweg. Het bleken nichtjes 
te zijn die samen zijn opgegroeid. Ze zijn allebei van oorsprong 
Balkummers. Crissy woonde een straat achter Linda. Crissy woont 
al zes jaar in Melbourne Australië. Ze ging er ooit heen om te 
reizen en kwam daarna nooit meer terug. Door corona had ze 
haar familie, dus ook Linda, al drie jaar niet kunnen zien. Eerst was 
het een haat-liefderelatie want Crissy was vaak kattig 
en Linda een softie. Daarna werden ze ouder en 
kregen ze een band. Ze zijn nu echte 
vriendinnen die alles met elkaar 
delen.

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.

 I bami6



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

GESCHIEDENIS – PRACHTIG OP HET BAMI BORD

Een mooie foto van vroeger? Van je huis, van je straat, van je 
familie? Van een huishudelijk tafereel? De harmonie door de 
straat? Van de voetbalclub in een grijs verleden? Of van een 
groep boezemvrienden in de kroeg? Heb je daar leuke foto’s 
van? Dan willen wij die graag 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@bami-magazine.nl.

FAMILIEBERICHTEN EN FELICITATIES

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@bami-magazine.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 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.

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

ADVERTEREN OP HET BAMI-BORD

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 MERCURIUSPLEIN
BAMIBord 
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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.
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Nieuw Laar 15 - 5258 TL Berlicum

06 5363 5876 
info@lwijnenelektro.nl 

www.lwijnenelektro.nl

Light up 
your life!

ELEKTROMONTEUR
wij zoeken een

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

N O TA R I S S E N

1 9 3 7 2 0 2 1

i s  g e w o r d e n

KANTOOR BERLICUM

Kerkwijk 13
073-5032255
info@wedn.nl

KANTOOR HEESWIJK-DINTHER

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

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

“NOG STEEDS VERTROUWD MAAR ONDER EEN NIEUWE NAAM”
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Mijn buurmeisje is zestien. Volgens haar moeder heeft 
ze verkeerde vrienden. Haar vader is uit beeld. Ik hoor 
haar fiets rammelen in de brandgang. “Hee Sam”, zegt 
ze. Ik noem haar Bufie, naar haar moeder, die ik Buuf 
noem. “Zeg Bufie, is het waar dat je verkeerde vrienden 
hebt?” Ze draait haar ogen verveeld weg en zucht. “Ja, ik 
gebruik drugs. Dat bedoelt mama toch? Het liefst ben ik 
de hele dag stoned, maar ik verbouw het spul niet zelf, 
mocht je dat willen weten. Daar heb ik mijn mannetjes 
voor.” Ik zet mijn schoffel tegen de muur en krab aan 
mijn kin. “Dat heb je goed voor mekaar, Bufie. Ben je 
korts nog wezen spuiten?” Hier praat ze niet graag over, 
maar na enig aandringen laat ze me een foto zien van 
een schitterend nieuw werk op een muur in Den Bosch. 
“Raar eigenlijk”, zegt ze, “dat dit stiekem moet. Oké, 
zeggen de bestuurders, je mag de openbare ruimte 
vol kladden, maar alleen als je ervoor betaalt. Dat heet 
dan reclame. En wat het oplevert zijn diepe decolletés 
en dikke tieten op elke straathoek, kolder op rotondes. 
Is dat de openbare ruimte die we willen?” Ze gooit de 
rugzak op haar rug. Ook die rammelt. Ik vertel haar over 
het plan om reclamebelasting in te voeren waarmee 
het centrummanagement in de gemeente kan worden 
bekostigd. “Zie je dat zitten?”, vraag ik. “Mwah”, reageert 
ze, “als je een mooi centrum wilt, heb je meer aan een 
graffiti-vrijstelling. Hoef je niks te managen.” En weg is 
ze, naar vrienden in Den Bosch.

Sam BalSam Bal

CENTRUM-
MANAGEMENT
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Als je één woord zou mogen gebruiken, hoe zou je de klas dan 
typeren?. Dat vroegen we aan Groep 8c. “Gezellig!” roepen alle 
kinderen tegelijk. “En bijzonder lief ook”, zegt juf Everline. Ze 
hoeft nooit iemand straf te geven. Dat wil echter niet zeggen 
dat alle kinderen hetzelfde zijn.  

PRAATJES EN STILLER

In een klas heb je altijd praatjesmakers en stillere kinderen. 
“Wie is hier de grootste praatjesmaker?” vragen we hen. Daar 
zijn ze het over eens. “Dat is Bob”, lachen ze. Waarom? Hij zegt 

wat hij denkt. Altijd. Meteen. De hele dag door. “Slimme dingen, 
en ook grappige dingen”, vindt een klasgenoot. “En hij is ook 
heeeel lief hoor”, zegt de juf. 

Tegelijkertijd zijn er ook wat stillere kinderen in de klas. Zoals 
Eva, die er vandaag niet is, en Joep en Carice. Carice zit rustig 
in het hoekje van de klas. Haar naam staat in grote letters op 
het bord want ze is jarig in de vakantie en daarom krijgt ze 
nú al aandacht. Maar normaal staat ze liever niet zo op de 
voorgrond.

HET FIETSENHOK VAN 2022

THERESIASCHOOL GROEP 8C
Schoolklassen hebben zo hun eigen sfeer. Sommige slecht, andere goed. En de sfeer in groep 
8c van de Theresiaschool is uitzonderlijk goed. Dat vinden de kinderen en ook juf Everline en 
juf Floor, de duo-leerkrachten in de klas. De kinderen vertellen enthousiast al hun verhalen 

aan BaMi. Behalve over hun stille liefdes.

Tekst Marc Nelissen en Ardienne Verhoeven Foto’s Teis Albers

FIETSENHOK



bami I 13

ELKAAR HELPEN

De juf zet haar toch even in het zonnetje. “In de klas helpt iedereen 
elkaar”, vertelt ze. “En het mooiste voorbeeld komt van Carice 
en Puck.” Carice lacht verlegen als het ter sprake komt. Puck kan 
minder goed zien. In de klas heeft ze een laptop en daarop ziet ze 
het digitale bord extra groot. Maar fietsen naar het schoolkamp in 
Helvoirt is een ander ding. Daar komen misschien wel ongelukken 
van. En je wilt natuurlijk niet in de bezemwagen, dus hadden ze 
daar wat op bedacht: Carice en Puck gingen samen op de tandem. 
Ze hebben van tevoren geoefend en zijn eerst naar de Kersouwe 
gefietst voor de schoolvoorstelling. Achteraan in de rij, omdat ze 
anders te hard gingen met zijn tweetjes. De twee dames zijn er 
trots op dat ze zo’n goed duo waren. Het opstappen was een beetje 
moeilijk, maar zelfs dat ging goed: aftellen, 1-2-3, hup erop en 
trappen. 

KAMP EN SPOOKTOCHT

Als we het toch over het Groep-8-kamp hebben: het bezoek aan de 
de Efteling was een belevenis én de spooktocht. Die was echt eng. 
Sommige meiden moesten zelfs bijna huilen, maar die werden dan 
al snel getroost. Zo is deze klas. Iedereen helpt elkaar. Maar man, 
wat wás het eng. “Er was zo’n griezelige clown die echt heel lang 
achter je aan bleef lopen.” 

SLOWEN?

En werd er ook nog een beetje gedanst op het schoolkamp? “Ja 
hoor”, klinkt het een beetje giechelig. “Maar vooral ‘gewoon’ in twee 
grote kringen. De meiden en de jongens apart. Niet met slowen en 
zo.” Dat gebeurt heus wel eens op een fuif. Spannend hoor. 

VERLIEFD

Over spannend gesproken, zijn er ook verliefde kinderen in de klas? 
Iedereen begint enthousiast door elkaar te praten. Liam en Fenne 
hebben verkering. Al bijna een jaar. “Wie vroeg wie?” willen we weten. 
Fenne heeft Liam gevraagd. “Gewoon”, zegt ze, “Wil je verkering?” 

’IN EEN KLAS HEB JE ALTIJD DRUKTE-
MAKERS EN STILLERE KINDEREN’
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Hoogstraat 45A, 5258 BA Berlicum TEL EF O O N  (0)416 – 23 57 00 
E-M AIL  info@boekhoudprofs.nl WWW.BOEK HOUDPROFS .NL

Wij zijn de boekhoud
professional voor 
jouw bedrijf

BETAALBARE KWALITEIT EN 
UITSTEKENDE SERVICE

Voor een afspraak
bel 073 503 17 86

• apk, onderhoud & reparatie
• auto inkoop en verkoop
• airco onderhoud
• autoverzekering

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

AUTOBEDRIJFVANEMPEL.NL

De Nieuwe Ploeg 8
5258 EX Berlicum

STERK
IN ELK
MERK!
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JONGENS EN MEIDEN

Als je verkering hebt, spreek je af met zijn tweetjes. Dat is 
anders dan gewoon spelen. Want de jongens en meisjes 
spelen best veel apart. Tijdens de pauzes voetballen de 
jongens, ook samen met de andere jongens uit groep 8. 
Julie, Veerle en Fenne doen wel eens mee, maar de jongens 
zijn lomper en ze hebben andere regels, bijvoorbeeld bij het 
‘tafelen’. Dan lopen ze snel om een tafeltennistafel heen en 
gooien ze de bal keihard naar de andere kant. Pien zou wel 
willen dat meiden en jongens eens wat vaker gewoon samen 
zouden kunnen spelen. “Maar”, zegt ze, “dan denken ze meteen 
‘je bent op die’ en dat wil ik niet.

VRIENDEN SINDS GROEP 1

Jaro en Ronny zijn al jaren echt dikke vrienden. Sinds ze kleuter 
zijn, spreken ze met elkaar af. Ze weten veel van elkaar. Ze 
gamen en houden van buiten spelen. Waarom zijn ze echte 
vrienden? Ze kijken elkaar serieus aan. Ronny zegt: “We zijn 
loyaal naar elkaar. We liegen en bedriegen nooit. En we 
helpen elkaar.” Ook Mees, Tijn en Raf kennen elkaar al lang. 
Ze voetballen samen en ze spelen Fall Guys op de Playstation. 
Alle jongens in de klas worden enthousiast. “Guys is met een u 
en een Griekse y”, roepen ze tegen ons. Is dat zo’n schietspel? 
“Nee, het is juist best een kinderspel, maar wel heel leuk.” 

Soms vraagt iemand anders dat voor je, zoals bij Cas en Lynn. 
Wie dat deed? Bob natuurlijk. Er was ook eens een week 
waarin er drie verkeringen tegelijk ontstonden. Lobke en Bob, 
Fanne en Raf en Lynn en Cas. Maar die waren binnen een 
maand weer uit. Dat uitmaken gaat best snel. Je zegt gewoon 
‘Het is uit’. Niks verdrietigs aan, want meestal is het een keus 
van allebei. Zo klinkt het nuchter uit de klas.

Is er ook iemand stiekem verliefd? Of weet je het van iemand? 
“Ja duhhh… dat ga je dan natuurlijk niet zeggen tegen BaMi…!” 
roepen ze. Eentje geeft schoorvoetend toe dat hij wel verliefd 
is. Op iemand buiten de klas. Maar die liefde houdt ´ie liever 
geheim.

‘JA…DUH….DAT GA JE DAN NATUURLIJK 
NIET ZEGGEN TEGEN BAMI…!’

‘DE JONGENS EN MEISJES 
SPELEN BEST VEEL APART’



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

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

KINDEROPVANG - PEUTEROPVANG 
(SPORT) BSO - VAKANTIEOPVANG 
FLEXIBELE OPVANG

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

WWW.BERENHUIS.NL

VANAF SEPTEMBER OPENEN WIJ OOK BIJ DE KLEINE BEER

Ontdek en 
verwonder...

06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com

Berlicum

WATER
GAS    
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR

Meer informatie? 
Neem gerust contact op!

WWW.FIETSENZOBERLICUM.NL

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

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

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

Za. 8.30 – 12.30 uur
Pauze 12.30 – 13.00 uur

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

e-bikes kunt u terecht bij de 
“nieuwe” fi etsenmaker in Berlicum
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ALS ZE 22 ZIJN, EEN REÜNIE

Wie is er over tien jaar getrouwd? “Dan zijn we 21 of 22 jaar. 
Neeeee, dan zijn we nog niet getrouwd”, klinkt het luidkeels in 
de klas. “Dat nog niet!”

Wie woont er dán nog in Berlicum? De klas begint druk te 
praten. Dat is een moeilijke vraag. Wat doe je over tien jaar? 
De helft van de kinderen denkt dat ze vertrokken zijn. Ze gaan 
studeren of trekken de wijde wereld in. Pien wil graag naar 
Frankrijk. Wil er iemand nog verder weg? Yep, Ronny wil naar 
Turkije en Madelief naar Griekenland.

IN BALKUM BLIJVEN?

Veel kinderen willen in Berlicum blijven. Ook Lin. Ze zegt “Het is 
hier fijn en veilig. Ik ken er veel mensen. Dat is leuk”. Cas knikt. 
Dat vindt hij ook. Voor hem is dat niet vreemd. Cas komt, net 

als acht andere kinderen in de klas, uit een familie die al een 
paar generaties in Berlicum woont. Opa Wijnen is nog steeds 
boer en heeft veel paarden. 

EERST DE MUSICAL

Als ze 22 zijn…. Dat klinkt heel ver weg. Nu eerst aan de musical 
werken. ‘Achtbaan’ heet die. De klas weet zeker dat de juf zal 
gaan huilen tijdens de voorstelling. “Jaaaaah, echt wel”, roept 
iedereen. Tijdens de repetities heeft ze al tranen in haar ogen. 
Ze zal ze gaan missen, deze supergezellige lieve klas.

‘WE ZIJN LOYAAL NAAR ELKAAR. 
WE LIEGEN EN BEDRIEGEN NOOIT’



Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com

Eelco Frunt
Eelco Frunt

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com

Limited edition Blond Amsterdam 
gifset cadeau* bij een complete bril.
*Alleen tijdens de Oogmeetweken  |  29 augustus tot en met 1 oktober

Zeker weten!

Scherp 
zicht?

GEVERS OPTIEK-OPTOMETRIE
Mercuriusplein 23, Berlicum  |  073-503 3617  |   www.gevers.nl

Inclusief gratis 
oogmeting   
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ADVERTORIAL

Tekst Jochen Schoofs Foto Edith Verhoeven

Vijfentwintig jaar later hebben ze het drukker dan ooit. Overal 
in het bedrijf zijn mensen aan het werk: in de slagerij, op 
kantoor, de boerderij en in de keukens. Het ruikt er heerlijk en 
de agenda is volgeboekt met feesten en evenementen. Toch 
had het niet veel gescheeld of ze hadden het zilveren jubileum 
niet gehaald. 

CORONA OVERLEEFD 
Zoals op zoveel plekken hakte de coronacrisis er ook op ’t 
Woudse land hard in. “Door de maatregelen viel alles in één 
klap weg”, legt Daan uit. Personeel wordt noodgedwongen 
in andere branches ingezet. Hij is maar wat blij met zijn 
medewerkers die het vertrouwen zijn blijven houden: “Zonder 
hen hadden we het niet gered.”

De behoefte om het vijfentwintigjarig bestaan uitgebreid te 
vieren is er alleen maar groter door geworden. Op 7, 8 en 9 
oktober is het een weekend lang feest. Voor familie, vrienden, 
de buurt en natuurlijk de medewerkers. Vanzelfsprekend doen 

ze alles zelf. Behalve tijdens het personeelsfeest. “Dan komt 
Danny Langenhuijsen voor ons koken”, vertelt Daan.

NIEUWE IDEEËN  
De coronaperiode gaf ook rust en de mogelijkheid om 
nieuwe ideeën te ontwikkelen. Zoals de winkel ‘Bij Daan’ en 
de belevenisboerderij die daarbij hoort. Hij wijst naar de 
varkens die in de modder liggen: “Dit is toch hartstikke mooi. 
Hier kunnen klanten straks zien waar de producten vandaan 
komen.” Hij straalt: “Daar ben ik trots op. Wat we met z’n allen 
doen. Op ’t winkeltje. Op m’n familieke.”

LATEN ZIEN WAT WE IN HUIS HEBBEN 
Op zondag 9 oktober is het open dag. “Dan laten we iedereen 
graag zien wat we allemaal kunnen”, zegt Daan. Op tafel 
ligt een plattegrond waarop een compleet festivalterrein is 
getekend: “Want of je nu een klein feestje in je achtertuin wilt 
houden of een groots evenement, wij maken alles mogelijk.”

VAN ZOGGEL 
CATERING & EVENTS 

Op zijn achttiende begon Daan van Zoggel in een oude melkschuur op zijn vaders boerderij een 
slagerij en cateringbedrijf. Toen had hij nog geen vermoeden van waar hij nu met met Van Zoggel 

Catering & Events zou staan: “Ik dacht: ik zie wel en begin gewoon.” 

maakt het mogelijk 



MET VUUR
Spelen
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LEKKER DAN
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Back to basic. Als het aan voormalig kok en huidige ‘buitenspeelbaas’ Jamie Adelmeijer ligt, 
gaan we dat allemaal wat meer doen. We moeten die luie stoel uit, naar buiten  en vooral ver 
weg van die schermen die altijd zoveel aandacht van ons vragen. Wat we gaan doen? Samen 
op ontdekkingstocht. Met de nadruk op samen. Jamie neemt BaMi mee naar Camping Na-

masté waar hij ons een inkijkje geeft in zijn creatieve maakproces.
Tekst Nadzja van der Knaap Foto’s Stan de Haas

SPELENDERWIJS ONTDEKKEN 
Jamie kookt niet, hij speelt. Zijn liefde voor koken en de natuur 
combineert hij dan ook met deze vorm van eten bereiden. 
Want dat is hoe hij het ziet. “Wat is er leuker dan samen een 
kampvuurtje maken in je eigen tuin en iets maken? Lekker 
spelen met vuur en met eten.” Hij ziet het als tijdverdrijf, 
waarbij je even helemaal weg bent van alles wat moet en 
spelenderwijs ontdekt. “Je maakt samen een plan, gaat 
producten inkopen, bereiden en uiteindelijk proef je samen 
van wat je gemaakt hebt.”

KIP IN KLEI
Speciaal voor BaMi bereidt Jamie een poussin kip. Dat is een 
klein kippetje dat je bij de slager koopt.  Zonder hulpmiddelen 
zoals een pan, maar puur met behulp van een kampvuur. 
Wat je zelf maakt uiteraard. “Groenten zoals bietjes, koolrabi 
en alle andere groentes die je kan poffen in schil zijn ook 
mogelijk. Zoals kastanjes, die leg je in het vuur. Daarna maak je 
ze open en kun je ze oppeuzelen. De kip heb ik gemarineerd 
met allerlei kruiden en verpakt in bladeren. Dat kunnen 

maisbladeren, wijnbladeren of koolbladeren zijn. Vervolgens 
omhul je het kippetje met  klei. Geen speelgoedklei natuurlijk! 
Maak met een houten stokje een mooie tekening in de klei of 
zet je naam erop: zo heb je extra lol tijdens het bereiden en 
weet je precies welk pakketje van jou is. Als het vuur goed heet 
is, leg je de pakketjes in het vuur. Uurtje of anderhalf wachten 
en smullen maar!”



 I bami22 I bami22
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Tekst Lyan de Roos  Foto’s Claartje ten Have

Pien was al tien toen ze pas écht met basketbal begon. “Voetbal was als jong kind 
mijn favoriete sport. Dat deed ik bij BMC. Maar ik was niet heel goed hoor”, vertelt ze 
bescheiden. Daarnaast basketbalde ze en was ze op de judomat te vinden. “Op mijn 
tiende moest ik toch echt gaan kiezen, maar dat werd gemakkelijk gemaakt. Ik werd 
gescout voor het Nederlands team bij basketbal.” Lachend onthult ze: “Mijn moeder 
heeft nog heel lang geprobeerd me op hockey te krijgen, maar dat is niet gelukt.”

SPANNEND

Ze leerde het spel kennen bij basketbalclub Springfield. Daar was haar vader coach. 
“Later ging ik ook in Veghel spelen. Daar kon ik een wat hoger niveau bereiken. We 
gingen naar rayon-toernooien waar de besten van Zuid-Nederland elkaar ontmoetten. 
Ik werd gescout en zo werd ik uitgenodigd voor het Nederlands team onder vijftien. 

Haar sportcarrière begon in Berlicum bij voetbalclub BMC. Maar basketbal-
bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zo ook bij Pien Steenbergen (17). Sinds 
augustus woont, studeert en basketbalt ze in Amerika. Ze sprong met passie 
en een rugzak vol talent in het warme bad dat Liberty heet. Het verhaal van 

‘Rookie van het Jaar 2022’. Let’s go!

‘MIJN MOEDER HEEFT 
NOG HEEL LANG 

GEPROBEERD ME OP 
HOCKEY TE KRIJGEN. maar dat is niet gelukt!’

Dan mag je naar speciale trainingen en 
moet je laten zien wat je kan. De selectie 
volgt daarna.” Ook al lijkt ze de rust 
zelve, Pien vond dat echt wel spannende 
momenten. “Je wilt het dan graag goed 
doen en laten zien dat je het kunt. 
Door de zenuwen gaat het dan nét wat 
minder dan je wilt.”

KEUZE VOOR HOGER NIVEAU

Haar talent was overduidelijk. “Op mijn 
veertiende vroegen de coaches van de 



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

ramen • vloeren • wanden
E   info@changewonen.nl
W www.changewonen.nl

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

www.aannemersbedrijfwijnen.nl

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

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

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

Stokbroodje 
Diamanthaaspuntjes
-   Belegd met sla, pijnboompitten, 

tomaat, komkommer, taugé,  
afgemaakt met teriyaki saus, 
sesamzaadjes en bosui.

Salade
Diamanthaaspuntjes
-   Gevuld met diverse soorten sla, 

tomaat, komkommer, rode ui,  
pijnboompitten, walnoten,  
taugé, afgemaakt met teriyaki 
saus, sesamzaadjes & sweet  
chilisaus ‘t Vosje apart.

Diamanthaas Menu
-   Menu wordt geserveerd met  

friet & rauwkost. Ook lekker met 
peper-/champignonroomsaus

3X DIAMANTHAAS

ALTIJD 
VOORDEEL

 met voordeelpas
5% KORTING  op het 

hele assortiment

Informeer bij één van onze medewerkers.
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Orange Lions Academy of ik naar Amsterdam wilde komen. Het was op het moment 
dat ik zelf ook voelde dat ik weer op een hoger niveau wilde gaan spelen. Ik ben toen 
naar Amsterdam verhuisd. Toen had ik nog niet het idee dat het sporten zo’n groot 
deel van mijn leven zou gaan zijn.” Niet iedereen begreep de keuze meteen. “Voor mijn 
ouders was het best lastig, maar ze hadden er wel vertrouwen in. Ik was toen al redelijk 
zelfstandig en wilde het zelf heel graag. Mijn ouders hebben overigens nooit druk op 
me uitgeoefend. Ik denk zelfs dat ze het prima hadden gevonden als ik zou zeggen 
dat ik nu niet naar de VS had gewild.  Mijn vriendinnen vonden het wel leuk voor me, 
maar snapten mij toen niet zo goed. Eigenlijk zien ze nu pas écht wat het allemaal 
voor mij betekent. Ze waren er ook tijdens mijn afscheidsfeestje op 16 juli. Dat was als 
verrassing voor me georganiseerd.” 

KEIHARD WERKEN

Ze heeft een duidelijk doel, met alle bescheidenheid die bij haar past. “Ik 
wil profbasketballer worden.” En dat is geen eenvoudige weg. “Tijdens mijn 
middelbareschooltijd had ik per week negen trainingen van elk twee uur, los van de 
wedstrijden in het weekend.” Dat betekent ongeveer 22 uur bezig zijn met basketbal 
naast je studie. “Dat is zwaar. Je sport overdag en gaat naar school. Je studeert ’s 
avonds.” En dan nog af en toe even niks. “Lekker op de bank met de telefoon of een 
film kijken.”

’JE WILT HET GRAAG 
GOED DOEN EN 
LATEN ZIEN DAT JE 
HET KUNT’



Kinderfysiotherapie in Berlicum 
Een samenwerking tussen Fysio Berlicum en Praktijk Achter de Blauwe Deur

Anniek Spierings-Geerlings, Kinderfysiotherapeut Msc.
 

Roosmarijn Lemmens, Kinderfysiotherapeut Msc. & Kinderbekkenfysiotherapeut

De specialist voor motorische problemen bij kinderen van 0-18 jaar,
vindt u ook in Berlicum!

 
Heeft uw baby een voorkeurshouding? Of huilt hij/zij veel?

Hebt u twijfels over de motorische ontwikkeling van uw kind?
Heeft uw kind moeite met (leren) schrijven?
Zijn er problemen in de prikkelverwerking?

Heeft uw kind gewrichtsklachten of sportblessures? 
Heeft uw kind problemen met zindelijkheid of bedplassen?

 
Wij staan voor jullie klaar!

Telefoonnummer 073-5032986 of 073-5514473 
Email: info@fysioberlicum.nl of info@achterdeblauwedeur.nl

 

WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 
LAAT DE HERFST MAAR KOMEN

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

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

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

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

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

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

wat dat betreft niet met een zelf gekookte 
maaltijd.

Meat & Meals  
Stel zelf uw dagverse 
maaltijden samen. 

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

De keuken van onze slagerij

Bekijk de  
Menukaart  

voor ons  
assortiment
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MOEILIJK OM TE GAAN

Dit jaar heeft Pien haar felbegeerde HAVO-diploma gehaald. Een mooie basis voor de 
vervolgopleiding die ze aan Liberty University gaat volgen. “Interior design!”, vertelt ze 
blij. “Ik heb nu om te beginnen een contract voor een jaar getekend bij Liberty. Ieder 
jaar kijken we hoe het gaat en of het van beide kanten bevalt. Natuurlijk hoop ik de 

DE GOEIE BAND MET HAAR FAMILIE MAAKT 
HET MOEILIJK OM TE GAAN

ROOKIE OF THE YEAR

Hoe is ze dan toch zover gekomen? 
“De afgelopen jaren ben ik erg 
vooruitgegaan. Ik speelde in het 
Nederlands team en bij de Orange 
Lions Academy.” Ze reisde veel voor 
toernooien in Portugal, Letland, Wit-
Rusland en Hongarije. Afgelopen 
zomer speelde ze het EK in Bulgarije. 
Daarnaast was ze in 2022 ‘Rookie of the 
year’ bij damesteam CBV Binnenland in 
Barendrecht. “Dat is een prijs voor de 
nieuwkomer in dat jaar die in positieve 
zin opvalt. In Amerika is die prijs echt 
een big deal.” Ze vervolgt: “Ik voelde 
zelf dat ik weer graag een volgende 
stap wilde gaan zetten en postte een 
highlight-filmpje op Instagram na overleg 
met mijn coaches. 

komende vier jaar daar te zijn.” Opgetogen vervolgt ze: “Ik woon in de stad Lynchburg, 
twee uur rijden vanaf Washington in een huis op de campus met meiden uit mijn 
basketbalteam. Iedereen studeert wat anders.” Basketbal is de gezamenlijke passie. 
“Er ontstaan echte vriendschappen. Het voelt als een familie.” Belangrijk voor Pien die 
enorm gehecht is aan haar eigen familie in Berlicum. “We hebben een hele goeie band. 
Dat maakt het nog moeilijker om naar Amerika te gaan.”

bami I
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‘ROOKIE OF THE 
YEAR IS ECHT EEN 

BIG DEAL’
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bami I 29

De scouts van Liberty stuurden een hele 
positieve reactie en een uitnodiging om 
eens verder te praten.” Pien glimlacht 
als ze eraan terugdenkt.  Ze was niet 
meteen heel uitbundig. “Ik heb eerst 
met mijn ouders, vriend en coaches 
overlegd wat ze ervan vonden. Iedereen 
reageerde enthousiast. In maart ben ik 
met mijn ouders op ‘visit’ geweest. De 
hotelkamer was helemaal versierd én er 
lag een persoonlijke, handgeschreven 
brief. Ik voelde me meteen welkom. Na 
een paar gesprekken wisten we alle drie 
dat het goed zat.” Pien glundert. “Toen 
heb ik meteen het contract voor komend 
jaar getekend.” 

SCHREEUWENDE COACH

“Ik ben gescout voor mijn favoriete plek, 
shooting guard.” Een plek die ze zelf 
niet bewust heeft gekozen. “Dat gebeurt 

’ALS DE COACH SCHREEUWT, MOTIVEERT DAT 
JE HET NOG BETER TE DOEN’

gewoon.” Het is de nummer twee-positie in het veld. Het vraagt wat extra bagage. 
“Je moet snel zijn, maar niet te groot. Er wordt veel vóór mij gespeeld, om ruimte te 
creëren zodat ik kan proberen te scoren.” Met haar lengte van 1 meter 83 hoort ze 
bij de kleinere speelsters. Verder is het belangrijk hoe je als persoon in elkaar zit. 
“Ik ben sociaal en leg gemakkelijk contact met anderen. Praten is bij basketbal heel 
belangrijk. Communicatie en tactiek zijn een groot deel van het spel.” In Amsterdam 
was ze om deze redenen de captain. “Als leider moet je het team bij elkaar houden, 

je teamgenoten stimuleren, het hoofd niet laten hangen als het even minder gaat. 
Tips geven om dingen anders te doen. En vooral dezelfde persoon zijn binnen en 
buiten het veld.” Ze heeft geleerd om goed met kritische feedback om te gaan. “Je 
krijgt eigenlijk nooit een compliment. Eerder het tegendeel. Het is een goed teken als 
de coach tegen je ‘schreeuwt’. Dan ziet hij het in je zitten en dat motiveert om het nóg 
beter te doen. Ik snap dan ook als ik slecht speel.”



Uitnodiging

VANGRINSVENDAKKAPELLEN.NL
Huisbergenweg 1 Rosmalen / (073) 503 37 94 / info@vangrinsvendakkapellen.nl

Wij bestaan

30 jaar!

Al 30 jaar 
jouw specialist 
in dakkapellen!

STUDIO IR

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

NIEUWBOUW . VERBOUW . AANBOUW . INTERIEUR 
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STARTING FIVE

Ze ziet stiekem wel wat op tegen de oversteek naar Amerika. “Ik ben straks de 
jongste en de anderen kennen elkaar al langer. Het wordt weer keihard werken om 
te laten zien wat ik kan. Graag zou ik bij ‘de starting five’ komen, de vijf speelsters die 
een wedstrijd beginnen.” Ze is zich ervan bewust dat dat, zeker in het begin, geen 
vanzelfsprekendheid is. Ook zal ze goed voor zichzelf moeten zorgen qua voeding. 
“Je tekent een contract dat je geen alcohol of drugs gebruikt. Ze kunnen je wegsturen 
als je dat toch doet. Ik heb er geen behoefte aan. In Amsterdam at ik met mijn team 
warme maaltijden. We kregen eten vanuit de topsportkeuken.” In Lynchburg zal ze 
op de campus zelf moeten zorgen voor haar warme maaltijd. “Dat is dus echt goed 
nadenken over wat je eet, want je voeding is heel belangrijk.”

NIET LANGER DAN DRIE DAGEN RUST

Pien is een en al gedrevenheid. “Het is een geweldige sport. Er komt veel tactiek bij 
kijken. En spelen in zo’n hal is écht geweldig.” Ze geniet zichtbaar als ze foto’s laat zien 
waar ze gaat spelen.
Natuurlijk heeft ze ook haar mindere momenten. “Ik heb wel eens moeilijke periodes. 
Dan heb ik even geen zin om continu hard te trainen en er zoveel voor over te hebben. 
Maar dat duurt nooit lang.” Ook vermoeidheid is haar niet vreemd. “Je hebt nooit 

’IK GA PROBEREN BIJ 
DE STARTING FIVE 
TE KOMEN’

 Het gaat hier om een surpriseparty  Het gaat hier om een surpriseparty om het afscheid van Pien te vieren.om het afscheid van Pien te vieren.
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vakantie, behalve als je een paar dagen vrij vraagt. In de zomerperiode speel ik met 
het Nederlands team grote toernooien, zoals dit jaar het EK in Bulgarije. Maar van de 
andere kant: te lang niet sporten, is niet goed. Je merkt  dat je snel achteruitgaat als 
je een paar dagen niks doet. Dat gaat heel hard.” Regelmatig slaapt ze even bij. “Als ik 
geen school heb, slaap ik in de middag even. En als ik thuis in Berlicum ben, lig ik graag 
tot 12 uur in mijn bed. Dan pak ik extra rust.” Lachend: “Maar nooit langer dan drie 
dagen achter elkaar hoor.”
De grootste zorg zijn blessures. “Dan lig je er een hele tijd uit. Het is goed opletten, 
zeker als ik even voor de lol op een pleintje speel waar niemand het echt goed kan. 
In het team weten we precies waar we op moeten letten.” En wat ziek-zijn betreft, 
daarover is Pien duidelijk. “Ik zou me ontzettend stom voelen als ik een training zou 
moeten afzeggen, omdat ik me niet lekker voel.”

SCHEIDENDE BASKETBALWEGEN

Haar droomscenario voor de toekomst? Zonder twijfel antwoordt ze: “Ik wil prof 
worden.” Net zoals haar vriend Romano (18). Hij gaat voor zijn basketbalcarrière 
verder in België. “Samen hopen we ooit weer verder te gaan.” Nu scheiden hun 
basketbalwegen tijdelijk. Het basketbalbloed kruipt immers waar het niet gaan kan. 

Ze hebben het er allebei voor over. “Ik 
zie haar liever in Amerika dan dat ze in 
Nederland blijft hangen”, zegt Romano 
vol trots. En wat is tegenwoordig nog 
afstand? “We kunnen toch ook face-
timen!” Het is duidelijk. De passie 
en bevlogenheid bij beiden liegen 
er niet om. Of, zoals Pien zou willen 
zeggen tegen iedere jongere die ook 
sportambities kent: “Als je je altijd 
honderd procent geeft, kom je er wel!”



CLUBKE

 I bami34

 

om de gezelligheid
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Toen de brandweer in Den Dungen ermee stopte, kwam een deel van de 
brandweermannen naar Berlicum. Met hun vrouwen. Die wilden de andere 

partners beter leren kennen en richtten in 2000 een eigen club op.

De naam was snel gevonden. De Vlèmkes. Wat vrouwelijker dan 
de naam van de club van hun mannen, de Waakvlam. 
 
Het draait bij De Vlèmkes vooral om de gezelligheid. Ze 
ondernemen veel met elkaar. Ze organiseren fietstochten en  
etentjes, gaan naar het theater en wandelen in de meimaand 
naar Den Bosch. Net wat leuk is.
 
In het begin twijfelden hun mannen nog wel. “Is dat nou 
nodig?”, vroegen ze. Maar daar hoor je ze niet meer over. Want 
als je partner bij de vrijwillige brandweer gaat, moet je daar 
achter staan. De brandweer traint één keer in de week, heeft 
scholing en moet soms uitrukken. “Gelukkig zijn er de laatste 

Tekst Ardiënne Verhoeven Foto’s Claartje ten Have en de Vlemkes

jaren geen dodelijke incidenten geweest”, zegt Vlèmke 
Maria. Want dan is het belangrijk dat je er als partner bent. 
Bij de Vlèmkes hebben ze daarom eens een PTSS (Post 
Traumatische Stress Stoornis) workshop gehad. Maria zegt:  
“Als partners zie je vaak als eerste dat er iets dwars zit en 
dan kun je snel actie ondernemen.”
  
Als de mannen met pensioen zijn, mag je als Vlèmke blijven. 
Ze zijn nu met zesentwintig dames van begin twintig tot 
ruim tachtig jaar. “Maar voor hoe lang?” vraagt Maria zich af. 
Het korps kent inmiddels ook drie brandweervrouwen. Het 
eerste mannelijke Vlèmke moet zich nog melden, maar hij is 
van harte welkom. 

HET DRAAIT BIJ  
DE VLÈMKES VOORALom de gezelligheid

UITBEELD
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Al eeuwenlang kronkelt het beekje de Run door Berlicums landschap. Aanvankelijk was het 
een aftakking van de Oude Aa bij Hersend en vond het zijn weg richting het gebied achter het 

Raadhuisplein waar het weer in de Aa kan stromen. Nu volgt het nog steeds die loop, maar 
wordt onderbroken door wegen en bebouwingen. Soms een mooie beek, dan weer een vieze 

sloot. Wordt de Run in zijn voortbestaan bedreigd?

Tekst Annette François Foto’s uit verschillende bronnen

?
TE VERDWIJNEN?

Dan weer een mooie beekDan weer een mooie beek de RunDREIGT

Prachtige, verstilde plekjesPrachtige, verstilde plekjes



de Run
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GESCHIEDENIS

De Run vangt altijd al het overtollige water in de omgeving 
op, maar eens werd de beek zelfs gebruikt voor transport. 
In de buurt van het Raadhuisplein was een haventje. 
Materialen voor de daar gelegen leerlooierij werden over 
water aangevoerd en de bewerkte huiden vonden langs 
dezelfde route hun weg naar buiten. Achter de huidige 
Gouden Leeuw was een laad- en losplaats. De Run was in 
meerdere opzichten van grote betekenis bij de eerste vaste 
bewoning in 650. Na 1880, toen vervoer via verharde wegen 
opgang maakte, raakte het beekje in verval. Het vervuilde, 
slibde dicht en werd soms dumpplaats voor huisvuil en 
afval.

DE RUN NU

Een wandeling langs de Run kent zo zijn obstakels. Soms 
is hij verdwenen om dan even later een eind verder 
op te duiken. De wisselende hoog- en laagwaterstand, 
door een enkele sluis onder controle gehouden, laat de 
onmisbaarheid voor afwatering zien. In Westerbroek 
is het een mooie brede waterpartij waar zwemmende 
moedereenden met het kroost in hun kielzog te zien zijn; 
elders een smalle sloot waar brandnetels en riet het zicht op 
het water ontnemen. Verrassend genoeg mondt hij aan de 

overkant van de weg Beekveld uit in een vijvertje. Dit is een 
van de zogenaamde wielen die vroeger door doorbraken in 
de zandruggen ontstonden.

ZORGEN OM BEHEER

Het waterschap is nu nog verantwoordelijk voor het 
beheer, maar wil de A-status eraf halen en een B-status 
toekennen. Dat betekent dat de verantwoording voor 
onderhoud ligt bij de eigenaren van de grond. Voor de 
wijken is dat de gemeente, maar particuliere stukken vallen 
onder verschillende eigenaren. Het waterschap heeft 
een schouwplicht en zal blijven toezien op het beheer. 
Op sommige plaatsen is er echter behoorlijk achterstallig 
onderhoud. Wanden brokkelen af en dichtslibben van sloot 
en buizen ligt op de loer. Gemeente en eigenaren zullen de 
Run niet zomaar onder hun hoede nemen zonder dat er is 
ingegrepen. En dat kost geld. Is het waterschap bereid niet 
alleen voor minimale functionele oplossingen te kiezen, 
maar ook oog te hebben voor de mooie stukjes natuur? 
Zullen gemeente en eigenaren in de buidel tasten voor goed 
onderhoud? De Run zal water moeten blijven opvangen. 
Heel goed is het zolang dat samen kan gaan met het behoud 
van prachtige, verstilde plekjes waar de tijd heeft stilgestaan. 
Genoeg vragen en zorgen om dit proces fronsend gade te 
slaan.

Soms een vieze sloot

Soms een vieze slootSoms een vieze sloot

Wordt de Run op meerdere plekken zo?Wordt de Run op meerdere plekken zo?



MAAKT HET WERKEN IN 
DE THUISZORG AANTREKKELIJK
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ADVERTORIAL

MAAKT HET WERKEN IN 
DE THUISZORG AANTREKKELIJK

Het contact met mensen 
Het team ‘Laverhof Ondersteuning Thuis’ heeft een nieuw gezicht gekregen voor de inwoners 

van Berlicum en Middelrode. Wijkverpleegkundige Sanne van der Steen is sinds kort 
contactpersoon voor mensen die thuiszorg nodig hebben wanneer ze niet meer 

zo goed voor zichzelf kunnen zorgen.
Tekst Anne Marie van Dinther Foto Leon van Dinther

Samen met collega Veerle van den Berg, in opleiding voor 
verzorgende 3IG, vertelt Sanne wat het werken in de thuiszorg 
zo aantrekkelijk maakt. En beiden zeggen in koor: “Het contact 
met de mensen!” Hoewel beide dames nog vrij jong zijn, kiezen 
zij heel bewust voor het werken met hulpbehoevende mensen 
die nog thuis wonen. “Achter elke voordeur zit een verhaal. Dat 
maakt het werk heel divers en afwisselend.”

Sanne werkt als wijkverpleegkundige en samen met collega’s 
kijkt zij hoe ze de zorgmomenten het beste in kan delen. Tevens 
komt zij bij de cliënten thuis wanneer er verpleegtechnische 
handelingen nodig zijn of bij een palliatieve sedatie wanneer 
mensen in de laatste levensfase zitten. Maar zij gaat ook in 
gesprek met de (toekomstige) cliënt als er vragen zijn rondom 
het inzetten van ondersteuning thuis en ze denkt  mee over 
mogelijkheden om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 
wonen.

Het team van ‘Laverhof Ondersteuning Thuis’ bestaat uit 
veertien mensen, onderverdeeld in wijkverpleegkundigen, 
helpenden, verzorgenden en leerlingen. Ook werkt het  samen 
met diverse behandelaren zoals fysio- en ergotherapeuten of 
met de HOED-praktijk in Berlicum.

Gelukkig kampt het team van Sanne en Veerle niet met 
personeelstekorten. Toch zouden de dames het fijn vinden als 
nieuwe mensen zich aanmelden om hun collega te worden. 
Laverhof doet mee met het Lefgozertraject. Dit is bedoeld voor 
mensen die geen zorgachtergrond hebben maar die, na een 
verkorte opleiding via Laverhof, toch in de zorg kunnen komen 
werken. Zie hiervoor www.werkenbijlaverhof.nl.
Mensen die ondersteuning nodig hebben in Berlicum of 
Middelrode kunnen deze aanvragen via Team Ondersteuning 
Thuis telefoonnummer 0413-298180.
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IMPORT

Tekst Annette François  Foto’s Edith Verhoeven

‘ZE KOZEN VOOR HET DORP
VAN HUN GELIEFDE’

“Laten we wel wezen, Asten is een veel mooiere plaats dan 
Berlicum.” Dat beamen alle drie de vriendinnen. “Het is 
tweemaal zo groot, er zijn meer winkels, meer scholen en het 
heeft een eigen industrie.” Toch kozen ze ervoor zich in het 
dorp van hun geliefde te vestigen.
“Mark zei al meteen: ‘Ik ga hier nooit weg’. Dus moest ik wel 

verhuizen”, vertelt José. De anderen knikken: “De mannen 
wilden niet, het was kiezen of delen.” Ze trouwden jong, begin 
twintig. Mark met José, Geert Rombout met Karin en Bennie 
Jacobs met Jotine.
De laatste bekent uit Geldrop te komen, maar ze was kind aan 
huis bij vriendin Karin in Asten.

In de zomer van 1978 raakte Mark Vissers verliefd op zijn José uit Asten aan het 
Zilverstrand in het Belgische Mol. Die liefde hield stand. Sterker nog: in het kielzog 

van José kwamen ook drie van haar vriendinnen naar Berlicum om daar hun hart te 
verliezen aan Balkumse knullen. Er werd heel wat afgereisd tussen Berlicum en Asten. 
Eentje viel er af, maar veertig jaar later halen op een zomerse avond drie stellen mooie 

herinneringen op. 
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HEIMWEE

Het was toen geen probleem een huis te krijgen, zelfs voor 
jonge stelletjes. En er kwamen ook al snel kindertjes. “Maar wat 
heb ik veel afgehuild in het begin,” vertelt Karin. “Ik was ziek van 
heimwee.” Ze vond veel steun bij Jotine en de hartsvriendinnen 
zetten hun vriendschap voort. Ze gingen met het kroost dikwijls 
zwemmen en zaten vaak bij elkaar. Langzamerhand kregen 
ze ook hun eigen bezigheden. Jotine werkt al dertig jaar bij 
dezelfde familie – ‘als interieurverzorgster’, knipoogt ze - en is 
daar onmisbaar geworden. José doet hetzelfde en Karin werkt 
in de catering bij de gevangenis in Vught. “Ik vind het daar 
gewoon gezellig. Het is er wel erg streng. Telefoon afgeven, 
door poortjes voordat je binnen bent, maar ik voel me er op 
mijn plek. Een paar jaar ontving ik als kapster klanten thuis, 
maar ik vond me meer sociaal werkster. Niks voor mij.” Zij en 
José komen nog graag in Asten, dat wel. “Steeds of ik thuiskom”, 
maar Berlicum en Middelrode bevallen goed.

DE RUIGE JAREN TACHTIG

De mannen leven helemaal op als het begin van de 
liefdesgeschiedenissen ter sprake komen. Hun verhalen zijn 
doorspekt met auto’s – met merk en kleur genoemd – en 
kroegentochten. “Je moet bedenken dat wij toen best veel geld 
hadden. Met zestien jaar gingen we werken, met achttien jaar 
hadden we een auto. En het uitgaansleven was echt anders dan 
nu. Er waren discotheken, veel meer cafés. Vaste prik was op 
zondagmiddag d’n Doofpot in Middelrode en op zondagavond 
Moustache in Berlicum. Woensdag gingen we ook op stap, dat 
was de stierenavond en op vrijdag waren we eveneens in de 

‘‘DE VERGETEN KRIEBELS 
LAAIDEN WEER OP’
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kroeg te vinden. Achter het stuur met drank op was toen heel 
gewoon. We reden de vijftig kilometer op en neer naar Asten 
zonder problemen. In Berlicum kwam op zondag de taxi om 
11 uur voor om de meisjes weg te brengen en wij gingen dan 
nog even door. Al klonk om 1 uur ‘Monday, Monday’ om ons 
aan het werk de volgende dag te herinneren. Iedereen hield er 
toen veel vroeger mee op dan tegenwoordig.”

KLEINE ONDERBREKING

Sjan, de vierde vriendin uit Asten, hield het na een jaartje voor 
gezien. De anderen bleven trouw. Of toch niet?
Bennie: “We waren een keer in Asten, het was ijskoud en 
spekglad. Geert en ik zouden friet gaan halen. We keken elkaar 

buiten aan. ‘Bende gij nog verliefd?’ ‘Nee, eigenlijk niet.’ En we 
gingen ervandoor. We waren jong en zetten ons oude leven 
voort.” Maar wat schetst hun verbazing toen Karin en Jotine 
na drie maanden de Moustache binnenstapten. Een vriendje 
had ze gebracht. De vergeten kriebels laaiden weer op en de 
verkeringen werden voortgezet.

DANSLES

In de sfeer van toen hoorde dansles er ook bij. Voor de 
huwelijksfeesten moesten de jonge bruidegoms deze kunst 
beheersen. Jotine leerde het de hare, maar Mark en Geert 
gingen in Geffen op les. Dat werd geen succes. Een vrouw op 
leeftijd probeerde ze de stijlen bij te brengen. De heren hielden 

´HET UITGAANSLEVEN WAS ECHT ANDERS DAN NU´

IMPORT
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het al snel voor gezien en kregen onverklaarbare hevige dorst. 
Die werd dan gelest aan de aanwezige bar. Vlak voor de grote 
plechtigheid nam een tante Mark apart. “Zo doe je dat. Een 
pasje naar links, twee naar rechts.” Mark: “En sindsdien kan ik 
de wals, foxtrot of wat dan ook aan. Altijd dezelfde pasjes.”

2022

Inmiddels zijn de echtparen meervoudig opa en oma. De 
veertigjarige bruiloften zijn gevierd. Ze zien elkaar minder 
dan vroeger, hebben het druk met verschillende zaken. Hun 
loopbanen hebben een andere wending gekregen. 
Mark switchte van hovenier naar projectleider bij de GGZ van 
een dagbesteding in de tuin. “Dat kwam op mijn pad en het 

bevalt me heel goed.” Geert breidde zijn werkzaamheden als 
timmerman uit en werd een kleine aannemer. Bennie kwam 
eveneens uit de bouw en ging via een schildersbedrijf naar een 
taxi-onderneming. “Dat doe ik nu al dertien jaar.”
Een kleine dynastie met Astens bloed (en een beetje Geldrops) 
is in Berlicum ontstaan. Er loopt een flink aantal kleinkinderen 
rond. De opa’s en oma’s hebben het er druk mee. En dan 
verdwijnt het andere dorp vanzelf naar de achtergrond.

‘OM 1 UUR KLONK 
‘MONDAY, 
MONDAY’

‘WAT HEB IK VEEL 
AFGEHUILD 

IN HET BEGIN’



VANDERDOELEN.NU

HEB JE BEHOEFTE AAN 

ONAFHANKELIJK 

ADVIES?

Wij staan graag voor je klaar 

op het gebied van:

Hypotheken

Risicobeheer

Verzekeringen

Je bent van harte welkom op ons 

kantoor aan de Kerkwijk 7 in Berlicum.

Liever bellen? 073 303 5303

Wij  
je 

De k 
s k

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.

Afscheid nemen zonder enige
                   tijdsdruk …

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

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

Wij beschikken over een horecazaal  
voor een aansluitend samenzijn.

Levatio Uitvaartzorg beheert uitvaartcentrum 
Huîs van Troost

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

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

Omdat liefde niet stopt,                           waar het leven eindigt 
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KARAKTER

Jezelf zijn betekent kracht. Niet iedereen durft het, sommigen krijgen 
er geen ruimte voor. Anderen kunnen niet anders dan zichzelf zijn. Je-
zelf zijn is puur, stoer, geeft rust en vooral liefde. Deze portretten van 

mensen met karakter tonen dat. Zij zien zichzelf echt. 
Wij ook? We doen een poging.

Tekst Nieke Lunenburg-van Broekhoven Foto’s Teis Albers

met een hoofdletter K.
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THEO

‘DE KONING VAN DE ROTS’
Het woord artiest doet hem geen recht, hij is een artist. Creatief, recht door zee en een connaisseur van het leven. Hij 
is een grootse man, de koning van de rots waar men ontzag en waardering voor heeft. Ruwe bolster, blanke pit met 

een zachte kant die alleen zichtbaar is voor zijn dierbaren. 
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HARRY

‘EEN EEUWIGE BOEF’ 
Een man met duidelijke doelen die graag zijn eigen regels maakt. Niemand vertelt hem wat hij moet doen. 

Creatief, stoer, humor, ondeugend en hij volgt altijd zijn eigen pad. 
Een eeuwige boef met een onuitputtelijke vrijheidsdrang.
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NELLEKE

EEN DROMER MET OOG VOOR SCHOONHEID
Zij kan genieten en dromen, van kleine en heel  grote dingen. Ze ziet schoonheid. Met haar onophoudelijke creatieve 

brein maar ook in zichzelf. Nooit zal ze onverzorgd de deur uitgaan. Graag wordt ze gezien, door haar geliefden maar het 
liefst door de hele wereld. Ze is eigengereid, weet wie ze is en is daar trouw aan. Karakter met een hoofdletter K. 
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COR

VAART ZIJN EIGEN KOERS 
Een denker met een hoge intelligentie. Kan veel piekeren over dingen maar zal daarna gerichte keuzes maken. Deze man 

is praktisch en duidelijk. Heeft geen geduld voor onnozelheid of ijdelheid. Ontwikkeling en de wereld in een ander licht 
ontdekken blijven zijn drijfveren. Hij vaart zijn eigen koers en laat zich niet weerhouden.
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Lees de verhalen van medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten op:
www.vivent.nl/verhalen

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

Zo haalt u altijd het beste uit uw dag.  

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

Coördinerend verpleegkundige Marielle en 
psycholoog Marieke werken bij Vivent met 
jonge mensen met dementie. 

Marielle: 
“We kennen onze bewoners, weten wat ze wel 
en niet willen en kunnen daardoor zorg op maat 
leveren. Dat maakt het werk zo leuk. Maar ook de 
familie van de bewoner is bij ons in beeld. Dat 
contact vinden we heel belangrijk. Zij zijn altijd 
welkom en we organiseren speciale partner- en 
familiebijeenkomsten.”

Marieke: 
“Zo bieden we een bewoonster muziektherapie 
aan en maken we nu echt contact. Heel fijn om 
te zien. Als bewoners aangeven dat Kattenbosch 
echt hun thuis is, dan ben ik daar best een beetje 
trots op.”  

“We maken echt contact”
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ADVERTORIAL

De ideale plek om even tot rust te komen. In Koffie-& Theehuis Koekkoek genieten jong
 en oud. Met de garantie dat je weggaat met een extra boost aan energie. 

Nostalgie in een hip jasje. Dát is pas Geluk hebben!
Tekst Lyan de Roos Foto Guido Mutsaars

IS GEGARANDEERD EEN BLIJMAKER!

De eigenaren vertellen enthousiast: “We droomden van een 
eigen koffie- en theehuis met een uniek accent. Een plek 
om blij te zijn.” Die droom werd eind 2020 werkelijkheid. De 
opening werd vanwege corona niet gevierd. Maar voor Wendy 
van den Hanenberg (45) en Marloes Mutsaars (39) voelde het 
als een ultiem geluksmoment. Ze creëerden-geheel naar hun 
eigen wensen een unieke plek in een natuurlijke omgeving 
met uitzicht op het water.  Ideaal om even te onthaasten en te 
genieten van koffie of thee en kleine lunchgerechtjes. Stuk voor 
stuk tongstrelende kleine lekkernijen. “Gemaakt door onszelf 
en kleinschalige bakkers die dezelfde passie delen.” 

DE BESTE HIGH TEA IN DE OMGEVING
“Ons doel is dat mensen hier blij worden. We willen ze iets 
extra’s meegeven.” Dat lukt tot nu toe ontzettend goed. leert 
de ervaring. “We nemen echt tijd voor persoonlijke aandacht.” 

Een gesprek, letterlijk stilstaan. “Even hup hup en weer door zit 
er bij ons niet in.” De trots van Wendy en Marloes? Dat is toch 
echt de drie gangen high tea. Of, zoals een klant ooit liet weten: 
“Dit is de beste high tea in de omgeving.” Reden? Marloes lacht 
bescheiden. “Niets is kant en klaar, alles wordt zelf gemaakt. En 
dus gruwelijk lekker.” 

JE VINDT ER ECHTE BLIJMAKERS
In het pand zit ook een kleine winkel, waar ze van hun eigen 
merk Gluk, koffie en thee verkopen. Met daarnaast de nodige 
unieke cadeau-artikelen. “Echte blijmakers, voor wie op zoek 
is naar nét even wat anders.” Marloes en Wendy genieten. 
Het echte geluk is te vinden in een klein hoekje. Iedere dag 
opnieuw een warm welkom. Woensdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Een onthaastmoment 
bij Koekkoek
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D’N DIEJE VAN D’N DIEJE
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Vanaf zijn veranda kijkt Dennis (37) Doedee uit over de tuin die in de verte over lijkt te 
gaan in het landschap erachter. Zijn diepliggende ogen verbergen op het eerste gezicht de 
tevredenheid en het kleine geluk die erin fonkelen. Zijn vader Gerrie (61) zit naast hem. Zijn 

blik is dezelfde. Een schril contrast met het gezicht van Mats (8); dat spreekt boekdelen. 
Tekst Jochen Schoofs Foto’s Anouk Dalessi 

De jongen rent rond in zijn Spidermanpak. “Mats is altijd vrolijk”, vertelt opa Gerrie. Vader Dennis beaamt 
het. “Een manneke met een hart van goud”, gaat hij verder. “Hij is heel open. Meer dan Dennis.” Ondertussen 

buigt Mats zijn middelvinger en ringvinger, strekt zijn armen en probeert spinnendraden uit zijn handen te 
schieten. “Dennis en ik hebben dezelfde donkere blik.” Opa en vader kijken elkaar aan. “Maar we zijn niet 

donker, hoor!” haast Gerrie zich te zeggen.

 
VANDAAN KOMT,

WEET NIEMAND ZEKER
D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

Waar d’n Blauwe
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TE JONG VOOR DE POLITIEACADEMIE

Dennis en zijn vader delen niet alleen hun 
oogopslag maar hebben ook dezelfde ambities. 
Aanvankelijk wil Dennis politieagent worden. Net 
als zijn vader. Maar hij is pas zestien als hij klaar 
is met de MAVO en voor de politieacademie 
moet je zeventien zijn. Een tussenjaar waarbij 
je alvast allerlei theorie leert, ziet Dennis niet 
zitten. Dan gaat hij liever werken. 

“Ik ben niet zo van het studeren”, zegt hij. Mats 
lijkt wat dat betreft op zijn vader. “Ik vind alleen 
de gymles leuk”, zegt ‘ie.

Om het jaar door te komen, gaat Dennis werken 
als stukadoor. Een paar jaar later begint hij 
voor zichzelf. “Samen met een achterneef 
als compagnon”, vertelt Dennis. Hun eerste 
klus is via een grote aannemer. Een groot 
nieuwbouwproject dat behangklaar opgeleverd 
moet worden. Hele dagen maken ze de uit 
gestapelde blokken opgebouwde muren glad. 
“Blokken knokken”, vertelt Dennis. Hij vindt 
het niets. Nu werkt hij alleen nog voor kleine 
aannemers en particulieren. 

“Ik vind het het mooist om van niets iets 
te maken”, legt Dennis uit. “Het stuken van 
gemetselde muren. Of bij verbouwingen alles 
weer strak maken. Dan heb ik tenminste eer 
van mijn werk.”

Mensen zijn altijd blij als Dennis klaar is. Het lijkt 
veel groter, zeggen ze dan. Hij lacht: “Maar het is 
kleiner geworden!”

‘BLOKKEN KNOKKEN’  
VINDT DENNIS  
MAAR NIETS



MAAK JOU LOOK COMPLEET
Is het jullie ook ineens opgevallen? Zit er nou een nieuwe 
winkel aan de kerkwijk? Maar nee, nieuw zijn wij niet. 
Lokz bestaat namelijk al bijna 7 jaar. Door de overkapping 
vielen wij niet zo op, maar daar is verandering in gekomen 
door onze nieuwe aanbouw. Nu hebben wij de bouuque 
met kleding en accessoires groter kunnen maken. En wat 
zijn wij blij met deze verandering! Maar Lokz is meer dan 
eeneen bouuque, wij zijn ook een kapsalon waar wij niet 
alleen uw haar, maar ook uw nagels en wenkbrauwen ver-
zorgen. Een totaalconcept met alles onder 1 dak. Kom jij 

ook snel onze nieuwe Lokz make-over bewonderen? 
Wij verkopen merken als: Ydence, Spooq the label, By-

Nouck, Cocobalu, Nowadays, Anerkjendt en Woodbird.  
Volg ons op onze socials! 

Maak een afspraak
www.lokz.nl

KERKWIJK 9
5258KA BERLICUM
073 6896791

BEZOEK ONZE SHOWROOM
Kerkwijk 87A Berlicum
T 073 785 5591
E mariosvloeren@outlook.com

www.mariosvloeren.nl

     MUREN BIEDEN RUIMTE VOOR IDEEËN, KLEUR EN WARMTE

ONS BEHANG
MAAKT VAN JOUW HUIS

EEN THUIS!

PVC VLOEREN.TAPIJT.MARMOLEUM.TRAPBEKLEDING.RAAMDECORATIE.BEHANG
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GEEN RAAPBORD OF POLITIE-UNIFORM VOOR MATS

Mats heeft een andere carrière voor ogen. Wat hem betreft 
wordt hij geen stukadoor. En hoewel hij graag luistert naar 
de verhalen van zijn opa, ziet hij een politie-uniform evenmin 
zitten. “Als we samen de hond uitlaten, wil Mats wel eens 
over mijn werk praten”, vertelt opa Gerrie. “‘Hoeveel boeven 
heb je gevangen, opa?’, vraagt hij dan.” 

Gerrie houdt zich het liefst op de vlakte over zijn werk. Ook 
tegen zijn kleinzoon vertelt hij geen grote verhalen: “Dan zeg 
ik dat ik die dag geen boeven heb gevangen, dat ik binnen 
rapporten heb zitten typen.”

Gerrie maakte op zijn zeventiende de keuze voor de zekerheid 
van de overheid. Het leger was een van de opties; het werd de 
politie. “Als het niet was gelukt was, had je me trouwens ook 
op de bouw teruggezien”, zegt Gerrie. “Net als Dennis en mijn 
vader. Die was timmerman.” Hoewel hij zijn zoon aanvankelijk 
graag in zijn voetsporen had zien treden, is hij er achteraf wel 
blij mee dat die een andere kant op is gegaan. 

“Begrijp me niet verkeerd”, zegt hij. “Het is een hartstikke mooie 
organisatie. Ik werk er niet voor niets al 43 jaar.” Hij is wijkagent 
geweest, zat bij de ME en was diensthondengeleider. Nu is hij 
rechercheur. “De maatschappij is verhard”, verklaart hij . “Het werk 
is anders dan vroeger.” 

Voor Mats is het duidelijk: hij wil voetballer worden. “Of Spiderman”, 
zegt hij. “En dan tegen de muren opklimmen.” De achtjarige lacht 
erbij. Natuurlijk weet hij dat dat in het echt niet kan.

Zijn opa en vader hebben een belangrijke tip voor hem. “Als je 
voetballer wilt worden, moet je vooral veel oefenen”, spreken de 
mannen met één mond. “En goed luisteren naar de trainer”, gaat 
Gerrie verder en knikt naar zijn zoon Dennis. Naast dat Dennis zelf 
nog voetbalt, traint hij ook het team van zijn zoon. 

“Ik luister goed hoor”, zegt Mats ondanks dat niemand het 
tegendeel beweert. Zijn vader knikt. “Behalve een keer in de 
wedstrijd”, biecht de jongen op. Zijn vader kijkt hem vragend aan. 
“Toen zei jij iets maar deed ik iets anders”, legt de jongen uit. 
Dennis haalt zijn schouders op: “Als jij denkt dat iets beter is, dan 
moet je dat doen.” 

‘HOEVEEL BOEVEN HEB JE  
VANDAAG GEVANGEN, OPA?’

‘ALS JIJ DENKT DAT IETS BETER 
IS, DAN MOET JE DAT DOEN’



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

CEMENTDEKVLOEREN & 
AANVULLEN ZWEMBADEN
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GERRIE VAN PIET D’N BLAUWE

Mats staat meestal in de verdediging. Dat vindt hij ook het leukst, 
zegt hij. “Mats heeft een hard schot”, zegt zijn opa trots. “Ik heb een 
keer een vrije trap keihard in de kruising geschoten!” neemt Mats 
het woord over om meteen daarna in de tuin te verdwijnen. Over 
zijn eigen voetbalkwaliteiten is Gerrie veel bescheidener: “Maar mijn 
vader was een zeer verdienstelijk voetballer, kan ik wel zeggen.” 

Piet, d’n Blauwe, Doedee speelde jarenlang in het eerste van BMC. 
Gerrie heeft dezelfde bijnaam. Hij werd Gerrie van Piet d’n Blauwe 
genoemd. Ze danken hun bijnaam aan de opa van Gerrie, Grad 
Doedee. Waar de bijnaam vandaan komt, weten ze niet zeker. Er zijn 
meerdere verklaringen voor de oorsprong van de bijnaam. “Niemand 
weet zeker welke versie klopt”, vertelt Gerrie. “Ik heb het gisteren nog 
aan mijn tante gevraagd maar die wist het ook niet precies.”
In de jaren ’20 van de vorige eeuw werkte Grad Doedee 
als Balkumse jongen aan aan de verbreding van de Zuid-
Willemsvaart. “Hij droeg altijd een blauwe overall als hij aan het 
graven was”, vertelt Gerrie. “Een van de opzichters wist zijn naam 
niet en riep dus maar: ‘Hé blauwe!’

MATS HEEFT EEN HARD SCHOT

Het andere verhaal vindt Gerrie leuker. Daarvoor moeten 
we een eindje verder in de tijd. Grad werkt dan als 
vrachtwagenchauffeur voor Godschalkx en bezorgt het bier 
bij de cafés. Gerrie benadrukt dat zijn opa nooit dronken was. 
“Maar hij kreeg waarschijnlijk wel geregeld van de kasteleins 
een pilsje aangeboden. Het zou dus kunnen dat hij daarom d’n 
Blauwe werd genoemd.” 

De bijnaam gaat van Grad over op zijn zoon Piet die de naam 
op zijn beurt weer doorgeeft aan Gerrie. Daar stopt het. 
Dennis heeft een andere bijnaam. “Mij noemen ze soms de 
grote mandarijn”, lacht hij. Naar zijn werk kreeg Dennis van 
zijn moeder vaak een sinaasappel mee. Op een dag sneed 
hij zo’n sinaasappel doormidden en stopte een helft in zijn 
mond. Dennis doet zijn mond wagenwijd open en stopt er een 
denkbeeldige halve sinaasappel in: “Daar maakte ik een foto 
van. Sindsdien word ik de grote mandarijn genoemd.”
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D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

Gerrie (19) op voetsurveillance werkzaam bij Gemeentepolitie 
Den Haag

mei 1980

Piet d’ n Bloawe  verlaat teleurgesteld het 
veld, tegen OJC uit Rosmalen

Seizoen 1952/1953

Dennis als trotse vader  
met Zoon Mats

2004

Mats (2) helpt Dennis ‘op karwei’ met lossen

najaar 2006
 I bami60

Gerrie met zijn tweede zoon Dennis

Feb.1985

Familie Doedee



D’N DIEJE VAN D’N DIEJE

Familie Doedee
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BMC met Piet d’n Bloawe, voorovergebogen staand uiterst links

1954

Dennis midden (adidas) samen met zijn oudste en jongste broer. 
(Joakim en Stef(ke).

voorjaar 1995

Dennis (rechts) met Gerrie, zijn moeder Janet 
en zijn beide broers. Oostenrijk.

Zomer 1991

bami I 61

Het Godschalx-bier dat door Grad d’n Bloawe, 
jarenlang namens de brouwerij werd  
bezorgd in cafe’s in de omstreken.

D´n oudste van d´n oudste!!
Grad ,Piet en Gerrie d’n Bloauwe met eerste achter/klein/kind: Joakim

1983



VANOSCH-METSELWERKEN.NL

Milrooijseweg 87 Berlicum | 06-53844667 | info@vanosch-metselwerken.nl

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE

VOEGWERK
STEENSTRIPS
STEIGERWERK



bami I 63

MIJN NAAM IS

HANS VAN DER STEEN
De roots liggen oorspronkelijk in Middelrode, hun vaders waren broers. Drie rasechte neven met exact 
dezelfde naam. Hans (61), Hans (51, midden) en Hans (57) van der Steen: “Een bijzondere naam is het niet.” 
Maar soms is het wel hilarisch. Ze lachen hartelijk: “Regelmatig gaan rekeningen van onze bedrijven naar de 
verkeerde Hans.”  De andere overeenkomst? Het ondernemersbloed! Dat is wel duidelijk. Hans (ruitjesblou-
se) en zoals hij lachend zelf zegt: ‘de enige echte’) geniet inmiddels van méér vrije tijd. Op 14 april nam hij als 
directeur afscheid van het familiebedrijf Gebroeders Van der Steen. Hans van 57 is nog steeds actief werkend 
binnen het bedrijf. Daarnaast zit hij niet stil als secretaris van de biljartclub. “Daar waar iets georganiseerd 
moet worden, ben ik er.” En de jongste van de drie? “Wat zij compleet ondergronds doen, doe ik boven de 
grond als schilder en stukadoor.” Aan ondernemerszin geen gebrek. Dat siert de échte Hans van der Steen.

Tekst Lyan de Roos Foto Stan de Haas

MIJN NAAM IS
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boven verwachting goedHET KLIKTE

Niet niks als je bejaard bent, toch 
twijfelden Marian (82) en Jan Roelofs (84) 
geen moment toen hun zoon Bas belde 
met de vraag of ze de Oekraïense moeder 
Anastasiia Martynenko en dochter Yasemin 
konden opvangen. Binnen twee dagen 
was met de hulp van velen uit het dorp 
en nabije omgeving een gedeelte van hun 
woning gereed gemaakt.

Marian: “Het was hartverwarmend hoe snel meubels, gordijnen, 
keukenblad, kookplaat, badkamer, bedden, fietsen en kleren 
geregeld waren. Zelfs de loodgieter kwam op zaterdag water 
aansluiten. Zo ontstond een eigen plek in ons huis met 
voldoende privacy voor ons allemaal.” Anastasiia en Yasemin 
zijn inmiddels doorgereisd naar Ierland waar ze zich definitief 
hebben gevestigd. We kijken met Marian en Jan terug op deze 
boeiende periode.

HET LEVEN IN BERLICUM

Half maart stappen moeder (35)) en dochter (9) na een 
vermoeiende en spannende reis het huis aan de Berlingenweg 
4 binnen. Hun reispartners, moeder Kateryna en dochter 
Myro, vinden gastvrij onderdak bij de familie Van Heijst-Van 
Doremalen in Berlicum. “Het raakte ons toen we hen voor het 
eerst ontmoetten. Voor het oorlogsgeweld uit gevlucht om hun 

dochters in veiligheid te brengen. De eerste dagen was het 
wennen voor ons allemaal. We hebben heel veel steun gehad 
van Hanneke van Heijst in regelzaken met de gemeente, zoals 
inschrijven en uitschrijven, maar ook in het vinden van een plek 
op de basisschool”, vertelt Marian.
Vrijwel direct pakt Anastasiia online vanuit huis de 
draad weer op met haar werk voor een internationale 
duurzaamheidsorganisatie. Yasemin volgt nog een paar 
weken online les in Oekraïne totdat ze de overstap maakt 
naar basisschool Kleine Beer, waar meer Oekraïense kinderen 
liefdevol worden opgevangen. Ze is er door juf Katja fantastisch 
begeleid. Ook worden er snel een dansschool en pianoleraar 
gevonden. De moeders gaan op Nederlandse les in Den 
Durpsherd. Leren fietsen bleek een grotere uitdaging. Hoe 
leer je een jong meisje fietsen dat nog niet weet wat ‘remmen, 
remmen’ betekent en vervolgens in de heg belandt? Het is de 
enige keer dat Jan bleek om de neus met een huilend meisje 
thuiskwam. Al gauw konden moeder en dochter op de fiets 
echter de hele omgeving verkennen.

KLIK

Jan en Marian hebben het zoals ze zelf zeggen enorm getroffen. 
“Het klikte boven verwachting goed, we konden met elkaar 
praten over van alles en nog wat. Zo leer je zelf ook veel over 
een ander land en een andere cultuur. Anastasiia is een 
intelligente, ondernemende vrouw die gewend was veel te 
reizen en congressen te bezoeken. Yasemin is een ontzettend 
lief kind dat razendsnel de taal heeft geleerd en nu goed 
Nederlands spreekt. Ons hondje Biddy is vanaf de eerste tot de 
laatste dag van grote steun voor Yasemin geweest. Het 

Tekst Hedvig Niehoff  Foto Jan Roelofs 
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heeft geen moment vervelend gevoeld. Natuurlijk kwam de 
oorlog in Oekraïne ook onze huiskamer binnen. De eerste keer 
dat ze bij ons de maandelijkse sirenes hoorden was de schrik 
groot.” De beide families leefden fijn samen met toch ieder hun 
eigen leven. Af en toe aten ze gezamenlijk of werd Yasemin van 
school opgevangen als Anastasiia wat later thuiskwam van haar 
werk.

AFSCHEID

In de zomer besluit Anastasiia te verhuizen naar Ierland 
waar ze zich samen met Yasemin bij haar nieuwe partner 
voegt. “We hebben begin augustus een prachtig afscheid in 
onze tuin georganiseerd met zoveel mogelijk mensen die 
ons geholpen hebben. We mochten zelfs aanwezig zijn bij 
het bijzondere afscheid van Yasemin op school. Haar beste 
vriendin Sophie heeft voorgelezen uit het vriendenboek dat 
speciaal voor Yasemin is gemaakt. Allemaal zo lief en hartelijk.” 
Twee mooie houten doosjes, door Jan met de hand gemaakt 
en door Marian voorzien van wilde bloemenzaadjes, vormen 
als afscheidscadeau voor moeder en dochter een blijvende 
herinnering aan de tijd en het huis in Berlicum. Op het raam bij 
de tuin hangen de tekeningen van Yasemin als aandenken voor 
het gastgezin.
Na een laatste lunch in het dorp kwam het onvermijdelijke 
vertrek naar Ierland. “Het voelde een beetje zoals toen onze 
dochter het huis uitging.” Marian en Jan moesten daarna 
wennen aan de stilte in huis en het ontbreken van de 
pannenkoekengeur bij het ontbijt. De eerste weken zijn ze nog 
druk geweest met het terugbrengen van alle geleende spullen. 
Of ze hun huis weer zullen openstellen voor vluchtelingen 
of statushouders? “Dat weten we nog niet. We hebben geluk 
gehad dat het zo goed klikte. We kijken er met tevredenheid 
op terug en hebben een hele fijne band opgebouwd. Het is 
hartverwarmend om te zien op hoeveel meer plekken in het 
dorp vluchtelingen worden opgevangen en hoeveel mensen de 
schouders eronder zetten.”

TERUGBLIK VAN ANASTASIIA

Op de dag dat de vliegtuigen overvlogen en het vliegveld 
in Kiev werd gebombardeerd, verlieten Anastasiia en 
dochter Yasemin in allerijl de stad.. Eerst vluchtten ze 
naar Slowakije. Toen duidelijk werd dat de oorlog niet 
zou stoppen, reisden ze door naar Nederland. “Via Bas 
Roelofs, bij wie ik online een cursus volgde, zijn we bij zijn 
ouders Marian en Jan Roelofs in Berlicum terechtgekomen. 
We voelen ons bevoorrecht dat we zo’n fijne tijd bij hen 
hebben gehad. Ze waren voor ons bijna een opa en oma. 
We deelden de interesses voor muziek en het zorgen 
voor de natuur.” Anastasiia was in Oekraïne hoofd van de 
Zero Waste Alliance en kon haar werk in Nederland online 
voortzetten. Ook regelde ze een functie bij O-Waste in 
Amsterdam. “Nederland is zeer vooruitstrevend waar het 
gaat om duurzaamheid en milieubescherming. Ik voelde 
me meteen thuis. Het onderwijs is in Nederland erg goed, 
wat fijn was voor Yasemin. We vonden het fantastisch om 
te leren fietsen. Je blijft fit en je kunt je hier veilig in het 
verkeer bewegen. We zijn dol geworden op patat en de jam 
van Marian, al konden gesmeerde boterhammen ons niet 
zo bekoren. We zijn Marian en Jan, en allen die ons hebben 
geholpen enorm dankbaar en zullen hen nooit vergeten!”

Ze waren voor ons bijna 
een opa en oma
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keurING
onderhoud

storingen
schade

apk

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

www.smuldersautoservice.nl

Voor alle voertuigen incl. campers!
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PLEINKLETS

Voor de opvang van Oekraïners werkt de gemeente Sint-Michielsgestel samen 
met de gemeente Boxtel, geholpen door vele vrijwilligers van bijvoorbeeld 

BINT. Inmiddels is er voor 280 Oekraïners plaats op diverse locaties, zoals bij 
Kentalis of bij gastgezinnen. Hoog tijd om eens aan onze dorpsgenoten te 

vragen wat zij vinden van de opvang in Berlicum en Middelrode.

‘WAT VINDT U VAN DE OPVANG
van Oekraiense vluchtelingen

 IN ONZE DORPEN?’

Tekst Hedvig Niehoff  Foto’s Claartje ten Have



Balkumse Beren Marco & Janet de Bruijn zijn sinds 1 juli
de trotste eigenaren van de Bossche Zuivelhoeve winkel.

Zuivelhoeve is de kaas-, noten- en delicatessenspecialist in het centrum van ’s-
Hertogenbosch.

Als gastvrije Brabanders zorgen Marco & Janet voor een persoonlijke benadering en een
gezellige sfeer in hun winkel.

Naast een uitgebreid assortiment Hollandse en buitenlandse kazen, vers gebrande noten,
olijven, tapenades en huisgemaakte salades, kunt u ook terecht voor heerlijke
chocolades, speciaal bieren, wijnen en geheel naar wens samengestelde
cadeaupakketten en relatiegeschenken. Ook uw kaas-en borrelplank verzorgen zij met
liefde en plezier!

den bosch
Kolperstraat 16

Centrum 's-Hertogenbosch
073-2001032

info@denbosch.zuivelhoeve.nl

zuivelhoeve.nl

Bestellingen worden gratis geleverd in Berlicum en Middelrode
ook voor sfeervolle 

kerstpakketten
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PETER PAUL GRAS (57)

“Ik weet niet of er hier vluchtelingen zijn. De gemeente heeft in 
mijn ogen niet veel aan de beeldvorming gedaan. Meestal houden 
ze wel info-avonden of rondetafelgesprekken, maar nu heb ik daar 
niks van gehoord of gezien. Als je begrip wilt, betrek mensen erbij 
en vertel hen als er iets nieuws te melden valt. Wij hebben zelf 
op Vinkeloord heel lang een caravan tegenover ons gehad waar 
regelmatig vluchtelingen in werden opgevangen. Wij hebben toen 
veel contact gehad met deze mensen uit uiteenlopende landen 
en culturen. Dat was interessant en leerzaam. Dus gemeente, 
zorg dat mensen met elkaar in contact komen en speel zelf de 
verbindende rol. En laten we allemaal onze geest open houden en 
onze blik verbreden.”

Gemeente: zorg dat mensen met
elkaar in contact komen

DANIELLE WEIJTS (48) EN MEIKE VAN BREMEN (13) 

Danielle: “Ik heb geen idee of er in onze dorpen vluchtelingen 
worden opgevangen. Ik zie regelmatig op Facebook bij ‘Geef-
vraag-leen’ een oproep voor spulletjes langskomen, maar waar 
ze wonen? Ik had er wel iets meer over willen horen, want het is 
toch verschrikkelijk wat zij meemaken. Wij kunnen er ons niks bij 
voorstellen dat daar de bommen vallen. Je wilt dat mensen veilig 
zijn en goed terechtkomen in ons land.” Meike: “Bij mij op school 
in Schijndel zitten vier Oekraïense kinderen, maar contact heb ik 
er niet mee. We kunnen hier best meer opvang regelen en ervoor 
zorgen dat alle kinderen naar school blijven gaan en even uit de 
ellende zijn. Laten we vooral ook spullen blijven geven als er weer 
een oproep via Facebook komt.”

JAAP POSTMA (65) 

“Ik heb niet direct een beeld bij hoe Oekraïense vluchtelingen 
worden opgevangen, moet ik eerlijk zeggen. In het dorp zien we 
hen nauwelijks en horen we niks. Daar zou best meer aandacht 
aan besteed mogen worden. Als we meer mensen gaan 
opvangen, dan liever in publieke gebouwen dan bij de mensen 
thuis. De impact is te groot en je privacy wordt wel beperkt. Maar 
meer mensen opvangen in onze dorpen lijkt me prima. Zelf zou 
ik kunnen helpen met allerlei logistieke zaken. Er zijn ook mensen 
nodig om de vluchtelingen de weg te helpen vinden naar school, 
dokter, apotheek. We zouden eigenlijk een soort ‘reisgids Berlicum 
en Middelrode’ moeten maken. Dan nemen we daarin ook 
Seldensate en de mooie natuur van het Aa-dal en Wamberg mee. 
Ik geloof sterk dat kennismaken met sportverenigingen en samen 
sporten ons allemaal een stapje verder gaat helpen. Als ik via de 
hockeyclub wat kan betekenen, doe ik het graag.”

Meer mensen opvangen in 
onze dorpen lijkt me prima
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Locatie:      @eetcafedeprins Burg. Godschalxsplein Berlicum

gratis entree

Prins

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

Vieren wat
je vieren kan!
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Save the Date
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AL MEER DAN 30 JAAR UW SPECIALIST VOOR SLEUTELS EN SLOTEN!

WWW.RIJKSENBEVEILIGING.NL

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

073-521 51 95

GEEN 
WAAKHOND!?

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

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

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

BEL DIRECT

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

Vier het Verschil 

Dan wilt u vast weten 
wat uw woning waard is.

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

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

huidige markt waard is. 

Viermakelaars | Rosmalen 

T 073 – 522 44 44   E rosmalen@viermakelaars.nl   

SCORE
FUNDA 9,5
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JEANNE VAN BEEKVELD (65) 

“Ik weet niet meer van de opvang van vluchtelingen dan ik via onze 
fietsvereniging ‘Vlug Terug’ heb meegekregen. Wij waren door BINT 
Sport gevraagd om vluchtelingen te leren fietsen op racefietsen 
en mountainbikes. Wij hebben toen geadviseerd om eerst bij 
de basis te beginnen en hen via de fietslessen op school samen 
met de kinderen te leren fietsen. Dan start je tegelijkertijd met de 
integratie in de eigen leefomgeving en snijdt het mes aan twee 
kanten. Daar hebben we niets meer op gehoord en dat is jammer. 
Ik weet niet hoe de gemeente de opvang van de vluchtelingen 
aanpakt en regelt, dus ik kan er eigenlijk niks van vinden. Voor 
mijn gevoel staat de gemeente op afstand, is ze groot en traag en 
werkt ze versnipperd. Toen ik eens een fixi-melding (= schade of 
overlast) deed, kreeg ik alleen een bevestiging van de melding en 
daarna heb ik niks meer gehoord. De binding van de gemeente 
Sint-Michielsgestel met Berlicum kan wel beter.”

Voor mijn gevoel staat 
de gemeente op afstand

MARTIJN VELDT (32) 

“Hebben we dan vluchtelingen in Berlicum en Middelrode? 
Ik heb ze nog niet gezien hier op het plein. Ikzelf werk op 
Luchtmachtbasis Volkel bij Defensie en daar is volop aandacht 
voor de situatie in Oekraïne. Naar verwachting zal de druk om 
vluchtelingen op te vangen voorlopig nog wel blijven.
Deze mensen zijn van huis en haard verdreven en het is mooi 
als we hen vervangende huisvesting en een veilige haven 
kunnen bieden. Het beschikbaar stellen van onderdak alleen is 
niet genoeg. Er moet ook voldoende begeleiding daaromheen 

geregeld worden. Aan een voorspelling over de ontwikkelingen in 
Oekraïne wil Martijn zich niet wagen.

Het beschikbaar stellen van 
onderdak alleen is niet genoeg

FABIAN VAN HAANDEL (26)

“Ik heb er helemaal niks van meegekregen. Doen we iets aan 
opvang van Oekraïense vluchtelingen hier in Middelrode? Van de 
gemeente heb ik geen informatie gekregen en zelf haal ik al mijn 
informatie van websites zoals ‘In de Buurt’. Ik ben chauffeur op de 
vuilniswagen en rijd vooral in andere gemeentes. Daar zie ik wel 
Oekraïense vluchtelingen. Sommigen beginnen ons te kennen 
en zwaaien naar ons. Ook zie je huizen waar een Oekraïense vlag 
hangt en daar zullen ze dan ook wel opgevangen worden, denk ik. 
Het is de taak van de overheid om de stroom vluchtelingen goed 
te reguleren. De gemeente moet daarbij duidelijk communiceren. 
Als er in onze gemeente iets speelt, is het fijn als de gemeente 
zich laat horen en zien. Leg uit wat je doet. Alle problemen die de 
opvang van vluchtelingen met zich meebrengt, hebben we met zijn 
allen te dragen.”
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Podotherapie Schuts Postbus 66 - 5473 ZH Heeswijk-Dinther
www.podotherapieschuts.nl - info@podotherapieschuts.nl - 0413-310237
Locaties:  Heeswijk-Dinther, Berlicum, Vinkel, Rosmalen/Groote Wielen

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Knieklachten?
Heeft u ook zo’n last van uw knie tijdens of na het lopen?

Mogelijk kunnen wij het herstel bevorderen door middel
van een advies of op maat gemaakte inlay.

Problemen met
lopen en bewegen? 

Laat ons meedenken 
voor een mogelijke 

oplossing.

een stap verder zet ten

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

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

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.

Openingstijden

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 
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probeert te maken Je zult maar je huis en soms je ouders hebben 
moeten achterlaten. Veel Oekraïners dachten aanvankelijk het is 
maar voor eventjes, maar dat duurt nu best wel wat langer dan 
verwacht. Ga je nu je toekomst hier opbouwen?”

SABINE VAN DER BRAAK (36)

“Ik wil graag politiek correct antwoorden, maar een beetje 
lastig vind ik het wel. Natuurlijk moeten we mensen in nood 
opvangen. En wat daar in Oekraïne gebeurt is echt verschrikkelijk. 
Tegelijkertijd heb ik zorgen om onze jeugd en ouderen die veel 
moeite hebben om een passende woning te vinden. Jongeren 
hebben veelal geen geld om een woning te kopen en willen 
graag huren. Het is erg lastig om hier een huurwoning te vinden. 
Daarom denk ik dat je vluchtelingen beter kan opvangen in grotere 
gebouwen. Zelf heb ik met 3 kleine kinderen ook geen ruimte over 
om daarnaast nog vluchtelingen in huis te nemen. Het probleem 
blijft maar groeien en daarnaast hebben we in Nederland ook nog 
een heleboel andere problemen. Ik weet de oplossing ook niet, 
maar het zou fijn zijn als de hulp gaat naar voor wie het bedoeld 
is. De problemen moeten we samen oplossen. Laat mensen 
meedenken. Burgers, politiek en alle lagen van de samenleving. 
We zijn tenslotte een samen-leving.”

DIAN VERSTEDEN (50) EN MAYKE VAN GAAL (42) 

“We weten dat er Syrische vluchtelingen in Middelrode wonen, 
maar niet of er ook Oekraïense vluchtelingen zijn. De Syriërs zijn 
destijds door veel mensen geholpen bij het inrichten van hun huis. 
Daar zag je meteen de gemeenschapszin van ons dorp. Direct na 
de uitbraak van de oorlog in Oekraïne zijn we door de gemeente 
benaderd of we vluchtelingen zouden kunnen opvangen in de 
Moerkoal. Dat kon, maar we hebben er niks meer over gehoord. 
We volgen het landelijke nieuws, maar via de gemeente weten 
we niet wat er op dit vlak speelt. Jammer dat we er zo weinig over 
horen. Voorlopig lijkt er geen einde aan de oorlog te komen en 
is het onduidelijk hoe lang de vluchtelingen blijven. En ze blijven 
komen. Terugsturen kan niet. Voor hen is dat ook vreselijk, ze 
hebben zoveel meegemaakt. Het is belangrijk dat er zowel zorg als 
huisvesting is. Maar het is ook een beetje dubbel dat zij voorrang 
krijgen. Er is zoveel jeugd die niet aan een huis kan komen of niet 
kan gaan samenwonen.”

JOSÉ VAN DOREMALEN (57) 

“Ik heb er vanuit de gemeente eigenlijk niks over gehoord of 
gelezen over hoe dat in ons dorp is georganiseerd. Zelf werk 
ik in Den Bosch als onderwijsmakelaar met statushouders 
en ondersteun nieuwkomers als ze naar het onderwijs gaan. 
Oekraïners komen we daarbij nog niet tegen, maar zij hebben 
dan ook geen nieuwkomerstatus. We zien natuurlijk wel veel 
Oekraïense kinderen in de internationale schakelklassen 
zitten. Vanuit mijn werk ben ik ook geïnteresseerd in wat we in 
Middelrode zouden kunnen doen. Mijn ervaring is dat je niet 
alleen aan het begin aandacht moet hebben voor het leed van een 
vluchteling die er hier met een opgewekte glimlach het beste van 
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Voor al uw oog en hoorzorg
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TEST UW GEHOOR!
Scan de QR-code om 

direct naar de 
proefhoortest te gaan.

Audiciens
U wordt geholpen door een gediplomeerd vakaudicien; Arianne van 
Houtum of Nanda van Dinther. Wij hebben het kwaliteitslabel “StAr”, 

Stichting Audicien register. 
Wij streven ernaar dat u altijd wordt geholpen door dezelfde audicien. 

Zo leren wij u en uw hoorvraag beter kennen, zodat we u optimaal 
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HET ATELIER

KLEURRIJK IS ZE ZEKER, ZOWEL IN HAAR 

VERSCHIJNING ALS IN HAAR WERK. 

LIESBETH KOCKEN (49) MAAKT GLASKUNST. 

ZE NOEMT ZICHZELF LIEVER EEN VAKVROUW 

DAN EEN KUNSTENAAR, MAAR TOCH DURFT 

ZE ONDERTUSSEN HAAR CREATIEVE BREIN 

ZIJN GANG TE LATEN GAAN OM TE KOMEN 

TOT WERKSTUKKEN DIE DE AANDACHT 

TREKKEN. 

Tekst Anne Marie van Dinther

 Foto Andrea Tibosch

Hoewel ze zichzelf pas sinds 2016 
gediplomeerd glazenier noemt, is ze 
toch al zo’n slordige vijfentwintig jaar 
bezig met glaskunst. Gepassioneerd 
vertelt Liesbeth hoe haar voorliefde 
voor het glas 
ontstaan is. Een 
gebrandschilderd 
glas-in-lood 
met christelijke 
afbeelding 
gemaakt door haar 
overgrootvader liet 
haar als klein meisje 

vroeger al niet los. En op haar 25ste ging zij op zoek naar 
iemand die haar dit ambacht kon leren. Haar eerste doel was 
om het glas-in-lood van haar overgrootvader, vervaardigd in 
1916, zo goed mogelijk na te maken. En inmiddels prijkt deze 
prachtige kopie naast het origineel van meer dan een eeuw 
oud in haar atelier.

Voorheen gunde ze het zichzelf niet om beroepsmatig met 
glas bezig te zijn, maar toch besloot Liesbeth om haar 
gevoel te volgen en opende ze vijf jaar geleden haar eigen 
atelier aan de Marterhage in Berlicum. Vele kleurrijke 
werkstukken prijken nu aan de wand in haar atelier. En in 
haar huiskamer valt het prachtige raam met de ‘libelle in 
de boerensloot’, ontworpen voor Tunnelart617 in Sint-
Michielsgestel, meteen op. 
Na lang aarzelen exposeert Liesbeth sinds een jaar haar 
werk en daar is ze erg trots op. Daarnaast werkt ze op 
bestelling en geeft ze ook workshops en cursussen. Ze 
geniet er van als haar cursisten net als zijzelf rust vinden 
in de glaskunst. 
Op de vraag of Liesbeth haar creativiteit ook heeft 

doorgegeven aan haar kinderen moet ze lachen. Haar ene 
zoon leert voor glaszetter en haar andere voor schilder. Dus 
wie weet wat voor mooie combi daar nog uit gaat komen!

Rust
GlaskunstIN
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ZIJN PROJECT 
HET MIJNE’

Toen in de straat Beekveld een perceel vrij kwam, doken Gerda van Helvoirt 
(65) en Wim van den Akker er meteen op af. Ze wisten precies wat voor huis 

ze wilden. Niet te groot maar toch veel ruimte en licht. Een schuurwoning 
moest het worden. Het bouwproject startte en kreeg vorm. Het afbouwen 

moest Gerda alleen doen, omdat Wim helaas aan corona overleed.

Tekst Annette François  Foto’s Koen de Haas

‘Ik maakte van '
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“We hadden alles al samen uitgezocht”, vertelt Gerda achter een kopje koffie. “Tot en 
met het behangetje aan de muur. Maar het was echt Wims project. Heel zijn ziel en 
zaligheid had hij erin gelegd. Niet afmaken was voor mij geen optie. Elke dag na de 
uitvaart ben ik hiernaartoe gegaan en sprak met de bouwers. Ik maakte van zijn project 
het mijne. Vaak had ik bij technische details niet goed geluisterd en dat moest ik nu 
inhalen. Maar ik kreeg heel veel hulp van deskundige familieleden en vrienden, dus het 
werd zoals het moest worden.”

KUNST
Het huis straalt uit dat de bewoner een kunstenaar is. In voor- en achtertuin zijn veel 
beelden te zien. Het grote zijraam laat voorbijgangers eveneens genieten van een 
prachtige collectie. Alleen de grote hand in de voortuin is van een andere maker, de 
rest komt uit Gerda’s atelier. “Ik begon met boetseren”, vertelt ze. “Na de dood van mijn 
eerste man, Mari, in 1994, sleepten mijn zussen me mee naar een cursus. ‘Dan is ze er 
een avond uit’, dachten ze. Ha, dan kenden ze me nog niet goed genoeg! Maar zij zijn 
allemaal al gestopt en ik ben doorgegaan. Daarnaast ging ik beeldhouwen.”

DE CREATIVITEIT 
IS OVERAL IN HUIS 
TE ZIEN
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We lopen de tuin in en zien de enorme steenhouwtafel onder 
een overkapping voor het tuinhuis. “Die moest met een kraan 
versjouwd worden van ons vorige huis, zo zwaar is ie.”
Hier komen uit soms enorme brokken steen de vormen 
tevoorschijn die Gerda wil scheppen. “En af en toe gaat er iets te 
veel af en dan moet ik op een andere manier verder gaan”, lacht 
ze. “Want in tegenstelling tot boetseren: eraf is eraf.”
In de andere hoek van de tuin is de gedachtenishoek van Wim. 
Op een plateau een bankje met uitzicht op de zonsondergang en 
een vuurplaats. En beelden, heel veel beelden. “Wim hield van de 
natuur, dus daar zijn de beelden op geïnspireerd.” Ze wijst naar 
een grote uil. “Die had ik net op zijn sterfdag in april af.”

CREATIEF
De creativiteit is overal in huis te zien. Van de kapstok, 
samengesteld uit schijven van een oude boom tot het nisje in 
de badkamer waarin een door haar gemaakt beeldje van haar 
familie thuis. Het is samengesteld uit maar liefst tien broers en 
zusjes. Maar ook de keuze van materialen is origineel. Er is heel 
goed nagedacht over alles en Gerda en Wim namen zeker geen 
genoegen met een gangbare inrichting.
De woonkamer met keukeneiland is inderdaad niet heel erg 
groot, maar geeft door het hoge gedeelte aan de voorkant een 
ruime indruk. Gerda’s zelfgemaakte lamp, bestaande uit een 
grillige houten tak met glazen bollen in verschillende vormen, 
past daar heel mooi. Ook de hoge kast met daarop een groot, 
vrolijk, bijna abstract geschilderd portret van Wim heeft een 
goede plaats.

DRUK

Gerda leest graag, maar heeft daar weinig tijd voor. Ze past 
iedere woensdag op vijf kindertjes. Samen met Wim deed ze dat 
op maar liefst zeven. Ze somt op: “Drie van mijn dochter Chrissie, 
twee van dochter Mandy van Wim en vroeger ook nog twee van 
een nichtje. Haar moeder is vroeg overleden.”
Dat oppassen is altijd doorgegaan, ook tijdens de bouw. 
“En toen ik er pas in woonde, was de tuin één grote zwarte 
zandbak.” Ze grinnikt. “Dat vonden de ouders niet zo leuk.” De 
trampoline en hier en daar een fietsje of tractor verraden dat er 
regelmatig veel kinderen ronddollen. Verder doet ze nog heel 
veel vrijwilligerswerk. De administratie van de begraafplaatsen in 
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VISSERS

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

balustrades |  spiegels  |  isolatieglas  |  glasherstel

 Zandstraat 33,   5271 TH Sint-Michielsgestel     
  073 202 00 32       06 37 170 932

info@vissersglas.nl       www.vissersglas.nl
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Berlicum en Middelrode; hand- en spandiensten bij de 
golfclub op allerlei gebied, lid van de optochtcommissie 
van Dun Blaouwun Beer. Zo vindt ze de opsomming wel 
genoeg. 

GAST

Zelf slaapt ze beneden en wordt iedere dag wakker 
met zicht op de tuin. Al haar ramen beneden hebben 
buitenjaloezieën. Een drukje op de knop en ze heeft 
net zoveel zicht als ze wil. Een trap in de woonkamer 
leidt naar een vide met een logeerkamer met eigen 
badkamer en een speelkamer. Ze delen een mooi 
glazen balkon. Vanaf de vide is de Sint-Jan in de verte te 
zien bij helder weer.
Op dit moment logeert haar vriendin Jacqueline al 
maanden bij haar. “Ik heb er de ruimte voor. Jacqueline 
werd ernstig ziek en moest geopereerd worden. Zij 
kon niet meer alleen wonen. ‘Kom maar hier’, zei ik. Ze 
hoeft nu alleen maar te werken aan haar eigen herstel, 
de rest wordt voor haar gedaan. Gelukkig gaat het nog 
steeds heel goed met haar.”

WONEN

Al weer bijna een jaar woont Gerda in haar 
schuurwoning. Alles ademt de sfeer van een al langer 
bewoond huis. Toen ze erin trok, augustus vorig jaar, 
was dat helemaal niet het geval. 
“Ik zat in een grote doorkijkwoning. Geen jaloezieën 
of gordijnen, twee stoeltjes. Ik dacht: Wat heb ik 
gedaan om er zo vlug in te gaan? Ik ging ’s avonds in 
een klein hoekje achter een muurtje zitten en plakte 
de volgende dag witte vellen op de ramen. Maar die 
moest ik er iedere ochtend afhalen anders zouden de 
ramen scheuren. Dat gerommel is even doorgegaan, 
maar successievelijk kwam alles voor elkaar. Ik ben veel 
geholpen. De dag voor de bouwvakvakantie waren hier 
achttien man aan het werk!”
Ze leunt achterover. “Weet je, het gemis blijft altijd. Ik 
ben door een heel moeilijke periode gegaan. Maar Wim 
is hier overal aanwezig, al heeft hij er niet gewoond. 
Ondanks alles ben ik niet ontevreden.”

‘NIET AFMAKEN
WAS VOOR MIJ 
GEEN OPTIE’
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Loofaert 61, 5258 SN Berlicum  073-5031443  
info@groencentrumberlicum.nl  www.groencentrumberlicum.nl

GROOT
ASSORTIMENT 

NAJAARSBLOEIERS
heide - vaste planten

heesters - potgrond - bemesting 
en nog veel meer!

 
maandag t/m zaterdag

geopend! (09.00 - 17.00 uur)

Joost: 0735033624
Rob: 0654738097 

rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

Ook voor het 
spuiten van 

uw interieur!
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Tekst Erwin Frunt Foto Leon van Dinther

Van der Dussen Maatkeukens| Overbeeke 21 | 5258 BL Berlicum | 073 503 88 61 |info@vanderdussenmaatkeukens.nl |www.vanderdussenmaatkeukens.nl  

ADVERTORIAL

Van der Dussen Maatkeukens bestaat dit jaar alweer vijfentwintig jaar. Een mooie mijlpaal 
al heeft eigenaar Gert van der Dussen niet zoveel op met getallen. “Onze drijfveer is om het 

voor de klant goed te doen en een mooie keuken af te leveren met perfecte afwerking.”

Een mooi voorbeeld daarvan is de keuken van Cindy en 
Maarten van Empel. Een landelijke keuken die helemaal past 
bij de stijl van het huis. Cindy” “We hebben Van der Dussen 
betrokken van idee tot uitvoering en dat heeft een mooi 
resultaat opgeleverd. Zelf hadden we wel ideeën over de 
stijl en we hebben samen met Gert en Helma van Van der 
Dussen gekeken naar de uitvoering en de samenstelling van de 
materialen.” Gert vult aan: “Bij al onze klanten maken we eerst 
een 3D-tekening van de toekomstige keuken. Zo krijg je een 
veel beter beeld van hoe de keuken eruit gaat komen te zien.”

Cindy vertelt: “Omdat we een druk leven hebben, 
vonden we het fijn dat ze ons konden ontzorgen met de 
hele keukenverbouwing inclusief elektra, stucwerk en 
loodgieterswerk.” 
Het resultaat van de verbouwing is een mooie nieuwe keuken 
die qua comfort en woongenot een flinke upgrade heeft gehad 
en ook toekomstbestendig is. Helma: “We werken met een 
betrouwbaar team van vakmensen die zowel grote als kleine 

klussen aankunnen. Het nakomen van afspraken is daarbij erg 
belangrijk.”

Cindy: “Doordat alles vooraf goed voorbereid en doordacht 
was hebben we uiteindelijk maar twee weken in de verbouwing 
gezeten en konden we gebruik maken van de oude keuken 
die we in het tuinhuis hebben geplaatst.” Helma vult aan: “Ook 
duurzaamheid is voor ons zeker belangrijk. We gooien niet 
zomaar iets weg als dat niet nodig is.”

Wat is nu het geheim van een mooie keuken? Gert vertelt: 
“Het design, de symmetrie en het maximaal benutten van 
de ruimte. Maar de keuken moet vooral praktisch zijn. Goed 
luisteren is belangrijk bij een eerste gesprek. Daaruit komt een 
plan wat de klant misschien niet verwacht maar waar wel alles 
in zit wat ze willen. Verwachtingen overtreffen is iets wat wij 
altijd proberen te doen. Een goed verhaal en altijd hetzelfde 
verhaal. Ons verhaal is hetzelfde als 25 jaar geleden, een eerlijk 
verhaal.”

TOT COMPLETE UITVOERING
Samenwerken van idee
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Lobke Scheij (11 jaar) gelooft niet meer in sprookjes, maar durft nog altijd groots te 
dromen. Als we een kijkje konden nemen in haar hoofd, zouden we avonturen 

beleven, de wereld ontdekken en uiteindelijk belanden in een gezond en gelukkig 
leven in het huis van haar dromen, op een plek die je misschien niet zou verwachten…

Tekst Minke van Lokven Foto’s Yvonne Wesling  

Haren Lobke gedaan door Monique Middelrode  Jurk komt van Nathalie Bosters

JE BENT VOOR BAMI BELAND IN EEN SPROOKJESWERELD. HEB JIJ 

EEN LIEVELINGSSPROOKJE?

Moeder Karin lacht en kijkt Lobke aan: “Weet je nog hoe jij vroeger 
altijd in bad zat?” Ze begint theatraal te zingen, houdt ineens op en 
wijst naar haar keel. “Ooh”, zegt Lobke. “Ja, nu weet ik het weer. De 
kleine Zeemeermin was vroeger mijn favoriete sprookje. Ik deed 
in bad altijd Ariel na die haar stem kwijt was. Ik vond haar echt de 
mooiste prinses die er bestond. Ik was zelfs jaloers op een meisje 
in het dorp dat donkerrood haar had, net als Ariel.”

ALS HET KON, NAAR WELKE TIJD ZOU JE DAN WILLEN REIZEN?

Lobke kijkt omhoog en fantaseert zichtbaar. “Ik zou dan vooruit in 
de tijd reizen, naar de tijd dat ik volwassen ben. Dan kan ik alles 
gaan doen wat ik zelf graag wil. Ook zou ik teruggaan naar de tijd 
dat papa en mama jong waren. Ik zou wel eens willen weten wat zij 
elke dag deden en hoe het leven was zonder mobiele telefoons.” 

Lobke droomt 
ALTIJD GROOTS



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. 

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

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

NALATENSCHAP

ONDERNEEM NU SAMEN  |  ONTZORG VOOR LATER

Meer informatie
W fi nancieelwerk.nl/nalatenschap
M info@fi nancieelwerk.nl

De Enst 2, 5258 BM Berlicum     T 073 888 9688     E info@helmex.nl WWW.HELMEX.NL

VERZEKERD VAN VAKMANSCHAP�

BUITENGEVELISOLATIE

BUITENSTUCWERK

CONCEPT NIEUWE JAS
Het complete pakket voor
buiten stucwerk en gevelisolatie.

Compleet met alle toebehoren 
en alle mogelijke afwerkingen.

Het isoleren en/of het aanbrengen 
van stucwerk aan de buitenzijde.

Helmex is sinds 1984 
een gerenommeerd bedrijf 

in stukadoorswerken.
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ALS JE EEN GLAZEN BOL HAD, HOE ZOU JE DE WERELD IN DE 

TOEKOMST DAN GRAAG ZIEN?

“Ik hoop dat de wereld een betere plek wordt voor iedereen. Als 
ik op TV die arme kindjes zie, dan word ik daar  verdrietig van. Ik 
vind het zo oneerlijk. Ik heb ook al eens spaargeld gedoneerd aan 
een goed doel. Verder hoop ik dat mensen beter voor het milieu 
gaan zorgen, dat de zeeën schoner worden en dat al het zwerfafval 
verdwijnt.”

HOE ZIET JOUW DROOMHUIS ERUIT?

Er verschijnt een grote glimlach op het gezicht van Lobke én haar 
moeder. “Mijn droomhuis staat gewoon in m´n eigen dorp, hier in 
Berlicum!” Er wordt meteen naarstig gezocht op Google Maps. Het 
adres van Lobkes droomhuis: De Ploeg 8, Berlicum. Altijd als ze 
er langs komt, móet ze even kijken. “Het is een oud huis met een 
moderne aanbouw. Dat vind ik er zo mooi aan. En die groene luikjes 
vind ik zo leuk…” Moeder Karin: “Lobke weet al van jongs af aan 
heel goed wat ze wil. Ik zeg ook altijd: je kunt alles bereiken wat je 
wilt, dus ga ervoor.” (Wie weet Lobke, lezen de bewoners van jouw 
droomhuis op De Ploeg in Berlicum BaMi ook en kun je een keer bij 
ze langskomen voor een kijkje!)

WAT ZIE JE JEZELF LATER DOEN, ALS JE ‘GROOT’ BENT?

“Ik zou wel iets willen doen met het inrichten van huizen of in de 
modewereld gaan werken. Vroeger maakte ik altijd al zelf kleertjes 
voor mijn Barbies achter de naaimachine en ik kan ook haken en 
breien. Mijn moeder is voor haar werk veel in de rechtbank en daar 
ben ik laatst met school ook geweest. Dat vond ik erg interessant, 
dus ik ga misschien ook wel rechten studeren... Maar ik begin na de 
zomer eerst op het Sint-Janslyceum, dus ik heb nog even de tijd om 
er over na te denken.”

WAT ZOU JE NOG WILLEN ONTDEKKEN VAN DE WERELD?
“Ik wil later graag verre reizen maken, misschien zelfs een tijd in het 
buitenland wonen en werken. Vooral Amerika lijkt me gaaf. Daar ga 
ik ook met mijn ouders en zusje naartoe op vakantie. Maar ik zou 
nog veel meer willen zien van de wereld. Dat reislustige heb ik van 
mama, zij is zelfs in Afrika getrouwd met papa. Maar uiteindelijk wil 
ik toch weer terugkomen in Berlicum en wonen in mijn droomhuis! 
Ik vind het hier gewoon het fijnst. Eerst de wereld rondreizen en dan 
gezond en gelukkig leven met mijn vrienden en familie dichtbij me. 
Dat is uiteindelijk mijn allergrootste droom.”
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GESPOT

Tekst Lyan de Roos Foto Andrea Tibosch

Kerkuil hage
Woensdagavond 1 juli      19.00 uur

Met een beetje geluk kun je haar ’s avonds spotten op haar 
geliefde Balkums Landje. Sandra Thijssen (44) ontdoet het 
grasland dan van Jacobskruiskruid. Een onschuldig ogend 
plantje, dat enorm giftig is voor dieren. Háár dieren wel 
te verstaan: twee kalveren, twee schapen, twee varkens 
en – als de vruchtbaarheidsgoden haar goed gezind 
zijn–  regelmatig ook biggetjes. “Hier gaat mijn hart sneller 
kloppen. Dit grondgebiedje voorziet in mijn yoga en 
sportbehoefte.” Na een dag werken als docent veehouderij 
op de MAS in Boxtel leeft ze op als ze in het gras kan 
struinen bij haar geliefde dieren. “Iedereen is hier welkom. 
Voor kinderen hebben we een opstapje gemaakt om in de 
stal te kunnen kijken.” Binnenblieken in het domein van haar 
kroost.

Sandra geniet iedere dag. “Als kind van vier wilde ik 
al boer worden. Ik ging altijd met mijn vader mee die 
klauwbekapper was. Wij hadden ook een stuk grond met 
varken Bea.” De geschiedenis herhaalt zich in ons dorp. 
“Ik kijk vanuit ons huis al jaren uit op dit stukje grond. Het 
voelt als een cadeautje dat ik het nu mag onderhouden.” 
Zolang de eigenaar van het grasland het goeddunkt, kan 
Sandra haar gang gaan. De varkens Josje en Bea leiden een 
geweldig goed dierenleven. Voorzien van alles wat hen lief 
is, kunnen ze eindeloos wroeten en badderen. “‘s Nachts 
liggen ze lepeltje-lepeltje tegen elkaar. Alleen eventjes niet 
na de bevalling van Bea. Toen leefden ze een paar weken 
gescheiden, zodat Bea haar biggen kon zogen zonder ruzie 
onderling.” Dat was beter voor de harmonie in de stal.
Sandra geniet zichtbaar als ze vol trots vertelt over haar 
passie op haar Balkums Landje. Stiekem hoopt ze dat 
dit nog heel lang zo kan. “Als de natuur weer een handje 
meehelpt, verwacht ik  in het voorjaar 2023 weer nieuwe 
biggetjes.”
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 KOM EEN KEER SFEER PROEVEN� 
Onze leerlingen en directie leiden u met plezier rond in ons kindcentrum. 

Neem contact op voor een afspraak via directie@dekleinebeer.nl of bel (073)5038020

BENIEUWD
NAAR MORGEN

Vanaf september 2022 
werken OBS De Kleine Beer 

en Berenhuis samen in
Kindcentrum De Kleine Beer.

Samen ontdekken we
de wereld om ons heen.

Veilig, met aandacht & betrokkenheid.

DEKLEINEBEER.NL
Westerbroek 2, Berlicum

Jacques CA Brouwers RMT &
George AM Honselaar RMT

verkoop & aankoop makelaar | NWWI taxateur

Sinds 1973 gevestigd in Berlicum

Hét vertrouwde kantoor voor
VERKOOP- EN

AANKOOP-
BEMIDDELING

IN BERLICUM EN REGIO.

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

WWW.BROUWERSHONSELAAR.NL

Trotse
hoofdsponsor

van BMC

Lidwien van Alebeek, vrijwilligster Vivent Berlerode: 
“Als mensen vragen naar mijn vrijwilligerswerk, dan 

ben ik altijd enthousiast. Met name ook over deze plek. 
Er zijn heel veel mooie momenten. Het bevalt heel 

goed!”

Vraag ook eens naar ons vrijwilligerswerk!
De bewoners en deelnemers dagbesteding van Vivent Berlerode 
willen graag met u wandelen, koken, een praatje maken, creatief  

bezig zijn, sjoelen, biljarten...
Heeft u een uurtje per week over voor een mooie glimlach?

Meer informatie?
Angela van den Heuvel (vrijwilligerscoördinator), 
a.vandenheuvel@vivent.nl, 06 - 52 61 96 46, 

vivent.voorvrijwilligers.nl 

Vrijwilliger bij Vivent Berlerode: dat is mooi werk!



Word jij onze nieuwe ambassadeur?

Lever jij als onze ambassadeur een nieuwe 
verkoopopdracht aan vanuit jouw netwerk, 
verzilver dan deze bon bij NL Wonen 
en ga heerlijk uit eten bij De Prins!*

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

Etalagekantoor
Hoogstraat 135
5258 BC Berlicum

Kantoor
Pettelaarseweg 198-A
5216 BW ‘s-Hertogenbosch

COUPON150
EURO

* Geef de naam van de lead aan ons door, tekent deze lead bij ons de 
  opdracht tot dienstverlening, dan mag je de bon á € 150 incasseren bij 
  De Prins. Vraag naar de voorwaarden.


