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Zeemeermin 
worden is 
hard werken

 

WONEN IN HET BOS
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in de BaMi-plantsoenen

Joeri en Greta 

Leo regisseerde 
  talloze films

Bekende gezichten
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Koffie- & Theehuis Koekkoek
Achterweg 19a / Berlicum

Bekijk onze openingstijden 

én het inspirerende aanbod 

‘Babbel & Bakkie Sessies’ op:

www.bijkoekkoek.nl 

Inspiratie
Laat je inspireren
tijdens een Babbel

& Bakkie sessie. 

 
Onze workshops gaan over 

thema’s als gezondheid, 
zelfontplooiing en

zoveel meer!

Markant Zonwering, Rolluiken & Buitenleven   I   Orthen 40-42   I   5231 XS ‘s-Hertogenbosch
T  073 - 641 97 34   I   info@markantzonweringen.nl

 www.markantzonweringen.nl

Profiteer t/m 30 april 2023 van de 

GRATIS 
MOTORACTIE 
op de zonneschermen 
van Brustor!

*  Vraag naar de voorwaarden in onze showroom

WOONGENOT

HET HELE JAAR 

DOOR!
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DE KERSOUWE ONTDEKT 
BALKUMS TALENT
Vroeg of laat komt onvermoed 
talent bovendrijven. De 
Balkumse Kim Jacobs bewijst 
het. Zonder podiumervaring 
deed ze auditie voor de 
rockopera Jesus Christ 
Superstar. Na een tweede 
auditieronde werd haar prompt 
een hoofdrol toegewezen. 
Op 31 maart maakt ze als 
Maria Magdalena haar debuut 
op het grote podium van De 
Kersouwe. Natuurlijk pakt het 
openluchttheater weer groots uit. 
Kim zal het podium delen met ruim 
vijftig andere muzikanten en acteurs. 
Alle voorstellingen zijn al uitverkocht! 
Houd de socials of  
www.kersouwe.nl in de gaten voor 
eventuele extra voorstellingen. 

BERGOPWAARTS TEGEN KANKER
Jacqueline van den Berg genas 
van kanker, mede door een innovatieve behandeling die dankzij 
financiële steun van het KWF mogelijk werd. Jacqueline nam zich in 
het ziekenhuisbed voor dat ze, mocht ze beter worden, zou gaan 
deelnemen aan Alpe D’HuZes, de jaarlijkse sponsoractie voor het 
KWF. Ze hield haar woord. Op 1 juni begeeft ze 
zich met haar team van negen Berlicummers 
wandelend naar de top. Met deze prestatie 
hopen ze 22.500 euro op te halen, waarvan 
elke euro aan de bestrijding van kanker zal 
worden besteed. Wil jij ook doneren, scan dan 
de QR-code hiernaast.

AL SCHRIJVENDE DE 
TIJD VERGETEN
Met pen en papier 
in de aanslag nam 
BaMi-redacteur 
Hedvig plaats 
in een Mirroise 
kapperstoel. Zoals 
dat gaat met BaMi-
klussen ging ze helemaal in het gesprek op en vergat 
de tijd. Pas later – te laat – zag ze het bericht op haar 
telefoon dat ze haar eigen afspraak bij de kapper was 
vergeten. Oeps… 

LIEFDE VOOR HET GESCHREVEN WOORD
Redactieleden gaan en komen, het BaMi-team 
vernieuwt zich permanent. Anne Marie van 
Dinther roert haar pen al bijna twee jaar voor dit 
magazine, maar we hebben haar nog nooit aan de 

lezer voorgesteld. Anne Marie 
heeft twintig jaar ervaring als 
Manager Zorg, momenteel in 
de gehandicaptenzorg. Naast 
haar liefde voor de medemens 
heeft ze die ook  voor het 
geschreven woord. In de loop 
der jaren schreef ze blogs, 
nieuwsbriefartikelen en artikelen 
over Gemonde in het Brabants 
Dagblad. Ze gaat heel graag 

voor BaMi op pad omdat de ontmoetingen met 
dorpsgenoten altijd mooi zijn, zeker als de mensen 
met passie over hun leven uitweiden. Voor de 
rubriek Import in deze editie (zie P XX) ging ze langs 
bij Suzanne Jansen-Beugels, die zich als kersverse 
inwoner van Mirroi gelijk aansloot bij het BaMi-team.

TOETJE vooraf
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BIER MET DE SMAAK VAN BALKUM 
Berlicum heeft een biertraditie en met D’n Draok nog immer 
een brouwerij. De Osse Muifel Brouwerij brouwde een batch 
roggebier met rogge van voedselbos D’Ekkers in Berlicum. 
Het goudeerlijke vocht kreeg de naam Westakkers Blond. 
Wij vragen ons af: is bier dat door een Osse brouwer met 
Balkumse rogge is gebrouwen ook Balkums bier? Wij weten het 
niet, maar het smaakt duvels. Daarom noemen wij het bier met 
de smaak van Balkum. 
 
SNEEUWUIL 

Onlangs streek een sneeuwuil neer in Berlicum. Een wakkere 
inwoner wist het prachtige en zeldzame dier een ren in te lokken. 
Na onderzoek bleek de vogel te zijn ontsnapt uit Dierenpark 
Amersfoort. De sneeuwuil is weer terug waar hij vandaan kwam 
en stilde in de tijd dat hij in Berlicum verbleef zijn honger met 
een Hawaïgans en drie witwang fluiteenden, die zich eveneens 
in de ren ophielden. De natuur is hard, dat willen we in onze 

verwondering wel eens vergeten. Tegelijk is de natuur 
schitterend, dat bewijst BaMi-fotograaf Jasper, 

die er als de kippen bij was om de 
sneeuwuil te fotograferen.
@ jasperloeffenphotography



ONDERNEMER VAN HET JAAR
We feliciteren Den Durpsherd met het behalen van de prestigieuze 
titel van Ondernemer van het Jaar. Een terechte winnaar, want 
Den Durpsherd is al jaren een verbindende plek in ons dorp 
en in die zin een onderneming om samen trots op te zijn. Ook 
onze complimenten naar de overige genomineerden van dit jaar: 
Citroën van Empel en Het Kaashoekje. 

BAMI-BIDONS IN THE USA
Van Karin en Chris van den Akker ontvingen we deze aandoenlijke 
foto. Zelfs in Chatham (USA) worden we op de kaart gezet. 
Wanneer hun kleinkinderen gaan sporten gaan hun 
BaMi-bidons mee. Wij blijven uiteraard graag op de 
hoogte van de vorderingen van deze sportievelingen. 
Heb jij nou ook een leuk BaMi-moment gespot in het 
buitenland? Stuur dan gerust de foto met het verhaal 
naar redactie@bami-magazine.nl 

OP KRAAMBEZOEK IN DE KERKUILHAGE 
Na enkele pogingen was het raak op de Kerkuilhage. In 
BaMi 34 vertelden we het verhaal over de varkentjes die 
lekker rondscharrelen in het hofje van Sandra Thijssen. 
Het goede nieuws is dat er in mei weer biggetjes 
worden verwacht en heel BaMi op kraamvisite kan komen. 
Bij voorkeur niet allemaal tegelijk zodat pa en ma varken 
voldoende tijd kunnen vrijmaken voor iedereen.

ADEM HAPPEND EEN DROOM NAJAGEN
In hun dromen zijn Evi, Puck en Jasmijn zeemeerminnen. 
Een heus BaMi-team trok er met hen op uit om die droom 
te verwezenlijken. Yvonne maakte de foto’s op het droge 
en Stan haalde een nat pak, maar dat is hij gewend. 
Hiernaast een foto ‘achter de schermen’ dan wel ‘boven 
het wateroppervlak’; op pagina 84 zie je de drie Ariëls in de 
biotoop van hun dromen.  

OPSTEKER VOOR DE BALKUMSE BARMAN?
In BaMi 3 (najaar 2014) zei de toen 25-jarige Lenny Maas in de 
rubriek Peper het volgende: “Ik zou vaker in Berlicum uitgaan, als 
de barmannen net zo knap waren als in Uden.” We zijn benieuwd 
naar de huidige stand van zaken. Is het goed zwijmelen bij de 
huidige barcrew van Balkum en Mirroi?
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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.

De zon is nog bezig op te komen wanneer ze bij het 

Mercuriusplein op de bus naar Den Bosch stapt. Ze ziet eruit 

alsof ze in een stad naar een collegezaal zal gaan en daar de 

eerste paar uur nog half slapend door zal brengen. Schijn 

bedriegt. De veters in haar schoenen hangen los en haar haren 

ongekamd over haar schouders. Een halfopen, rommelige 

rugtas houdt ze met één hand tegen haar buik.

Op de Hasseltsedijk, waar de bus lang niet zo erg hobbelt 

als op de Hoogstraat, neemt ze haar telefoon in de ene hand 

en mascara en oogpotlood in de andere. Ze heeft tot aan 

Coudewater. Daarna is het bocht na bocht tot het station in de 

stad. De selfiecamera spiegelt haar gezicht. Met haar wijsvinger 

peutert ze wat lippenstift uit een stick waar de merknaam van 

afgesleten is en kleurt haar lippen ermee. Ze trekt haar blouse 

recht en dicht de bovenste twee knoopjes. Uit haar rugzak pakt 

ze een ketting met daaraan een badge waarop onder andere 

het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden te zien is. 

Wanneer ze die omhoog houdt, zullen vele 

gesloten deuren voor haar open gaan. Ze doet hem om haar 

hals, pakt in dezelfde beweging haar donkerblonde haren bij 

elkaar en steekt deze op met behulp van een bruine haarclip. 

Dan zet ze een bril met dun montuur op. Tevreden bekijkt ze 

zichzelf nog eenmaal op het telefoonscherm. Ze strikt haar 

veters en veegt een blaadje, waarvan alleen de nerven nog 

bestaan, van haar schoen. 

Het is te hopen dat zij vandaag niet tegenover je zit en je 

tegenstander is. 

@JOCHEN.MET.DE.N.VAN.NANANANANA

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

GROOT 
ASSORTIMENT 

VOORJAARSBLOEIERS 
zomergoed - vaste planten

heesters - potgrond - bemesting 
en nog veel meer!

Onze openingstijden zijn 
maandag t/m zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur

Een afspraak maken kan via
www.barbershop56.nl 

of loop binnen zonder afspraak. 

De zomer komt eraan..

Heb jij ook al barbecue kriebels?

BBQ 2023

www.bij-daan.nl

Kom winkelen
op 't Woudse

land
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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 is naar Barcelona met het vliegtuig. Vijf 
dagen maar liefst. Was een idee van onze dochter, 
die wilde kwaliteitstijd met mama. Niemand heeft 
het over kwaliteitstijd met papa. Mijn schoonzoon 
is opvallend afwezig op Whatsapp. Ik begrijp hem; 
een uitstapje met hem zie ik ook niet zitten. Mijn 
vrouw vindt sowieso dat ik al genoeg kwaliteitstijd 
heb. Ze doelt op mijn frequenteren van de kroeg. Ze 
wil maar niet begrijpen dat barhangen noodzaak is, 
een manier van overleven. Bijzonder is wel dat nu ik 
alleen de dagen door moet komen, ik geen zin heb 
om naar de kroeg te gaan. Iemand tipte me over een 
serie op Netflix. Met tegenzin begon ik eraan. Een 
half uur later was ik het beu; de mensen erin zijn 
me te mooi. En ze praten in volzinnen, wat ik niet 
gewend ben. Mijn vrouw kan me met het noemen 
van alleen mijn naam duidelijk maken dat ik het 
tuinhek moet repareren. 

Verveeld ga ik het wereldwijde web op. Porno? Haha, 
probeer daar de dag maar eens mee door te komen. 
Ik spel het woord Berlicum in Google’s zoekbalk. De 
website Tripadvisor schijnt te weten wat er hier op 
toeristisch vlak allemaal te doen is. Onder de kop 
‘Onmisbaar in Berlicum’ staat, horeca daargelaten, 
slechts één toeristische trekpleister. Middelrode 
heeft er geen. De toerist kan met een boog om ons 
heen. Ik kijk op de klok. Over exact 76 uur stap ik in 
de auto om mijn vrouw en dochter van Eindhoven 
Airport op te halen. Daar kijk ik naar uit. Eigenlijk 
is alleen mijn vrouw onmisbaar in Berlicum. Als zij 
thuis is, kan ik doen wat ik wil. 

Sam Bal

IN BERLICUM
Onmisbaar
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Ze wisten niet waar ze precies aan begonnen in 2020. Maar de stip op de horizon was 
duidelijk voor zes jongeren. Ze wilden meer aandacht voor wat hen bezighoudt: hoe ga 
je om met pesten? Samen probeerden ze te verwoorden hoe pesten ervaren wordt en 
wat oplossingen zijn. Dit werd vastgelegd op een metersbreed paneel met bijzondere 

foto’s en teksten. Het is inmiddels beschikbaar als reizende tentoonstelling voor 
scholen en andere belangstellenden. 

Woordenkunnen meer pijn doen

Tekst Lyan de Roos Foto’s Jasper Loeffen

DAN JE DENKT
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DOOR EN VOOR JONGEREN
Cindy de Graaff (51), woont in Berlicum en werkt als docente 
creatieve vormgeving. Ze is moeder van drie pubers en 
vertelt hoe het idee ontstond in 2020, net na het begin van 
de coronapandemie. “Veel jongeren zaten alleen thuis. Er was 
veel eenzaamheid in de maatschappij en zeker ook onder deze 
groep. Ik wilde daar graag iets mee doen. In die tijd was budget 
over en ik werd benaderd door Plaza Cultura met de vraag of 
ik iets moois kon bedenken. Samen met Marleen van der Kroef 
van Bint, de jongerenorganisatie van Sint-Michielsgestel, ging 
ik aan de slag.” Want voor Cindy was het wel duidelijk. “Het 
moest iets worden door en voor jongeren.” Wát dat ‘iets’ moest 
worden, lag nog open.

Guusje Moerings (14) was een van de zes deelnemende 
jongeren. Enthousiast vertelt ze: “In het begin was het helemaal 
niet duidelijk wat het moest worden. Met zijn allen hebben we 
allerlei ideetjes verzameld. Om te beginnen, hebben we een 
mindmap gemaakt.” Kobus Moerings (17) vult aan: “Daarna zijn 
we met z’n zessen aan de slag gegaan met een taalworkshop, 
een fotoworkshop, gesprekken en interviews met elkaar.”  
Cindy vertelt daarover: “Het zijn indrukwekkende gesprekken 
die ze hebben gevoerd. Over thema’s die hen raken: pesten, 
gepest worden en jezelf durven zijn. Hoe bepaal je zelf jouw 
koers in het leven en blijf je dicht bij jezelf?” 

UITLAATKLEP
Vanuit haar vak weet ze als geen ander dat creativiteit een 
goede manier kan zijn om je gevoelens te uiten. “Creatief 
bezig zijn kan helpen als uitlaatklep voor emoties waar je even 
geen raad mee weet. Het helpt ook bij het ontwikkelen van 
doorzettingsvermogen en probleemoplossend denken. Je hebt 
er wel wat extra vaardigheden voor nodig.” Het eindresultaat 
is vastgelegd op een indrukwekkend paneel, waarop met foto’s 
en teksten in beeld wordt gebracht wat hen bezighoudt.

Ze vonden inspiratie bij elkaar. Kaya Voets (15) vertelt: “Het 
was fijn,  de gesprekken waren lang en persoonlijk.” Guusje: 
“We zaten in een stille ruimte en we konden alles waar we mee 
zaten met elkaar bespreken.” Die gesprekken zijn opgenomen 
en er zijn podcasts van gemaakt. Deze kunnen worden 

“HET ZIJN INDRUKWEKKENDE 
GESPREKKEN DIE ZE HEBBEN 

GEVOERD”



Koop nu de Gazelle Ultimate bij 
Guus van Buuren!

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

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

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

www.gazelle.nl/ultimate

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com

Eelco Frunt
Eelco Frunt

Kennedystraat 5, 5258 LB Berlicum  

06 55998635

eelco_frunt@hotmail.com
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beluisterd via QR-codes op het paneel. Cindy attendeert op 
andere toepassingen  van het paneel: “Er staan ook QR-codes op 
die verwijzen naar organisaties waar jongeren terecht kunnen 
voor professionele hulp als ze ergens mee worstelen.”

ECHT JEZELF ZIJN IS BEST SPANNEND
Ze is enorm tevreden over wat er met de jongeren is bereikt 
tijdens de creatieve workshops. De boodschap is glashelder. 
Guusje: “Het is een project geworden over hoe je helemaal jezelf 
kunt zijn. We hopen dat andere jongeren daar iets aan hebben. 
De druk om perfect te zijn is tegenwoordig erg groot. Mede door 
social media.”
Kobus: “Je moet tegenwoordig ontzettend je best doen om geen 
buitenbeentje te zijn. Veel pubers hebben moeite om zichzelf te 
laten zien.” Guusje beaamt: “Veel kinderen zijn bang dat anderen 
iets van ze vinden. Ze zijn bang dat ze buiten de groep vallen en 
worden genegeerd of gepest. Als iedereen een beetje op elkaar 
lijkt en jij bent écht jezelf, dan is dat best spannend.” 

Ze hebben veel aandacht besteed aan taalgebruik onder 
jongeren. Cindy: “Het is verschrikkelijk, maar het taalgebruik 
kan erg heftig zijn. Je schrikt gewoon als je hoort wat ze 

allemaal tegen elkaar roepen.” Kobus: “Ze denken er niet over 
na. Er wordt veel gescholden zonder te beseffen wat het met 
iemand kan doen. Met verkeerde woorden kun je iemand 
heel erg raken.” En dat hebben ze allemaal ook zelf wel eens 
meegemaakt. 

Des te beter weten ze uit eigen ervaring wat je kunt doen als 
je gepest of genegeerd wordt. Guusje is stellig : “Uit de situatie 
gaan, het niet laten binnenkomen.” Weglopen is niet altijd de 
oplossing volgens Kaya, “Je hoeft alleen maar te luisteren. En 
vooral niet zeggen ‘dat heb ik ook’ of ‘dat is niet erg’. Als iemand 
echt naar je luistert, geeft je dat het gevoel: iemand is er voor 
mij.” 
De drie zijn het unaniem eens over wat goed heeft gewerkt en 
wat ze aan anderen willen meegeven als wijze les: praat erover 
met iemand bij wie je je veilig voelt.

“WE HOPEN DAT ANDERE  
JONGEREN ER IETS AAN HEBBEN”

“JE SCHRIKT GEWOON ALS JE HOORT 
WAT ZE TEGEN ELKAAR ROEPEN”



Loofaert 61
5258 SN Berlicum
O6  13 84 95 56
info@beleefgroen.nl
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CREATIVITEIT HELPT
Nu het paneel af is en iedereen de foto’s en teksten kan lezen, 
vinden ze het best spannend wat de reacties zullen zijn. Kobus: 
“Soms vind ik het nog wel een beetje awkward om mezelf terug 
te zien. Ik was wat onzeker, want ik wilde niet voor gek worden 
gezet. Maar nu het af is, ben ik er trots op.” Tevreden kijkt hij 
naar de foto’s en teksten. Kaya en Guusje zijn ook allebei heel 
tevreden over wat ze hebben gemaakt. Ze hopen vooral dat het 
andere jongeren zal helpen als ze ergens over in zitten. 

En wat het creatief bezig zijn betreft? Dat zit nog steeds helemaal 
snor. Kobus: “Ik dans bijna dagelijks. Dan vergeet ik alles. Ik kan 
me lekker laten gaan en voel me daarna een stuk relaxter.” Kaya 
schrijft nog. “Het zijn geen vrolijke teksten, maar mijn gedachten 
en gevoelens. Dat helpt mij.” Met de nodige bescheidenheid 
laat ze een zelfgeschreven gedicht zien dat ze op haar telefoon 

bewaart. Guusje: “Zij wordt echt een goeie schrijfster later!” En 
Guusje zelf? “Ik schilder bijna iedere dag. Het geeft me rust en 
een leeg hoofd.”

JE BENT NIET ALLEEN
Het paneel spreekt boekdelen, maar al pratend willen ze alle 
drie graag toch alvast aan andere jongeren een boodschap kwijt. 
Overtuigd zegt Kaya: “Weet dat je niet alleen bent en dat het niet 
erg is om je slecht te voelen.” Guusje vult aan: “Mensen moeten 
weten dat ze erover mogen praten. Woorden kunnen meer pijn 
doen dan je denkt!”
Kobus is duidelijk: “Je moet doorgaan tot je zelf tevreden bent. Je 
moet het jezelf comfortabel maken.”

Cindy vat het tot slot heel mooi samen: “Lief zijn voor jezelf, dat 
heeft ieder mens nodig.” En dat creativiteit daarbij helpt, heeft dit 
project weer eens bewezen. 

Het paneel is beschikbaar voor belangstellende scholen of organisaties die aandacht aan de thema’s willen besteden. Het kan gratis geleend worden ten behoeve van  
projecten of tijdelijke tentoonstellingen. Hiervoor kan contact worden gezocht met Marleen van de Kroef (mvdkroef@bintwelzijn.nl)

“IK DANS BIJNA DAGELIJKS.  
DAN VERGEET IK ALLES.”



WE ZIJN ER KLAAR VOOR! 
LAAT HET VOORJAAR MAAR KOMEN

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

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

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
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ADVERTORIAL

Timmerman Mari had nooit gedacht dat hij zich alleen nog 
maar zou bezighouden met het maken van dakkapellen. Mari: 
“Altijd in weer en wind op een hellend dak, ik had eigenlijk een 
hekel aan die dingen. Dat moet toch anders kunnen, dacht 
ik op een gegeven moment”. En zo begon hij in 1992 aan zijn 
eerste prefab dakkapel. De schuur werd al snel te klein, want 
zijn prefab werkwijze had veel voordelen voor Mari maar zeker 
ook voor de klant. In één dag kreeg een woningeigenaar een 
kant-en-klare dakkapel zonder veel overlast.  

SHOWROOM
In de werkplaats op industriepark De Kruisstraat worden 
nu wekelijks gemiddeld tien dakkapellen gemaakt. Elke 
zaterdagmiddag is de showroom geopend. Dave: “Een dakkapel 
koop je niet iedere dag. Bovendien hebben we dakkapellen 
in allerlei soorten en maten. Zo kunnen onze klanten een 

   Al dertig jaar       zorgt Van Grinsven Dakkapellen voor een       zee van licht en ruimte op donkere 
zolderkamers. Het avontuur van Mari en Mia van Grinsven begon ooit in de schuur. Inmiddels telt 
het Berlicumse bedrijf acht vakmensen, waarvan schoonzoon Dave van Aarle er één is. Afgelopen 

jaar heeft hij samen met zijn vrouw Antiny het stokje overgenomen van zijn schoonouders.
Tekst Natasja van der Wijst  Foto Vic Bomers

kijkje nemen in de showroom en zien ze meteen hoe het 
er in onze werkplaats aan toe gaat. Persoonlijk contact 
vinden wij heel belangrijk, want mensen doen een 
flinke investering. Daar willen wij ze zo goed mogelijk in 
adviseren.”

HET STOKJE OVERGEDRAGEN 
Afgelopen september hebben Mari en zijn vrouw Mia het 
stokje overgedragen aan Antiny en Dave. Die zetten de 
bedrijfsvoering op dezelfde manier voort als hun (schoon)
ouders. Natuurlijk volgen ze de laatste technieken. Zo 
worden bijvoorbeeld de technische tekeningen inmiddels 
op de computer gemaakt. Antiny: “Maar we blijven klant- 
en servicegericht zoals we dat al dertig jaar lang doen. 
Wat goed is, moet goed blijven”.

Van Grinsven Dakkapellen  I Huisbergenweg 1, 5249 JR Rosmalen  I  073 503 3794  I www.vangrinsvendakkapellen.nl 

‘MARI EN MIA VAN GRINSVEN geven het stokje door’



Tekst Suzanne Jansen Foto’s Edith Verhoeven Gerechten en styling: Jantien van Rijn

ONDERSTALaan de kook
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LEKKER DAN
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Mét elkaar en voor elkaar, dat is waar het 
om draait bij de drie organiserende dames 
van ‘Onderstal aan de kook’. Het idee is om 
samen lekker te koken en te eten, om op die 
manier de buurtbewoners van De Onderstal 
met elkaar te verbinden.
Tekst Suzanne Jansen Foto’s Edith Verhoeven Gerechten en styling: Jantien van Rijn

Mariëlle van de Ven vertelt: “Ik heb een paar keer meegedaan 
met ‘Berlicum aan de kook’, destijds georganiseerd door Ytje 
van de Hulsbeek. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de buurt 
in 2014, kwamen Hella Bosch, Ingrid Geesink en ik toevallig 
erover aan de praat. Al gauw ontstond het idee om dit te gaan 
organiseren binnen de buurt.”

IEDERE GANG EEN ANDER ADRES
En zo vindt sinds 2014 ieder jaar een ‘walking dinner’ plaats.. 
Als duo, met je partner of een buur, verzorg je een voor-, 
hoofd- of nagerecht. Hella: “Wat zo leuk is: iedere gang schuif 
je op een ander adres aan tafel. En niemand weet vooraf waar 
dat is, wie je gaat tegenkomen en voor wie je gaat koken. We 
hebben natuurlijk wel eens een buurtborrel of barbecue, wat 
ook heel gezellig is. Maar op deze manier maak je veel dieper 
contact! En soms tref je tafelgenoten  die je écht nog niet 
kende. Afgelopen keer was ik bij mensen die ik nog nooit had 
gezien, terwijl die  hier al drie jaar wonen!”
Ingrid vult aan: “We hebben bewust geen thema’s, iedereen is 
altijd helemaal vrij om te maken wat ze willen. Al maak je een 
pan boerenkool, alles is goed, als je je maar prettig voelt!”

Is het niet veel moeite om het ieder jaar weer zo te 
organiseren dat alle deelnemers niet bij dezelfde mensen als 
vorig jaar aanschuiven? “Nee hoor, het zorgt er juist ook voor 
dat we elkaar weer zien en lekker kunnen bijkletsen!” Mariëlle 
sluit lachend af: “Als iemand nog een goed systeem heeft om 
het makkelijk te organiseren, dan horen we het graag!”

aan de kook
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Tekst Annette François  Foto’s Yvonne Wesling

Leo begon zijn werkzame leven als docent drama aan het lagere 
en middelbare vervolgonderwijs. “Opvallend is dat thema’s weinig 
veranderen in de tijd. Aan de kappersopleiding speelden we al 
rollenspellen hoe om te gaan met seksuele onderdrukking.” Daarna 
gaf hij les aan de leerkrachten van het basisonderwijs, schreef een 
dramamethode en  regisseerde toneelgroepen. Hij werd consulent 
drama voor Den Bosch en Provincie. Hij kreeg de kans deel te nemen 
aan een opleiding als pilot opgezet voor Televisiedrama Regisseur. 
Twee jaar lang werd hij ingewijd door kopstukken uit de televisiewereld. 
In 1987 begon hij voor zichzelf. In 1995 kwam hij in Berlicum in de 
Hoogstraat wonen en werkte van daaruit.

Door de brandende houtkachel is het lekker 
warm in de keuken. Aan de grote tafel tegen-
over me zit Leo van de Wouw, regisseur. Voor 
hem ligt een stapel films.  Over ieder exem-
plaar zijn verhalen en anekdotes te vertellen 
waaraan hij met plezier begint. En dat is slechts 
een selectie uit alles wat hij ooit produceerde.

‘U KRIJGT WEL 
HEEL VEEL 
POST VAN DE Belastingdienst
MENEER’
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www.berenhuis.nl
Schuurkerkpad 33 Berlicum
073 503 3302   I  info@berenhuis.nl

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

KINDEROPVANG - PEUTEROPVANG - (SPORT) BSO
VAKANTIEOPVANG - FLEXIBELE OPVANG

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

Ontdek en 
verwonder...

info@savelko.nl    06 27 23 77 01Anne Savelkouls SAVELKO.NL

DOORDACHT  |  INTERIOR DESIGN  |  PUUR  |  TIJDLOOS
MAATWERK  |  INSPIREREND  |  PERSOONLIJK  |  OPLOSSING

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



bami I 23

Hij richtte zich op instructiefilms; overheid en bedrijven huurden hem in. Een 
opdracht moest hij omzetten in een aansprekende film die dan op vele plaatsen 
vertoond werd om onderwerpen duidelijk te maken. Hij bedacht het scenario. Dertig 
jaar lang was de Belastingdienst een van zijn opdrachtgevers. “In het begin ging nog 
veel per post. Ik kreeg zoveel grote blauwe enveloppen dat de postbode op een 
gegeven moment het niet kon laten om te zeggen: ‘U krijgt wel heel veel post van de 
Belastingdienst, meneer.’ Hij lacht. “Er is zoveel veranderd in die tijd. De digitalisering 
kwam snel op, technieken maakten veel meer mogelijk. Vroeger kwamen we op de 
set met een enorme kar vol recorders, kabels, banden: het was een heel circus. We 
hadden prachtige camera’s, terwijl jonge mensen nu soms opnames maken met een 
I-phoontje.”

DE DIGITALISERING 
KWAM SNEL OP, 
DE TECHNIEKEN 
MAAKTEN VEEL 
MEER MOGELIJK



Hoogstraat 45A, 5258 BA Berlicum TELEFOON  (0)416 – 23 57 00 
E-MAIL  info@boekhoudprofs.nl WWW.B OEKHOUDPROFS.NL

Wij zijn de boekhoud
professional voor 
jouw bedrijf

Nieuw Laar 15 - 5258 TL Berlicum

06 5363 5876 
info@lwijnenelektro.nl 

www.lwijnenelektro.nl

Light up 
your life!

ELEKTROMONTEUR
wij zoeken een

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

werkervaring?

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

VANOSCH-METSELWERKEN.NL

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

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE

VOEGWERK
STEENSTRIPS
STEIGERWERK
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TEAMWERK
Hij vertelt dat een goede film berust op teamwerk. “Het is geweldig om te werken met 
professionals die voor goud willen gaan.” Hij somt op: “Naast de regisseur is er een 
cameraman, een geluidsman, een belichter, een editor, visagie, catering. Ieder draagt 
iets heel wezenlijks bij.” En hij verhaalt van een opname in een martelkamer. “Het 
kasteeltje met kelder was gevonden. We kregen toestemming en gingen aan de gang. 
Maar het voelde helemaal niet goed, de sfeer was niet zoals we die wilden. Toen zei de 
lichtman: ‘Gaan jullie eens allemaal naar buiten en kom straks maar terug.’ Hij drenkte 
doeken in petroleum en stak ze in brand. Die rook blies hij in de kamer, wat gebroken 
licht veroorzaakte. De sfeer was perfect!”

OVERAL WAAR WE 
KWAMEN, STOND 
DE KOFFIE KLAAR

BRABANTSE ONDERNEMERS
Voor een opdracht moest er gefilmd 
worden op veertig ondernemerslocaties. 
De coördinator belde vertwijfeld op: “Het 
lukt me niet zoveel plekken te vinden! 
Iedereen doet moeilijk en ze willen er 
meestal ook nog geld voor hebben.” 
“Kom maar hierheen,” zei Leo en hij 
klopte aan in de omgeving. “Ik kon in 
ons dorp terecht bij een makelaar, een 
fietsenmaker, een kapper, een architect 
en noem maar op. De veertig plaatsen 
waren zo gevonden. En overal waar 
we kwamen stond de koffie klaar. Bij 
de eerste werd taart geserveerd, de 
volgende bood worstenbroodjes aan. 
Speciale koeken kwamen tevoorschijn. 
De ploeg wist niet wat hij meemaakte. 
‘Leo‘, riep de cameraman, ‘we gaan 
voortaan altijd in Brabant filmen. 
Geweldig!’

BRUILOFTEN IN TURKIJE EN 
MAROKKO
De Belastingdienst wilde een film over 
geïmporteerde bruiden. Nog niet eens 
zo lang geleden kwam het vaak voor dat 
bruidjes, volledig onbekend met hun 
toekomstige echtgenoot en Nederland, 
hierheen gehaald werden om een 
deugdzame echtgenote te worden van 
een zoon van Turkse of Marokkaanse 
familie. Voor deze opdracht moesten 

bami I
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bruiloften in het land van herkomst 
gefilmd worden. Met een hele crew, 
inclusief acteurs, toog Leo naar Turkije 
en Marokko. Het script was hetzelfde; 
de acteurs verschillend. Hij vertelt: 
“In Turkije verliep alles vlekkeloos. We 
mochten een bestaande bruiloft filmen 
en de bruid stemde ermee in dat ze 
even een andere echtgenoot naast zich 
kreeg. De familie en gasten vonden het 
prachtig en acteerden mee. We werden 

zelfs de avond tevoren uitgenodigd bij een traditioneel hennafeest, voorafgaand aan 
de bruiloften. Dit speelde zich af in een buitenwijk in Izmir. We waren eregast en men 
bedacht dat we naast thee en nootjes wel wat anders wilden. Een schattig klein meisje 
kwam met een zakje met drie biertjes aanzetten voor ons. Op de bruiloft zelf mochten 
we niet zomaar verdwijnen, maar moesten meefeesten. De cameraman, geluidsman 
en acteurs: iedereen stond te swingen op de dansvloer.”
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In Marokko ging het er anders aan toe. Hier geen bestaande bruiloft; alles moest in 
scène worden gezet. Rijst en suiker op een kar, de muziek; het werd allemaal gepland. 
De locatie van het feest was in een flatgebouw en de buren die niet op de hoogte 
waren, waarschuwden de politie. Een onderzoek volgde, maar gelukkig mochten ze 
doorgaan. Zo kan eenzelfde  opdracht heel anders uitpakken.

HUISELIJK GEWELD
Een gevolg van de verbintenissen tussen onbekende huwelijkspartners was 
vaak huiselijk geweld. De Stichting Kezban, nu nog actief, wilde daarover een 
voorlichtingsfilm. Dat werd ‘Als ik haar was’ en zou getoond worden aan o.a. politie 
en hulpverleners. Hoe verloopt zo’n situatie, hoe in te grijpen? Er was eveneens 

regelmatig sprake van eerwraak. 
Echte slachtoffers werden geïnterviewd 
en scènes  werden nagespeeld door 
acteurs. Het ging er zo hard aan toe, dat 
er maar één keer gefilmd kon worden, 
dan was de grens van het geweld 
bereikt. “Heftig”, zegt Leo.

COMMERCIE
Vaak was de overheid in beeld voor de 
opdrachten. Er moest een wervingsfilm 



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 

Bedrijfsstraat 24 | Nuland

houtwerk is
maatwerk

www.vandersangentuinhout.nl

Blijf op de hoogte van nieuwe 
producten, verhalen uit de winkel, 

leuke video’s en wijnweetjes!

Wijnhuis Rosmalen  •  Oude Baan 17   •   Rosmalen 
T. 073 522 17 11  •   info@wijnhuisrosmalen.nl

Volg ons: 

@wijnhuisrosmalen
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
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voor de politie komen, een voorlichting voor douane-medewerkers. 
Hoe visiteer je op drugs op Schiphol? Veel werd nauwkeurig voorbereid, 
soms moest geïmproviseerd worden.
Maar de commercie wilde ook mooie films. Voor 75 JAAR SPAR reisde 
de ploeg twee weken door Nederland om typisch Nederlandse beelden 
te schieten. Van Delftsblauw tot zandstranden, impressies die getoond 
werden op een internationaal congres.
Eén gebeurtenis blijft Leo sterk bij. Hij stond helemaal alleen in 
het Rijksmuseum voor het schilderij De Nachtwacht. “Geen andere 
bezoekers, geen bewakers. Ik mocht er zo naar toe lopen om het van 
dichtbij te bekijken, zo lang ik wilde. Heel bijzonder.”

EEN PUNT ACHTER DE CARRIèRE
Vorig jaar stopte hij met regisseren van films. “Jongere 
programmamakers staan dichter bij de huidige doelgroepen. Er is een 
andere ingang, ander camerawerk. Ik laat het graag aan hen over.”
Maar hij zit zeker niet stil. Voor een deel gaat hij weer terug naar zijn 
roots. Hij helpt gesprekken te oefenen bij Hogeschool Avans als acteur. 
“Ik heb door de jaren heen mijn rugzak aardig gevuld en kan overal op 
inspelen.”

HET GING ER ZO HARD 
AAN TOE, DAT ER MAAR 

ÉÉN KEER GEFILMD 
KON WORDEN



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

Openingstijden
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Natuursteen BV bestaat al ruim 20 jaar en is een sterke partner voor 
particulieren en bedrijven. In ons magazijn hebben we een ruime 
assortiment van artikelen op voorraad staan die we direct kunnen 
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Daarnaast is hij als vrijwilliger verbonden 
aan theaterwerkplaats Novalis, een 
dagbesteding voor verstandelijk 
beperkten –“ontzettend dankbaar 
werk”- , organiseert vanuit de Lions 
benefietactiviteiten zoals concerten voor 
Oekraïne met artiesten uit dat land. Ook 
is hij voorzitter bij de stichting Bij Jan, een 
kleine organisatie die deelnemers met 
afstand tot de arbeidsmarkt succesvol 
aan een baan helpt. Met zijn echtgenote 
Rita maakt hij enkele malen per jaar 
huiskamerconcerten of –voorstellingen 
in de woonkamer mogelijk en ontvangt 
gasten in de kleinschalige B&B achter hun 
huis.

De stapel filmbanden is maar voor een 
deel geslonken. De anekdotes waarnaar 
de fotograaf en ik geboeid luisterden, 
zijn niet allemaal vermeld. Een kleurrijke 
loopbaan om op terug te kijken.

‘IK HEB DOOR DE JAREN 
HEEN MIJN RUGZAK 

AARDIG GEVULD’



 

‘Actief aan de slag
CLUBKE
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De Lions Club Berlicum, Leij en Aa, is dat niet een liefdadigheidsclub van 
welgestelde oudere mannen? Eén blik op de groep die vanochtend in de kou op 
het Mercuriusplein aan het flyeren is, maakt al duidelijk dat dat niet klopt. “En 

nee, we zijn ook niet rijk”, lacht Robert Corijn, één van de leden. 

De Lions Club is wereldwijd is de grootste serviceorganisatie. 
In BaMi zetten de leden zich actief in voor lokale goede doelen, 
zoals het mee opknappen van speeltuin ’t Kwetterbeekje, 
sponsoring van het Voedselbos en het kopen van cadeaus 
voor kinderen uit armere gezinnen met Sinterklaas en Kerst. 
Vandaag wordt voor de Actie Hartenkreet gezocht naar 
mensen die iets extra’s verdienen. Bezoekers op het plein 
kunnen iemand opgeven voor wie een verrassing heel welkom 
is. De Lions vervullen ieder jaar minstens vijf wensen. Zij 
verfraaien bijvoorbeeld een tuintje voor iemand die dat door 
ziekte zelf niet meer kan. 

Tekst Marloes van Oort  Foto’s  Stan de Haas

RUIMTE VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
De leden ontmoeten elkaar zo’n twee keer in de maand. Ze 
gaan regelmatig gezellig eten. Naast de inzet voor goede 
doelen zijn de Lions als club ook gericht op persoonlijke 
ontwikkeling, bijvoorbeeld door sprekers uit te nodigen 
over actuele thema’s als de oorlog in Oekraïne. Of ze 
gaan op pad, zoals laatst naar de Maashorst voor een 
nachtwandeling. 

UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR DE JEUGD
Jaarlijks zijn er internationale uitwisselingen waarbij 
kinderen van de leden een paar weken in een andere 
cultuur doorbrengen. Dit jaar is Pien Goutziers, dochter 
van een lid, naar Tsjechië gegaan en zijn er Poolse en 
Italiaanse jongeren naar Berlicum gekomen. Pien kijkt hier 
enthousiast op terug: “Het was een unieke ervaring en ik heb 
vrienden voor het leven gemaakt!”

VOOR EEN ANDER  ’
‘Actief aan de slag
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Tijdens de coronaperiode is de Heemkundekring begonnen het archief van boeken eens wat 
op te ruimen, te ordenen en verder te ontsluiten. De oogst was ruim honderd boekwerken 

met teksten, prenten en wetenschappelijke verhalen waarin aspecten van de historie van Ber-
licum en Middelrode expliciet aan de orde komen. Hiervan is een kleine bibliotheek aange-

maakt en de titels zijn inmiddels terug te vinden op de website. 

Tekst Erwin Frunt

MEER DAN 

 OVER BERLICUM
honderd  boeken

UIT BEELD
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ZOLDER OPRUIMEN
Iedere maand komen inwoners uit Berlicum, 
Middelrode en soms de wijde omgeving langs 
op dinsdagochtend of donderdagavond bij het 
informatiecentrum van Heemkundevereniging De 
Plaets. Dit is gevestigd op de bovenverdieping van 
D’n Durpsherd. Ze kloppen aan om informatie te 
vragen, boeken te raadplegen of dozen met inhoud  
af te geven. Spullen zoals boeken, bidprentjes, 
kaarten en historische documenten. Wilt u een 
afspraak maken, dan kan dat via (info@deplaets.nl) 
of door gewoon langs te komen.

honderd  boeken
ENKELE TITELS DIE BESCHIKBAAR ZIJN:

• Erfgoedboek de Plaets Berlicum & Middelrode. 
66 pagina’s. 2021. Uitgave Jumbo en 
Heemkundekring de Plaets [0109] 

• Veilig naar de overkant. Onderzoek naar de 
muntvondst uit de Romeinse tijd in het dal van 
de Aa bij Berlicum. 160 pagina’s. 2021. Uitgave 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. [0105] 

• 50 jaar in voor- en tegenspoed. Gouden 
bruidsparen uit Berlicum in de periode 
1967 - 2017. 259 pagina’s. 2017. Uitgave 
Heemkundekring de Plaets [0104] 

• De wederopbouw. Berlicum - Middelrode 
1944-1956. 288 pagina’s. 2004. Uitgave 
Heemkundekring de Plaets [0079] 
 

 

• Balkum vruger en nou. 74 pagina’s. 2002. 
Heemkundekring de Plaets [0009] 

• Berlicum. Zwerftocht door het verleden deel 1 
en 2. Wim van der Heijden. 437 pagina’s 1982, 
504 pagina’s 1984, Heemkundekring de Plaets 
[0021- 0022] 

• Heemkunde van Berlicum, 132 pagina’s, 1950 
[0027] 

• De canon van Berlicum en Middelrode, 72 
pagina’s, 2005 [0091] 

• Met dank aan Heemkundekring de Plaets, meer 
informatie is te vinden op www.deplaets.nl 



VIERMAKELAARS

“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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ADVERTORIAL

VIERMAKELAARS maakt het verschil
Dit jaar bestaat makelaarskantoor Viermakelaars twintig jaar. Sinds het kantoor in 2003 werd 

opgericht, staat het motto ‘Vier het verschil!’ hoog in het vaandel. Met hun elfkoppig team, ver-
deeld over vestigingen in ‘s-Hertogenbosch, Vught en Rosmalen, heeft Viermakelaars dat inmid-

dels voor ruim 4.000 klanten waar kunnen maken.
Tekst Suzanne Jansen Foto Edith Verhoeven

Henk van Hoek is één van de oprichters van het kantoor dat 
is gespecialiseerd in ‘bestaande bouw’. Hij vertelt trots dat 
het vak van de makelaardij in zijn bloed zit. Als tiener vond 
hij het heerlijk en tegelijkertijd ook spannend om met zijn 
oom op pad te gaan. Henk senior was namelijk een ervaren 
makelaar en nam hem eens mee naar een open huis. Henk 
junior dacht toen al: “Wow, dat wil ik!”

Maar wat maakte toen het verschil en doet het nu overigens 
nog steeds? “Bij ons kantoor draait het om mensenwerk. De 
wereld van de makelaardij is vaak een snelle markt, maar 
bij Viermakelaars vinden we het belangrijk om alle tijd te 
nemen voor iedereen. Voor zowel de koper als de verkoper, 
ongeacht de koopkracht.” 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Henk niet altijd gelooft 
in het fenomeen ‘open huis’. “Het past niet bij onze aanpak 
dat zo veel mogelijk kijkers in korte tijd een huis kunnen 
bezichtigen. Wij vinden het belangrijk dat mensen de tijd 
krijgen om een huis goed te bekijken en alles in zich op 
te kunnen nemen. En als dat nodig is, wel vaker dan één 
keer! De aan- of verkoop van een huis is namelijk meer dan 
alleen het inruilen van wat stenen en een dak. Wij helpen, 
begeleiden, ontzorgen, sparren, denken mee, adviseren en 
gaan er maximaal voor om voor onze opdrachtgever het 
verschil te maken. En dat op een transparante, betrokken en 
menselijke manier.”
Henk laat trots zien dat de klanten die persoonlijke aanpak 
waarderen. De gemiddelde ‘funda-score’ is maar liefst een 
9,6 voor het kantoor van Viermakelaars Rosmalen. 
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IMPORT
Tekst Anne Marie van Dinther Foto’s Edith Verhoeven. 

‘DOOR HET EEKHOORNTJE WISTEN 
WE: DIT WORDT ONS HUIS!’

BERLICUM WAS EEN SCHOT IN DE ROOS 
De familie Jansen voelt zich na 4,5 jaar al helemaal thuis in 
Berlicum, veel meer dan in Eindhoven waar ze voorheen 
woonden.  Suzanne (40), oorspronkelijk afkomstig uit Sittard en 
Daan (41), geboren in Deest, getogen in Druten, leerden elkaar 
kennen tijdens hun studie bouwkunde in Eindhoven en ze zijn 
daar ‘blijven hangen’ in een leuke jarendertigwoning.  
Nadat dochter Fien (5) geboren was, kwam echter het verlangen 
naar wat meer rust en vrijheid. “In Eindhoven woonden we 

in een drukke buurt en ervaarden we veel overlast”, vertelt 
Suzanne. Daarbij was Suzanne werkzaam in Den Bosch als 
docent bij de HAS en vond ze het belangrijk om op de fiets naar 
het werk te kunnen gaan. En hoewel Daan in Eindhoven bleef 
werken, bepaalde de wens van Suzanne de cirkel waarbinnen 
de zoektocht naar een leuk huis gestart werd.

Suzanne en Daan Jansen wonen met hun twee kinderen sinds augustus 2018 aan de 
rand van Middelrode en genieten daar van het beste van twee werelden. “Om ons heen 

wonen buren  wat ons geborgenheid geeft en aan de voorzijde hebben we een weids 
uitzicht waardoor we ons vrij in de natuur voelen.”
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EEKHOORN 
Het huis aan de Kunning in Middelrode stond al ruim twee 
jaar te koop toen Daan en Suzanne op  Hemelvaartsdag 2018 
gingen kijken. Het huis zelf bezorgde hen niet meteen een 
‘wauw’-gevoel, maar de ligging was fantastisch. Op hetzelfde 
moment rende er een ‘Mirrois’ eekhoorntje over het dak van 
het huis en meteen waren beiden overtuigd:  hier willen wij 
wonen! Uitkijkend over een deel van het Aa-dal ter hoogte van 
landgoed Seldensate hadden ze hun prachtplek gevonden. Een 
eekhoorntje hebben ze daarna nooit meer over het dak zien 
rennen, maar ze zitten nog vrijwel dagelijks in de tuin.

‘‘ZE HADDEN HUN
PRACHTPLEK GEVONDEN”

CARNAVAL
Ondertussen was ook zoon Paul (4) geboren en hadden Daan 
en Suzanne zich gesetteld. Enigszins verbaasd vertelt het stel 
dat het integreren in Middelrode automatisch ging. Ze voelen 
zich thuis in de wijk waar veel jonge gezinnen wonen en ervaren 
veel gastvrijheid om hen heen. “Paul en Fien hebben veel 
vriendjes in de wijk en gaan naar school in Middelrode. Dit gaat 
allemaal gemakkelijker dan in het drukke Eindhoven”, vertelt 
Suzanne. Daarnaast tennissen beiden in BaMi, heeft Daan de 
buurtvereniging mee opgericht en zetten ze zich allebei in voor 
stichting Landschapsbeheer Aa-dal. In de nabije toekomst gaat 
Suzanne  ook schrijven voor dit blad, dus met dat integreren zit 
het wel snor. Het staat voor het gezin als een paal boven water: 
“Wij gaan hier nooit meer weg!”
“Alleen voor het carnaval in Limburg dalen we af naar het 
zuiden”, zegt Suzanne. “Brabant heeft me nog niet kunnen 
verleiden om hier te blijven!”
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EXPORT
Tekst Lyan de Roos Foto’s Carla Welten

‘MIJN DOCENTE FRANS 
VAN DE MIDDELBARE SCHOOL 

ZOU TROTS OP ME ZIJN’

ALLE BUITENSPORT IS LEUK
Haar avontuur begon tijdens de opleiding tot sportdocent. “Ik 
mocht een kamp organiseren met buitensportactiviteiten. Via 
via kwam ik terecht in de Ardennen. Over de vraag om in de 
zomermaanden te komen werken als instructeur, dacht ik niet 
lang na. Hiken, mountainbiken, kajakken. Ik vond alles leuk.” 
Ze ontmoette haar partner Rogier die haar passies deelde. 

“Hij vroeg of ik meeging naar Spanje om actieve vakanties te 
begeleiden.” Later bleven ze het hele seizoen in de Ardennen 
en werd Yourout.be opgericht, een bedrijf dat zich richt op 
buitensportactiviteiten. 

Ze had als jong meisje nooit het doel om zich in het buitenland te gaan settelen. Nu woont ze 
met haar gezin al jaren in het Belgische Remouchamps. Carla Welten (41) vertelt enthousiast: 

“We maken van alles mee. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar het is geen 
exotisch verhaal. Sommige mensen zijn gewoon op weg om op weg te zijn. Daar hoor ik bij.”
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VERKNOCHT AAN MIDDELRODE
Carla vervolgt: “In 2016 kwamen we voor de keuze 
te staan. In de Ardennen blijven, of terugkeren naar 
Nederland. Onze oudste dochter was net één.” Ze 
kozen voor het leven in de Ardennen. Daar wonen ze nu 
met hun kinderen Robin (7) en Sam (3).  “Het is fijn, we 
wonen een beetje achteraf in een klein huis met grote 
tuin.” Toch is ze ook nog verknocht aan Middelrode: 
“Ik kom nog bijna iedere maand in Nederland. Gezellig 
op bezoek bij mijn ouders en vrienden. We vieren alle 
verjaardagen samen. Ik geniet daarvan. Ik heb zelfs in 
het begin nog op en neer gereisd om bij HC Berlicum 
te hockeyen. Dat vond ik echt het moeilijkst om op te 
geven.” Lachend: “Ik zeg nog steeds ‘bij ons thuis’. Soms 
mis ik dat ik gewoon niet even op de fiets naar het 
Mercuriusplein kan of zomaar bij iemand binnen kan 
stappen.” 

‘GEADOPTEERD’ IN BELGIË
Enthousiast vervolgt ze: “Sinds 2021 zijn we eigenaar 
van Camping Dieupart. Het is een heerlijke camping met 
ook een kasteel met vakantiewoningen op het terrein. 
We organiseren veel buitensportactiviteiten. Zowel 
voor particulieren als voor bedrijven. Het is een ideale 
locatie voor teambuilding.” Inmiddels is Frans haar 
tweede moedertaal. Lachend over haar talenknobbel: 
“Mijn docente Frans van de middelbare school zou 
heel trots op me zijn.” Het Frans spreken is goed voor 
de inburgering. “Ze hebben ons nu wel geadopteerd. 
Alleen de Nieuwjaarstraditie op 1 januari sla ik over: 
zuurkool eten voor het geluk. In het Frans: ‘Choucroute 
de Bonheur’.” Lachend: “Ik lust geen zuurkool!” Of ze ooit 
nog terugkeert naar Nederland? “Je weet nooit hoe het 
loopt.” Voorlopig voelt ze zich thuis in Remouchamps en 
komt ze  regelmatig ‘bij ons thuis’ in Middelrode. 
En wie weet gaat ze daar ooit nog een boek over 
schrijven.

‘‘INMIDDELS IS FRANS HAAR 
TWEEDE MOEDERTAAL”
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DE MANNEN

Iedereen in Berlicum kent de mannen       van het groen. Vaste gezichten met 
een belangrijke taak. Ze schoffelen, blazen blad, snoeien en zagen. In weer 

en wind houden zij plantsoenen netjes. Samen gaan ze voor een A-kwaliteit. 
Hoewel het werk tegenwoordig wat eentoniger is dan vroeger toen ze ook 
plantjes zetten en meer snoeiwerk deden, vinden ze het allemaal geweldig 

leuk om te doen. In deze serie zetten we vier mannen in de spotlight. 

Tekst Maartje Heerkens  Foto’s Yvonne Wesling

van het groen
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PORTRETTEN
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DICK SCHUURMANS  
Veertig jaar is Dick al in dienst bij de WSD. Hij heeft bijna altijd in Berlicum gewerkt. “Ik kan me nog goed herinneren dat we 
vroeger het onderhoud deden bij de zondagsschool bij het protestantse kerkje. We hebben ook wel eens bomen gezaagd 
bij Landgoed Seldensate.” Dick vindt zijn werk nog steeds leuk. “Alles groeit altijd, dus er is werk genoeg. En we vinden ook 

nog wel eens wat. Zoals een telefoon of portemonnee. Van de eigenaar van de portemonnee kregen we zelfs een doos 
lekkere appelflappen als dank.”
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HENRY VAN GALEN 
Kartrekker en aanspreekpunt van de ploeg is Henry van Galen. Hij werkt al acht jaar bij de WSD waarvan een kleine 
vijf  jaar in Berlicum en Middelrode. “Ons werk is lekker buiten. Wij schoffelen, harken en ruimen blad op. Maar het 
mooiste vind ik het zaag- en snoeiwerk. Dat is echt vakwerk met langer resultaat. Tuinen bijhouden doet Henry niet 
alleen bij de WSD. “Ik doe vrijwilligerswerk en onderhoud de tuinen bij de oudere mensen in de buurt waar ik woon. 

Maar ik ben ook graag bezig met andere dingen naast tuinieren.”



WILLIE VAN DEN OETELAAR 
Willie hoeft nog maar een paar maanden te werken en gaat dan genieten van zijn pensioen. Het maakt Willie helemaal 

niet uit wat hij moet doen. Zelfs de moeilijkste vieze hoek die er is, pakt Willie  aan. Hij vindt het fijn als alles er weer 
netjes uitziet, als ze klaar zijn. De mannen merken dat tegenwoordig wel heel veel hondenpoep in de perkjes en bermen 

ligt. Dat is echt heel smerig. “We hebben in de keet alleen water en zeep om wat af te doen, maar daar krijg je de lucht 
niet mee weg.” 
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NOL KIVITS 
Nol Kivits is al een aantal jaren vijf dagen per week een vast gezicht in Berlicum en Middelrode. Hij vertelt dat ze op dagen 
dat het heel hard regent schuilen in de keet van WSD langs de weg. Ze komen de tijd door met koffie, slappe klets en hun 

telefoon. Hoewel ze een leuke ploeg hebben met gezellige collega’s, duurt de dag wel lang als het regent. “We wachten 
gewoon tot het weer droog is, voordeel is dat we niet in de regen hoeven te staan.”  
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Iedereen is druk bezig met vele ballen in de lucht te houden. Daarom ontzorgt Financieel 
Werk als onafhankelijk adviseur zowel particulieren als ondernemers met het oog op de korte 
én lange termijn. Dit gebeurt door het geven van advies bij het uitzoeken, vergelijken en bij-

houden van financiële zaken. 
Tekst Nieke Lunenburg-van Broekhoven  Foto Claartje ten Have

MOEILIJKE DINGEN MOGELIJK!’

Het bevlogen ondernemerskoppel Jan en Dorrit van de 
Veerdonk deelt een liefde voor elkaar, hun gezin, het vakgebied 
en BaMi. Sinds 1996 hebben ze een duidelijk doel: met 
veel persoonlijke aandacht mensen de hulp bieden die het 
beste bij hun situatie of onderneming past. Deze partners in 
hart en zaken denken vooruit en uitsluitend in oplossingen, 
mogelijkheden en ontwikkelingen. Niet alleen voor dit moment 
maar voor de rest van het leven.

Hun pijlers: verhuizen, verduurzamen, verbouwen, verzekeren 
en verzilveren staan daarbij altijd centraal. “Vaak kan er 
namelijk veel meer dan mensen denken. Wij maken moeilijke 
dingen mogelijk”, zegt Jan. “Zegt een bank bijvoorbeeld nee, 
dan zoeken we elders voor een ja.”
Denk daarbij niet alleen aan hypotheken, maar ook aan zaken 
zoals pensioen uit je huis genereren. Hoe kan financiering 
geregeld worden om een woning duurzaam of levensbestendig 

te maken? Of welke verzekeringen zijn er écht nodig voor 
een specifieke situatie? En wat komt er allemaal kijken bij 
nalatenschap en erfenissen? 
 
Als ondernemers met inmiddels uitgevlogen kinderen, 
verscheidene hobby’s en sporten en een druk sociaal leven 
weten Jan en Dorrit hoe leuk én intensief het leven is. Ze 
snappen dat er voor de gemiddelde ondernemer weinig tijd 
overblijft voor het regelen van financiële zaken. “Want tijd is 
geld, nietwaar? Helaas blijven er daardoor ook vaak geld en 
kansen liggen.”
Het team van Financieel Werk schakelt snel en efficiënt en 
biedt duidelijkheid. Dorrit: “Niet meer zes verschillende 
instanties bellen met keuzemenu’s. Alleen ons nummer 
opslaan, je wordt direct geholpen en wij regelen de rest.
Laten we samen kijken naar de mogelijkheden!”

‘Wij maken
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D’N DIEJE VAN D’N DIEJE
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Tekst Annette François Foto’s Andrea Tibosch & Denise van Casteren

Joke zette met haar ongebreidelde werklust de toon. Als moeder van 
twee zoons en een dochter voelde ze er niets voor haar tijd alleen in het 
huishouden door te brengen. Ze was gewend de handen flink uit de mouwen 
te steken. Haar vader en moeder brachten respectievelijk acht en zeven 
kinderen mee in het tweede huwelijk. Joke bekroonde de verbintenis en werd 
het zestiende kind. “Maar niks verwennerij voor het nakomertje; ik moest 
gewoon mee aanpakken!” 
Ze werd op straat aangesproken door de werkgever van het fabriekje ‘Inja’ 
aan de Kerkwijk – naast de huidige Agri -,  een leverancier van loempia’s en 
Indische maaltijden. Of ze daar wilde komen werken, was de vraag. Joke legde 
het thuis voor aan echtgenoot Jan, maar die vond het echt helemaal niets. Een 
vrouw hoorde thuis bij het gezin, was de algemeen geldende regel in die tijd.
“Ik doe het toch”, zei Joke strijdlustig. “Ja, want dat hoort ook bij ons: we doen 
verdorie wat we zelf willen.” Dochter en kleindochter kijken op. “Zeker!” Weer 
een overeenkomst ontdekt.

Ze hebben even moeite de vraag te beantwoorden 
wat de overeenkomsten zijn tussen de vier leden 
van de familie Van Casteren. Maar in het gesprek 
komen die eigenschappen als vanzelf naar boven. 
“Wij zijn allemaal bezige bijtjes,” zegt oma Joke van 
Casteren - Van Doornik (81) tevreden. Dochter Ani-
ta en kleindochter Denise beamen dat volmondig. 
En baby Myrle stemt luidkeels en met driftige ge-
baartjes daarmee zeker in.

VIER GENERATIES 
BEZIGE BIJTJES: 

Van Casteren
de familie 



 I bami52 I bami52

‘ALS IK VANDAAG 
NOG KON 

TERUGKOMEN, 
DEED IK HET’
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PLEZIER
“Als ik vandaag nog kon terugkomen, deed ik het”, verklaart 
Joke. “Ik heb het daar zo fijn gehad! Het was gezellig, werken 
met een groep vrouwen. In het begin vouwde ik veertien 
loempia’s per uur, maar op het laatst waren dat er maar liefst 
honderd.” Wij leverden aan restaurantjes. Er waren in dat 
fabriekje ook illegale werknemers. Als er inspectie was, ging er 
een belletje en als ratten glipten die heel snel in de koelwa-
gens en verdwenen.”
“In de vakantie mochten wij meekomen”, vertelt dochter Anita 
(62). De jongens werden door de baas meegenomen om 
ergens spelletjes te doen, maar ik mocht meehelpen. Het was 
inderdaad heel leuk.” Na vijf jaar ging het fabriekje ter ziele, 
maar Joke had de smaak van buitenshuis werken 
te pakken. Ze ging aan de slag in een hondenken-
nel en daarna poetsen bij Cunera en particulieren. 
Tot haar 75ste bleef ze bezig. En nu past ze regel-
matig op de vijf achterkleinkinderen.

DOCHTERS EN ZONEN
De vrouwelijke lijn van de tweede generatie, 
Anita Smulders – Van Casteren, kreeg drie 
dochters. Maar die zetten aanvankelijk alleen 
zonen op de wereld. “We hebben er een tijdje 
op moeten wachten, maar toen kwam Myrle”, 
vertelt Denise (27). “En konden we ons pas 
opgeven voor deze serie: vier vrouwen op een 
rij.”
Ook Anita vond het fijn om deel te nemen aan het arbeids-
proces en ze begon in ‘De Bongerd’ in Heeswijk Dinther. 
“Ik deed daar van alles, startte in de keuken en kwam in de 
persoonlijke begeleiding terecht. Toen ik zwanger werd, 
stopte ik. Maar zodra ik kon, zocht ik werk. Ik heb gepoetst in 
d’n Durpsherd, draaide ook mee met de horeca en kon toen 
terecht in de Moerkoal. Heel fijn, want ik bracht de kinderen 
meteen naar school en haalde ze weer op.” Daarna werkte ze 
nog in verzorgingshuis ‘De Beemden’ in Sint-Michielsgestel. 
“Ik verzorgde de levering van maaltijden aan de bewoners. 
Heel leuk, dat contact met de mensen. En daarna werd ik een 
cliëntondersteuner in een van de huiskamers, superleuk!” Om 
gezondheidsredenen moest ze tot haar grote spijt stoppen. 
Maar zoveel ze kan, past ze nog op.

‘NIKS VERWENNERIJ 
VOOR HET NAKOMERTJE; 
IK MOEST GEWOON MEE 

AANPAKKEN’
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WERK EN HOBBY
Dezelfde aandacht voor de medemens tref je aan bij 
Denise. Zij is floormanager bij Dental Care bij Centrum 
Tandzorg, een organisatie die mondzorg levert aan o.a. 
scholen, verzorgingstehuizen en daklozen. Al die afspra-
ken moeten geregeld worden, busjes worden ingezet, 
personeel en materiaal moeten voorhanden zijn. En dat 
regelt Denise dertig uur per week. De overige tijd be-
steedt ze aan haar hobby fotografie. Ze richt zich speciaal 
op gezinnen, zwangerschap en geboortes, waaronder ook 
‘stille’ geboortes, bevallingen waarbij een dood kindje ter 
wereld komt, de zogenoemde Sterrenkindjes.
“Myrle werd met 34 weken geboren. Dan is het natuurlijk 
een onzekere tijd. We zijn zo blij met onze gezonde en 
sterke dochter dat ik iets terug wil doen.” Myrle (1), te vroeg 
uit haar bedje gehaald en met recente prikjes in haar lijfje, 
zet deze woorden kracht bij door de capaciteit van haar 

longetjes te laten horen.

STICHTING STILL
Denise is als vrijwilliger verbonden aan de 
Stichting Still. Ze vertelt: “Ik krijg een oproep: 
‘de baby komt eraan’ of ‘baby is geboren’. 
Daarbij staat de plaats vermeld. Ik hoef 
alleen maar te bevestigen of ik kan komen, 
dat moet wel snel gebeuren. De overige 
gegevens blijven privé. Ik kies alleen voor 

opdrachten in de omgeving. En dan is het 
een heel confronterende maar ook mooie ont-
moeting. Ik probeer een dierbare herinnering 
vast te leggen waar mensen later veel troost uit 
kunnen putten.”
Ze heeft een cursus geboortefotografie 
gevolgd om bevallingen 
in beeld te brengen. 

‘WE ZIJN ZO BLIJ 
MET ONZE 

GEZONDE EN 
STERKE 

DOCHTER DAT IK 
IETS TERUG WIL 

DOEN’
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De mooiste herinneringen heeft ze aan die van haar beide 
zussen. “Het schept emotioneel een band.”

FOTO’S
“Ik heb maar één foto van mezelf als kind”, zegt Joke. “Daar 
waren toen de middelen niet voor. En moet je zien hoeveel 
mijn kleinkinderen er van hun kindjes hebben! Honderden!”
Deze foto’s worden toegevoegd aan de verzamelingen in 
diverse huizen. Nog een puntje van overeenkomst. Foto’s, 
antieke beelden, mooie dingetjes: verschillende familieleden 
verzamelen graag. Joke heeft alles van huis naar huis meege-
sleept. Op maar liefst tien adressen heeft ze gewoond. “Maar 
wel altijd in Middelrode en Berlicum.”
Dit is, denkt ze, het laatste huis dat ze heeft ingericht: een 
gezellige bejaardenwoning. Man Jan is nog steeds aan haar 
zij. Hij is op dit moment elders aan het kaarten. “Dan heb 
ik het huis alleen en kan ik de kinderen ontvangen”, zegt 
ze. Want de kleindochters hebben het goed getroffen: een 
oma en een moeder die oppassen. En dan is er ook nog een 
betrokken tante die meedraait. Er zijn veel uren nodig voor 
het nijvere nageslacht. De zesde is op komst –hoera weer 
een meisje- en dat, voorspelt Joke met twinkelende oogjes, is 
vast niet de laatste.

‘ER ZIJN VEEL UREN 
NODIG VOOR HET 

NIJVERE
NAGESLACHT’



Het gezin Van Casteren 1990 (30 jaar getrouwd)

de familie Van Casteren
D’N DIEJE VAN D’N DIEJE



Anita

1996

2010

Denise

Jan en Joke in Indonesië 2006

De enige foto van Joke als kind, 4 jaar
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MIJN NAAM IS

MARC / MARK VAN ERP
Marc (links, 28) en Mark (rechts, 54) zijn geen familie, maar ze kennen elkaar wel. Dat is eigenlijk toevallig. De 
vriendin van de jonge Marc is bevriend met de dochter van de oudere Mark. En zij is de kapster van hen bei-
den. Qua werk is er ook een raakvlak: Mark is eigenaar van bakkerij Kouwenberg in Tilburg en Marc werkt als 
ingenieur bij NXP aan ovens. Aan Seldensate hebben de mannen mooie herinneringen. Marc kwam er als kind 
vaak met de scouting en Mark ging met zijn schoolklas mee met archeoloog Van der Heijden om te zoeken naar 
overblijfselen van het kasteel. “Wij hebben nooit iets ouds gevonden, maar de familie Van der Heijden wel”, 
weet Mark nog.  Veel overeenkomsten lijken er verder niet te zijn, behalve dat ze allebei houden van ‘een goei 
pilske’, zoals ze dat zelf zeggen. Op de verjaardag van Marks dochter drinken ze dat jaarlijks samen. “Dan geeft 
dezelfde naam nog altijd meteen aanspraak met elkaar”, volgens Marc. 

Tekst Helma Smolders Foto Andrea Tibosch

MIJN NAAM IS

bami I 61
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CIRKEL ROND MET BEGRAVENin de natuur?
We gaan het in de bami toch niet over de dood hebben? Jazeker wel! Misschien heeft u het 
al gelezen? Er komt na lang wikken en wegen rond De Hooghei in Berlicum ruimte voor de 
ontwikkeling van een natuurbegraafplaats. Het gebied wordt ingericht als wandelgebied 

met open plekken, begroeiing en bos. Slechts tien procent ervan wordt gebruikt als 
natuurbegraafplaats. Daar kan een lichaam of urn worden begraven in de ongerepte natuur. 

Geen rijen grafzerken zoals op een kerkhof. Het blijft een openbaar toegankelijk bos- en 
wandelgebied. Wel komt er een parkeerplaats en een informatie- en ceremoniegebouw. Bij 

het begraven worden alleen natuurlijke en afbreekbare materialen gebruikt. Kat in het bakkie 
zou je zeggen. Denkt u daar net zo over? 

Tekst Hedvig Niehoff  Foto’s Claartje ten Have

PLEINKLETS
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ILSE VAN DEN BERG
Ilse is geboren in ’s-Hertogenbosch, heeft een tijdje in Eindhoven 
gewoond en woont sinds kort met veel plezier in Berlicum. Op 
de vraag wat ze van de komst van de natuurbegraafplaats bij De 
Hooghei vindt, wil ze eerst weten wat een natuurbegraafplaats 
precies inhoudt en of je dan nog wel weet waar iemand precies ligt 
als er bos om en overheen groeit. “Ik vind het een goed initiatief en 
ik zou niet weten wat mensen er op tegen kunnen hebben. Laat 
mensen lekker doen wat ze zelf willen. Bijkomend voordeel is dat 
er geen grote marmeren zerken staan die ergens op de wereld 
met kinderarbeid zijn gemaakt. Voor mezelf heb ik er nog niet over 
nagedacht. Ik heb niks met de kerk en ik wil niet begraven worden. 
Maar verder nog geen idee.”

SERGE VERWIEL 
“Ik heb nog niet nagedacht over wat ik wil na mijn dood en ook 
niet over welke keuzes er allemaal zijn. Ik vind de komst van een 
natuurbegraafplaats overigens wel prima. Het idee erachter is 
mooi en ik snap dat er behoefte is om naar de natuur terug te 
keren. Echte ongerepte natuur is het natuurlijk niet, maar ja, 
waar heb je die nog in Nederland? Ik zie geen bezwaren behalve 
misschien dat mensen het een beetje eng vinden omdat iedereen 
vrij door het gebied van de natuurbegraafplaats kan wandelen en 
je niet weet waar de doden liggen. Maar ja, het is de keuze van 
de overledene en die merkt toch niets van wandelende mensen”, 
zegt Serge lachend. “Dus niks engs aan wat mij betreft. Ik zie geen 
bezwaren, zou niet weten waarom je dit niet zou doen.”

AD HELMER
Ad heeft een duidelijke mening over de komst van de 
natuurbegraafplaats. “Een natuurbegraafplaats is een hele mooie 
aanwinst en een extra keuzemogelijkheid. Voor wie dat wil, is 
het prachtig om middenin de natuur te liggen. Maar het heeft 
naast voordelen ook nadelen helaas. Alle chemische middelen 
waar een mens aan het eind van zijn leven tijdens ziekte mee 
behandeld kan zijn, gaan mee de grond in en komen er niet meer 
uit. Dat geldt ook voor metalen onderdelen als kunstheupen of 
metalen vullingen in het gebit. Je moet daarom als beheerder en 
gemeente wel alert blijven op vervuiling van de grond en liefst 
proberen deze te voorkomen door niet alles mee te begraven. Als 
vrijwilliger van het Voedselbos in Berlicum let ik daar misschien 
wel meer op dan een ander. Een tweede nadeel is dat er op 
traditionele begraafplaatsen steeds meer lege plekken gaan 
komen van geruimde graven, die niet meer worden opgevuld. Dat 
is jammer. Het begraven op een kerkhof is duur geworden en na 
tien, vijftien jaar moet je alsnog het graf ruimen of weer opnieuw 
betalen. Velen kiezen dan liever meteen voor een crematie en het 
uitstrooien van de as.”

‘Laat mensen lekker doen 
wat ze zelf willen ‘

‘Het idee erachter is mooi’

‘Je moet wel alert blijven op 
vervuiling van de grond’
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Je kunt ook iets moois 
maken van begraven

 I bami65

NICOLE LOOMANS
“Het is een heel goed initiatief waar we veel te lang over hebben 
gesproken en waar het nu eindelijk van komt! Misschien lukt 
het nu omdat er na de pandemie meer behoefte en begrip is 
om dingen anders te willen en te doen rondom overlijden en 
begraven op één plek met een grafsteen tussen alle andere 
grafstenen. Zo’n natuurbegraafplaats spreekt mij wel aan. 
Nadeel is misschien het feit dat het openbaar terrein is en het 
idee dat daar straks ‘dode mensen’ liggen. Dat is een gevoel dat 
je goed moet uitleggen in communicatie en informatie over de 
natuurbegraafplaats. Het gaat er in mijn beleving vooral om hoe 
je met de dood omgaat. Daarin zie ik een positieve verandering 
ontstaan. De dood gaat steeds meer bij het leven horen. Er wordt 
openlijker over gepraat en dat is een goede zaak. Daardoor kun 
je elkaar beter begrijpen en bereiken. Het gesprek kan nog veel 
moois opleveren tijdens het leven. Waar ik zelf wil gaan liggen? 
Dat maakt me niet uit, dat mogen ‘de achterblijvers’ beslissen. 
Overigens is er al wel een plekje voor mij gereserveerd.”

De dood gaat steeds meer 
bij het leven horen

PLEINKLETS

MARIJKE ANTHONISSE
“Deze manier van begraven op een natuurbegraafplaats past 
goed in onze tijd. We verduurzamen, recyclen en doen het overal 
met wat minder. Daar hoort ook het nadenken bij over wat er na 
je overlijden met jou moet gebeuren. Bij de traditionele manier 
van begraven zit je met het onderhoud van het graf en bij zo’n 
natuurbegraafplaats ligt dat anders. Daar sluit zich eigenlijk ‘the 
circle of life’ en dat vind ik een heel mooie gedachte. Na je dood ben 
je in mijn ogen alleen nog maar een lichaam en daar heb ik minder 
mee. Het gaat om de herinneringen aan de overleden persoon en 
die zitten in je hoofd en hart en niet in een graf. Natuurlijk is het 
mooi als je iets tastbaars hebt. Voor sommigen is dat een kettinkje 
met as of een foto. Voor anderen is dat een plek om naartoe te 
gaan. Dan kan zo’n natuurbegraafplaats lichter voelen omdat je 
midden in de natuur bent. Je kunt er wandelen en picknicken. Het 
draagt voor mij bij aan het meer normaal maken van dat de dood bij 
het leven hoort. Van doodgaan wordt vaak iets heel ergs gemaakt. 
We gaan allemaal een keer dood. Op een gegeven moment moet 
je er toch een keer over nadenken en je erop voorbereiden. Als 
je er aandacht aan besteedt, kun je er ook iets heel moois van 
maken. Ik heb een artikel gelezen waarin stond ‘om goed dood te 
gaan, moet je goed leven’. Dat spreekt me aan. Zelf hebben we mijn 
overleden oma, oom en tante kort geleden overgeplaatst naar een 
natuurbegraafplaats. Ik vind het mooi dat er in Berlicum nu ook een  
komt, waardoor je hier kan ‘blijven’ na je dood.”  
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BRAM ARBOUW
Begint met een grapje: “De bami? Dat is toch dat krantje? Nee 
hoor gekkigheid!” Zelf kent hij de natuurbegraafplaats bij Schaijk 
en is daar erg enthousiast over. “Je loopt er vanaf het Docus-de-
Das-pad gewoon op en het is er prachtig! Het kost wel een paar 
centen om daar te liggen of de urn te begraven, maar daar kies 
ik graag voor. We hadden zelf eerst al een plekje uitgezocht in de 
Wamberg, waar onze kinderen en kleinkinderen de as na mijn 
crematie onder een boom zouden uitstrooien. We wandelen daar 
veel met hen. Maar dat mag niet zomaar en dat doen we dus toch 
maar niet. Uitstrooien heeft in mijn ogen wel iets prachtigs, het is 
‘ash-to-ash, dust-to-dust’. Zowel mijn moeder als vader hebben we 
in Scheveningen vanaf een duin uitgestrooid. Zo mooi hoe de wind 
er vat op kreeg. Met een graf op een kerkhof heb ik niks. Dat moet 
na verloop van tijd geruimd worden, verlengen kost veel geld en 
het is maar de vraag wie ernaartoe komt. Zo’n kerkhof houdt de 
ontwikkeling van het gebied eromheen ook tegen. Niks voor mij. Ik 
heb zelf iets met natuurbegraafplaatsen. Je kunt er een zijn met de 
natuur en met je gestorven geliefde of familielid. Mijn kleinzoon is 
een ‘natuurmanneke’ en het liefst zou ik hem een boomhut in dat 
bos in Schaijk laten bouwen, maar ja, dat kan natuurlijk niet.”

Je kunt zo een zijn met de natuur 
en met je gestorven geliefde

PETER KWASPEN
Peter staat op het punt te beginnen met de jaarlijkse collecte 
voor de carnavalsvereniging als we hem spreken. “Jeetje je 
overvalt me met de vraag, wat vind ik ervan? Eigenlijk heb ik 
daar nog niet over nagedacht. Ik heb niet meteen een gevoel 
bij de komst van een natuurbegraafplaats. Ik ben neutraal, het 
is goed als mensen een keuze hebben voor wat hun laatste 
rustplaats moet zijn. Een natuurbegraafplaats is een mooi 
alternatief voor als je niet op een kerkhof wilt liggen. Maar er 
zijn ook mensen die kiezen voor een crematie. Mijn eigen vader 
staat in een urn op het kerkhof en ik kom er eigenlijk nooit. Het 
zegt me niet veel. Ik heb geen behoefte om ernaar toe te gaan. 
Ik weet niet of ik makkelijker naar een natuurbegraafplaats zou 
gaan. Het is wel een mooie plek om te wandelen. Dus ik vind 
het wel prima dat het er komt. Ik heb er geen bezwaar tegen.“

Ik ben neutraal, het is goed
 als mensen een keuze hebben
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SIJE VEENSTRA
We stellen Sije de vraag terwijl hij aan het werk is achter de bar in 
Den Durpsherd. “Ik ben niet bezig met waar ik later begraven wil 
worden. Met vrienden praten we ook niet over de dood. Dat staat 
nog zover van ons af. Zelf heb ik gelukkig nog geen begrafenis 
van een grootouder meegemaakt. Er is wel een grootouder 
gestorven, maar toen was ik nog niet geboren. Op zich klinkt een 
natuurbegraafplaats best wel leuk. Goed dat we hiervoor een klein 
stukje natuur gebruiken. Mensen lopen wel overal doorheen en 
je weet niet wie waar ligt. Mij lijkt het persoonlijk fijner om naar 
een traditionele begraafplaats te gaan. Maar het is oké als er een 
natuurbegraafplaats komt. Iedereen moet echt zelf kunnen kiezen 
wat ie wel of niet wil dat er gebeurt na het overlijden.” 

STEVEN NOLTEN EN CLAIRE JANSEN
Steven: “Ik vind het een mooi initiatief.  Mijn oom ligt begraven op 
een natuurbegraafplaats tussen de bomen en heeft daar bewust 
voor gekozen. Het gaf hem het gevoel dat ie na zijn dood vrij en 
één met de natuur zou zijn. Natuur staat voor mij voor rust en 
creativiteit. Als student kom ik veel in de stad, waar je tussen de 
huizen zit en voortdurend wordt geprikkeld. In de natuur gebeurt 
het tegenovergestelde en word ik creatiever. Dat heb ik nodig en 
vind ik fijn.”
Claire: “Zo’n natuurbegraafplaats is een prachtige plek en ook 
gewoon een stukje natuur. Voorwaarde is wel het gebruik van 
afbreekbare materialen, waardoor het ook goed voor het milieu 
is. Je kunt er fijn wandelen, dieren en vogels zien, je gedachten 
verleggen. De dood is vaak bedroefd en beladen. Zeker als 
mensen jong sterven is er veel verdriet. De natuur maakt dit 
verdriet misschien draaglijker en een beetje mooier. Zo wordt de 
dood iets meer gewoon en natuurlijk.  Voor familieleden is een 
natuurbegraafplaats een mooie plek om naartoe te gaan.” 

De natuur maakt het verdriet 
misschien dragelijker

Mij lijkt persoonlijk een 
traditionele begraafplaats fijner
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ANOUK BERKHOUT
“Mensen houden van de natuur en met zo’n natuurbegraafplaats 
kom je op de plek waar je van houdt. Ik vind het dan ook een 
mooi initiatief. Een natuurbegraafplaats klinkt ook prettiger. Alles 
beter dan begraven worden op een kerkhof naast een drukke 
weg in het dorp. Ik zie ook wel nadelen doordat het gebied 
openbaar toegankelijk is. Mensen gaan er wandelen, picknicken 
en laten geheid een hoop afval achter. Dat moet je opvangen 
met voldoende prullenbakken. Het mag ook geen hangplek voor 
jongeren worden. Misschien zou je het terrein toch moeten 
afsluiten? Ik wil zelf graag  begraven worden. Ik heb nog nooit een 
crematie meegemaakt. We praten met onze vrienden niet over de 
dood. We zijn er gewoon nog niet mee bezig, we zijn nog te jong. 
Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen graag een plekje willen 
hebben om naartoe te gaan, als ze iemand hebben verloren.”

MEVROUW VERHAGEN
We ontmoeten mevrouw Verhagen (voornaam hoeft niet, zegt 
ze) met een bloemstukje in haar hand op weg naar het kerkhof 
in Middelrode. “Het kerkhof is voor mij dichtbij en ik vind het heel 
fijn dat ik het graf van mijn man vaak kan bezoeken. Hij overleed 
tweeëndertig jaar geleden. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven. 
In moeilijke tijden ging ik op het graf van mijn man zitten en daar 
voelde ik dan wat ik moest doen. Er kwam zo een bepaalde rust 
over me. Een nieuwe natuurbegraafplaats is prima voor wie dat 
graag wil. Een vriendin van mij is in de natuur begraven maar 
die was alleen zonder echtgenoot en kinderen. Voor ons ligt dat 
anders, wij komen graag naar het graf toe. Voor mijn kinderen is 
het ook een belangrijke plek en mijn zoon Frank doet graag het 
onderhoud.”

JAN HENDRIKS
Jan spreken we in De Moerkoal waar voorbereidingen voor een 
filmmiddag worden getroffen. “Ik vind het een goed idee. Je komt 
uit de natuur en gaat terug naar de natuur. Mijn filosofie over 
het leven is dat ik vier miljard jaar leven in mij heb. Atomen en 
mineralen bestaan al miljarden jaren. Er is geen onderbreking 
tussen de twee bacteriën die toentertijd toevallig samengingen en 
mijn leven. Het fascineert me en maakt me rustig tegelijk. Ik vind 
het ondenkbaar dat er alleen leven op onze planeet is. Het heelal 
is immens groot, ergens anders moet ook leven zijn. Na mijn 
dood wil ik worden gecremeerd en uitgestrooid. Waar weet ik nog 
niet, heb ik nog niet over nagedacht. Na het overlijden van mijn 
vrouw hebben we haar as uitgestrooid in de zee bij Renesse. Ze 
hield van het strand en de zee en we kwamen er vaak. Ik kan me 
overigens wel voorstellen dat mensen een natuurbegraafplaats in 
de ongerepte natuur verkiezen boven een gewoon kerkhof.”

Alles beter dan begraven worden 
op een kerkhof naast een drukke weg

Na mijn dood wil ik gecremeerd 
en uitgestrooid worden

Ik vind het fijn dat ik het graf 
van mijn man vaak kan bezoeken



Elektronische muziek ONS KANTOOR IN BERLICUM IS OPEN!

Uw vertrouwde makelaar, Mark Nieuwenhoven, 
is nu actief aanwezig op onze tweede vestiging te Berlicum. 
Wilt u binnenkort uw woning optimaal in de verkoop plaatsen met 
een betrokken makelaar, kom dan vooral even langs aan de Hoogstraat 135!

Gewoon even bijkletsen tijdens een heerlijk bakkie koffie 
mag natuurlijk ook, zien we u snel? 

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

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

Kantoor
Hoogstraat 135
5258 BC Berlicum

Kantoor
Pettelaarseweg 198-A
5216 BW 's-Hertogenbosch

SUCCESVOL VERKOCHT IN BERLICUM!

1

GEMIDDELDE



BINNENBLIEKENHET ATELIER

BIJ STUDEREN AAN HET CONSERVATORIUM DENK JE AL 
SNEL AAN KLASSIEKE INSTRUMENTEN EN NIET AAN EEN 
COMPUTER. MAAR NIETS IS MINDER WAAR. BART JAN VAN 
DE VEERDONK (22) IS VAN PLAN OM ZIJN BROOD TE GAAN 
VERDIENEN ALS ELECTRONIC ARTIST PRODUCER. ONDER ZIJN 
ARTIESTENNAAM LORIN IS HIJ AL HARD OP WEG. 

Tekst Natasja van der Wijst  | Foto Koen de Haas

Op het ArtEZ Conservatorium in Enschede leert Bart 
Jan zijn muzikale talent te ontwikkelen. Hij krijgt daarbij 
alle ruimte voor creativiteit en om te experimenteren. 
Want experimenteren is noodzakelijk om uit te vinden 
welke muziek het beste bij hem past. Om zo zijn eigen 
‘handtekening’ en ‘sound’ te ontwikkelen. 
Bart Jan is één van de negen studenten. Toegelaten worden 
tot de opleiding vraagt nogal wat doorzettingsvermogen. “Je 
dient te beschikken over diepe muzikale theoretische kennis. 
En je wordt uitgebreid getest hoe muzikaal je bent.” Na twee 
jaar voorbereiding is het hem gelukt. 

Artiest Lorin bestaat al eventjes. Vijf jaar geleden bedacht 
Bart Jan deze naam voor het uitbrengen van zijn melodische 
dancemuziek die hij vanuit variërende emoties schrijft. Als 
er al bij gezongen werd, was dat altijd met een zanger of 
zangeres. In Enschede wordt hij door docenten gestimuleerd 
om zelf zijn songteksten in te zingen. Dat brengt hem veel 
creatieve vrijheid en hij komt erachter dat zijn stem meer 
dan goed bij zijn muziek past.

ACT OP PODIUM
De opleiding heeft hem het eerste half jaar 
al veel gebracht. Bart Jan: “Een reis die mij 
veel mooie momenten en inzichten heeft 
gegeven. Alle docenten zijn experts op hun 
vakgebied en ze zijn zelf werkzaam in de 
muziekbranche. Elke les zit vol met inspiratie 
over hoe ik aan mijn artiestenprofiel 
kan werken. Maar ook leer ik over 
club- en festivalcultuur en hoe 
ik een act op het podium kan 
neerzetten.”

“Mijn droom? Als 
artiest mijn boterham 
verdienen met 
elektronische 
muziek. Dat 
mensen voor 
Lorin naar een 
festival komen. 
En dat vanuit de 
muziekindustrie de vraag komt 
om samen te werken aan mooie 
nummers.” 

JE BOTERHAM 
VERDIENEN MET Elektronische muziek 
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LEEFT’‘Het huis
Uit hun tuin heeft Joeri de Bekker zojuist wat bladgroente gesneden. “We 

hebben zondag vrienden te eten, dit is nog voor in de pompoensoep.” 
Terwijl hij zijn laarzen uittrekt, heeft hij al verteld hoe het houten huis, waar 

hij samen met zijn echtgenote Greta Venema woont, is gebouwd.

Tekst Jochen Schoofs   Foto’s Edith Verhoeven
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LEEFT’



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 

BGS-REINIGING IS GESPECIALISEERD IN HET 
PROFESSIONEEL REINIGEN EN BLĲVEND 
ONKRUIDVRĲ INVOEGEN VAN NIEUWE EN 
BESTAANDE BESTRATING. 

Dit doen we graag voor particulier, hovenier, bedrijven, 
VVE, overheid en o.a. horeca ondernemers.

Wilt u de bestrating of terras laten reinigen of 
definitief van het onkruid tussen uw bestrating af? 
Neem direct contact op. 

Heeswĳk Dinther 
Richard van Breugel 
06 81 14 96 34

BGS-REINIGING.NL 

VOOR NA

Eetcafé De Prins
Voegwerk natuursteen 

Mercuriusplein
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“Het lijkt op palen gebouwd, hè.” Hij wijst naar de stammen 
waar het huis op lijkt te rusten. In werkelijkheid wordt alleen de 
smalle veranda erdoor ondersteund. Het huis zelf heeft een 
betonnen plaat als fundering. “We hebben de grond gepacht, 
maar het huis is van ons”, legt Joeri uit. “Het is houtskeletbouw. 
In principe kan het helemaal uit elkaar geschroefd worden 
en ergens anders weer worden neergezet. Op wat kitranden 
na dan.” Met de verticale planken tegen de gevel van het 
boshuis, zoals Joeri en Greta hun woning noemen, hebben ze 
boomstammen proberen te simuleren. Ze hebben het samen 
met een bevriende architect ontworpen. “Het moest passen in 
de omgeving maar wel van deze tijd zijn”, zegt Greta. 

HET HUIS LEEFT 
Het bos komt ook letterlijk op verschillende plekken in hun huis 
terug. De esdoorns die er stonden zijn een jaar voordat ze hun 
huis bouwden, gekapt. “We hebben toen een mobiele zagerij 
laten komen. Die heeft de stammen in planken van drie en 
vijf centimeter dik gezaagd”, vertelt Joeri. “Daarna hebben we 
die nog een jaar laten drogen.” De planken zijn onder andere 

gebruikt voor de vlondervloer in de hal. Ook de frontjes van de 
keukenkastjes, de trap en de veranda zijn van hetzelfde hout. 
Van wat reststukken is een broodplank gemaakt. “De veranda 
is nog van ruw hout, zo voelt het nadat het steeds fijner is 
opgeschuurd.” Hij glijdt met zijn vingers over het hout. Zoveel 
mogelijk hout hebben Joeri en Greta onbewerkt gelaten, de 
gevel kleurt langzaam grijs. Op den duur krijgt het hout dezelfde 
kleur als de bakstenen van de boerderij aan de andere kant 
van het zandpad. Dat een plank van de veranda na verloop van 
tijd mogelijk zal gaan rotten, nemen ze voor lief. Het huis leeft, 
vinden ze.

De houtskeletbouwer heeft de onderdelen voor het huis in zijn 
fabriek gemaakt. Daarna is het binnen twee maanden door een 
aannemer opgebouwd. De afbouw kostte meer tijd. “Op een dag 

HET MOEST PASSEN IN DE 
OMGEVING MAAR WEL VAN DEZE 

TIJD ZIJN. 
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belde iemand van de fabriek. Dat een van de ramen te laag was 
ingetekend”, vertelt Joeri. Het was juist de bedoeling. Greta wijst 
naar een omgevallen boom en wat struikgewas in de verte. “Daar 
is een dassenburcht.” Door het ‘te lage’ raam kunnen ze het vanuit 
hun bed zien. “In de zomer liggen de reetjes er overdag te rusten 
voordat ze ’s avonds de bossen ingaan”, gaat Joeri verder.

EERST WAS DE TUIN EEN MAÏSVELD
Overal vanuit het huis heb je uitzicht op hun eigen tuin of het 
landgoed. Met de aanleg van de tuin zijn ze eerder begonnen dan 
met het huis. Daarvoor werd het stuk grond gebruikt door een 
boer die er maïs verbouwde. Toen die pacht afliep, namen Joeri en 
Greta het over. Een paar jaar terug hebben ze fruitbomen geplant. 
Oude fruitrassen. Ze beginnen nu te groeien. Voor de aanleg van 
de tuin laten ze zich inspireren door tuinarchitect Piet Oudolf. “Zijn 
tuinen hebben veel vaste planten. Het ziet er weelderig uit maar is 
heel doordacht.” Naast de vaste planten is er ook plek ingeruimd 
voor een moestuin. “Met vooral ouderwetse groenten”, zegt Joeri. 
“Dat zijn ook gewoon groenten, hoor”, verbetert Greta hem. 
Vorig jaar hebben ze veel groenbemesters ingezaaid. Het is nodig 
om de moestuin te kunnen laten floreren. Joeri: “Dit was gewoon 
klapzand.” Greta laat een foto op haar telefoon zien: “Het zag geel 
van de mosterd.”

Veel in de tuin willen ze gewoon laten gebeuren. “Het landgoed is 
ook niet zo dat er een echt aangelegde tuin in past”, vindt Greta. 
Ze tuinieren allebei graag. “Maar met een gazon moet je pas echt 
hard werken”, zegt Joeri. Hij maait het liefst met de zeis: “Dan kun 
je heel selectief  te werk gaan. Hier en daar een pol laten staan.”
Joeri en Greta onderhouden de tuin niet in hun eentje. De 
moestuin bewerken ze sinds 2019 samen met een groep 
vrijwilligers. Ze delen de oogst, maar zijn er vooral ook lekker in 
bezig. “En samen dingen leren en ontdekken, zoals fruitbomen 
snoeien of wilgentenen vlechten. Komend jaar is het plan om een 
kas te gaan bouwen.”
“Nu we het er zo over hebben, krijg ik weer helemaal zin in de 
zomer”, zegt Greta. 
Door de tuin hebben ze overal contact met buiten. De vloer van 

DIT WAS GEWOON KLAPZAND.
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Hebt u thuis zorg 
of ondersteuning nodig? 

Loopt u vast in de thuissituatie door bijvoorbeeld ziekte, 
dementie, rouw, eenzaamheid of andere lichamelijk of 
psychische problemen? Of wilt u eerder naar huis vanuit 
het ziekenhuis of revalidatieafdeling?

Onze wijkverpleegkundige Sanne van der Steen, case-
manager dementie Yvette Dekkers en thuisbegeleiders 
Linda Timmermans en Anneke Schepers werken nauw 
samen en kunnen u hierbij ondersteunen.  

Wilt u meer weten?
Neem contact op met de wijkverpleging van Laverhof. 
Zij informeren u graag over de mogelijkheden. 
Telefoon: 0413 - 29 81 80
E-mail: wijkverpleegkundigen.heeswijk@laverhof.nl 

www.laverhof.nl

Anneke

Sanne

Linda

Yvette

06 511 502 70
evginstallatietechniek@hotmail.com

Berlicum

WATER
GAS    
VERWARMING
DAKWERKEN
SANITAIR

Meer informatie? 
Neem gerust contact op!

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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het huis komt iets boven het maaiveld uit. “Het is maar veertig 
centimeter. Zó’n stukje”, geeft Joeri met zijn handen aan. “Precies 
genoeg voor een fijn uitzicht.” Het bijgebouw ligt iets lager dan 
hun woonhuis. Daar hebben de twee allebei hun werkruimte. 
Het is gebouwd als een open kapschuur. Het is gericht op 
het zuiden vanwege de zonnepanelen op het dak. In principe 
kunnen ze daarmee in hun eigen energie voorzien.
“In de winter komen we wel zo’n vier maanden wat kilowattuur 
tekort, de andere acht maanden leveren we meer elektriciteit 
dan we nodig hebben”, vertellen ze. Het huis is goed geïsoleerd 
en wordt verwarmd door middel van vloerverwarming. Buiten 
staat een warmtepomp. 

ALLEEN DE NATUUR HOREN ZE NOG
Ook tegen geluid is het huis goed geïsoleerd. Het is er muisstil. 
Het is een enorm verschil met de boerderij op de Wamberg 
waar ze hiervoor negen jaar woonden. “Dat huis had heel veel 
charme omdat het zo oud was”, vertelt Greta. Na verloop van tijd 
begon het gebrek aan comfort wel tegen te staan. “In de winter 
is het er koud.” 
“Jij had eigenlijk een periode van twee jaar in gedachten om er te 
wonen”, lacht Joeri naar Greta. 
“In de boerderij konden we aan het verkeer horen dat de dag 
weer begon”, zegt ze. “Nu horen we daar niets meer van, de 
natuur wel.  Er zit hier bijvoorbeeld een bosuil.” 
“En vanmorgen vroeg hoorde ik spechten”, zegt Joeri. “Volgens 
mij hangt de lente al in de lucht.”

DOOR DE TUIN HEBBEN ZE OVERAL 
CONTACT MET BUITEN.



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

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

22,50
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VEEL AANDACHT VOOR LEESONDERWIJS
De Kleine Beer is een openbare basisschool, de enige in 
Berlicum en Middelrode. In het lesaanbod is veel aandacht 
voor het lezen. Travis (groep 8): “In de ochtend lezen we altijd 
twintig minuten. Iedereen schrijft in een logboek iets over wat 
je hebt gelezen. Dat is fijn want dan begrijp je het beter.” “En 
er zijn regels”, vult Flore (groep 6) aan. “Zo mag je in die tijd 
niemand storen en is het altijd heel stil in de klas. Er zijn ook 
Boekenbabbels, dan vertel je iets over een boek dat je zelf leuk 
vindt en probeer je anderen nieuwsgierig te maken.” 

Er buitelen woorden als boekensushi over tafel (boeken aan 
elkaar doorschuiven waarbij je een boek uitkiest, zoals sushi 
op een lopende band), maar ook boekendans en boekenvlogs. 
Het is duidelijk, lezen is belangrijk binnen de Kleine Beer. Marijn, 
de leerkracht van groep 7-8, heeft het afgelopen half jaar het 

leesniveau zien stijgen. “We lezen als leerkrachten zelf ook mee, 
we merken dat deze voorbeeldfunctie kinderen extra motiveert.” 
Directeur Inge voegt toe: “Het belangrijkste is dat we zien dat 
het leesplezier enorm is toegenomen. Wij denken dat je nog niet 
het goede boek hebt gevonden, als je lezen niet leuk vindt. Als 
het plezier in het lezen toeneemt, dan gaat ook het leren meer 
vanzelf.”

IEDEREEN IS WELKOM
Wat maakt de Kleine Beer nu zo’n leuke school? Travis en Flore 
zeggen het beiden: “Dat iedereen bij ons op school welkom is.” 
Een nieuwe klasgenoot vertelde Travis al na de eerste dag dat hij 
zich helemaal thuis voelde in de klas. Ze stralen, want niet alleen 
de leerkrachten, maar ook de leerlingen zijn trots op de Kleine 
Beer.

Tekst Marloes van Oort  Foto Teis Albers

OBS De Kleine Beer | Westerbroek 2 5258 SG Berlicum | 073-5038020 | directie@dekleinebeer.nl | www.dekleinebeer.nl

ADVERTORIAL

Bij binnenkomst valt  meteen de rust op. Verspreid over de ruimtes zitten groepjes kinderen 
te werken. Kleinschalig en kwalitatief goed onderwijs is kenmerkend voor De Kleine Beer. Of 

zoals Flore en Travis zeggen: “Het is gewoon een heel leuke school!”

‘ALS JE LEZEN NIET LEUK VINDT, dan heb je niet het goede boek’
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KINDERDROOM

Evi, Puck en Jasmijn hadden een droom: een prachtige zeemeermin worden. En die 
droom kwam uit. De dames in de dop weten wat ze willen. 

Tekst Ardiënne Verhoeven Foto’s Yvonne Wesling  Onderwaterfoto’s: Stan de Haas

ZWIEREN 
IN HET

ZEEMEERMINNENPARADIJS
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Prachtige dromen… Als er een zeemeerminnenschool zou zijn 
dan zouden Evi Wijnen (9), Puck Swanenberg (9) en Jasmijn 
van Nuenen (9) daar zeker naartoe zijn gegaan. Was het maar 
zo. De drie hartsvriendinnen zitten nu samen op de Herman 
Jozef-School in Middelrode en ze kennen elkaar al zolang 
ze zich kunnen herinneren. Ze zijn vrolijk en vol fantasie, 
ze houden van glitter en glamour en ze dansen graag. Met 
zijn drietjes kunnen ze zich op Youtube en Netflix verliezen 
in de sprookjeswereld van sierlijke zeemeerminnen met 
hun kleurrijke staarten. Hoe mooi zou het zijn om zelf een 
zeemeermin te zijn?  

Ze nemen een sierlijke duik en zwiepen met hun staarten 
totdat er honderden luchtbellen opdwarrelen. Met 
zijn drietjes zwieren ze door de oceanen tussen de 
zeeanemonen, kijken ze vol bewondering naar de prachtige 
schelpen en rusten ze uit op een zandbankje. Ze dragen 
echte parels die ze zelf gevonden hebben. Af en toe komen 
ze kwallen tegen maar dat mag de pret niet drukken. 
Eindeloos blijven ze onder water. 

‘EINDELOOS BLIJVEN 
ZE ONDER WATER’



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

Nu ook dealer van Jools E-bikes, 
nieuw in Nederland.

VAN RENS DAKBEDEKKINGEN
Torenstraat 3, Berlicum   |  +31 (0)6 51 68 06 86

info@vanrensdakbedekkingen.nl

BITUMEN DAKBEDEKKING 

KUNSTSTOF DAKBEDEKKING 

EPDM DAKBEDEKKING 

ZINKWERK

ISOL ATIE
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ZEEMEERMINZWEMMEN
Evi bedacht het. “We gaan het gewoon doen, we 
worden zeemeermin”, zei ze. De andere twee waren 
gelijk enthousiast. Toen ze hun diploma B hadden, 
gingen ze op zeemeerminzwemmen bij de Tolbrug 
in Den Bosch. Via de Mermaid Sisters kochten ze 
een prachtige staart. Jasmijn een rood-oranje, Puck 
en Evi een blauwe. 
Jongens zijn ze bij zeemeerminzwemmen niet 
tegengekomen. Die vinden het niet stoer genoeg. 
Jammer voor ze, vinden ze. Want het is leuk om te 
doen. Die jongens missen wel wat.

Maar hoe mooi de droom ook is, de realiteit is heel 
anders. Ze nemen een flinke hap lucht en duiken 
met een harde slag met hun staart onder water. 
Niet in een warme zee met kabbelende golven en 
zeesterren, maar in het zwembad in Oss, speciaal 
voor Bami omgedoopt tot zeemeerminparadijs. 
Zeemeermin worden is hard werken. “Je kunt niet 
zomaar in het zwembad springen met zo’n staart”, 
zegt Evi. “Je moet echt veel oefenen”, zegt Puck. 
Jasmijn knikt enthousiast. Ze zaten niet voor niks zo 
lang op zeemeerminles.

ZWAAR
Voor de fotoshoot doen ze super hun best. Een 
paar tellen onder water, adem halen en opnieuw 
naar beneden. Het vlinderen met de staart is zwaar. 
Ze rusten vaak even uit aan de rand van het bad.  
Na de fotoshoot kleden ze zich om. De golvende 
haren onder water zijn natte slierten geworden. 
Niet zo leuk, vinden ze, maar dat mag de pret niet 
drukken. 
Met hun pak aan voelen ze zich heuse 
zeemeerminnen. Ze dromen nog van echte parels. 
Puck heeft al een schelpenarmbandje. “Dan is de 
zee ook altijd bij je”, zegt ze.  

ZEEMEERMIN WORDEN IS 
HARD WERKEN
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GESPOT

Tekst Annette François Foto Edith Verhoeven

Milrooijseweg
woensdag 1 februari 10:14 uur

Het moet wel heel hard regenen, wil Jeanne Riswick (67) niet 
haar sportkleren aantrekken en een rondje gaan joggen. Ze 
wordt gespot langs de Milrooijseweg, terwijl ze al dravend 
de wind trotseert. Een onverwachte stop is welkom.
“Ik ben aan het trainen voor de halve marathon”, zegt ze. 
“Mijn vriend en ik gaan daarvoor naar Rhodos en knopen 
er meteen een vakantie aan vast.” Ze loopt driemaal per 
week en zit nu al op de 80 minuten. Vandaag is ze op bezoek 
bij haar zoon die met zijn vriendin in haar oude huis in 
Middelrode woont. Zelf is ze drie jaar geleden verhuisd naar 
het dorp Zeeland om bij haar partner in te trekken. “Door 
corona werd dat wat vervroegd. Maar ik heb meer dan 
zestig jaar hier gewoond en ben dus op vertrouwd terrein.” 

Het hardlopen werd pas op latere leeftijd haar passie. 
Lachend vertelt ze dat ze vroeger nooit gesport heeft. “Ik 
ging wel op fitness en de loopband ging me gemakkelijk af. 
Toen ik een keer een brief moest posten, deed ik dat op een 
drafje en dat beviel me best. Hardlopend meedoen aan de 
Sylvesterloop werd mijn doelstelling. Dat lukte, maar ik was 
toch te ongeoefend en brak mijn kuitbeen.” Jeanne haakte 
echter niet af. Ze revalideerde en na een half jaar was ze 
weer langs de wegen te vinden. 
Het lopen brengt haar veel. “Ik ben altijd graag buiten in de 
frisse lucht en houd van lekker bewegen. Het ontspant me. 
Eens zat ik in een burn out en ik voelde tijdens het lopen de 
stress van me afglijden.”
Ze trekt haar muts wat rechter. “Ik vond het vandaag een 
beetje saai, maar nu heb ik er weer zin in. Dag!” Niet veel 
later is ze een stipje op de horizon.
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Jacques CA Brouwers RMT &
George AM Honselaar RMT

verkoop & aankoop makelaar | NWWI taxateur

Sinds 1973 gevestigd in Berlicum

Hét vertrouwde kantoor voor
VERKOOP- EN

AANKOOP-
BEMIDDELING

IN BERLICUM EN REGIO.

073-5032062 / info@brouwershonselaar.nl
Kerkwijk 1, 5258 KA Berlicum
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WONEN IN HET BOS
Joeri en Greta 

Altijd 
iets
speciaals
onder 
de bomen 
We zien je komend seizoen graag weer! 

Start voorverkoop >>> za. 18 maart 10u.  >>> Kersouwe.nl


