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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.

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!

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!
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N279 BEDANKT!
Het schitterende Aa-dal bij Berlicum en 
Middelrode hebben we te danken aan een weg 
die je niet meteen met zoiets moois associeert. 
Tegelijk met de verbouwing van de N279 werd 
namelijk het dynamisch beekdal gerealiseerd. 
De nieuwe N279 zou officieel pas klaar zijn in 
2017. Dit jaar zou de weg dus vijf jaar bestaan, 
een reden voor een feestje, ware het niet dat 
de aannemer dermate hard had doorgewerkt 
dat de weg al in december 2016 kon worden 
opengesteld. Niet getreurd, want feitelijk is het 
Aa-dal het hele jaar door een feestje.

EVA VAN GRINSVEN LIVE OP DE RADIO
Altijd leuk om een voormalig Berlicumse in de nationale media 
tegen te komen. De VPRO-gids plaatste een foto van saxofoniste 
Eva van Grinsven bij een aankondiging van het radioprogramma 
‘Avondconcert’ op NPO Radio 4. Een blik op de website van het 

radioprogramma leert ons dat Eva dit jaar maar liefst drie 
keer in die veelbeluisterde 
liveshow te horen was. 
Wie meer wil weten over 
Eva pakt er gewoon even 
BaMi 17 bij. Daarin sprak 
ze openhartig over haar 
muzikantenbestaan.

OP EEN WARM EN ZONNIG 
2023 VOOR IEDEREEN!
Zomerse temperaturen in 
november. De glansmispel 
begon pardoes aan z’n 
tweede bloei. De natuur 
is in de war, maar de zon 
is ons welgezind en dat 
komt, klimaatverandering 
of niet, goed uit. Wat extra 
warmte overdag kan als 
compensatie dienen voor de hoge energieprijzen. 
Minder ellende? Zet je tv uit en lees de BaMi. Ook 
volgend jaar weer vier edities ramvol verhalen uit het 
dorp bij iedereen op de mat dankzij de bezorgers, de 
adverteerders en alle creatieve makers. Wij wensen 
iedereen een warme winter en veel leesplezier!

TOETJEvooraf

Namens het hele Bami-team
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WERK JIJ MEE AAN EEN BRUISEND BERLICUM CENTRUM? 
Als alles volgens planning gaat, start per 1 januari het 
centrummanagement voor Berlicum Centrum. Dit betekent dat 
er geld en tijd wordt geïnvesteerd in onder andere activiteiten, 
aankleding en communicatie op en rondom het Mercuriusplein. 
Een bruisend centrum maak je met z’n allen. Daarom zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen. Lijkt je 
dit wel wat of wil je hier meer over weten? Stuur dan 
een mail naar erwin@bigbirdmedia.nl en we 
nemen contact met je op.

VIC IN THE PICTURE
Het makersteam van BaMi is ruim 
dertig mensen groot. Zes ervan 
zijn nieuw. Een van die zes is 
Vic Bomers, die de oplettende 
lezer nog kent van de rubriek 
Binnenblieken in de vorige editie. 
Vic is een creatieve duizendpoot. 
Voor BaMi gaat hij als fotograaf op 
pad. Zijn eerste bijdrage vind je op 
pagina 88. Wij zijn blij met Vic, net als 

met de andere vijf, die 
jullie de komvvsende edities 
hier voorbij zullen zien komen.

FOTOMODELLEN 
Wat doe je als je eigen dochters zooo klaar 
zijn met model spelen omdat hun moeder 
BaMi-fotograaf is? Claartje ten Have regelde op 
een borrel twee andere jongedames die graag 
wilden poseren voor een wel heel bijzondere 
portrettenreeks. Het portret van één van 
haar modellen vind je alvast op deze pagina. 
Benieuwd naar de overige foto’s? Blader dan 
snel door deze BaMi heen. 



VERVUL EEN HARTENKREET VOOR EEN ANDER 
Hoe leuk is het om iemand te verrassen of een 
hart onder de riem te steken? Juist in deze tijd 
zijn er veel mensen die een hartverwarmende 
verrassing kunnen gebruiken. Ook jij kent vast 
wel iemand die de invulling van een hartenkreet 
verdient.
 
Lions Club Berlicum, Leij & Aa probeert ieder jaar 
minimaal vijf hartenkreten in vervulling te laten gaan, 
hoe groot of hoe klein ze ook zijn. Ken jij iemand die een 
verrassing kan gebruiken? Kom dan vrijdagochtend 16 
december tussen 09.30 – 11.30 uur naar de weekmarkt in 
Middelrode of zaterdagochtend 17 december tussen 10.00 
en 13.00 uur naar het Mercuriusplein om daar 
je hartenkreet voor een ander in te leveren!

WAAR ZIJN DE BIGGEN?
Op de cover van de vorige editie stond een 
prachtfoto van Sandra Thijssen tussen 
een stel bruine varkens. De biggen op 
de foto zorgden voor verwarring. “Er zijn 
daar in die wei helemaal geen biggen”, 
zei iemand bij het BaMi-bord op het 
Mercuriusplein. Dat zit zo: varkens hebben 
een hoge voederconversie, ze groeien snel, 
gemiddeld zo’n 800 gram per dag. Op 
de dag dat de BaMi verschijnt, kan een 
foto daarin al tweeënhalve maand oud 
zijn. De biggen zijn in het echt dan al 
flinke knoerten. Wie babybiggetjes wil 
zien moet de kraamvisite geen maand 
uitstellen.  
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OGENBLIK

GESCHIEDENIS – PRACHTIG OP HET BAMI BORD
Een mooie foto van vroeger? Van je huis, van je straat, van je 
familie? De harmonie door de straat? Van de voetbalclub in 
een grijs verleden? Of van een groep boezemvrienden in de 
kroeg? Stuur ons een berichtje, wij plaatsen het op het Bord en 
zorgen dat het er ook automatisch weer af gaat. 

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.

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 
adverteren@bami-magazine.nl.

BAMIBORD OP MERCURIUSPLEIN
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Het BaMi Bord is een digitaal dubbelzijdig bord met aan twee zijden veel verschillende Ba-
Mi-informatie. Denk aan BaMi-nieuws, familieberichten, gemeentenieuws, een evenementen-
kalender, een BaMi-archief en nog veel meer leuke BaMi-info. Op het BaMi Bord kun je infor-

matie vinden en kan iedereen – jong en oud- informatie delen.

Dit is zijn uitzicht. Misschien wel dagelijks. Alleen niet als het 

regent. Die enkele keer dat het gesneeuwd heeft, gebruikt hij 

de mouw van zijn jas om zijn zitplaats sneeuwvrij te maken. 

Achter hem kronkelt de Aa door het landschap. In de verte zoeft 

de N279 voorbij. Als je het echt wilt, wordt het geraas daarvan 

moeiteloos overstemd door het gekwetter van vogels waarvan 

hij vast en zeker weet tot welke soort ze behoren.

Een zwarte labrador loopt in rondjes om hem heen en snuffelt 

in het gras. De man knikt met zijn hoofd naar passerende 

wandelaars, zijn hond kwispelt naar hun honden. Hij rolt een 

sigaret en houdt met een schuin oog zijn hond in de gaten. 

Mountainbikers laten ze ongemoeid passeren. Die hebben hun 

blik toch op oneindig en houden in opperste concentratie hun 

dikke banden in het spoor.

De rimpels in zijn gezicht verraden een leven lang hard werken 

in de buitenlucht. Net als zijn rauwe handen die een baksteen 

fijn lijken te kunnen knijpen, maar tegelijkertijd zijn sigaret teder 

vasthouden. Zijn haren zijn grijs als de as van zijn sigaret, en 

lang niet meer zo talrijk als toen 

ze nog dezelfde kleur hadden als 

de vacht van zijn hond.

Voor de dichtstbijzijnde 

vuilnisbak moet je op de 

Westakkers zijn. Bij het 

Kabouterbosje. Het is minstens 

512 stappen hiervandaan. Er is 

nooit een peuk rond zijn bankje 

te vinden. Tot vandaag. Er is een 

sigaret uitgedrukt op de tafel. Er 

moet iemand anders op zijn bankje hebben gezeten.

 
Het uitzicht is nu anders geworden. Het lukt de vogels niet 

meer om de weg langs het kanaal te overstemmen. De Aa is 

enkel nog een door mensen gegraven sloot en de honden 

grommen naar elkaar. De mountainbiker in volle vaart 

ontgaat het allemaal. Hij houdt zijn stuur recht en remt niet 

eens even af. 

@JOCHEN.MET.DE.N.VAN.NANANANANA
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Bami over vuurwerk?



INHOUD

45

62

10
9

2 TOETJE VOORAF 
Terugblikken op en uitkijken naar

COLUMN JOCHEN 
Daar was eens die peuk...

COLUMN SAMBAL 
Sam Bal denkt anders

HET FIETSENHOK 
Norbertusschool 1975 haalt herinneringen op

LEKKER DAN
Smullen van Rieks stoofpotje

TOOS GIELEN
Terugblik op een lang leven

CLUBKE
Toneelclub ‘Kriebels’ lacht wat af

UIT BEELD
De geschiedenis van een beroemde inwoner van BaMi

IMPORT
Jos Holland vertelt bijzondere verhalen

EXPORT
Wereldburgers met Mirrois bloed

BIJZONDERE MARIA’S
Vier fotografen tonen hún Maria

WONDEREN IN BERLICUM
BaMi werd bedevaartsoord 

MIJN NAAM IS 
Bram de Laat

PLEINKLETS
Hoe denkt BaMi over vuurwerk?

HET ATELIER
De bijzondere levensvisie van Eric Tibosch 

BINNENBLIEKEN 
Cindy en Ron werden meteen verliefd op dit bijzondere huis 

KINDERDROOM 
Engel worden is spannend

GESPOT
Prikhelden in actie

18
20
32
34
38
40
43
50
61

73
74
84

Nummer 3 5, winter 2022

* op de cover  Lotte van KesselLotte van Kessel
foto door Yvonne WeslingYvonne Wesling

Adverteren?Adverteren?
Ben je lekker gemaakt door 

BaMi? Dan wil je er natuurlijk 
ook in adverteren! Vinden we 

fijn, dus neem contact op.

Willy Bouwman
(06) 27 06 22 74

adverteren@bami-magazine.nl
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Veranda’s

Glaswanden

Ritzscreens

Zonneschermen

Rolluiken

Binnenzonwering 

Shutters

WOONGENOT

HET HELE JAAR 

DOOR!

Markant Zonwering, Rolluiken & Buitenleven
Orthen 40-42   I   5231 XS ‘s-Hertogenbosch   I   T: 073 641 9734   I   info@markantzonweringen.nl

www.markantzonweringen.nl

STUDIO IR

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

NIEUWBOUW . VERBOUW . AANBOUW . INTERIEUR 

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
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BaMi Magazine is een gratis tijdschrift voor inwoners van 

Balkum en Mirroi. Het wordt vier keer per jaar huis aan huis 
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Mijn vrouw vond dat ik verdacht veel tijd doorbracht 
bij de buurvrouw van twee huizen verderop. Nu 
zit ze er zelf zowat elke dag. Dat ik er vaak was, 
had alles te maken met de vlag aan de voorgevel 
van haar huis. Ik dacht dat haar zoon dan eindelijk 
geslaagd was. Dus ik feliciteerde haar en merkte 
gelijk op dat de vlag op z’n kop hing. Ze zei dat haar 
zoon alweer als een baksteen gezakt was en dat de 
omgekeerde vlag ‘anders denken’ symboliseert. 

Over veel onderwerpen in de media denkt ze anders. 
Ik denk ook wel eens anders. Over sport bijvoorbeeld. 
Waarom zou je gaan sporten als gewoon wat beweging 
volstaat? Het sociale aspect kun je ook in de kroeg 
krijgen of bij de heemkundekring. Of bij de buurvrouw, 
die me inwijdde in het ‘anders denken.’ Aanvankelijk 
deed het pijn, maar toen de vastgeroeste denkbeelden 
in mijn hoofd begonnen op te lossen, werd het machtig 
interessant. Vele koffiemomenten later noemde ze 
me ‘wakker’. Die kwalificatie voelde als een diploma, 
waarvoor ik hard gestudeerd had. Ik was trots, ofschoon 
mijn vrouw me vanaf toen een wappie noemde. Om 
haar ook het licht te laten zien, adviseerde ik mijn vrouw 
de gratis consulten van de buurvrouw. In het begin 
stribbelde ze tegen en nu zit ze er, zoals gezegd, zowat 
elke dag. Dat geeft mij mooi de tijd om andersdenkend 
de afwas te doen. 
Ja, anders denken levert zeker wat op. Niet eerder 
kookte ik een pieper, maar sinds mijn vrouw aan de 
lippen van de buurvrouw hangt, zet ik de pannen 
op het vuur. Gisteren hingen we een vlag aan onze 
voorgevel. “Hij hangt op z’n kop”, riep de slaapdronken 
overbuurman vanochtend. “Onze dochter is gezakt”, riep 
ik terug.

Sam BalSam Bal

ANDERS 
DENKEN
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“Ik had de vorige keer veel meer moeite iedereen te 
herkennen”, vertelt Margot van den Boom in het overvolle café. 
“Mensen hadden een bril gekregen of waren kaal geworden, 
heel vreemd. Maar nu is iedereen alleen een beetje ouder.” 
Zij maakte deel uit van de meisjesgroep die halverwege de 
schooltijd geïmporteerd werd vanuit de Theresiaschool. De 
klassen moesten gemengd worden en er werd dus een uitruil 
van jongens en meisjes geregeld om dat voor elkaar te krijgen. 
De meisjes bleven een hechte groep, maar voelden zich prima 
op hun gemak op de jongensschool. Dian vond het er zelfs 

heerlijk, want ze kon haar vijf zussen op de Theresiaschool 
achterlaten. 

KRIEBELS
Zo’n opeens gemengde groep zou verrassende gevoelens 
kunnen uitlokken. Maar zowel de jongens als de meisjes 
reageren vrij stoïcijns. “Wij waren daar toen niet zo mee bezig”, 
klinkt het vaak. Maar met een beetje doorvragen komt ineens 
de herinnering aan een wel heel spannende gebeurtenis naar 
boven. Achter de gymzaal stelden de meisjes zich op tegen een 

HET FIETSENHOK VAN 1975

NORBERTUSSCHOOL KLAS 6A 
Twee jaar moesten de oud-leerlingen van de zesde klas van de Norbertusschool door 

spelbederver corona wachten op de reünie. Maar 8 oktober was ie er dan. Vierentwintig 
enthousiaste mensen troffen elkaar bij ff ted om herinneringen op te halen. En dat was heel 

welkom, want de laatste bijeenkomst was in 2005.

Tekst Annette François Foto’s Claartje ten Have

FIETSENHOK
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muur en de jongens maakten een ‘rondje’ met kusjes geven. Matty 
moest erg naar boven reiken. “De meisjes waren op die leeftijd echt 
groter dan de jongens.” Dit rondje heette ‘Brusselse Ronde’, maar 
niemand weet de herkomst van de naam. Wim verklaart dat hij daar 
het kussen geleerd heeft. Er was één verkering: Christel en Ton. Ze 
zijn het al bijna vergeten. Christel: “We hadden allebei krullen, dat zal 
de aantrekkingskracht zijn geweest.” Op Ton zijn vast jaloerse ogen 
gericht geweest, want plechtig verklaren Stan Kooiman en groepje 
dat Christel echt het mooiste meisje was. Omgekeerd verzekert 
Christel dat alle meiden een beetje gek waren op Stan, met zijn 
witblonde haar en blauwe ogen.

STRENGE MEESTERS EN CREATIEVE SLIMMERDS
De klassen 6A en 6B werden bestierd door meneer Gilsing, hoofd 
van de school en meneer Dimmers. Het waren beiden oudere, 
strenge meesters. In de vijfde klas hadden ze een jonge meester 
gehad, meneer Smits en dat was heel goed bevallen. Ze waren 
er weg van. Het was dus even wennen. Matty herinnert zich dat 
meneer Gilsing als hij door de intercom sprak, zich erg opwond en 
een steeds roder hoofd kreeg. “En dan ging het over belangrijke 
mededelingen dat we maar twee velletjes papier mochten 
gebruiken bij het poepen.” Maar dezelfde meneer Gilsing gaf de 
ruimte aan een aantal leerlingen iedere vrijdagmiddag een act op 
te voeren. Matty en Coen verzamelden in hun ogen belangrijke 
krantenknipsels en lazen die voor. Ieder bericht werd voorafgegaan 
door een belletje, gehanteerd door René. Daarna volgde een 
voordracht door Eligius, Eric en Jos geïnspireerd door Farce Majeur, 
een in die tijd zeer geliefde cabaretgroep. “Roept u maar.…” was de 
gevleugelde kreet. Het optreden werd voorbereid bij Eligius thuis 
en vooral hij werd uitgeroepen tot een meesterlijke improviseur. 
Deze activiteiten kwamen uit de koker van de kinderen; het 
onderwijs was toen niet op dergelijke creativiteit ingericht. Ook 
meneer Dimmers (bijnaam: ‘de pafsigaar’, want meesters rookten 
toen nog voor de klas) was erg streng, al bleek hij in de zesde klas 
eigenlijk best lief, volgens de meisjes. Gilsing leerde een groepje 
schaken en een echte schaakclub was het resultaat. Onze eigen 
hoofdredacteur, Stan de Haas, komt ook uit deze klas. Creatief en 
slim genoeg dus, deze groep.

‘DE MEISJES BLEVEN 
EEN HECHTE GROEP’
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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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waren er nog familieleden die herdacht moesten worden: Anna 
en Maria, twee in één klap. Eligius komt van ver deze avond. 
Hij geeft al vijftien jaar les aan de universiteit van Malaga, 
Spanje. “Hij kon monopolieën als geen ander,” vertellen de 
klasgenoten, “speelde altijd de Bank.”

STOUTE JONGETJES
Maar natuurlijk waren er ook stoute en drukke jongetjes. De 
meisjes worden niet bij name genoemd. Alle vingers wijzen 
naar Ruud en Stan Kooiman. Stan lapte iedereen pootje in de 
gang; de meisjes werden niet ontzien. En Ruud zag diezelfde 
gang vaak als hij weer eens de les was uitgezet. Hij zat vol 
streken. Gelukkig kon hij zijn energie kwijt in het tafeltennis, 
werd zelfs jeugdkampioen. Stan moest die uitlaatklep 
ergens anders zoeken. Hij vertelt dat hij dagelijks een paar 
onbewoonbaar verklaarde boerderijen passeerde. Daar 
sloopte hij telkens wat van. Tot hij tegen een steunpaal trapte 
die na herhaalde pogingen omging. Het dak kwam omlaag en 
Stan brak zijn been. Deze pech werd volledig goedgemaakt 
door de auto van het plaatselijke taxibedrijf die hem naar het 
ziekenhuis bracht. Hij straalt nog als hij het vertelt: een groene 
DAF 55!

HEDEN
Waar zijn alle klasgenoten terechtgekomen en wat zijn ze 
gaan doen? Opvallend veel zijn gebleven in BaMi. De rest 
is vaak blijven hangen in de omgeving: Heeswijk, Rosmalen, 
Heesch, Uden, Sint Oedenrode. Verder weg zijn Eindhoven 
en Sittard. Twee wonen er in Spanje en wel in Alicante 

TWEELINGEN 
Er waren maar liefst drie tweelingen in de klas. Deze avond is 
er slechts één volledig aanwezig: Annemiek en Eligius Hendrix. 
Helaas hebben een paar oud-klasgenoten zich afgemeld of ze 
zijn overleden. Vier personen zijn er niet meer, dat geeft bij de 
aankondiging wel even een stilte.
Annemiek en Eligius kwamen uit Den Bosch. Er werd een klein 
beetje anders gesproken in Balkum en het leven verschilde 
wat met het leven in de stad. Maar ze vonden het heerlijk, 
want met hun grote gezin kregen ze een veel groter huis. 
De naam Eligius valt op. Alle opa’s en ooms die vernoemd 
moesten worden, waren bediend en pa Hendrix was helemaal 
vrij in de keuze van de naam voor zijn zoon. Hij koos voor 
Eligius, de beschermheilige van Nederlandse Katholieke 
metaalbewerkers, zijn beroepsgroep. Voor dochter Annemiek 

EEN ECHTE SCHAAKCLUB WAS HET 
RESULTAAT
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en Malaga. De banen zijn een mooie afspiegeling van de 
maatschappij, onder andere in het onderwijs, de zorg, de 
levensmiddelentechnologie, muziek en fotografie. Achter twee 
bars in onze dorpen treffen we Ardiny (d’n Durpsherd) en 
Wilma (ff ted).

FOTO
De klassenfoto is een hele uitdaging. De groep is groot, de 
kroeg donker en het beschikbare plekje klein. Maar de sfeer 
lijdt er niet onder. Keer op keer worden de reünisten herschikt, 
er worden krukken aangesleept en de fotograaf haalt 
halsbrekende toeren uit. Ach….en weer moeten de kleintjes 

vooraan, dezelfde als vroeger bij de gymles. Laatkomer Jos 
moet er dan ook nog tussen. Als eindelijk haar duim omhoog 
gaat, breekt er een gejuich uit. “Wij hebben gezamenlijke goede 
herinneringen en het is heel fijn die op te halen,” zegt Matty. 
“Het was een leuke periode. We leerden en speelden, werden 
niet met gevaar in aanraking gebracht. Lekker zorgeloos.”

‘ACH….EN WEER MOETEN DE 
KLEINTJES VOORAAN’
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ADVERTORIAL

Lekker in je vel

De twee vriendinnen leerden elkaar kennen bij de paalsport.  
Ze gingen samen trainen en dat beviel zo goed dat ze het 
stoute plan opvatten een school op te richten. Ze zetten in 
op één les per week. “Als we de huur er maar uit hebben”, 
zeiden ze tegen elkaar. Maar de school werd een groot succes. 
Inmiddels geven ze met zessen les. 

VERSCHILLENDE STIJLEN 
Elke instructrice heeft haar eigen stijl. De een zet wat meer 
in op kracht, de ander op flexibiliteit en de volgende vindt 
mooie vormen belangrijk. Het gebruik van hoepels en zijden 
doeken is een mogelijkheid. Er is een ontspannen sfeer en 
veel vrolijkheid. De bijeenkomsten voor kinderen (8 tot 14 jaar) 
kennen ook spelelementen. Je kunt een gratis proefles volgen 
en boeken voor een kinderfeestje of vriendinnenuitje.

Sinds vier jaar kent Berlicum een paalsportschool. Wekelijks weten vele leerlingen de studio’s 
te vinden. “Wij willen iedereen lekker in het vel laten zitten en zeker van het seksimago af. 

Dat vooroordeel blijft maar hangen en het klopt helemaal niet”, zeggen de oprichters 
Loes van Boxtel en Abigaïl Vis.

Tekst Annette François  Foto Andrea Tibosch

RESULTAAT 
Het resultaat is het opbouwen van lenigheid en kracht. “Je 
hoeft niet aan sport te hebben gedaan”, benadrukt Loes, 
“dat was bij mij ook niet het geval.” De oefeningen worden 
met behulp van de paal gedaan. Ogenschijnlijk moeiteloos 
hijsen de deelnemers zich naar boven en doen daar 
hun oefeningen. De blote benen en armen zijn nodig 
om grip te krijgen op de palen. “We kweken heel veel 
zelfvertrouwen, dat is opvallend”, vertelt Isabelle, in het 
dagelijks leven juf en ook hier voor de beginnersgroepen. 
Amy (15) biecht op dat ze een beetje verslaafd is en 
vier maal per week traint. Ze gaat eind oktober naar 
Zwitserland voor het WK. En dat pas na ruim een jaar 
ervaring. Sophie (9) verwoordt zo het plezier: “Klimmen, 
lekker draaien en op je kop hangen.”

Donuts Polefit  I Milrooijseweg 59, 5258 KG Berlicum  I  info@donutspolefit.nl  I  www.donutspolefit.nl
 



VAN RIEK
Het stoofpotje 

 I bami18
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Riek van de Braak (64) is bij velen een bekend gezicht. Ze werkt al twintig jaar in Den 
Durpsherd. Koken is haar passie, maar één recept is favoriet.  Het stoofpotje van Riek is 

een begrip geworden. Met gepaste trots: “Dit gerecht  staat hier nu een jaar of drie 
op de vaste menukaart.” 

Tekst Lyan de Roos Foto’s Edith Verhoeven

Ze is goedlachs, vriendelijk en altijd in voor een praatje.  Het 
hele jaar door kan iedereen die een hapje wil eten in den 
Durpsherd genieten van haar favoriete recept oftewel het 
stoofpotje van Riek. Wat is ervoor nodig?? “Een portie geduld 
en ‘goei vlees’.” Meer wil ze er eigenlijk niet over kwijt. Toch 
vervolgt ze enthousiast haar verhaal. “Het is een hype, een 
gerecht dat in een kwartiertje op tafel kan staan.” Een frietje 
stoofvlees, bereid door Riek, is binnen vijftien minuten klaar 
mits goed voorbereid. En dát kan ze als geen ander. “Eens per 
maand maak ik een heel grote pan hachee of stoofvlees, het 
is maar hoe je het noemt. De Belgen noemen het zuurvlees. Ik 
laat het hier van tien uur ’s ochtends tot vijf uur in de middag 
pruttelen. Met de deksel erop, anders gaat het vocht eruit en 
brandt het aan. Dat moet je niet willen.” Het geheim van haar 
recept? “Dat zit in mijn bol.” En dat geeft ze zomaar niet prijs. 
Lachend: “Ik heb het van ons moeder geleerd. Ze maakte het 
op de houtkachel. Ik mocht haar helpen. Dat vond ik geweldig.” 
Die kachel is verleden tijd. Het stoofpotje gelukkig niet. Dat 
doorstaat de tand des tijds. En nu maar hopen dat ze het 
recept een keertje wereldkundig maakt. Voor wie niet kan 

wachten, is er natuurlijk van alles over te vinden op internet. 
Maar of dat nét zo smaakvol is? Riek laat zich er niet over uit, 
maar haar ogen spreken boekdelen.



 I bami20 I bami20
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Tekst Hedvig Niehoff  Foto’s Stan de Haas

Toos Gielen wordt in 1938 geboren in ’s-Hertogenbosch als derde kind in een gezin van 
acht kinderen. Vader Gielen had een bakkerij. Er werd in die tijd  volop gebouwd aan 
de stad, zowel achter het station als op Zuid. Toos groeit op in de oorlog die voor haar 
vooral voelbaar is in de spanning van volwassenen. Als ze op straat met een Nederlands 
vlaggetje zwaait en een Duitse soldaat op zich af ziet komen, schrikt ze zich rot.  Ze rent 
hard naar huis, verstopt het vlaggetje en is nog nooit zo bang geweest dat haar vader 
en moeder zouden worden opgepakt. In de bakkerij werkten in de oorlog veel knechten, 
lees onderduikers. Families van bemanning van uitgeweken koopvaardijschepen kregen 
geen distributiebonnen en konden geen voedsel, textiel of kolen kopen. Er werden 
valse bonkaarten gedrukt waarmee graan werd gekocht bij de boeren. Het graan werd 

Wat brengt een twintigjarige bakkersdochter uit de stad 
naar Berlicum om les te geven aan overvolle klassen met 
onstuimige kinderen van het platteland? We vragen het 
aan Toos van Schijndel-Gielen (84) op een mooie nazo-
merdag, door Toos ‘een Sint-Michielszomertje’ genoemd. 
Tijdens het gesprek klinkt klassieke muziek zachtjes uit de 
radio en tikt de klok op de kast. 

‘NEEM HET 
LEVEN ZOALS 
HET KOMT,toon interesse  in elkaar!’
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Zakelĳk en 
particulier. 

Interesse?

www.koendehaasfotografie.nl
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in de oude Norbertusschool opgeslagen en door de Balkumse molenaar Sjef Vink 
gemalen. Er werd vervolgens clandestien brood gebakken en overigens ook bij slagers 
clandestien geslacht. Zo ontstond er een alternatieve distributieketen voor mensen 
die volgens de Duitsers geen recht hadden op bonkaarten. Jan Gevers, uitbater 
van café Dorpszicht heeft hier een belangrijke rol in gehad. In die tijd wordt ook de 
verzetsorganisatie Zeemanspot opgericht om geld in te zamelen voor het maken van 
valse bonkaarten. “Dit alles kon alleen met hulp van mensen op de distributiekantoren. 
Het was levensgevaarlijk voor iedereen.” 

Na de oorlog gaat Toos weer naar school, eerst naar de Montessorischool in de 
Postelstraat, daarna naar de mulo en vervolgens naar de kweekschool in het klooster 
Mariënburg. Het heeft maar een haar gescheeld of Mariënburg zou er niet meer 
zijn geweest. De bezetter had zich daar gevestigd en was van plan het complex - en 
waarschijnlijk alles eromheen - op te blazen, zodra de geallieerden de stad in zouden 
trekken. Daar is het gelukkig niet van gekomen. 

‘DE OORLOG 
WAS VOOR 
HAAR VOORAL 
VOELBAAR IN DE 
SPANNING TUSSEN 
VOLWASSENEN’
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KLAS MET EENENVIJFTIG BAMI-JONGENS
Toos wordt onderwijzeres terwijl ze zelf liever binnenhuisarchitecte had willen worden. 
“Mijn vader had als dank voor zijn verdiensten in de oorlog een gratis plek op de 
kweekschool gekregen. Die plek kreeg ik.” Toos gaat er met plezier naartoe en wordt 
in 1958 gevraagd om op de Norbertusschool in Berlicum te komen werken.  “Ik stond 
als twintigjarige meteen voor een klas met eenenvijftig(!) jongens, dus hoezo, grote 
klassen tegenwoordig? Je kon alleen klassikaal lesgeven en ik deed het gewoon, je 
dacht er niet over na.” Het onthouden van alle namen was wel een uitdaging. Ze had er 
drie weken voor nodig. Op de vraag of ze een goede onderwijzeres was, lacht Toos: “Ik 
bleek wel een échte schooljuffrouw te zijn. Als je voor de klas staat, moet je goed naar 
elk kind willen kijken, geïnteresseerd zijn, luisteren en hen met respect behandelen. 
De hamvraag is hoe je kinderen nieuwsgierig maakt en hoe je zorgt dat ze gaan leren. 
Door de lessen smeuïg aan te bieden en er geintjes bij te vertellen. Dat maakt hen aan 
het lachen en daarna kan er iets serieus zoals taal of rekenen achteraan.” 

‘HOEZO, GROTE KLASSEN TEGENWOORDIG?’

KAPELAAN OP BEZOEK
Toos leerde het dorp kennen via de 
families van de kinderen. “In die tijd ging 
je na schooltijd op ouderbezoek als 
er iets te bespreken viel. Bij sommige 
ouders bleef ik voorzichtig met mijn 
oordeel, die kinderen hadden het 
thuis al zwaar genoeg.” In de jaren ‘60 
veranderde de klasgrootte en konden 
meer ondersteuners en onderwijzers 
aangesteld worden. Er was geld voor 
lessen handenarbeid waar kinderen met 
hun handen leerden werken. Er kwam 
muziekonderwijs en zwemles. Zelf ging 
Toos werken met de lesmethode Cesar 
en dat vond ze fijn. “Kinderen leerden 
er gemakkelijker door en het was 
heel intuïtief. De afgelopen decennia 
is er stelselmatig bezuinigd op het 
onderwijs en is alles weer afgebroken. 
Schande!” De docenten konden het 
goed met elkaar vinden. Toos herinnert 
zich een avond waar de kapelaan die 
godsdienstles gaf op school, aanwezig 
was en wijn had meegenomen. “Het 
werd een heel gezellige avond. Wel is 
een vader gaan klagen bij de pastoor 
vanwege het lawaai  en de drank.” 
Toos blijft vijftien jaar werken op de 
Norbertusschool.

bami I



 I bami26

‘DE AFGELOPEN DECENNIA IS ER 
STELSELMATIG BEZUINIGD OP ONDERWIJS’

 I bami26
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1973:  HET JAAR DAT ALLES 
VERANDERDE
1973 is een belangrijk en ingrijpend  
jaar voor Toos. Ze stopt bij de 
Norbertusschool, haar vader overlijdt, 
ze trouwt twee maanden later met 
weduwnaar Piet van Schijndel en trekt 
bij hem en zijn negen kinderen in. 
Toos wil er liever niets over vertellen, 
want het is privé. “Je hebt het recht 
niet om te oordelen en dat doe ik ook 
niet over anderen. Aan de buitenkant 
lijk ik tamelijk laconiek en laat ik de 
dingen op me afkomen. Van binnen is 
dat soms anders. Het was een enorme 
verandering voor ons allemaal. Het lukte 
me omdat ik mensen neem zoals ze 
zijn. En door de liefde en hoe ik zelf ben 
opgevoed. De warmte en genegenheid 
die ik vanuit mijn ouderlijk huis had 
meegekregen, zag ik in het gezin bij Piet. 

Ik voelde me welkom en dan kom je een heel eind met elkaar. Het waren schatten 
van kinderen en ik heb me nooit als ‘hun nieuwe moeder’ opgesteld. Pas jaren later 
besef je hoe moeilijk het voor iedereen geweest moet zijn, maar toen ging je gewoon 
door.” Over hoe zij en haar man bij elkaar zijn gekomen, wil ze niets kwijt. Alleen dat 
ze wekelijks in het kringgesprek een vaas met gekregen bloesemtakken uit tuinen van 
leerlingen zette en er steeds vaker takken van hem bij zaten. En dan krijgt de liefde een 
kans en komt er een mooie tweede kans voor het gezin waarvan de moeder en tiende 
kindje zijn overleden. 

Ze gaat na haar  huwelijk werken op de Rijzert in ’s-Hertogenbosch, een school voor 
moeilijk lerende kinderen. Lesgeven aan deze kinderen was niet gemakkelijk en Toos 
dacht in het begin vaak dat ze het niet goed deed. Bij collega’s merkte ze dezelfde 
onzekerheid en vond ze steun. Wat haar uitdaagde? ”Eruit halen wat erin zit. Deze 
kinderen durfden niks, zelfs geen klasgenootje te bellen om een speelafspraak te 
maken. Als dat toch een keer lukte, waren we zo blij en trots op hen.” In 2000 stopt ze 
met lesgeven en komt in 2002 even terug op de Rijzert als remedial teacher. Maar als 
de bezoldiging ervan wordt wegbezuinigd, vindt ze het welletjes. Ze is dan 64 jaar.
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NIET ELK KIND GEGUND
Terugkijkend heeft Toos met hart en ziel in het onderwijs gewerkt. “De meeste 
kinderen waren lief en leergierig. Er zaten ook tobbers tussen die geen vreugde 
uitstraalden, veelal zacht van karakter. Als je naderhand hoort dat kinderen het niet 
hebben gered of zijn ontspoord, dan verbaast je dat niet, maar gaat het je wel erg 
aan het hart. Andere kinderen rollen zo door het leven. Je wilt graag dat ze allemaal 
gelukkig worden. Dat is niet elk kind gegund. Op een reünie stond eens iemand tegen 
me te mopperen. Dat maakt me boos. Tel je zegeningen en kijk niet naar een ander. 
Daar krijg je rimpels van!”
Toos en Piet zien in de loop der jaren de kinderen opgroeien. Als zoon Louis een 
goede voetballer wordt en bij PSV kan gaan voetballen, blijven ze nuchter. Op de vraag 
of ze in het dorp staande werd gehouden voor een handtekening van Louis antwoordt 
ze lachend ‘nee’. “Toen hij gevraagd werd, hebben we hem een artikel voorgelegd 
van een voetballer wiens knieën kapot waren getrapt. We checkten zo of hij het echt 
graag wilde en wist waar hij aan begon. Dat was het geval en dan steun je zo’n kind.  
Hij moest al heel jong naar een gastgezin en we stonden erop dat hij een diploma 
zou halen. ‘Je moet je school afmaken’. Dat gold voor alle kinderen, die overigens niet 

‘IN NEDERLAND GAAT 
ALLES GOED ALS ER 

NIETS AAN DE HAND IS’



Koffie- & Theehuis Koekkoek
Achterweg 19a / Berlicum

wo t/m zondag geopend

openingstijden + meer info:

www.bijkoekkoek.nl 

Shop nu ook
kekke kadootjes,
pure lekkernijen

en vele andere
blijmakers

Casemanagers dementie 
helpen u langer veilig thuis wonen

www.laverhof.nl

De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden 
rondom dementie is best ingewikkeld. Een casemanager 
dementie helpt hierbij als onafhankelijke en vaste begeleider 
voor mensen met dementie én hun naasten. 

De casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert,
regelt zorg en helpt u bij het omgaan met de ziekte en met 
de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Zij werkt hierbij nauw 
samen met de wijkverpleegkundige. 

De huisarts of wijkverpleging kan voor u of uw partner de 
casemanager dementie inschakelen. Ook kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met de casemanager: Yvette Dekkers, 
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voetbalden maar allemaal hebben gebasketbald.” 
Na  tweeëntwintig jaar gelukkig getrouwd te zijn geweest overlijdt Piet van Schijndel 
in 1995. Ze is twee jaar flink van slag geweest. Maar daarna pakt ze het leven 
weer op. Inmiddels geniet Toos volop van negentien kleinkinderen en zeven 
achterkleinkinderen. Ze is ondanks twee heupoperaties heel vitaal. Ze zingt wekelijks 
bij het koor Forza Vocale en haalt als sopraan gemakkelijk de hoge noten. Daarnaast is 
ze dol op haar tuin, al is tuinieren niet haar hobby. “Ik gooi alleen weg wat ik er niet in 
wil hebben. Er mag ook iets vanuit zichzelf in groeien, die vrijheid bied ik graag.” 

HET LOOPT GEMAKKELIJK SPAAK
Over de wereld is Toos bezorgd. Ze leest alles wat er in de krant staat en volgt 
dagelijks het nieuws. Of het de verkiezingen in Amerika betreft, de oorlog in Oekraïne, 
de landelijke politiek of de problemen in Ter Apel, ze laat haar geluid horen. “Ik vind 
het verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Doordat mijn vader in de gemeenteraad 
van ’s-Hertogenbosch heeft gezeten, kijk ik met een scherpe blik naar de wereld. In 
Nederland gaat alles goed als er niets aan de hand is. Zodra er wel iets fout  gaat, 

loopt het gemakkelijk spaak.” Ook het 
afbouwen van verzorgingstehuizen 
waardoor mensen die echt zorg nodig 
hebben thuis moeten blijven, vindt 
ze verschrikkelijk. “Kok begon met 
marktdenken in de zorg en nu zitten we 
met de gebakken peren.” 
Toos sluit glimlachend af: “Maak van 
mij geen engel in het artikel. Ik hou niet 
van conflicten en heb ook mijn mindere 
kanten. Mijn levensmotto heeft me 
gebracht waar ik nu sta: neem het leven 
zoals het komt en toon interesse in 
elkaar! Dan blijf je dichtbij elkaar.” Op de 
achtergrond klinkt de Boléro van Ravel. 
“Mooi hè?!” 



 

is niet geacteerd!

CLUBKE
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Het toneelstuk voor komend jaar is uitgekozen en de regisseur heeft de rollen 
verdeeld. Vanaf dat moment repeteren de leden van Toneelgroep Kriebels 

iedere donderdagavond in de Moerkoal. “Anja, ik ga het vanavond zonder tekst 
doen”, zegt Eveline, een van de spelers, tegen de regisseur. 

In 2023 viert de toneelgroep haar veertigjarig jubileum met het 
tragikomische stuk ‘Amateurs!’ over een amateurtoneelgezelschap 
dat steeds nerveuzer wordt wanneer de première nadert. Het lijkt 
dicht aan de werkelijkheid te raken. Maar waar de ‘regisseur’ in 
het stuk verzucht dat ‘niemand zijn tekst kent’, geldt dat niet voor 
deze acteurs. Ondanks dat het pas de derde repetitie is, komen 
de teksten er al vlot uit.

WE DOEN ALLES ZELF
De veertien leden van Kriebels doen alles zelf. Van decorbouw 
tot regie en publiciteit. Niet iedereen heeft dan ook altijd een 
rol op het toneel. Voor het jubileum wordt flink uitgepakt: extra 
aandacht voor het licht en er zit veel muziek in: “Daarom hebben 
we ook elke week een zangrepetitie.” 
Kriebels wordt in 1983 opgericht door Jan en Sjan Bosch. In 
de beginjaren spelen ze  vaak op straat: “Op de platte kar 

Tekst Jochen Schoofs  Foto’s Vic Bomers / Toneelgroep Kriebels

met zelfgeschreven stukken.” Omdat er nog maar weinig 
straattheaterfestivals zijn, spelen ze tegenwoordig alleen nog 
maar in het theater. “Veel van de stukken van Jan worden 
trouwens nog steeds gespeeld. Vooral in België”, zegt Sjan.

VEEL LOL TIJDENS DE REPETITIES 
Ondertussen gaan de spelers weer verder met repeteren. “We 
lachen nooit meer!” acteert een van hen. Daaruit blijkt nog 
maar eens dat wat op het toneel gebeurt niet echt is. Tijdens 
hun repetities lachen de spelers namelijk wel heel wat af.

VOORSTELLINGEN IN DEN DURPSHERD EN DE 
VERKADEFABRIEK
Zaterdag 11 maart is Toneelgroep Kriebels te zien in Den 
Durpsherd en op 15 en 16 maart in de Verkadefabriek. Meer 
informatie is te vinden op tgkriebels.jouwweb.nl.

DE LOL TIJDENS  
DE REPETITIESis niet geacteerd!



De naam Herman de Man is erg bekend in Berlicum. Hij was een zeer begaafde maar ook 
dwarse schrijver. Zijn beroemdste boek ‘Het wassende water’ werd later een televisieserie. 

Hem en zijn gezin treft in de oorlog een vreselijk lot. Vele verhalen doen de ronde, vaak met 
een zeker oordeel. Maar er is ook een andere kant.

Tekst Ardienne Verhoeven Foto’s uit het archief van Gé Vaartjes

HERMAN DE MAN
Het droevige lot van

UIT BEELD



In 1932 komt De Man met zijn vrouw Eva en hun zeven 
kinderen in Berlicum wonen in Huize Vredendaal aan het 
Beekveld. Het is een gezin dat afwijkt van de Berlicumse 
doorsnee. Eva is geen echte huisvrouw, en de kinderen 
lopen er wat verwaarloosd bij. En Herman was heel 
progressief. Zeer intelligent, maar ook opstandig. Dat alles 
paste niet zo bij de Berlicummers. De mensen vinden hem 
een moeilijke man en het huishouden een zootje. 

In april 1940 vertrekt hij naar Frankrijk om een roman af te 
schrijven. Een paar dagen later breekt de oorlog uit en kan 
hij niet meer terug. Eva en de kinderen blijven alleen achter. 
Herman, Eva en de kinderen zijn katholiek geworden 
joden. Toen de katholieke kerk het nazisme veroordeelde 
in 1942 hebben de Duitsers als vergelding alle katholiek 
geworden joden opgepakt. De Nederlandse burgemeester 
van Berlicum geeft het bevel aan de veldwachter om dat ook 
te doen bij de familie De Man. Hoewel er een plan van het 
verzet ligt om hen onder te laten duiken, heeft niemand hen 
gewaarschuwd. 

Een boer in de buurt verhuurt zijn platte kar voor 2,50 
gulden. Vroeg in de ochtend worden Eva en de vijf kinderen 
die thuis zijn, opgehaald. De bank in de tuin, waarop ze 
vaak vrolijk gefotografeerd zijn, wordt op de kar gezet. En 
daarmee vertrekken ze naar Kamp Vught. Via Westerbork 
komen ze terecht in Auschwitz waar ze een paar dagen na 
hun komst worden gedood. Ook zoon Jan wordt vermoord. 
Herman hoort het nieuws van de deportatie in Londen waar 
hij werkt voor Radio Oranje.

Na de oorlog komt Herman de Man terug met zijn dochter 
Marietje die, net als haar broer Joost,  toen niet thuis was 
en de oorlog heeft overleefd. Ze treffen een leeggehaald 
huis aan en krijgen te horen dat er nog rekeningen van hen 
open staan. Gedesillusioneerd en berooid gaan ze in een 
bovenwoning in Eindhoven wonen. Herman stopt resoluut 
met schrijven. 

In 1946 overlijdt Herman de Man bij een vliegtuigongeluk. 
Marietje is inmiddels 96 en woont in Denemarken.  

(bron: Biografie door Gé Vaartjes)

Het droevige lot van



Een ongelooflijk mooie reis 
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ADVERTORIAL

DOOR   HET ONROEREND GOED 
Een ongelooflijk mooie reis 

Van jongs af aan wilde Tom Spoormakers makelaar worden en werd hij gefascineerd door 
bouwplaatsen en woningen. Nadat hij  jarenlang samen met zijn vrouw Francy in de import van 
Italiaanse schoenen werkte , maakt hij in 2018 de overstap naar de makelaardij. Samen runnen 

ze Spoormakers Makelaardij vanuit hun woonplaats Gemonde. 
Tekst Hedvig Niehoff  Foto Leon van Dinther

Spoormakers Makelaardij richt zich op de verkoop van 
woningen in alle prijsklassen, de aankoop van (veelal 
duurdere) woningen, taxaties, hypotheekadvies en – 
financiering. Eveneens komen de bepaling van energielabels, 
bouwkundige keuringen en advies voor renovatie en 
inrichting in deze lijst voor. Dat doet ze samen met een 
vaste kring van experts en partners. “Onze kracht ligt in het 
persoonlijke contact met klanten dat vaak na de (ver)koop 
blijft bestaan. Mensen zijn kwetsbaar en soms bang bij het 
zoeken naar een nieuw ‘thuis’. Het draait dan helemaal om 
vertrouwen en goede communicatie. Wij verdiepen ons in 
wat klanten echt graag willen. We vertellen eerlijk wat ze bij 
ons kunnen verwachten en zijn transparant over wat we voor 
hen uitzoeken en ondernemen. We ontzorgen hen volledig 
en voorkomen daardoor verrassingen. Wat wij beslist niet 
doen is ‘huisjes schuiven’.”  

VERTROUWEN
Terwijl Tom met klanten op pad is, partners en collega-
makelaars spreekt of helpt bij de onderhandeling, 
is Francy druk bezig op kantoor. Alle regelzaken, 
afspraakbevestigingen, administratieve en financiële 
afhandelingen zijn haar domein. “Zonder Francy geen Tom 
en zonder Tom geen Francy”, bevestigen ze beiden lachend. 
Door de druk op de huizenmarkt komen veel woningen 
tegenwoordig niet eens meer op Funda terecht. “Je moet het 
daardoor nog meer van je makelaar hebben. Het (ver)kopen 
van een huis is een gevoelskwestie. Het gaat om vertrouwen 
én het gaat om heel veel geld. Maar bovenal om mensen. 
Daarom maken wij de klant belangrijk. En dan is het telkens 
weer een ongelooflijk mooie reis die je samen maakt door 
het onroerend goed!.” 
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IMPORT

Tekst Minke van Lokven Foto’s Claartje ten Have

‘WANDELEND EN BABBELEND HEB 
IK BALKUM ÉN DE BALKUMMERS 

LEREN KENNEN’

VAN EINDHOVEN NAAR BERLICUM
Jos en zijn vrouw Suzan komen oorspronkelijk uit Eindhoven. 
Hun dochter verhuisde voor de liefde naar ’s-Hertogenbosch 
en na een paar jaar vond zij het wel welletjes: ze vroeg haar 
ouders of ze dichter bij haar in de buurt  wilden komen wonen. 
“Mijn schoonzoon vernam in 2018 dat er appartementen 
gebouwd zouden worden in ‘Balkum’. Tijdens een vakantie in 

Spanje hebben we op afstand de knoop doorgehakt: Eindhoven 
uit, Berlicum in! Tijdens de bouw hebben we met veel plezier 
in Opaal op de Sassenheimseweg gewoond. Het duurde lang 
voordat de bouw klaar was, maar het was het wachten gelukkig 
waard. We wonen hier inmiddels een jaar erg prettig, de 
mensen zijn vriendelijk en de omgeving is prachtig.

Je zou bijna niet geloven dat Jos Holland een ‘import-Balkummer’ is. Hij weet meer 
over de omgeving en de geschiedenis van Berlicum te vertellen dan menig geboren 

en getogen dorpsgenoot. Die bak aan kennis vergaarde Jos de afgelopen jaren al 
wandelend. “Ik hou van mensen, ik hou van de natuur, ik hou van verhalen. Dat zit 

gewoon in me!”
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BABBELTJES
Ik wandel graag alleen, maar zeker ook met andere mensen 
samen. Af en toe breng ik een groepje mensen samen dat 
ik meeneem op een wandeling terwijl ik vertel over allerlei 
historische feiten van Berlicum en omgeving. Ik vertel vooral 
verhalen over de oorlog, maar ook over de natuur, de Aa, 
de Zuid-Willemsvaart. Het Beleg van Den Bosch in 1629, het 
mirakel van Empel in 1585, de Balkumse Beer: veel mensen, 
die hier al veel langer wonen dan ik, kennen die verhalen 
niet. Ik ken ze wel, omdat ik veel met mensen praat die ik hier 
tegenkom. Ik maak altijd wel een babbeltje. Zo kom ik van alles 
te weten over het dorp en dan juist die dingen je niet in 
boeken vindt.

VOET VAN EEN DUITSER
Een voorbeeld van zo’n bijzonder 
verhaal dat ik opdeed tijdens 
een wandeling is het volgende: 
ik raakte aan de praat met 
een man die vertelde: ‘Ons 
pa heeft in Heeswijk nog 
soldaten uit de boom 
gesneden, die hingen daarin 
vast met hun parachute. Hij 
heeft zelfs eens een voet 
van een Duitser begraven!’ 
Ja, dat soort dingen onthoudt 
een mens toch. Ik deel die 
bijzondere verhalen graag. Het 
liefst wandel ik op Seldensate. 
Daar is een prachtig gedicht van Jan 
Steenbergen te vinden dat ik graag deel: 

ODE AAN ’N LANDGOED

‘‘WE HEBBEN DE KNOOP 
DOORGEHAKT: 

EINDHOVEN UIT, 
BERLICUM IN!”

Omdat we hier zo ‘seldensate‘
   ziet alles nog zo lekker groen!
    Dat moeten we dus maar zo laten,    
      daar moeten we mooi niks aan doen!



 I bami40

EXPORT
Tekst Minke van Lokven Foto’s Anke Zondag

‘NOORS VAN BUITEN, 
BRABANTS VAN BINNEN’

CURAÇAO OF NOORWEGEN?
“Mijn man Roland komt uit Vorstenbosch en deed de ALO 
in Tilburg. Ik leerde hem kennen via een vriendin van me. 
Roland ging doorstuderen aan de VU in Amsterdam en wilde 
onderzoek doen naar handbaltechnieken in het buitenland. 
Ik studeerde Engels en kon mijn studie ook prima vanuit het 
buitenland afronden. We wilden allebei heel graag meer van 
de wereld zien. In eerste instantie hoopte ik te verhuizen naar 
Curaçao: daar woonden een oom en tante van me en volgens 

hen kon een leraar daar makkelijk aan werk komen. Iets totaal 
anders dan het koude Scandinavië! Uiteindelijk liep het zo dat 
Roland in Noorwegen een onderzoeksplek voor zijn studie 
Bewegingswetenschappen vond. Ik heb altijd gezegd dat ik ooit 
nog in een warmer land wilde wonen en dat is gelukt: in 2016 
en 2019 hebben we een jaar met onze dochters Daphne (21) en 
Amber (18) in Nieuw-Zeeland gewoond.” 

Anke Zondag (52) komt uit Mirroi maar woont met haar gezin in Levanger, Noorwegen. 
Een dorp met stadsallure door de aanwezigheid van een ziekenhuis en een universiteit. 
Ze emigreerde in 1996 naar Noorwegen en woont daar dus al 26 jaar. Waarom? Anke: 

“Dat is de schuld van de liefde!”
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ONDERZOEK
Anke werkt sinds 2012 op de Noorse Pabo en ontving 
In 2016 een onderzoeksbeurs. Ze doet onderzoek 
naar manieren om Engels in de klas spelenderwijs 
toegankelijker te maken door het inzetten van 
improvisatietechnieken uit de theaterwereld. De 
interessegebieden van Anke komen in haar onderzoek 
prachtig samen: theater, Engels en educatie. “Wat ik 
zo mooi vind aan Noorwegen? Hier wordt anders over 
kinderen gedacht, zij zijn een ontzettend belangrijk 
onderdeel van de maatschappij en er gaat veel 
aandacht, tijd, energie en geld naar onderwijs toe.”

RAVOTTEN IN MIRROI
Anke bracht haar jeugd door in Middelrode aan de 
Christinastraat. Als kind was ze de hele dag buiten te 
vinden: “Ravotten, urenlang! Er woonden bij mij in de 
straat alleen maar jongens en ik bracht veel tijd met hen 
door. Op mijn elfde sloot ik me aan bij een theaterclubje 
in de Moerkoal. Dat was geweldig, echt een uitlaatklep. 
Het maakte mijn wereldje een stukje groter. Ik zong 
daarnaast in het kinderkerkkoor. Met mijn ouders, 
broer en zusjes ging ik iedere week naar de kerk. Ik 
kon moeilijk stilzitten, dus besloten mijn ouders me in 
te schrijven voor het koor. Dan kon ik tenminste mijn 
energie kwijt, haha!”

WERELDBURGERS
Dochters Daphne en Amber zijn geboren in Noorwegen. 
Anke omschrijft ze als ‘Noors van buiten, Brabants van 
binnen.’ Beide dames zijn net zo creatief én reislustig als 
hun ouders: Daphne studeert Theaterwetenschappen 
in Amsterdam en woont voor een uitwisseling tijdelijk in 
Ierland. Amber deed eindexamen in dans en onderzoekt 
nog welke studie ze waar ter wereld wil gaan volgen. De 
appel valt dus niet ver van de boom. Wereldburgers zijn 
het, maar wél met Mirrois bloed!

‘‘WE KEREN AL 26 JAAR LANG BIJNA 
IEDERE ZOMER TERUG VOOR EEN 

RONDJE BRABANT!”



BIJZONDERE

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 

N O T A 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 T A R I S S E N

“NOG STEEDS VERTROUWD MAAR ONDER EEN NIEUWE NAAM”
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BIJZONDERE
Voor dit decembernummer van BaMi daagden wij    vier van onze fo-

tografen uit om Maria geheel op eigen gevoel en interpretatie vorm te 
geven. Dit resulteerde in vier heel bijzondere portretten met ieder een eigen 
verhaal. De fotografen lichten zelf toe hoe ze tot hun creatie zijn gekomen. 

Tekst Erwin Frunt  Foto’s Anouk Dalessi, Andrea Tibosch, Yvonne Wesling, Claartje ten Have

Maria’s   
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PORTRETTEN
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YVONNE WESLING - GEPORTRETTEERDE: LOTTE VAN KESSEL

‘WACHTEND TOT HAAR GEBEDEN WORDEN GEHOORD’
Terwijl het goddelijke licht tot haar schijnt, staat Maria te wachten tot ze eindelijk mag gaan bevallen. Een krachtige 

vrouw die als voorbeeld dient voor vele vrouwen in de wereld. Mijn dochter Lotte heeft model gestaan voor mijn 
versie van Maria.
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ANDREA TIBOSCH - GEPORTRETTEERDE: JOYCE LUNENBURG

‘EEN PORTRET VAN VROEGER IN DE STIJL VAN NU’ 
In de kerstperiode kregen we vroeger verhalen over Maria te horen, gebaseerd op de bijbel.

Met mijn portret heb ik een moderne Maria weer willen geven die deel uitmaakt van een oud verhaal. 
Ze is in verwachting van Jezus. Door styling en de gekozen kleuren wordt ze een eigentijdse Maria.
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ANOUK DALESSI - GEPORTRETTEERDE: MARIA DALESSI

‘MARIA, EEN MOEDER VOOR IEDEREEN’
Ik zie Maria als een moeder voor iedereen, een zorgzame vrouw bij wie iedereen kind kan zijn. Mijn eigen moeder, die 

toevallig Maria heet, staat altijd voor iedereen klaar. De bloemen die gebruikt zijn voor het portret komen uit haar eigen 
tuin. Als je goed kijkt, zie je drie vogeltjes  vliegen. Deze staan symbool voor haar drie kinderen. Ze heeft ze zelf getekend 

voor onze geboortekaartjes. 
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CLAARTJE TEN HAVE - GEPORTRETTEERDE: EVI FRUNT

WAT HEEFT MARIA OP HAAR KERFSTOK? 
Ik wilde een pittigere foto maken en geen jonge vrouw in devotie afbeelden. Ik heb gekozen voor een tienermoeder met 

baby in de vorm van een portretfoto voor een politiedossier. De datum en naam op het bordje geven Eerste Kerstdag aan. 
Een verveelde en onverschillige tiener met haar kindje die blijkbaar iets op haar kerfstok heeft. Het tegenovergestelde van 

het idee dat wij van het heilige archetype Maria hebben.
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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

CARWASH

073 503 1076 / info@vdvalkbanden.nl

WWW.VDVALKBANDEN.NL

7 DAGEN PER WEEK

BETALEN MET PIN BIJ DE MACHINE ZELF

GEOPEND
VAN 08:00
TOT 21:00 

Joost: 0735033624
Rob: 0654738097 

rvschilderwerken@live.nl
Sassenheimseweg 3 Berlicum

Ook voor het 
spuiten van 

uw interieur!
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ADVERTORIAL

Een nieuwe warme jas voor ieder huis! De trend van deze tijd, waarin verduurzamen een 
must is. Of, zoals de eigenaren enthousiast vertellen: “Na een week of zes werken, kan de 

klant een cadeautje uitpakken en komt er weer iets heel moois voor de dag.” Gegarandeerd 
vakmanschap en maatwerk met oog voor detail. Dát is Helmex Afbouw.

Tekst Lyan de Roos Foto Edith Verhoeven

EN GAS EROP

Ruud van den Akker en Ray van Sleuwen zijn de eigenaren 
van het Berlicumse stukadoorsbedrijf, gelegen aan de Enst. 
Trots en met een vleugje bescheidenheid vertelt Ruud: “Ja, 
we hebben wel een redelijk bedrijf inmiddels. Het is keihard 
werken, uren maken en gas erop.” Maar dat levert ook kwaliteit 
en een prachtig eindresultaat. En vooral de broodnodige 
verduurzaming van woningen. Nadat een huis ‘een nieuwe 
jas’ heeft, is het energielabel verbeterd. “Met hoogwaardige 
tempex platen die volgens de regels zijn opgebouwd, wordt 
gezorgd voor moderne buitengevelisolatie. Technisch moet 
het kloppen volgens officiële richtlijnen. De esthetiek bepaalt 
de klant zelf. Wij denken mee en geven advies over kleur en 
materiaalkeuze.” 
De kracht van Ruud en Ray zit in het actief meedenken om 

samen met de klant tot iets moois te komen. “Je wilt iets 
creëren. Zo goed mogelijk.” Ze staan garant voor kwaliteit van 
het hoogste niveau en doen mee met de Nederlandse top 
in de branche van buitenstucwerk en gevelisolatie. Lachend: 
“Vergelijk het met de Champions League.”

Ze richten zich vooral op de particuliere markt, in en rondom 
Berlicum. “Je praat dezelfde taal en dingen zijn snel geregeld.” 
Het bedrijf staat niet stil. “Maar”, zo vertelt Ruud, “zoiets kun 
je nooit alleen.” Lachend wijst hij naar zijn collega’s die in 
alles ondersteunen. Dankzij Benita van Boven en Marieke 
Havermans draait het bedrijf op volle toeren. Een goed 
geolied team met een missie en passend in deze tijd waarin 
huisisolatie helemaal hot is. 

Uren maken
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Het is drie uur ’s nachts als bij Jacques Roosen de telefoon gaat. Het is 
de alarmcentrale. Zijn overbuurvrouw Elisabeth Sleutjes heeft op de 

alarmknop gedrukt die ze vanwege haar broze gezondheid dag en nacht 
om haar hals draagt. Er is iets gebeurd. Wat precies is niet duidelijk. 

Jacques kleedt zich snel aan en haast zich naar de overkant.

Tekst Jochen Schoofs en Annette François 

 Foto’s Teis Albers, archief & beeld uit ‘Tineke en de paranormale wereld’

Wonderen in Berlicum
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Als Jacques het huis van Elisabeth (Lies voor dorpsgenoten) 
aan de Torenstraat binnenkomt, treft hij één grote chaos. 
Bloempotten zijn in scherven gevallen. In de aarde zijn 
afdrukken van bokkenpoten zichtbaar. Hij ziet Elisabeth tegen 
een kast aan liggen. Met het koord van haar nachthemd zit ze 
vast aan een deurknop van de kast. Alsof iemand haar heeft 
proberen op te hangen. Haar gezicht is bebloed en ze zit 
onder de blauwe plekken. Haar haren zijn verward, evenals 
de blik in haar ogen. Ze is angstig. Niet zo gek aangezien 
ze vertelt even daarvoor door een wezen - half mens, half 
dier -  aan te zijn gevallen. Of het echt de duivel is geweest, 
durft Jacques niet te bevestigen: “Maar”, zegt hij, ”zo’n tenger 
vrouwtje kan zichzelf zoiets niet aandoen. Dit komt van 
elders.” 

BUSSEN VOL PELGRIMS
Het zou de beginscène kunnen zijn van een spannende film. 
Maar dit is echt. Het zijn de jaren ‘90 en het gebeurde in 
Berlicum. En het is nog niet eens het begin van Elisabeths 
bijzondere verhaal. Daarvoor moeten we nog een stuk 
verder terug in de tijd. Naar 1976. Elisabeth woont dan in 
het huis dat later de naam ’t Hofke zal krijgen. Haar handen 
zijn verlamd en omdat genezing onmogelijk lijkt, richt ze 
zich door middel van het bidden van een noveen tot de 
heilige maagd Maria. Op de zevende dag van het noveen, 
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op 18 december 1976, worden haar gebeden verhoord. Ze 
verklaart genezen te zijn en kan haar handen weer bewegen. 
Vanaf dat moment verschijnt Maria vaker aan Elisabeth. 
Ze krijgt boodschappen door. ’t Hofke groeit uit tot een 
waar bedevaartsoord. Pelgrims komen na enkele jaren 
met bussen tegelijk naar Berlicum om tot Maria te bidden. 
Voor steun, voor raad en soms omdat ze op zoek zijn naar 
genezing. 

Jacques komt zelf pas jaren later in contact met Elisabeth, 
via zijn broer Bart Roosen. Een buurvrouw vertelt Bart over 
haar zoontje met een waterhoofd dat na één enkel gebed 
bij Elisabeth wonderbaarlijk genezen is. Van haar krijgt hij 
een boekje met de boodschappen van Maria zoals Elisabeth 
die opschreef tijdens haar extases. Het zijn de kernwaardes 
van het conservatieve Rooms-Katholieke geloof. Hij bezoekt 
’t Hofke en praat met Elisabeth. Wat ze zegt, raakt hem. 

Jacques is eveneens onder de indruk. Zij worden 
voorvechters van Elisabeth.

‘ZE VERKLAART 
GENEZEN TE ZIJN 

EN KAN HAAR 
HANDEN WEER 

GEBRUIKEN’



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

CEMENTDEKVLOEREN & 
AANVULLEN ZWEMBADEN
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KERKELIJK ONDERZOEK 
Er komen steeds meer pelgrims naar het toevluchtsoord in 
Berlicum. Vanuit het Bossche bisdom wordt er onderzoek gedaan 
naar de Lourdes-achtige taferelen. Tijdens gebedsdiensten 
zeggen gelovigen regelmatig de rozengeur te ruiken van de 
heilige Pater Pio aan wie Maria ook ooit is verschenen en die 
net als Elisabeth door de duivel is aangevallen. Een foto van het 

heilig aanschijn van Jezus bloedt driemaal. Elisabeth krijgt 
wonden aan haar handen en voeten. Haar huisarts 
Bert Visser concludeert dat het stigmata (wonden aan 
deze ledematen zoals Jesus Christus aan het kruis) 
zouden kunnen zijn. Net zoals ook Pater Pio zou hebben 
gehad. Er lijken wonderen plaats te vinden in Berlicum. 
Maar de katholieke kerk wil deze niet erkennen. Na 
een onderzoek door drie priesters doet de kerk deze 
verschijnselen en boodschappen af als plagiaat.

EEN FOTO VAN 
HET HEILIG 

AANSCHIJN VAN 
JEZUS BLOEDT 

DRIEMAAL



VANOSCH-METSELWERKEN.NL

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE

VOEGWERK
STEENSTRIPS
STEIGERWERK



bami I 57

BESPOT EN VOOR DE GEK GEHOUDEN
Bij haar dorpsgenoten hoeft Lies niet op begrip te 
rekenen. Tijdens kerkdiensten waarschuwt pastoor 
Pulles zijn gemeenschap meer dan eens voor het 
bedrog van Elisabeth. De pelgrims zijn bij hem niet 
welkom. “Ik wil die bussen niet op mijn terrein zien’ 
zou hij dreigend gezegd hebben. De buschauffeurs 
parkeren hun bussen vol bedevaartgangers 
noodgedwongen in de straten rondom ’t Hofke. Tot 
overlast van de omwonenden.
Het verzoek van de gebroeders Roosen aan bisschop 
Ter Schure een nieuw onderzoek uit te voeren, wordt 
afgewezen. Zij geven aan dat het feit dat Elisabeth 
enkele jaren op Coudewater opgenomen is geweest 
en tot twee keer toe uit een klooster is weggestuurd, 
natuurlijk geen pré is.
In het dorp wordt Elisabeth met de nek aangekeken. 
“Ze werd bespot”, vertelt Jacques. “Mensen hielden haar voor 
de gek.” Ook het gezin van Elisabeth lijdt eronder. Dat haar vier 
dochters op zijn minst een bijzondere jeugd hebben gehad, is 
alles wat hij daarover zegt. Zelf heeft hij er nooit moeite mee 
gehad. 
“Ze keken soms ook naar mij. Zo van ‘zou die ook gek zijn of zou 
die het echt geloven?’, maar daar trok ik me niets van aan”, zegt 
Jacques. Samen met huisarts Visser was hij in 1994 zelfs te gast bij 
Tinekes Paranormale Wereld om erover te vertellen.

‘IK WIL DIE BUSSEN NIET OP 
MIJN TERREIN ZIEN’



HUIZENBEZIT GROEIT
Ondanks alles blijft de gemeenschap in stand. De pelgrims 
verzamelen voldoende kapitaal om het pand links van 
’t Hofke te kopen. In de tuin bouwen ze een kapel. “Dan 
kwamen er op zaterdag mensen helpen met metselen”, 
vertelt Jacques. “De ene kwam met een lading bakstenen, 
een ander nam gereedschap mee.” Bart: “Deze mensen 
kwamen overal vandaan.” Ze noemen namen van mensen 
uit Budel, Bergeijk, Valkenswaard. Ook het huis tegenover 
wordt aangekocht, om de bedevaartgangers op te vangen. 
Later gaat Jacques daar wonen. Dan is ook het huis aan de 
andere kant in het bezit van de stichting gekomen. Elisabeth 

krijgt in een van Maria’s boodschappen door dat daar een 
geneeskrachtige bron zou zijn. Een put wordt geslagen en 
het pand krijgt de naam De Bron. 

Op 18 december 1992 verschijnt Maria voor de laatste keer. 
In de jaren daarna blijft de rozengeur van Pater Pio nog 
terugkomen, krijgt Elisabeth stigmata en wordt ze regelmatig 
aangevallen door de duivel. Bidprentjes van overledenen 
waar Elisabeth voor bidt, krijgen een blauwe kleur. “Die zijn 
nu naar de hemel”, zegt ze. In 2007 overlijdt Elisabeth, maar 
het toevluchtsoord blijft bestaan. 



Anno 2022 zijn er nog wekelijks gebedsdiensten 
in de kapel aan de Torenstraat. Deze worden 

steevast door dertig à veertig mensen bezocht. 
Een groep vrijwilligers houdt alles schoon, 

onderhoudt de drie panden en zorgt ervoor dat 
de tuinen worden bijgehouden. 

In het verleden traden ze nog veelvuldig naar 
buiten. Tegenwoordig blijven ze wat meer in de 
luwte. Maria heeft zich als de Toren van David 
bij Elisabeth gemanifesteerd omdat ’t Hofke 
een toevluchtsoord moest worden. Dat was 
nodig omdat het geloof, aldus Maria, aan het 

afbrokkelen was. In een latere openbaring heeft 
ze gezegd dat het geloof ook weer op zal bloeien. 
Wanneer is onduidelijk. De gelovigen zien het als 
hun taak om door te blijven gaan: “We laten het 

aan de hemel over.”

Op de website van de stichting, turrisdavidica.nl, zijn 
onder meer verschillende boodschappen van Maria 

te lezen en video’s van gebedsdiensten waarbij 
Elisabeth in extase raakt, te zien. 

‘WE LATEN 
HET AAN 

DE HEMEL 
OVER’



www.eetcafedeprins.nl
Hoogstraat 50 Berlicum • T 073 503 16 12

Wij wensen jullie

onvergetelijke 

feestdagen en 

bedankt voor een 

fantastisch jaar!

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

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.
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particulieren en bedrijven. In ons magazijn hebben we een ruime 
assortiment van artikelen op voorraad staan die we direct kunnen 
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MIJN NAAM IS

BRAM DE LAAT
Er is weinig voor nodig om informatie los te krijgen van de heren De Laat , beiden Bram genaamd. Hun con-
nectie gaat terug naar de Herman Jozefschool in Middelrode in de jaren ‘90. Ze zaten niet in dezelfde klas maar 
kwamen elkaar wel tegen op school. Er blijkt een leuke link te zijn tussen hun moeders. Die werkten allebei op 
de peuterspeelzaal aldaar, ze waren directe collega’s van elkaar.

Wat ze zich beiden herinneren is dit verhaal over hun tienerjaren: in de tijd dat social media op kwamen zetten, 
was er een grappig voorval. Het vakantievriendinnetje van Bram (38 jaar zonder pet) was via “Hyves” op zoek 
naar haar geliefde. Ze kwam terecht op het profiel van Bram (35 jaar met pet). Heel keurig heeft deze laatste het 
meisje naar de juiste Bram verwezen! Er was ook nog eens sprake van een klein foutje bij de apotheek, maar 
verder hebben ze nooit ‘last’ gehad van elkaar. Beiden zijn later verhuisd van Middelrode naar Berlicum. Dus 
het zijn twee échte BaMi’s!

Tekst Anne Marie van Dinther Foto Anouk Dalessi

MIJN NAAM IS
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OF OP HET PLEIN?’
‘ Vuurwerk in de achtertuin

Een nieuw jaar inluiden zonder vuurwerk? Voor velen onder ons is dat ondenkbaar. Toch 
gaat onze overheid zich een keer beraden over het instellen van een landelijk verbod op 
het afsteken van consumentenvuurwerk.  Wij vroegen ons af hoe hierover door jong en 

oud wordt gedacht in onze gemeente. Dát erover wordt gedacht, werd duidelijk toen we de 
volgende vragen stelden: “Wat zou je ervan vinden als er geen vuurwerk door particulieren 

zou mogen worden afgestoken? Zou een centrale vuurwerkshow een goed alternatief kunnen 
zijn?” Een kleurrijk palet van antwoorden is het resultaat.

Tekst Lyan de Roos Foto’s Jasper Loeffen

PLEINKLETS
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JOEP MEIJS (31)
“Je vraagt het wel aan de juiste persoon. Als veiligheidskundige 
ben ik groot voorstander van één vuurwerkmoment. Op het plein 
of ergens anders.” Hij heeft vroeger zelf af en toe wat vuurwerk 
afgestoken. “Maar nu heb ik er nog maar weinig affiniteit mee. 
Ik zou niet rouwig zijn om een verbod voor particulieren.” Hij 
ziet vooral ook de maatschappelijke impact van vuurwerk als 
groot bezwaar. “Zowel voor de gezondheidszorg als voor het 
dierenwelzijn.” Het organiseren van een gezamenlijke show is wat 
Joep betreft een prima alternatief. “Dat zou als burgerinitiatief 
kunnen worden opgepakt. In onderling overleg met de gemeente.”

PETER VAN UDEN (63)
“Een verbod hoeft voor mij niet.  Er is volgens mij weinig sprake 
van vernieling of schade in ons dorp. Je moet toch nog wat 
siervuurwerk kunnen afsteken.” Hij vindt het echt een onderdeel 
van de oudejaarsviering. “Je sluit iets af en je begint iets nieuws. 
Dat is het mooie.” Daar hoort wat Peter betreft vuurwerk bij. 
Toen hij zelf jong was, was er geen vuurwerk. Hij vindt het erg 
jammer dat het tegenwoordig steeds extremer wordt. “Maar met 
een verbod wordt er een te negatief stempel op gedrukt.” Een 
georganiseerde vuurwerkshow ziet hij ook zitten. “Maar dan wel 
met wat vermaak erbij. Dat is gezellig en kan ook mensen binden.”

DILIANA VAN HORSSEN (40) 
“Ja, je voelt wel aankomen dat ze het willen afschaffen. Maar het 
hoort zo bij onze cultuur en tradities. De verwondering als je om 
je heen kijkt. Het geeft mij extra vibes bij oud en nieuw. Dat is een 
emotioneel, blij gevoel.” Natuurlijk zou ze ook zonder kunnen. “We 
hebben het al gehad tijdens corona. Maar dat was erg karig.” Als 
ze zou moeten kiezen tussen geen vuurwerk of een gezamenlijk 
moment met vuurwerk op een centrale plek, dan wist ze het 
meteen. “Dan graag op een centrale open plek, zodat iedereen 
het goed kan zien. Dus ook mensen die niet naar buiten kunnen.” 
Voorlopig houdt ze het zelf nog bij wat goedkoop kindervuurwerk. 
“Van die rolletjes die drie seconden duren. Je moet er aan het eind 
van het jaar snel bij zijn, anders is het weg.” 

Ik zou niet rouwig zijn om een 
verbod voor particulieren

Vuurwerk geeft mij extra vibes bij 
oud en nieuw

Met een verbod wordt er een te 
negatief stempel gedrukt
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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 Mercuriusplein 23 - Berlicum
Tel. (073) 503 3617 - E-mail gevers@gevers.nl
Kijk ook op onze website gevers.nl

JAAA, U HOORT 
HET GOED!

Om u nog beter van dienst te zijn hebben wij onze 
hoorservice uitgebreid. Wij hebben een Star gecertificeerde 
audicien aanwezig om zo goed mogelijk te adviseren.  
Kom binnen, wij zien u graag!
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FATMA TER BURG (46)
“Een verbod op vuurwerk vind ik té. Het hoort er gewoon bij met 
oud en nieuw. Ik vind het  mooi om te zien.” Ze vindt het jammer 
dat het steeds extremer wordt. “Al die bommen en dat gedoe 
eromheen, hoeft voor mij echt niet. Ze beginnen al weken van 
tevoren.” En daarvan ziet ze veel nadelen. “Heel veel huisdieren 
zijn van slag en kleine kinderen worden wakker van al dat knallen.” 
Een gezamenlijk vuurwerkmoment zou wat Fatma betreft veel 
veiliger zijn. Zelf houdt ze het bij een beetje siervuurwerk. Eigenlijk 
vindt ze het te duur. “Sommigen kopen vuurwerk voor honderden 
euro’s, dat is echt nergens voor nodig.” Glimlachend: “Ik zou het 
geld liever uitgeven aan lekker eten of een goeie fles champagne.”

KOOS EN LONNEKE VAN GRINSVEN (36) 
“Jazeker hebben we een mening over vuurwerk.” Koos, vol vuur: 
“Ik snap niet dat het in deze tijd niet gewoon wordt afgeschaft. We 
hebben het voortdurend over het milieu en klimaat. Onbegrijpelijk 
dat zoiets simpels als vuurwerk nog steeds bestaat. Ik heb ooit 
eens gelezen dat het even slecht is als een jaar vliegverkeer.” 
Ze maken zich beiden ook zorgen om de ongelukken die 
gebeuren. “De maatschappij wordt ermee belast. Mensen in 
ambulances draaien overuren. We moeten gezamenlijk onze 
verantwoordelijkheden pakken.”
 “Ik sluit me hier volledig bij aan,” vertelt Lonneke. “Organiseer 
een lasershow op het plein. Dat is net zo mooi. Met een tentje 
met oliebollen en glühwein. Het brengt mensen samen en dat 
verbindt. Mensen die alleen zijn, kunnen dan ook komen. Dat is 
toch supervet.” 

JANNEKE PEETERS (35)
“Ik vind het fantastisch, vooral het siervuurwerk. Het hoort er echt 
bij met oud en nieuw. Van die mooie kleuren krijg ik een instant 
glimlach op mijn gezicht.” Voor haar dus geen oud en nieuw 
zonder vuurwerk. “Dat is echt te saai, dan trek je de champagne 
open en dan …..truste. Nee, daar kan ik me niks bij voorstellen.” 
Ze heeft moeite met het knallen door te jonge kinderen. “Die 
ukken van een jaar of negen of twaalf, met die rotjes. Veel te 
harde knallen. Ja, daar vind ik wel wat van.” Daarnaast ziet ze ook 
de nadelen voor het milieu. “We moeten zeker stappen zetten 
naar duurzaamheid. Anderzijds hoeven we niet altijd meteen 
het braafste  kindje in de klas te zijn.” Voor een gezamenlijke 
vuurwerkshow loopt Janneke ook warm. Vol overtuiging: “Op het 
Mercuriusplein. Als ze een grote tent neerzetten, wordt het zeker 
leuk.” 

Ik zou liever geld uitgeven 
aan lekker eten of een goeie fles 

champagne

Van die mooie kleuren krijg ik een 
instant glimlach op mijn gezicht

We moeten gezamenlijk onze 
verantwoordelijkheden pakken

PLEINKLETS



Kerstkriebels...

Kijk op onze website
of kom gezellig 

winkelen!

Een geheel
vernieuwde folder

KERST 2022

BIJ-DAAN.NL

Om thuis te genieten
met de kerst!
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WIM KUIJPERS (80)
“Vuurwerk is prachtig, maar wat mij betreft moet het  goed 
georganiseerd worden onder leiding van een deskundige.” 
Hij ziet dan ook de nadelen van het individueel afschieten van 
vuurwerk. “Ze houden geen rekening met de dieren. Hulphonden 
bijvoorbeeld. Die raken echt van slag. Als het fout gaat door het 
knallen, kun je met een hulphond niks meer doen.” Hij spreekt uit 
ervaring. “Knalvuurwerk mag er wat mij betreft meteen uit. Maar 
siervuurwerk met oudjaar moet kunnen. Ik gun het iedereen.” Een 
georganiseerde vuurwerkshow ziet hij helemaal zitten. “Ik zou ook 
echt gaan kijken op het plein.” 

DENNIS DOKMAN (51)
Zelf heeft hij vroeger zeker vuurwerk afgestoken. Maar nu is hij 
voorstander van een centraal georganiseerd vuurwerkmoment. 
“Vuurwerk is tegenwoordig minder spannend dan vroeger. Het 
wordt daarom vaak illegaal uit het buitenland gehaald met alle 
gevaren van dien.” Andere nadelen vindt hij de troep en rommel 
die je maandenlang overal terugvindt. “Het zou goed zijn als het 
centraal wordt georganiseerd. Het geeft ook saamhorigheid. 
Op het plein kun je er iets van maken. Zet er wat kraampjes met 
glühwein neer. Mensen die elkaar gelukwensen.” Hij ziet het 
helemaal voor zich. “Wat je dan inlevert, is het zelf afsteken. Dat 
is jammer”. Hij heeft er zelf mooie herinneringen aan. Lachend: 
“Gelukkig kan ik dat nu wel met tien vingers navertellen.”

RIEN VOETS (70)
 “Ik ben ook jong geweest, dus ik heb er geen bezwaar tegen. 
Vuurwerk past bij de afsluiting van het oude jaar en het begin 
van het nieuwe jaar. Vroeger stak ik het met de kinderen ook af. 
Dat was een feest. Ik kan er oprecht van genieten.” Nadelen ziet 
hij ook. “Ik heb er problemen mee als ze het gaan gooien.” Als 
‘ZAPPER’ (Zwerf Afval Pakker) heeft hij in het verleden ooit eens 
een conflict gehad. “Ik hoorde plotseling gegil tijdens het ‘zappen’. 
Toen zag ik dat zo’n twintig jongens vuurwerk tussen mensen 
gooiden.” Door de schade die wordt aangericht, gaan zijn haren 
overeind staan. “Ze blazen de vuilcontainers op, dat is te triest 
voor woorden.” Hij zou het prima vinden als vuurwerk door de 
gemeente op één plek wordt georganiseerd.  “Net zoals vroeger 
na de kermis. Dat zorgde toen al voor veel gezelligheid.”

‘Ik zou zeker naar een 
georganiseerde show op het plein 

gaan kijken’

‘Vuurwerk 
is een feest ’

‘Gelukkig kan ik dat met tien 
vingers navertellen’ 



VANGRINSVENDAKKAPELLEN.NL
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Showroom elke zaterdag
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JAN VAN DOREMALEN (64)
Zelf is hij niet zo van het afsteken. “Ik kan er geen euro aan 
uitgeven. Ik vind het ‘zund’ van het geld”, vertelt hij lachend. “Maar 
ik vind het heel mooi om te zien.” Afschaffen vindt hij geen goed 
idee. “Het hoort bij oud en nieuw, als afsluiting van het oude jaar. 
Ik kan me er niks bij voorstellen zonder vuurwerk. Ik woon zelf 
in het buitengebied. Ik vind er niks aan als het mistig is en je niks 
kunt zien. We hebben het ook echt gemist in de coronatijd.” Hij 
ziet een voordeel van het eventueel centraliseren. “Het wordt dan 
misschien minder gevaarlijk. Als je ziet hoeveel ongelukken er nu 
gebeuren bij de jeugd. Anderzijds moet het wel haalbaar zijn qua 
kostenplaatje. Wie moet dat gaan betalen?”  

CHERRYSE STEENBAKKERS (27)
“Ik sta er neutraal in. Vuurwerk hoort er gewoon bij met oud 
en nieuw. Het nieuwe jaar in knallen is echte nostalgie. En voor 
kinderen hoort het bij ontdekken. ”Vuurwerk hoeft wat Cherryse 
betreft dan ook niet te worden afgeschaft. Zelf koestert ze mooie 
herinneringen aan vroeger. “Dan lag er een stapel bij ons in de 
gang en ging ik met mijn broer op pad. Dat was wel stoer.” Ze mist 
tegenwoordig het knallen overdag een beetje. Voor haar hoort dat 
bij de sfeer van oudjaarsdag. Anderzijds is ze zich bewust van de 
gevaren. “Zeker voor jongeren die geen grenzen kennen. Ook voor 
honden is het echt spannend en als je op de fiets zit, weet je niet 
zeker wat er om de hoek op straat ligt.” Een gezamenlijk moment 
voor vuurwerk ziet ze als alternatief zeker zitten. “Het brengt ook 
extra saamhorigheid tussen mensen.”

JOCHEM VAN DE MEULENREEK (20)
Hij heeft vroeger zeker vuurwerk afgestoken, maar is inmiddels 
meer van het kijken. “Ik krijg er nou niet per se een kick van het 
zelf af te steken.” Maar oud en nieuw zonder vuurwerk is voor 
Jochem geen optie. “Dan mis je echt het gevoel van oud en 
nieuw. Knallend het nieuw begin vieren.” Dat moet, wat hem 
betreft, echt blijven. Anderzijds ziet hij ook nadelen. Met name 
de geluidsoverlast, maar ook het opblazen van dingen. Een 
gezamenlijke vuurwerkshow ziet hij als alternatief wel zitten. 
“Ik denk dat het centraal te regelen is. Georganiseerd door de 
gemeente. Kies een plek waar veel mensen kunnen samenkomen 
om het te vieren. Misschien hier op het plein? Ik zou er dan ook 
zeker naar toe gaan.“

‘Vuurwerk hoort 
bij oud en nieuw’

‘Knallend het 
nieuw begin vieren’

‘Het nieuwe jaar in knallen is 
echte nostalgie’
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MARTIJN VISSERS (42)
Hij is van de nuance en veel vragen stellen, niet van stelligheid. “Ik 
houd ervan om vanuit verschillende perspectieven te kijken. Als 
je vuurwerk wilt afschaffen, is de vraag hoe daarop kan worden 
gehandhaafd. Hebben we voldoende boa’s in de gemeente? En 
hoe zit het met een centraal meldpunt voor overlast? Is er veel 
overlast in onze gemeente?” Zelf heeft hij er weinig last van. “Ik lig 
niet wakker van vuurwerk buiten de gezette tijden.” Maar hij zou 
het prima kunnen missen. “Oud en nieuw zonder vuurwerk? Dat 
kan prima, het gaat immers om het gezellig samenzijn.” Lachend: 
“Als je ouder wordt, vind je reguleren beter en krijg je meer 
levenswijsheid.” Een uitgesproken voorkeur voor het centraal 
afsteken van vuurwerk heeft hij niet. “Het kan wat mij betreft prima 
naast elkaar bestaan.”

AMBER LOEFFEN (11 ) EN MILA NOUWENS (12)
Oud en nieuw zonder vuurwerk? Amber: “Ik doe het zelf niet, 
maar ik vind het heel mooi om te zien. Het is ieder jaar, dus ik 
zou het jammer vinden als het niet meer mag. In de coronatijd 
heb ik het gemist, ook al deden ze het toen wel een beetje. 
Maar meer is leuker!” Mila vult aan. “Vuurwerk heeft iets van: 
nu is het nieuwe jaar begonnen.” Ze vinden niet alles even 
fijn.  “Die knallers zijn hard, maar de lichtjes zijn mooi.” Een 
vuurwerkshow op één plek zien ze niet zitten. Mila: “Dat is leuk 
voor kinderen die zelf niks mogen afsteken. Maar ik zou zelf 
niet gaan kijken.” Voorlopig weet Amber wat ze wél wil: “Oud en 
nieuw vieren we bij opa en oma.” En dát mag zo blijven.

TONNIE VAN DE WATER (84)
“Ik heb nooit zelf vuurwerk afgestoken en ben er ook niet kapot 
van, maar ik ben er ook zeker niet tegen.” Ondanks de eigen 
ervaringen die hij met zijn dieren heeft beleefd door vuurwerk. 
“Vroeger had ik drie koppels vogels in mijn volière, maar door 
klappers op de schuur hebben die het niet overleefd.” Hij is mild 
als hij erover vertelt. “Ze zullen het niet expres hebben gedaan.” 
Ook voor zijn trouwe viervoeter is vuurwerk geen feest. “Rond 
de kerst hoef ik niet met hem rond te lopen, want ze gooien 
zomaar dingen achter hem aan.” Ondanks alles hoeft voor Tonnie 
vuurwerk niet te worden afgeschaft. “Daar doe je een hoop 
mensen echt geen plezier mee.” Hij zou het prima vinden als het 
centraal wordt georganiseerd. “Onder goed beheer. Maar niet 
op het plein in het dorp. Dat verstoort alles wat de dieren betreft. 
Liever dan ergens buitenaf in de polder. De dieren kunnen daar in 
elk geval beter wegvluchten.” 

‘Als je ouder wordt, vind je 
reguleren beter’

‘Met afschaffen doe je een hoop 
mensen echt geen plezier’

‘Meer is leuker’



 Tibos Decors

“Altijd een luisterend oor en de tijd die nodig is”

De teams van Vivent Wijkverpleging in Berlicum bieden de verpleging 
en verzorging die bij u past. Onze zorg en ondersteuning zijn erop 
gericht dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven 

wonen. En dat u altijd het beste uit uw dag kunt halen.

Meer informatie of zorg nodig in Berlicum?
Team wijkverpleging Berlerode, 088 - 163 88 10, TeamBerlerode@vivent.nl
Team wijkverpleging Berlicum, 088 - 163 88 30, TeamBerlicum@vivent.nl 

Vivent
www.vivent.nl - 088 - 163 70 00 - info@vivent.nl
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HET ATELIER

ERIC TIBOSCH (62) HEEFT EEN BIJZONDERE LEVENSVISIE. HIJ 
WIL NIET DE GEBAANDE PADEN VOLGEN, MAAR JUIST DE 
ANDERE KANT OP LOPEN. “IK ZOEK DE UITDAGING IN KLEUR 
TE GEVEN AAN HET ALLEDAAGSE”, ZEGT HIJ. EN KLEUR GEEFT 
IE! MUUR- EN VLOERSCHILDERINGEN, DECORATIEWERK, 
THEMA-INRICHTINGEN: ALLES WAT UIT ZIJN KOKER KOMT, IS 
UNIEK. ZIJN BEDRIJF NOEMT HIJ ‘TIBOS DECORS’. “DE CH BEN 
IK TIJDENS MIJN TIJD IN NEW YORK VERLOREN.”

Tekst Annette François 

Foto Leon van Dinther

Eric tekende altijd al als kind. “Ik ben ontzettend dyslectisch 
en lijd ook nog eens aan dyscalculie, heb totaal geen 
gevoel voor getallen. En ja, je moet ergens goed in zijn.” 
Hij studeerde af aan de Kunstacademie in Den Bosch, liep 
stage in New York en bekwaamde zich in het ontwerpen van 
meubels. Bij een behangwedstrijd, uitgeschreven door Jan 
des Bouvrie, won hij de eerste prijs en kreeg een leuk bedrag 
om zich verder te ontwikkelen. 

TWEEMAAL BRAND
Een brand bij de buurman in Amsterdam legde de 
werkplaats van Eric in de as. De meubels zelf waren er niet 
meer, maar een map met ontwerpen was nog in zijn bezit. 
En die leverde hem allerlei opdrachten op bij decorbedrijven. 
“Ik moest heel snel een andere wereld tot leven kunnen 
brengen, o.a. bij Joop van den Ende.” Het beviel hem zo goed 
dat hij een eigen werkplaats inrichtte in Berlicum. “Maar de 
pech achterhaalde me. Weer brak er brand uit en ging er 
ontzettend veel werk verloren.”

Op dit moment staat een prachtige tafel te wachten om 
afgeleverd te worden aan de opdrachtgever. Het blad is 
samengesteld uit strips met foto’s die het thema ‘verbinding’ 

aangeven in de computerwereld. In de Witte 
Zwaan is dezelfde techniek te zien achter 

de bar. Thematisch werken, dat doet 
hij graag. Voor verzorgingstehuizen 
in de regio ontwierp hij wanden 
met nostalgische achtergronden om 

dementerenden een ‘thuisgevoel’ te geven. 
Bankje, planten en attributen erbij en het 

rustgevende beeld is compleet. Hij bedacht de wandelstok om 
as te verstrooien. Tijdens coronatijd werkte hij die uit tot een 
duurzaam exemplaar.
Zijn fantasie is onuitputtelijk, zijn vaardigheden eveneens. 
Terwijl zijn begin zo moeilijk was. “Je hebt geen bestek nodig 
om te kunnen eten. Als je iets wilt, moet je het gewoon doen.”

DE KLEURRIJKE
WERELD VAN

 Tibos Decors



 I bami74 I bami74

BINNEN BLIEKEN

‘KRUIDENIERSWINKELTJE wordt woonhuis’
Vroeger was de Kerkwijk goed gevuld met lokale winkels. Een daarvan 

was het tabaks- en snoepwinkeltje van het echtpaar Van Dongen. Huidige 
eigenaren Cindy de Graaff en Ron Moerings hebben veel oude elementen 

behouden en aan de woning een geheel eigen draai gegeven. 

Tekst Nieke Lunenburg-van Broekhoven  Foto’s Anouk Dalessi
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‘KRUIDENIERSWINKELTJE wordt woonhuis’



Venusstraat 20
5258 HD Berlicum

Tel. 06-12636823
www.endevoets.nl

Endevoets
Schoonmaak en 
Glazenwasbedrijf

Als jonge onderneming uit Berlicum 
staan wij altijd voor u klaar voor 
diverse schoonmaak en glazenwas 
diensten.

Ontdek onze diensten

06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com

Berlicum

WATER
GAS    
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR

Meer informatie? 
Neem gerust contact op!

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

M I L R O O I J S E W E G  2 8  -  B E R L I C U M  -  0 6  2 3  1 9  9 4  5 8

Fijne f�stdagen
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Bij binnenkomst in het voormalige winkeltje wordt men verrast 
door de diepte van het huis en de grote tuin. Waar vroeger 
de winkel stopte, gaat het huis nu over in een woonkeuken en 
bijkeuken met een schuifdeur naar de tuin met volledige privacy. 

‘METEEN VALT CINDY’S  
CREATIEVE GEEST OP’

Tevens valt meteen de creatieve geest van Cindy op. Veel kleur, 
leuke lampen en historische spullen zoals de servieskast in de 
woonkeuken die ooit op de Herman Jozef school stond. Zelfs 
de twee honden mogen zich nestelen op lekker dikke kussens, 
zelf gemaakt van spijkerstof. Lachend vertelt Cindy: “Heel vaak 
zie ik ergens iets en dan zeg ik hardop: ‘Ooit komt dit in ons 
huis’ en dan komt het er ook.” Dat gebeurde bij de smalle 
raampjes die de keuken en bijkeuken verbinden en bij de 
oude wasbak. “Maar Ron heeft altijd vetorecht, want hij is van 
de praktische kant. Anders zou het hier nog voller staan met 
allerlei leuke maar iets minder handige spullen.”
De buitenmuur die de woonkamer en eetkamer splitst, is 

behouden gebleven. Een mooi aandenken aan vroeger, hoewel 
een buitenmuur in huis niet zo praktisch is aangezien je er niks 
kan ophangen. 

Maar die uitdaging is door de kinderen creatief opgelost door 
de muur te versieren met hun tekeningen. Beiden zijn ze niet 
afkomstig uit Berlicum. Als Cindy en Ron samen met hun gezin 
in 2011 op zoek zijn naar een ander huis, ziet Cindy toevallig 
een briefje met een mobiel nummer voor het raam van het 
voormalige winkeltje hangen. 

‘RON HEEFT  
ALTIJD VETORECHT’

Ze gaan ervan uit dat het veel te duur zal zijn, maar bellen 
toch naar de kinderen van Theo en Tina van Dongen. 
Bij de bezichtiging worden ze meteen verliefd op dit 
bijzondere huis middenin het centrum, met veel ruimtes en 
verbouwingsmogelijkheden. Behalve de toonbank is de winkel 
op dat moment nog volledig intact. 
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GROTE STAP 
De uiteindelijke verkoop is een grote stap voor Theo en Tina, want 
er gaat een lange historie aan vooraf. Het huis stamt uit 1900, 
Theo heeft hier zijn hele leven gewoond. Zijn ouders runden 
destijds een kruidenierswinkel. Wanneer zijn vader plotseling 
overlijdt in 1957, neemt Theo het over. Niet veel later trouwt 
hij met Tina en samen stichten ze hier hun eigen gezin. Allebei 
werken ze in de winkel, een plek waar dorpsgenoten lief en leed 
delen. Hun hele leven speelt zich af op deze vierkante meters. 

In de jaren ‘50 breidt de familie Van Dongen het huis uit door aan 
het winkelmagazijn een halletje en een bijkeuken te bouwen. In de 
bijkeuken bevindt zich tot de verkoop aan de huidige bewoners 
de douche met toilet, verwarmd door een kacheltje. In de jaren 
‘70 komt  de eetkamer met dakraam erbij wat een welkome 
afwisseling is met de relatief donkere hal van het voorhuis. 

Wanneer de supermarkten in opkomst komen, gaat het 
echtpaar van Dongen ook tabak en snoep verkopen. Daardoor 
blijft de winkel alsnog goed draaien. In 1996 verslechtert Tina’s 
gezondheid en stoppen ze beiden met werken. In 2009 verhuist 
het echtpaar naar het verzorgingstehuis. Inmiddels zijn ze allebei 
overleden maar ze hebben de uiteindelijke verbouwing nog 
mogen zien. Theo kwam ook tijdens de verbouwingen nog wel 
eens nieuwsgierig langs en stond dan ineens boven gezellig met 
de bouwvakkers te buurten. 

VERBOUWING 
Aangezien er boven een badkamer ontbreekt, wordt de 
bovenverdieping als eerste aangepakt door Cindy en Ron. 
Daardoor woont het hele gezin beneden en moet dus ook lange 
tijd met z’n vijven knus douchen in de bijkeuken. Cindy en Ron 
bedenken alles samen; Ron maakt zelfs de bouwtekeningen zelf. 
Tijdens de verbouwing vinden ze nog kranten uit de jaren ’30 in 
de muren. 

‘DE AARDAPPELS GIETEN ZE  
AF OP STRAAT’

Boven worden een badkamer en genoeg slaapkamers voor het 
hele gezin gebouwd. Op verzoek van Cindy komt er geen zolder, 
maar kan er door de hoge plafonds een vide in de slaapkamers 
verwezenlijkt worden. Beneden wordt de voormalige winkel 
een speelkamer en het winkelmagazijn doet nog altijd dienst als 
voorraadkast met de originele schappen van de firma Van Dongen. 



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

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

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

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
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UITDAGINGEN
Na een paar jaar sparen besluiten Cindy en Ron in 2020 na 
carnaval te beginnen met de tweede verbouwing. De hele 
benedenverdieping gaat op de schop. Niet eenvoudig, aangezien 
dan net de pandemie begint en het hele gezin thuis middenin 
de verbouwingschaos moet (school)werken. De winkel wordt 
werkkamer, de kinderen studeren waar ze kunnen. Ze koken in 
de bouwkeet en gieten de aardappels af op straat.  Wanneer 
de betonvloer gestort en gelakt wordt, moet het hele gezin met 
twee honden een ander logeeradres vinden. Een probleem, 
omdat alles dan gesloten is. Gelukkig kunnen ze terecht in 
vakantiehuisjes in de buurt. Een andere uitdaging krijgen Cindy en 
Ron als ze de tuin willen verbouwen en bij het schoffelen op een 
oude septic tank stuiten. Ze laten hem liggen en hij  ligt nu mooi 
verstopt onder een oase van groen met nog twee oorspronkelijke 
oude bomen en een fijne zitplek voor het hele gezin. Hierna 
is het droomhuis compleet, behalve de voortdurend nieuwe 
aanvullingen vanuit Cindy’s creatieve geest natuurlijk. 

ATELIER
De speelkamer in de voormalige winkel is inmiddels omgetoverd 
in Cindy’s atelier. Op de plek van haar bureau stond vroeger de 
toonbank. De originele papierrolhouder is nog steeds in gebruik 
en staat prominent op haar werktafel. In het stroomkastje 
kun je de oude bakelieten stroomknop vinden en de oude 
buitenklok hangt voor het raam. De voormalige etalage is nog in 
gebruik. Maar nu heeft de Caballero lichtbak plaatsgemaakt voor 
kunstwerken van Cindy en de kinderen. 

‘DE CABALLERO LICHTBAK HEEFT 
PLAATSGEMAAKT VOOR KUNST-

WERKEN VAN CINDY EN DE KINDEREN’

Wie deze Kerst langsrijdt, zal gezellige lampjes om de 
buitenklok zien hangen. Onder het raam prijken nog steeds 
trots de gietijzeren initialen van Theo’s vader, Hendrikus van 
Dongen. Een eerbetoon aan een prominente oude Balkumse 
ontmoetingsplek die de gezelligheid en sfeer behouden 
heeft. Met het zoveelste gezin dat in dit historische huis 
grootgebracht wordt en dit hun thuis mag noemen.



Door in beweging te komen De Rebelburg is geopend met 
privéverblijven met of zonder buitenren 

zodat iedere kat bij ons terecht kan!

Koesteeg 17 Berlicum - kattenpension@dekattenburg.nl  -  06 30339345
www.dekattenburg.nl

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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Voor mensen met COPD is de drempel om naar een 
fysiotherapeut te gaan vaak erg hoog. Manon begrijpt het wel. 
Door de longaandoening zijn mensen, zeker wanneer ze zich 
inspannen, snel kortademig. “Een longaanval kan heel heftig 
zijn”, legt ze uit. “Uit angst voor benauwdheid houden ze zich 
dan liever rustig.” Van de mensen met COPD gaat maar 5 tot 
10% naar een fysiotherapeut: “Maar juist door in beweging te 
komen, kun je veel winnen.”

VERSCHILLENDE OEFENINGEN
Manon is gespecialiseerd longfysiotherapeut. Door gerichte 
oefeningen te doen, vergroot ze samen met haar cliënten hun 
conditie en spierkracht. Maar ze doet meer. “Door verschillende 
ademhalingstechnieken te oefenen en toe te passen, neemt 
de kortademigheid ook af.” Het doet haar cliënten goed. “Ook 
de juiste hoesttechnieken zijn essentieel”, vertelt ze. “Door een 
goede combinatie van behandelingen en oefeningen te maken, 
kan dat ervoor zorgen dat iemand bijvoorbeeld weer zelf zijn 
boodschappen kan doen.” 

STAPPENTELLER WERKT MOTIVEREND
Om het bewegen te bevorderen, probeert ze iedereen te 
overtuigen een stappenteller te gaan gebruiken. Dat hoeft 
volgens Manon niet meteen een heel duur apparaat te zijn. “Ik 
kan het dan monitoren en voor de cliënt werkt het motiverend. 
‘Ik heb vandaag al 3000 stappen gezet’, zeggen ze dan trots.”

DOOR SAMEN TE WERKEN BEREIK JE MEER
Manon benadrukt dat COPD zoveel meer is dan alleen een 
longaandoening. Vaak speelt er meer. Een hartaandoening, 
diabetes of ondervoeding. Andere disciplines kunnen dan 
bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid. “Als iemand 
niet genoeg eiwitten binnenkrijgt, heeft trainen op spiermassa 
niet altijd zin”, zegt ze. In Gezondheidscentrum Berlicum zijn alle 
disciplines om COPD te behandelen onder één dak verzameld. 
“De lijntjes zijn er kort. Dan kunnen we bijvoorbeeld direct een 
diëtist inschakelen.”

Tekst Jochen Schoofs  Foto Jasper Loeffen

FysioBerlicum | Milrooijseweg 61 5258KG Berlicum | 073-5032986 |info@fysioberlicum.nl |www.fysioberlicum.nl

ADVERTORIAL

Wanneer een van haar cliënten met longaandoening COPD zegt eindelijk weer op de fiets 
haar kleinkinderen te kunnen bezoeken, begint Manon Verhappen te stralen. Ze is longfysio-

therapeut bij FysioBerlicum. Helemaal genezen gaat misschien niet, maar met behulp van 
fysiotherapie kunnen de klachten wel flink verminderen. 

KUN JE VEEL WINNEN’
Door in beweging te komen ‘ 
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KINDERDROOM

DIE WETEN WAT ZE WILLEN
Engel tjes

Met Kerst brengen de engelen het nieuws over de geboorte van Jezus aan de herders. 
Maar ze doen nog veel meer dan het brengen van blijde boodschappen. Evi en Mirthe 

dromen ervan een prachtige engel te zijn. 
Tekst Ardiënne Verhoeven Foto’s Yvonne Wesling 
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Evi Lunenburg (9) en Mirthe Tibosch (9) zitten al sinds hun 
kleutertijd bij elkaar in de klas. Ze spelen schooltje en zijn 
juffen met onzichtbare kinderen. Ze rijden rond op hun 
fantasiepaarden Mila en Firefly  waarmee ze kunnen vliegen. 
Hun wereld is vol dromen. Maar echt engel worden is wat 
anders. Engel worden is spannend, vinden ze. Zeker een 
eerste keer. Met de vleugels op hun rug zijn ze opeens los 

van de aarde. Ze vliegen geruisloos tussen de wolken en 
kijken wat er op de wereld gebeurt. Ze vliegen samen naar 
Parijs, hoog om de  Eiffeltoren heen. En naar Disney tussen 
alle sprookjesfiguren. Evi twijfelt toch nog. “Je schrikt je dood 
als je als bezoeker opeens een echte engel voor je neus ziet 
staan”, zegt ze. Maar Mirthe lijkt het erg leuk om met mensen 
aan je hand weg te vliegen.   



Een afspraak maken kan via
www.barbershop56.nl 

of loop binnen zonder afspraak. 
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Het is weliswaar bijzonder om een engel te zijn, 
maar liever geen ouderwetse. Evi wordt een engel 
met een glittertopje en een flared broek van zachte 
stof en wijde pijpen die fladderen om je benen. 
Mirthe wil een rokje dat opwaait als ze vliegt. “Maar 
dan wel een broekje eronder”, zegt ze giebelend. 
Want engel of niet, daar zit je echt niet op te 
wachten. 

Ze gaan mooie dingen brengen op de wereld. 
Dingen die passen bij de tijd waarin ze opgroeien. 
Mirthe zou willen dat er geen armoede meer is. 
“Geld geven aan mensen die het nodig hebben”, 
zegt ze. Vooral aan de kinderen. Evi zegt heel 
resoluut:  “Ik zou willen dat er geen plastic rotzooi 
meer op straat komt.” Dit zijn duidelijk engelen die 
weten wat ze willen, heel ‘down to earth’.    
Mirthe en Evi zijn gevoelig, zorgzaam en 
nieuwsgierig. Met zijn tweeën zijn ze een 
ondernemend stel. Als engelen-duo kunnen ze 
anderen goed helpen. “Als anderen gepest worden 
of het moeilijk hebben”, zegt Mirthe. “Dan zouden 
wij ze geluk komen brengen als ze verdrietig zijn”, 
zegt Evi. Of ze zelf ooit een beschermengeltje nodig 
hebben gehad? Gelukkig niet, vinden ze. Ze kunnen 
hun geluk heel goed met een ander delen. Dat 
wordt een prachtige Kerst.
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GESPOT

Tekst Minke van Lokven Foto Vic Bomers

Hoefsevonder
21 oktober 2022 - 14:30u

Liv (11), broertje Benjamin (9) en buurmeisje Neelke (10)  
skelteren als regelrechte prikhelden wekelijks de 
Hoefsevonder en de Loofaert af met hun gele zakken en 
vuilprikkers. Heb jij ze al eens gespot? Soms lopen vader 
Luuk en moeder Marlon ook een rondje mee. Ze verzamelen 
zwerfafval en dat ligt er – helaas – meer dan genoeg. Liv: 
“We vullen iedere week wel een hele zak vol met afval. In 
de bermen liggen chipszakken, bierflesjes, frisdrankblikjes, 
tassen vol met McDonalds. Soms vinden we hele zakken van 
Albert Heijn of vuilniszakken vol rommel.” Benjamin: “We 
hebben zelfs wel eens een volle poepluier gevonden, zo vies! 
Het lijkt wel of mensen hier langsrijden en gewoon alles uit 
hun raam gooien.” 

Liv, Benjamin en Neelke denken dat het afval voor een 
groot deel van scholieren vandaan komt die dagelijks langs 
fietsen. In het bos op de Wamberg ligt dan weer een stuk 
minder, gelukkig. Wat hen drijft? “Wij willen iets goeds 
doen voor het milieu. Het is echt heel slecht dat hier zoveel 
zwerfafval ligt. We wonen hier nu twee jaar en wij willen iets 
doen om de natuur te helpen. Er leven bij ons in de buurt 
reeën, dassen, vossen en eekhoorns, dus dat is gewoon 
belangrijk.” De kinderen moedigen iedereen aan hen te 
helpen. “Je kunt je aanmelden bij de gemeente en ook gaan 
prikken. Als iedereen zijn eigen straat bijhoudt, blijft het hele 
dorp schoon.” 

BaMi is het helemaal eens met Liv, Benjamin en Neelke. Wil jij 
ook gaan prikken? Sluit je aan als ZAP’er (ZwerfAfvalPakkers) 
en leen gratis prikkers, zakken, veiligheidshesjes en/of 
handschoenen bij de gemeente. Volle afvalzakken met 
zwerfafval haalt de gemeente bij je thuis op. Bel (073) 553 
12 69 voor meer informatie.
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Henk van Hoek, is beëdigd makelaar en 
mede-vennoot bij Viermakelaars, en dat al 
vanaf de start in 2003. 

Als NVM makelaar heeft hij sinds zijn beëdiging in 1995 een schat aan 

ervaring opgedaan. Hij verstaat zijn vak en is daarnaast ook nog eens 

zeer betrokken en bovenal behulpzaam.

Klantgericht en collegiaal werken staat bij hem 

altijd centraal. Samen met zijn perfecte en 

creatieve team in Rosmalen, Ingrid en Lotte, staat 

hij altijd voor u klaar. 

Viermakelaars staat bekend als een laagdrempelig, 

fris en uitermate klantvriendelijk NVM full-service 

makelaarskantoor. Perfecte service, zoals het 

hoort, zit standaard in onze dienstverlening.
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