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50 jaar Katholieke Bond van Ouderen Berlicum-Middelrode
Albert Pennings

Inleiding
Verenigingen die een belangrijk jubileum vieren, proberen we in ‘Rondom de Plaets’ voor het voetlicht 
te brengen. Een ervan is de ‘Katholieke Bond van Ouderen’ met vele, diepe en langdurige wortels in de 
Berlicumse samenleving. Op dit moment telt deze bond bijna 1000 leden en als je de lijst van activiteiten 
bekijkt, sta je er verbaasd over, hoeveel mensen hierbij betrokken zijn, zowel bij de leiding en zeker bij de 
deelnemers. Deze bond komt landelijk op voor de belangen van alle mensen boven de 50 jaar en plaatselijk 
staan ze garant voor tientallen activiteiten.
Geschiedenis
De KBO is ontstaan in de jaren 1958/1959. Dat 
was net in de tijd dat de positie van ouderen flink 
aan het verbeteren was. In die tijd werd de AOW 
(Algemene Ouderdoms Wet) ingevoerd, die 
ouderen een basisinkomen verschafte. Voorheen 
was men aangewezen op familie en de buurt en 
op liefdadigheid. Men kende de opkomst van de 
pensioenfondsen, de wet op de Bejaardenoorden 
en de Algemene Bijstands Wet. De economische 
situatie was sterk verbeterd, waardoor de welvaart 
kon stijgen en er verbeteringen mogelijk waren op 
allerlei terreinen, ook voor de ouderen.
Op een zaterdag in december 1958 vond er een 
bijeenkomst plaats in het Parochiehuis te Berlicum, 
waarvoor alle bejaarden en gepensioneerden 
uit Berlicum en Middelrode waren uitgenodigd. 
Deze bijeenkomst was georganiseerd door het 
Feestcomité en de drie standsorganisaties. Deze 
vergadering werd geleid door de heer Ad Verdonk, 
voorzitter van het Feestcomité. Aanwezig waren 
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vertegenwoordigers van de Middenstand, de 
N.C.B. (Noordbrabantse Christelijke Boerenbond), 
en de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) 
en tevens de heer Christ de Gier, secretaris van 
de Katholieke Bond van Bejaarden uit Den 
Bosch. Men hoopte tot de oprichting van een 
bejaardenbond te komen en dat deze zou bloeien en 
veel nut zou afwerpen voor de hele gemeenschap, 
in het bijzonder voor de bejaarden. 

De oprichting
De oprichtingsvergadering vond plaats op 14 
februari 1959 onder leiding van het comité, 
dat belast was met de voorbereiding. De heer 
Christ Tibosch trad op als voorzitter. Bij de 
bestuursverkiezing werden gekozen: Jos v. d. 
Heuvel voorzitter, Grad v. Helvoort secretaris 
en Johan Vervoort penningmeester. De overige 
bestuursleden werden: Mien v. d. Zanden-
Donkers, Jo Voets, Wim v.d. Veerdonk en Grad de 
Mol. Pastoor Van den Berg aanvaardde de functie 
van geestelijk adviseur. Tijdens de vergadering 
werd de contributie vastgesteld op 50 cent per lid 
per maand.
Verder werd afgesproken dat de wekelijkse ‘soos’-
middag op donderdag zou plaats vinden. Als naam 
werd aangenomen die van ‘Katholieke Bond van 
Bejaarden en Gepensioneerden afdeling Berlicum 
en Middelrode’. 
Deze naam heeft men tot 1980 gebruikt. Daarna 
veranderde de naam in ‘Katholieke Bond van 
Ouderen’, kortweg KBO

Taken
De reglementen gaven de taak van deze nieuwe 
afdeling aan: 
1. Het houden van vergaderingen
2. Het bevorderen van goede ontspanning en vrije 
tijdsbesteding
3. Optreden namens de ouderen bij andere 
instanties.In het begin heeft men zich vooral 
met de eerste twee taken bezig gehouden. Later 
stond de overheid meer open voor overleg met 
maatschappelijke organisaties. Er ontstonden 
zelfs door de overheid gesubsidieerde instellingen 
zoals o.a. de Stichting Welzijn Ouderen 
(S.W.O.) en de Stichting Samenlevings Opbouw 
met beroepskrachten, die opbouwwerkers 
genoemd werden. Zij dienden de kennis in huis 
te hebben waarop een moderne samenleving 
gestalte kon krijgen en waren aanwezig bij 
bestuursvergaderingen. Onderzoeken werden 
ingesteld, o.a. naar het aantal bejaardenwoningen 
dat nodig zou zijn.

De groei van de organisatie
De organisatie is gestaag gegroeid in de eerste tien 
jaar van 48 leden naar 267 in 1969. Daarna zien 
we in de volgende 10 jaar een verdubbeling naar 
532 leden in 1979. 
In de tien jaar daarna groeide de bond minder snel 
en had 553 leden in 1989. Tien jaar later telde de 
bond 655 leden. Momenteel staat het ledenaantal 
op ongeveer 970. Toch streeft de plaatselijke 
afdeling naar een beduidend groter aantal leden, 
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Drie prominente oud bestuurders van de KBO: van links naar rechts Ria v.d. Meijden- van Keulen, penning-
meester van 1993-2005, Jan Grosfeld, voorzitter van 1990-1998 en Geert Hendrix, secretaris van 1991-1999 en 
daarna nog tot 2008 ouderenadviseur. Jan Grosfeld was al onderscheiden met de ‘zilveren KBO-penning van 
verdienste en was tevens benoemd tot erevoorzitter. Geert Hendrix is eveneens met de penning van verdienste 
onderscheiden en bij de laatste feestelijke bijeenkomst in april viel deze eer ook aan Ria v.d. Meijden ten deel.



46

zeker nu de leeftijd verlaagd is naar 50 jaar. 

Markante personen
In elke organisatie zijn leden aanwezig die 
beschouwd kunnen worden als de pijlers van de 
vereniging, die het geheel van de vereniging bij 
elkaar houden, die vertrouwen geven, die bij het 
zien of horen van de persoon direct geassocieerd 
worden met de organisatie of vereniging die 
ze uitdragen. De KBO-afdeling Berlicum-
Middelrode heeft zulke leden ook in hun midden. 
Deze personen verdienen binnen de vereniging 
een ereplaats. Voor zover in de ledenadministratie 
was na te gaan, zijn er in het 50-jarig bestaan 
van afdeling 6 leden begiftigd met de ‘zilveren 
penning van verdienste’.Van deze 6 personen zijn 
er nog 3 in leven. 
De overleden leden met de zilveren penning van 
verdienste zijn:
* Johan Vervoort, hij was de penningmeester van 
het eerste uur.
* Martien Pennings, hij was 11 jaar voorzitter. Hij 
is de langstzittende voorzitter geweest. * Emeritus 
Pastoor Harrie Hoek, geestelijk adviseur van 
1959-1997, dus 38 jaar lang.
* De enige en nog in leven zijnde ‘erevoorzitter’ is 
Jan Grosfeld, hij was 10 jaar bestuurslid, waarvan 
8 jaar voorzitter. Jan is er zeker in geslaagd om 
het oubollige imago van de KBO enigszins op te 
poetsen en vernieuwingen in te voeren
* Fried Bekkers, hij was 9 jaar bestuurslid, 
waarvan 2 jaar voorzitter en 7 jaar vicevoorzitter

Fried heeft met veel geduld, met zijn veel en lange 
bestuurservaring in allerlei standsorganisaties, 
het schip tijdens een bestuurscrisis in de vaart 
gehouden.
* Geert Hendrix, hij was 8 jaar bestuurslid, tevens 
secretaris. Aansluitend heeft hij het initiatief 
genomen om te fungeren als vertrouwensadviseur, 
tegenwoordig ouderenadviseur, welke functie 
hij tot 2008 met veel kennis en ervaring heeft 
vervuld.

Nieuwe onderscheidingen
Vijf leden zijn tijdens de officiële receptie van het 
50-jarig jubileum in april 2009 onderscheiden:
* Jenny Bijnen-Buijk, zij was 11 jaar secretaris. 
Zij heeft de handmatige ledenadministratie en 
secretariaatswerkzaamheden geautomatiseerd. 
Vanuit het bestuur was zij de coördinator van 
diverse werkgroepen en commissies.
* Ria Hoezen-van der Aa was 12 jaar bestuurslid 
en de promotor/coördinator vanuit het bestuur 
voor vele bijzondere activiteiten bij de KBO-
afdeling.
* Ria van der Meijden-van Keulen, zij was12 
jaar bestuurslid waarvan 11 jaar penningmeester. 
Volgens de jaarlijks controlerende kascommissies 
klopte steeds alles tot op de cent. 
* Bento de Ras was 3 jaar bestuurslid waarvan 
2 jaar voorzitter. Na zijn bestuurslidmaatschap 
heeft hij het initiatief genomen om de ouderen in 
Berlicum en Middelrode achter de computer te 
krijgen door les te gaan geven. 
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* Tiny Wijgergangs was 6 jaar bestuurslid, 
initiatiefneemster voor de oprichting van een 
plaatselijke afdeling Nationaal Ouderen Fonds en 
oprichtster van de bezoekersgroep. Zij organiseerde 
de jaarlijkse verkoop van kaarten en postzegels, 
waardoor de bond al jarenlang verzekerd is van 
een geldelijke bijdrage.

Activiteiten
Een van de taken, zo blijkt uit de reglementen, 

is het verzorgen van culturele- en ontspanning
sactiviteiten. Zoals uit de hier volgende lange 
lijst van activiteiten van de afdeling Berlicum-
Middelrode zal blijken, heeft het bestuur in de 
loop der jaren uitstekend hieraan voldaan. Er 
werd van alles verzonnen en het mocht ook niet 
te veel geld kosten. In het begin werd aangesloten 
bij bestaande activiteiten zoals de kaartmiddagen. 
Langzaamaan kwamen er steeds nieuwe ideeën 
om de ontspanningsmogelijkheden uit te breiden. 

Een deel van het ouderenkoor ‘Levensvreugd’. Een van de oudste onderafdelingen van de KBO-afdeling Berli-
cum-Middelrode. Opgericht in 1968 en nog steeds zeer actief. Heel veel ouderen die van zingen houden, vinden 
zo een prachtig tijdverdrijf. Rechts vooraan, zittend, Mien Goossens, op deze foto was ze bijna 100 jaar en toen 
nog steeds zingend lid. 
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ONDERAFDELINGEN

Ouderenkoor ‘Levensvreugd’
it koor is opgericht in 1968 door mevrouw Greet 
Sliphorst, die hier maatschappelijk werkster was, 
onder de naam ‘Bejaardenkoor’, later gewijzigd 
in koor ‘Bejaardenvreugd’.In 1998 werd de naam 
gewijzigd in Ouderenkoor ‘Levensvreugd’.
De repetities werden aanvankelijk gehouden in 
het oude klooster aan de Kerkwijk, waar ook een 
piano stond. Daarna in café ‘de Meierijsche Kar’, 
bejaardenhuis Berlerode en nu in parochiecentrum 
‘De Rots’. Het koor mag gratis van deze ruimte 
gebruik maken als men enkele keren per jaar 
vieringen in de kerk opluistert. 
Gonnie Spronk is bij de oprichting dirigent 
geworden, is enkele jaren weg geweest, even 
teruggekomen en vanaf 1997 heeft zij weer de vaste 
leidingNa enige maanden van oefening werden 
er al vieringen verzorgd in de kerk van Berlicum 
en bij gelegenheden voor de Zonnebloem. Ook 
in Berlerode bleef het koor vieringen verzorgen. 
Eveneens werd er bij uitvaarten van koorleden 
de H. Mis gezongen. In 2008 is het 40-jarig 
jubileum uitbundig gevierd met een korendag in 
Den Durpsherd. De interesse voor deelname was 
zo groot dat diverse koren teleurgesteld moesten 
worden. 

Toneeluitvoering
Een kans tot ontspanning boden vroeger jaren 
lang de toneeluitvoeringen van de K.P.J. Later 

hebben zich ‘De Kriebels’ en cabaretgroep 
‘Het Prebere Wert’ daarbij aangesloten met hun 
programma en uitvoeringen, tegen gereduceerde 
prijzen. De toneelclub van ouderen (Ouderen Nog 
Actief) werd in 1978 opgericht op initiatief van 
Martien Pennings. Hij heeft jarenlang kleinere en 
grote rollen met veel plezier gespeeld en was voor 
menig ONA-acteur het grote voorbeeld. De laatste 
jaren worden door ONA met veel verve luchtige 
en ontspannende toneelstukken gespeeld. Deze 
worden hier en daar tekstueel bewerkt en omgezet 
naar plaatselijke gebruiken of dialect. In het begin 
was de leiding in handen van Harrie Tibosch, die 
in 1998 werd opgevolgd door Piet Stokkermans. 
Telkens weer was de zaal tot op de laatste plaats 
bezet. 

Sjoelclub KBO
In 1997 is op initiatief van Elly Verstappen een 
sjoelclub opgericht voor KBO-leden. De club is 
gestart met 15 personen, mannen en vrouwen. 
Thans heeft de club 38 leden en er is een ledenstop 
ingevoerd in verband met de zaalruimte.

‘Ons Muziekske’
‘Ons Muziekske’ is op 10 maart 2004 opgericht 
en het doel van dit orkestje was om voor de 
KBO Berlicum-Middelrode de St.-Nicolaas- en 
de kerstvieringen, als ook andere evenementen 
op te luisteren. In ‘De Driezeeg’ in Middelrode 
is gratis repetitieruimte gevonden en als 
tegenprestatie wordt er ieder jaar in oktober een 
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Bij biljarten staat iedere vrijdagmiddag de 
gezelligheid voorop. Tijdens het serieuze 
spel worden intussen de sterkste verhalen 
verteld. Behalve een onderlinge competitie 
wordt er ook met een team meegedaan aan 
de externe competitie voor recreanten en 
senioren van de biljartbond.

Koersbal werd al gespeeld sinds 1988. De 
deelnemers spelen op een vilten mat van 3 
x 12 meter. De ballen zijn niet rond en heb-
ben aan een kant een zwaartepunt, zodat 
de bal na het gooien in richting afwijkt. 
De kunst is die ballen zo dicht mogelijk bij 
een klein balletje te rollen. Degene die er 
in slaagt er het dichtste bij te komen, heeft 
de partij gewonnen.
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concert gegeven. Ze treden op in diverse zorg- en 
bejaardeninstellingen en zijn enkele keren te gast 
geweest op de Seniorenbeurs in Velhoven. 

Biljartclub ‘Voor Ons Plezier’: V.O.P.
In mei 2006 is de biljartclub opgericht op initiatief 
van Jan Bijnen. Er wordt van september tot juni 
in onderling competitieverband gespeeld om het 
clubkampioenschap. Eén team van 7 leden neemt 
deel aan de externe competitie voor recreanten en 
senioren bij de Koninklijke Nederlandse Biljart 
Bond (KNBB), Kring ´s-Hertogenbosch

De Soos
Van begin af aan is er sprake geweest van ‘soos’-
activiteiten. In 1973 werd er officieel een ‘Soos’ 
opgericht in het parochiehuis van Berlicum om te 
kaarten, biljarten en gezellig te buurten. In 1983 
verhuisde de Soos van het parochiehuis naar café-
zaal ‘De Guld’. Het einde van ‘De Guld’ in 2006 
betekende ook het einde van de Soos. In 1978 
werd ook in Middelrode een Soos opgericht in 
café ‘De Driezeeg’. Deze Soos is blijven bestaan 
tot 1993. 

Computercursussen
Initiatiefnemer Bento de Ras is in 1998 gestart met 
het geven van computercursussen voor leden van 
de KBO. In juli 1998 werden de eerste ‘Certificaten 
van Deelname’ uitgereikt door wethouder Joost 
van Roosmalen. In 2005 verhuisde het leslokaal 
naar het Ouderenhome aan de Kloosterhof 6. Een 

cursus fotobewerking werd aan het programma 
toegevoegd. Alle cursussen worden gegeven 
onder auspiciën van ‘SeniorWeb’, waarvoor 
aan de KBO-afdeling Berlicum-Middelrode het 
predicaat ‘Leercentrum’ is verleend. 

SPORTACTIVITEITEN

KBO-wandelclub 
Na een oproep in april 2008 is de’ KBO-
wandelclub’ opgericht. Iedere donderdagmorgen, 
weer of geen weer, er wordt gewandeld. 

Koersbal
In 1988 is het koersbal voor bejaarden in Berlicum 
opgericht onder de naam van de ‘Kruisvereniging’. 
Initiatiefneemster van deze tak van sport is Ine 
Bissels. Er wordt zowel in ‘Den Durpsherd’ als in 
‘De Moerkoal’ gespeeld. 

KBO-Bowling
In 1996 is door Leen Suijker een bowlingclub 
opgericht voor de leden. Wegens het ontbreken 
van een bowlingbaan in Berlicum is de club 
uitgeweken naar recreatieoord ‘Vinkeloord’. 

Fietsclub KBO
Rien en Ria Hoezen zijn de initiatiefnemers 
geweest om een fietsclub voor KBO-leden op 
te richten. In juni 1998 is de eerste fietstocht 
gehouden. De tocht voerde naar het religieus 
museum in het St.-Jozefklooster in Schijndel. In 
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feite werden twee doelen tegelijk nagestreefd, 
namelijk gezond bewegen en interesse wekken 
voor kunst en cultuur. 
Harrie Swanenberg heeft samen met Gerrit 
van de Steen in 2008 het initiatief genomen om 
wekelijks kortere fietstochten te organiseren. Deze 
fietstochten worden iedere dinsdag gehouden 
vanaf april tot november. 
Verdere sportactiviteiten 
Hier noemen we gymnastiek alleen voor heren, 
zwemmen en bewegen in het water, fitness en 
ouderengymnastiek.

DIVERSE ACTIVITEITEN VAN, VOOR EN 
DOOR LEDEN VAN DE KBO

Jaarlijkse reis 
Voordat de ouderenbond bestond, werd de 
ouderenreis voor mensen van 70 jaar en ouder al 
georganiseerd door het ‘Feestcomité Berlicum’. 
De reisdoelen lagen binnen Nederland of België 
en werd altijd afgesloten met een diner of 
koffietafel in Berlicum. De harmonie bracht dan 
een serenade.
Deze samenwerking met het feestcomité is tot 
het jaar 2000 blijven bestaan. Sindsdien regelt 
de KBO-afdeling Berlicum-Middelrode deze 
reizen zelf. Sinds 2005 worden ook meerdaagse 
reizen georganiseerd in samenwerking met KBO-
afdeling Den Dungen. De reizen gaan naar o.a. 
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.

Ouderenadviseurs 
Geert Hendrix is de initiatiefnemer geweest, 
begin negentiger jaren, om een soort ouderen-
adviseursschap in het leven te roepen. Hij 
noemde dat destijds ‘vertrouwenspersoon’ 
die voor vele leden een vraagbaak was op 
het gebied van sociale, maatschappelijke, en 
fiscale zaken. De KBO Berlicum-Middelrode 
heeft thans 5 ouderenadviseurs die werkzaam 
zijn bij ondersteuning van velerlei sociale en 
maatschappelijke zaken en belastingwetgeving voor 
leden en eventueel ook voor ouderen die geen lid 
zijn. Een ouderenadviseur kan behulpzaam zijn bij 
het indienen/invullen van belastingformulieren, het 
aanvragen van huurtoeslag, bij vragen op het gebied 

De wandelclub vertrekt, weer of geen weer, trouw 
iedere donderdag morgen om sportief langs Berli-
cums dreven te wandelen.
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van de gezondheidszorg en voorzieningen die op het 
terrein van sociale zaken van de gemeente liggen, 
alsook voorlichting over het persoonsgebonden 
budget (PGB) en vervoersvoorzieningen.
Het Nationaal Ouderen Fonds
Het Nationaal Ouderen Fonds zet zich op velerlei 
terreinen in en heeft ook een plaatselijke afdeling. 
Het fonds komt aan geld door verkoop van 
postzegels en andere artikelen, door donaties, 
schenkingen en nalatenschappen, door sponsoring 
en loterijen.

En ook nog: 
* Carnaval: De eerste zeverdursaovund is speciaal 
bestemd voor de ouderen.
* Kaarten en kienen
* Feestmiddagen hebben altijd veel belangstelling 
bij de leden, zoals: de kermismiddag, de Sint-
Nicolaasviering, de kerstviering.
* Uit eten: Er wordt een paar keer per jaar gezellig 
gedineerd, er wordt veel gepraat en gelachen, dus: 
‘een schot in de roos’.
* Dansen: In het begin ging het om stijldansen. 
Het volksdansen wordt nu door ‘de Stepkes’ nog 
iedere vrijdagmiddag trouw beoefend. Nieuw is 
het ‘line-dansen’ onder de ouderen. 
* Aandacht voor religie, bezinning en ontspanning: 
Tijdens de Algemene Jaarvergadering wordt 
regelmatig een gastspre(e)k(st)er uitgenodigd. 
Religie en bezinning trekken heden nog weinig 
leden. Alleen bedevaarten hebben nog redelijke 
belangstelling.

* Bezoeken van medeleden: De ziekenbezoekgroep 
is er voor langdurig zieken die thuis zijn en/of uit het 
ziekenhuis zijn ontslagen. Daarnaast is er een KBO-
bezoekgroep voor leden die regelmatig bezocht 
willen worden door een vaste bezoek(st)er.
* Vaandel: Die wordt bij uitvaarten, als er 
toestemming van de familie is, op het priesterkoor 
geplaatst
* Attenties: Bij het bereiken van de 80-jarige c.q. 
90-jarige leeftijd krijgt men, als dat op prijs gesteld 
wordt, een bezoekje van een van de bestuursleden 
en de bode van de wijk.
Als het bestuur in kennis wordt gesteld van 
een jubileum (bijvoorbeeld een 50- of 60-jarig 
huwelijk) wordt daar ook aandacht aan besteed.
* Regelmatig worden er spelletjes gedaan wordt 
er voorgelezen in Berlerode.
* De Bibliotheek-aan-huis dienst haalt boeken op 
om ze te gaan ruilen en brengt nieuwe.

Verdere ondersteuning
Op initiatief en onder verantwoordelijkheid 
van het KBO-bestuur worden onderstaande 
activiteiten georganiseerd gecoördineerd 
met medewerking van vele KBO-leden: 
* 10 keer per jaar wordt de Nestor bij de leden bezorgd. 
* Vele vrijwilligers zijn in touw voor de kerst-
in, de sinterklaasviering, de kermismiddag, het 
kaarten, kienen, bingo, dansen, het plaatsen en 
wegnemen van het vaandel bij uitvaartdiensten 
en H. Missen bij jubilea in beide parochiekerken.
* Vele belangenorganisaties worden ondersteund 
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en geholpen door vrijwilligers van de KBO.
Zoals het Nationaal Ouderen Fonds, de Stichting 
Welzijn Ouderen Berlicum, het STOP (Senioren 
Tref- en Ondersteunings Punt), de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), tafeltje-
dek-je, de telefooncirkel, de hulpdienst, voor 
mantelzorgondersteuning, enz. 

Financiën
Van begin af aan zijn de financiën een probleem 
geweest, waardoor activiteiten werden beperkt 
of helemaal niet plaats konden vinden. Uit het 
oprichtingsverslag blijkt, dat men begonnen is 
met een contributie van 50 cent per maand. Bij 
de oprichting werd er een startsubsidie gegeven 
door de K.A.B. van ƒ 67,-. Voetbalclub B.M.C. 
speelde een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Haarsteeg wat ƒ 109,- opbracht ten bate van de 
ouderen. Postduivenvereniging ‘De Zilvermeeuw’ 
organiseerde een wedvlucht, waarvoor huis aan 
huis loten werden verkocht. De opbrengst was ƒ 
152,- voor de ouderen. Dat was allemaal in het 
eerste jaar. Daarna was de liefde over en moest 
men zichzelf zien te bedruipen. 
De gemeente had maar ƒ 400,- beschikbaar 
voor de ouderen en daarvan was al ƒ 300,-  naar 
het Feestcomité gegaan, zodat er nog ƒ 100,- 
overbleef voor de Ouderenbond. De plaatselijke 
Boerenleenbank gaf jaarlijks een donatie van ƒ 
100, -. Bij de opening van het nieuwe kantoor aan 
het Mercuriusplein schonk zij ƒ 500, -. Een groot 
gedeelte van de inkomsten moest bovendien nog 

worden afgedragen aan de overkoepelende Bond 
van Ouderen.
Thans bedraagt de contributie € 21,- per jaar. 
Als men bedenkt dat de contributie in 1995 
ƒ 27,50 was en is dat omgerekend nu van euro’s 
naar guldens ƒ 46,50 is, dan is er meer dan 5% 
jaarlijkse verhoging geweest. Overigens komt 
daar nog bij dat elk lid dat deelneemt aan een 
activiteit die door de KBO-afdeling zelf of door 
een van de onderafdelingen wordt georganiseerd, 
nog een eigen bijdrage dient te betalen. 

Kijken naar de toekomst van de KBO
Een 50-jarig jubileum van een belangenorganisatie 
als de KBO is een mijlpaal waarbij is aangetoond 
dat het bestaan daarvan zijn nut en waarde 
heeft bewezen voor ouderen als doelgroep in de 

Bewegen is een ‘must’, voor iedereen en zeker voor 
ouderen. Op de foto een groepje mannen bezig met 
hun wekelijks gymnastiekuurtje.
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samenleving. Er moet echter rekening worden 
gehouden met een doelgroep van tenminste drie 
leeftijdscategorieën, die totaal verschillende 
behoeften hebben. Om daar een duidelijk beeld 
van te krijgen, heeft het bestuur in overleg met 
de KBO-Brabant een project gestart om dit te 
onderzoeken. Het onderwerp en de aanduiding van 
het project laat daar geen enkele onduidelijkheid 
of twijfel over bestaan: ‘Vraaggericht werken’. 
Door de verlaging van de leeftijdsgrens naar 
50 jaar zijn er grote verschillen in leeftijd van 
de leden. Er is dan ook een groot onderscheid 
in de levensbehoeften in de bepaalde fases van 
het ouder worden. Grofweg ingedeeld geldt dit 
voor de leeftijden van 50 tot 65 jaar, waarin veel 
mensen nog aan het arbeidsproces deelnemen. 
De leeftijdgroep van 65 tot 80 jaar zijn de actieve 
ouderen, nog redelijk gezond en kunnen nog veel 
zelfstandig ondernemen. 
Dan de leden van tachtig jaar en ouder, waarbij men 
vaak in een periode komt van meer zorgvragende 
behoefte. In het kader van alle te organiseren 
activiteiten wordt er door onze KBO duidelijk 
rekening gehouden met deze verschillende 
leeftijdsfasen. 
In een nota van de werkgroep ‘Vraaggericht 
werken’ zijn alle bevindingen en conclusies van 
dit project vastgelegd. Tevens is in de nota een 
paragraaf opgenomen van aanbevelingen die door 
het bestuur in de nabije toekomst zullen worden 
uitgewerkt en uitgevoerd.

Een eigen ‘home’
Op korte termijn moet het huidige (tijdelijke) 
Ouderenhome aan de Kloosterhof worden 
verlaten, omdat het gesloopt gaat worden voor 
het bouwen van het nieuwe verzorgingstehuis 
Berlerode. Waar het nieuwe Ouderenhome kan 
komen, is nog onduidelijk. De beste locatie is 
natuurlijk ‘Den Durpsherd’. Een Ouderenhome 
met een eigen soos, die dagelijks langdurig open 
is en laagdrempelig, waar iedere oudere binnen 
kan lopen voor een warm huiselijk onthaal, waar 
iedereen zijn of haar verhaal kan doen onder 
het genot van een kop koffie, thee en een ander 
drankje. Gewoon een gezellige ontmoetingsplek. 
De realisatie daarvan valt of staat met de financiële 
haalbaarheid. 

Het ledental
Een andere wens voor de toekomst is een groeiend 
aantal leden. Het ledental is nu omstreeks de 1000 
en dat is een mooi aantal. Toch is het bestuur van 
mening dat, met een inwonertal van bijna 10.000, 
waarvan 3500 boven de vijftigjarige leeftijd, er 
minsten 2000 lid van de KBO zouden kunnen zijn 
en wellicht nog wel meer. Er zijn daardoor ook 
nog tal van nieuwe activiteiten te organiseren. De 
ouderen die niet direct aan activiteiten mee willen 
doen, zijn als solidair-lid zeer welkom. Door hun 
solidariteit kan het bestuur dat kleine beetje extra 
doen voor die leden die het juist zo hard nodig 
hebben deel te kunnen blijven uitmaken van onze 
samenleving. Het bestuur doet daarom juist een 
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beroep op de jongere ouderen om lid te worden, 
want zij zijn de generatie met nieuwe ideeën, 
inspiratie en energie die kan zorgdragen dat het 
imago van de KBO vernieuwend is en blijft. 
Slotwoord
Uit dit overzicht blijkt, dat er heel veel gedaan 
wordt voor de ontspanning en belangenbehartiging 
van de leden. Erkentelijk moet men zijn voor al 
die bestuursleden en medewerkers, die dat hebben 
mogelijk gemaakt en nog steeds mogelijk maken. 
Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, maar het heeft 

menigeen een hoop kopzorg gekost. De vraag die 
wel eens gesteld wordt, is, of men in deze moderne 
tijd op deze manier door moet gaan. Dan is het 
antwoord: Het doel van de ‘Katholieke Bond van 
Ouderen’ is, om zolang er mensen zijn, die aan 
deze activiteiten behoefte hebben, hiermee door te 
gaan. Hier geldt steeds het motto: ‘Voor ouderen 
door ouderen’.
Bron: Frans van der Heijden, Albert Pennings: ‘1959-
2009: 50 Jaar Katholieke Bond van Ouderen Berlicum-
Middelrode’, Berlicum 2009.

Voor velerlei vragen en 
problemen kan men te-
recht bij STOP (Senio-
ren Tref Ondersteunings 
Punt). Sinds kort gevestigd 
in een hoek van verzor-
gingscentrum ‘Berlerode’ 
met een eigen ingang aan 
de straatzijde. Goed opge-
leide vrijwilligers bieden 
ouderen een luisterend 
oor, proberen behulpzaam 
te zijn of, als dat nodig is, 
verder te verwijzen.
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Mien Goossens 100 jaar
Albert Pennings

Het is intussen meer dan een jaar geleden dat we een Berlicumse 100-jarigen mochten feliciteren. Dat was 
Marie Ondersteijn-Smulders (zie RdP 2008 – no 1, blz. 12). De volgende feesteling in de steeds langer 
wordende rij van eeuwelingen is Mien Goossens, die woonde op de hoek van de Pastoor van den Boomstraat 
en de Ploeg. Zij is al jarenlang een actief lid van onze Berlicumse gemeenschap.

Ouderlijk huis
Mien is geboren op 16 juni 1909 als dochter van 
Jan Goossens en Hanneke van de Spank die aan 
de Molendijk in Schijndel woonden. Zij hebben 
ook in Heeswijk en in Berlicum gewoond. Mien 
was een van de twaalf kinderen die er geboren 
werden. Vijf van hen zijn jong gestorven, zodat 
zeven ervan volwassen zijn geworden. Nu is nog 
maar een broer in leven: Grard, die ook in ‘De 
Donk’ in Den Dungen woont. Mien is in haar jeugd 
zwaar ziek geweest en heeft voor haar longen in 
Utrecht in het ziekenhuis gelegen. Volgens de 
overlevering was Mien een van de eerste bij een 
penicillinekuur voor haar ziekte zeer goed werk 
heeft gedaan.

Haar werkzaamheden 
Mien Goossens heeft altijd thuis gewoond. In 
1964 kwam ze met haar moeder in het huis van 
haar tante Lien wonen, Pastoor v.d. Boomstraat 
104. Haar ouders en ook tante Lien heeft ze tot 
hun dood toe verzorgd. Daarna heeft ze nog enige 
tijd gewerkt bij de zusters van Barmhartigheid in 
Den Bosch. Vaak heeft ze verteld dat ze té snel 

en té ijverig was. Haar collega’s vroegen haar wat 
kalmer aan te doen, anders moeten zij ook zo veel 
doen in diezelfde tijd.

Bezigheden
Mien houdt zich op haar kamer in ‘De Donk’ 
bezig met kaarten en een beetje t.v. kijken. Soms 
gaat ze in de zaal kienen en aan andere activiteiten 
meedoen. Ze gaat zo vaak mogelijk naar de H. 
Mis en ze gaat ’s morgens en ’s middags in de zaal 
koffie drinken. 
Tot voor kort was ze in Berlicum lid van 
ouderenkoor ‘Levensvreugd’ en heeft het 40-
jarig jubileum mee mogen maken. Zij was 40 jaar 
geleden een van de eerste leken die het zangkoor 
van de zusters kwam versterken, waaruit dit koor 
is voortgekomen. Zij kwam tot voor kort altijd 
nog op de fiets naar de wekelijkse repetities, weer 
of geen weer: ze was er altijd. Ze zei dat ze beter 
kon fietsen dan lopen. 
Handwerken was een geliefde bezigheid van haar. 
Heel de familie heeft wel iets van haar in huis 
liggen of hangen. Gymmen deed ze voor haar 
gezondheid. Jaren was ze lid van de gymclub. 
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De kwartierstaat van Mien Goossens. Haar voorouders tot in de vierde generatie staan erop beschreven. 
Een kwartierstaat biedt een weergave van alle bekende voorouders van een bepaalde persoon. Eerst staan 
de ouders, dan de grootouders, dat zijn er vier. De volgende generatie voorouders bestaat dan uit 8 per-
sonen en de volgende uit 16. Bij iedere volgende generaties terug in de tijd verdubbelt in principe dus het 
aantal voorouders. De nummering is ook simpel: De eerste persoon is nummer 1, de vader is 2 en de moe-
der 3. Iedere verdere voorouder krijgt het dubbele van dit getal en wel zo dat alle mannen een even cijfer 
hebben en de vrouwen een oneven.
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25 jaar was ze lid van de KBO Berlicum-
Middelrode. Ze is daarvoor onlangs nog 
gehuldigd, maar helaas heeft ze er niet meer veel 
van meegekregen.
Na wat gezondheidsproblemen kan ze nu niet 
meer zonder rollator en zingen is ook moeilijk 
geworden. Zij woont sinds augustus 2008 in 
verzorgingshuis ‘De Donk’ in Den Dungen. Zij 
heeft het goed naar haar zin en geniet van de goede 
verzorging, al is de laatste tijd haar gezondheid 
en geheugen wat zwakker geworden. Maar als je 
Mien vraagt hoe ze toch zo oud is geworden, heeft 

ze haar antwoord klaar: ‘Ik ben nooit getrouwd 
geweest, dus ik heb niets geleden’.

Slotwoord
Mien is een prachtig mens die altijd voor zichzelf 
heeft gezorgd en nooit iemand tot last is geweest. 
We hopen dat ze haar 100ste verjaardag op 16 juni 
kan vieren. Deze heugelijke gebeurtenis wordt met 
alle neven en nichten gevierd, zelfs uit Frankrijk 
komen ze over.
Het feest zal gevierd worden bij restaurant Boer 
Goossens in Den Dungen. 

Het gezin waarin 
Mien Goossens op-
groeide ter gele-
genheid van de zil-
veren bruiloft van 
haar ouders bij de 
ouderlijke woning 
aan de Molendijk. 
Staan van links 
naar rechts: Bert, 
Cisca, Anna, Christ 
en Grard. Zittend: 
Janske, vader Jan 
Goossens, moeder 
Hanneke v.d. Spank 
en helemaal rechts 
Mien.
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Foundationfabriek Leco, later Lecora
Albert Pennings

Veel ‘industrie’ is er in Berlicum nooit geweest. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog vonden tientallen 
meisjes en vrouwen werk in de Berlicumse vestiging van foundationfabriek Leco, later Lecora genoemd. Onder 
foundation viel hier vooral het maken van beha’s en ook enige tijd korsetten. Op het hoogtepunt werkten er 
zeker veertig personen. Over deze fabriek wordt door veel mensen nog steeds gesproken, ook al is die maar 
betrekkelijk korte tijd in ons dorp aanwezig geweest.

Wat vooraf ging
In 1941 vestigde zich Wilhelmus Coolen met zijn 
vrouw Anna van Doorn en hun kinderen in Berlicum. 
Hij was koopman in textiel en kleingoed, had een 
confectiebedrijf en werkte onder meer voor V&D. 
Ze gingen wonen in de voormalige woning van 
burgemeester Godschalx, nu Hoogstraat 114. Dat 
huis was toen eigendom van de familie Huismans, 
die toen in Indonesië verbleef. Toen de familie 
Huismans in 1946 terugkwam, bleven de twee grote 
gezinnen daar allebei wonen. Na de oorlog waren 
er niet veel woningen in Berlicum beschikbaar. In 
1949 verhuisde de familie Coolen naar een woning 
aan het Raadhuisplein.
In Berlicum was er nauwelijks industrie en na de 
oorlog is W. Coolen een atelier gestart met enkele 
stiksters om zelf beha’s en korsetten te maken. De 
firmanaam was Bosco, een afkorting van Den Bosch 
en Coolen. Voor meisjes met een VGLO-opleiding 
was er tot dan toe geen werkgelegenheid in de 
eigen woonplaats. Op deze manier hadden zij een 
mooie kans wat te verdienen. Men is begonnen met 
één boekhouder, een magazijnbediende en twaalf 
meisjes. De werkzaamheden vonden plaats op de 

verdieping bij drankenhandel Hein Verhoeven. 
Men maakte toen korsetten, maar ook jasjes. Het 
ondergoed dat zij ook fabriceerden, werd onder 
andere uitgevoerd naar Indonesië. Volgens Wim 
Coolen werd er prettig gewerkt, hij herinnert zich 
een aantal ‘fijne medewerkers’ als Mia Hoezen, 
Betsie de Mol en Jo van Lijssel.
Wegens liquiditeitsproblemen is het bedrijf in 
1952 opgeheven. Een ‘confectionair’ werkte al in 
het bedrijf en heeft het voortgezet. Waarschijnlijk 
is de naam Leco van deze man afkomstig, maar 
zijn naam is ons vooralsnog onbekend. De familie 
Coolen is toen naar België vertrokken en heeft daar 
een verkooporganisatie van maatkorsetten bestemd 
voor particulieren opgezet. 

Leco
Het begin van Leco moet dus geweest zijn in de 
jaren 1952-53. Het atelier was eveneens gevestigd 
op de verdieping bij drankenhandel Hein Verhoeven. 
(Hoogstraat 103). Toen de oude jongensschool in 
de Kapelstraat in Middelrode leeg kwam te staan 
vanwege de opening van de nieuwe school aan de 
Pastoor Verlindenstraat, verhuisde Leco in 1957 
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Enkele meisjes bij Lecora druk 
aan het werk aan de naaima-
chines. Deze opname uit 1956 
is gemaakt op de verdieping van 
drankenhandel Verhoeven. Links 
zien we Riek Vorstenbosch en 
voor haar Wies Hubers. Voor 
de naaimachines de ‘werkver-
zamelaar’, waarin de producten 
die klaar waren werden gedepo-
neerd. Rechts op de achtergrond 
ook nog Paula van Osch.

Voor de naaimachine de werkge-
ver de heer Verdonk en naast hem 
mevrouw Ine Gerrits-Brunger. 
Riek Schouten zit achter de naai-
machine, dit is een tweenaalds 
naaimachine, waarmee de beha’s 
rondom werden afgebiest. Het ga-
ren kwam van grote klossen boven 
de machines.
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naar die locatie. Het oude schoolgebouw met 
woning werd toen voor ƒ 7500,- aangekocht. Vanaf 
die tijd voerde men voortaan de naam Lecora. Bij 
de vestiging bij Verhoeven werden nog korsetten 
gemaakt, in Middelrode niet meer. Toen het gebouw 
in Middelrode in 1964 door brand verwoest werd, 
kwam men aanvankelijk terecht in een oude schuur 
bij Wim van Zoggel in de Onderstal (nu Nederhof 7). 
De grote zaal van herberg de ‘Gouden Leeuw’ werd 
korte tijd gebruikt voor opslag. Enige tijd later is 
de productie overgeplaatst naar Haaren en Vlijmen, 
toen is de naam gewijzigd in Lecoré. Wat er verder 
is gebeurd, valt buiten Berlicum en dus buiten ons 
gezichtsveld.

Medewerkers
Als algemeen directeur van Leco wordt mevrouw 
Scheffers uit Den Haag genoemd. Als onderdirecteur 
van de Berlicumse vestiging trad de heer Verdonk 
uit Den Haag op. Juffrouw Agnes Disco, ook uit 
Den Haag, was hier cheffin. Zij logeerden door de 
week beiden in Berlicum. Verdonk bij de familie 
Carpay en juffrouw Disco bij de familie Hanneke 
v.d. Doelen-Danen. 
De meeste werkneemsters zaten in hun witte 
verpleegstersschorten aan de naaimachines om de 
beha’s en korsetten in elkaar te naaien. In de begintijd 
werden de onderdelen kant-en-klaar aangeleverd en 
moesten ze alleen maar afgestikt worden. 
Later werden die voorbereidende werkzaamheden 
ook in Berlicum zelf gedaan. Op grote stukken stof 
moest het patroon getekend worden, wat een zeer 
nauwkeurig werkje was. Vooral Stien van Uden 

hield zich hiermee bezig. Uit dat patroon moesten 
de onderdelen dan gesneden worden. Dat was ook 
geen gemakkelijk werk en niet iedereen had daar 
de handigheid voor. Stien van Uden, Riek van de 
Spank-van Uden en Jo van Lijssel waren hiermee 
belast. 
Het aan elkaar naaien van de onderdelen met een 
tweenaaldsnaaimachine was echt productiewerk: 
regelmatig werd gemeten hoe groot de geproduceerde 
aantallen per tijdseenheid waren, aan de hand daarvan 
werd ook uitbetaald. Dat vonden de medewerksters 
bepaald niet leuk, men werd er erg zenuwachtig van 
en gehaast. Toch werd door iedereen hard gewerkt 
om zo veel mogelijk te presteren. De verdiensten 
konden in het allereerste begin bij een goede 
productie wel oplopen tot ƒ15, - per week. 

Andere werkzaamheden
Coby Venrooij-van Heijnsbergen weet nog 
te vertellen dat ze in al die jaren bijna alle 
werkzaamheden heeft uitgevoerd. Ze heeft ook 
nog werkroosters samengesteld. Langzamerhand 
werden veel werkzaamheden overgeheveld naar 
Haaren en ook naar Vlijmen, waar zij de meisjes 
korsetten leerde maken. Op het laatst, 1967, kon een 
goede naaister door het productiewerk wel ƒ 75,- 
per week verdienen. Toen de vestiging in Berlicum 
op zijn einde liep, is Coby zes weken in Roosteren 
(Limburg) in de kost geweest om daar een twaalftal 
meisjes te leren hoe ze korsetten moesten maken. 
Het einde van haar werkzaamheden kwam in 1967, 
want als je trouwde kreeg je meteen je ontslag.
Voor het vervoer van de verpakte eindproducten 
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traden Jo van Lijssel op (in Berlicum) en Kees van 
Lith (in Middelrode). Ook Antoon van de Veerdonk 
heeft voor Lecora gereden. Er werd onder meer 
afgeleverd bij groothandel Eberhart in Weert, in 
Amsterdam, waar een magazijn van Hunkemöller 
was en ook bij een zaak in Zeist. 
Jo van Lijssel is een keer naar Kaiserslautern in 
Duitsland geweest om met een speciale machine 
te leren omgaan. Die was bestemd voor het 
‘rondstikken’ van de cups. Deze machine had echter 
een onderdeel dat regelmatig haperde, dan lag de 
hele productie stil. Als dat zo was, kon er niets 
geproduceerd worden en dat kostte te veel. Om dat 
te voorkomen moest er dus iemand in de buurt zijn 
die dat kon repareren. 

Werktijden 
De meeste meisjes begonnen in die tijd rond de 15-
jarige leeftijd met werken. Er was nog een 48-urige 
werkweek, ook zaterdags werd er gewerkt. Om 
kwart voor acht moest men beginnen, tot half zes ’s 
avonds. Tussen de middag was men drie kwartier vrij 
om te lunchen. Als je dichtbij woonde, kon je tussen 
de middag even naar huis. Riek Vorstenbosch kon 
in die korte tijd precies op en neer naar de Hooghei. 
Op een vakantiekaart werd precies bijgehouden 
welke tijden men vrij had. Men had recht op 10 
dagen vakantie en vijf snipperdagen, die werden bij 
gebruik daarvan ook op de kaart aangekruist.
Er werd goed voor de medewerkers gezorgd. 
Met Sinterklaas was het feest, niet alleen voor 
het personeel, maar ook jongere broers en zussen 
waren welkom en werden verwend. Het jaarlijkse 

uitstapje was een fijne gebeurtenis, daaraan denken 
alle personeelsleden nu nog steeds met genoegen 
terug. In die tijd reisde men nog niet veel en niet 
ver. Nog goed in de herinnering liggen de rondvaart 
in Rotterdam, een uitstapje naar Schiphol en een reis 
naar Zuid-Limburg.

Het einde
Na de brand in 1964 is de productie nog een 
tijdje in Berlicum voortgezet. Daarna werden de 
werkzaamheden langzaamaan overgeheveld naar 
Haaren en Vlijmen. De laatste tijd verminderde voor 
de medewerkers ook vaak het werkplezier door de 
druk om te presteren. Dit had vaak stress tot gevolg 
en de verdiensten waren dan lager. Verschillende 
meisjes hebben daarom elders werk gevonden. Ook 
de vraag naar foundation verminderde, de smaak 
veranderde en anderen konden goedkoper leveren. 
Ook kwamen er machines die sneller konden 
produceren. Dat betekende het einde van een unieke 
industrie in Berlicum en Middelrode, waar veel 
mensen een tijdlang hun geld mee hebben kunnen 
verdienen.

We hebben gesproken met oud-medewerkers: Jo van 
Lijssel, Riek Schouten-Vorstenbosch, Coby Venrooij- 
van Heijnsbergen, Truus Vorstenbosch-Verhoeven 
en Corrie Vorstenbosch-van Osch. Hartelijk dank 
voor hun foto’s en de bereidwillige medewerking. 
Ook Wim Coolen voor zijn inlichtingen.
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De oorspronkelijke kapel in Middelrode was eeuwenlang in gebruik als school. Het klokkentorentje is nog 
duidelijk aanwezig. Hele generaties inwoners van Middelrode hebben er onderwijs gevolgd. Het school-
gebouw van vroeger telde twee klaslokalen. De hier afgebeelde school is vergroot met een leslokaal, een 
nieuwe hoofdentree en een toilettengroep. In 1957 werd een nieuwe jongensschool betrokken aan de Pas-
toor Verlindenstraat en werden de lokalen in gebruik genomen door foundationfabriek Lecora. In 1964 is 
de fabriek door brand verwoest, het schoolhuis is daarbij gespaard gebleven. 
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WERSTKANT
Wim van der Heijden, † 2005

Ergens tussen 1300 en 1400 worden door bewoners van de stad ‘s-Hertogenbosch in het heidegebied van 
Berlicum enkele, ver van elkaar gelegen, ontginningen gestart. Een ervan is gelegen aan de huidige Werstkant, 
ongeveer tegenover de weg naar de camping. Het betreft hier vermoedelijk de uitgifte van ‘een hoeve lands’ 
aan een stadsbewoner door de hertog van Brabant. Zo’n uitgifte van onontgonnen grond geschiedt tegen 
betaling door de koper of als betaling van door de hertog gemaakte schulden. De ontwikkeling van de hoeve 
verloopt voorspoedig, want in 1417 vinden we vermeld: ‘Een grote hoeve met 22 bunder land aan de Loofaert 
bij de Weerst, lopende tot de Wetering (=Wambergsebeek) en de gemeenschappelijke gronden en genoemd 
‘Keelbrekershoeve’. Eigenaars zijn de kinderen van Hendrik Lamberts Keelbrekers, naar welke familie de 
hoeve genoemd is.
Ondanks het feit, dat de naam doet vermoeden, dat de Werstkant ontstaan is als een zijstraat van de Werststeeg, 
is dit niet het geval. De eerste 100 à 150 jaar kan de hoeve alleen bereikt worden vanuit de Loofaert en een pad 
door de heide. Ook de vermelding van 1417 geeft dit aan. Na 1450 wordt het ook mogelijk om er te komen via 
de dan pas ontstane Veedijk en het pad door de heide. Rond 1650-1700 is het voor de bewoners van de hoeve 
mogelijk het dorp te bereiken via de heide naar de Koolhof en vandaar over het particuliere terrein en het pad 
van die hoeve. Het pad door de heide wordt hierbij vermeld als ‘Boschpad’. Als er rond 1800 ten behoeve 
van de ontginning van het Berlicums heidegebied enkele rechte zandwegen, zoals Milrooijsedijk, Koesteeg, 
Nieuwe Weg, Hooghei en de tweede helft van de Werststeeg, worden aangelegd, komt er ook een verbinding 
met de Werststeeg tot stand.
Rond de hoeve wordt steeds meer heide ontgonnen, waardoor er tussen 1450 en 1600 meerdere hoeven met 
boerderijen ontstaan. Het brede karrespoor door de Loofaert wordt rond deze tijd doorgetrokken naar de 
ontgonnen gronden van de nieuwe hoeven, zijnde ‘de Keelbrekershoeve’, ‘de Uilenburghoeve’, ‘de hoeve aan 
de draaiboom’ (=afsluitboom naar Hooghei), ‘de hoeve in den Groten Akker’, ‘de hoeve van het convent in de 
Weenberg’ en ‘de hoeve van Diepenbeek’. Tot 1850 hebben er alleen ontginningen plaats aan de zuidzijde van 
de steeg, hierna wordt er in het kader van de ‘werkverschaffing’ ook aan de noord-oostzijde stukken heide in 
cultuur gebracht. Pas na 1775 treffen we voor de steeg het eerst de naam Werstkant aan. De betekenis ervan 
spreekt voor zich. Het pad of de steeg is gelegen aan de zuidkant van de Werst (=wildernis), een heide en 
struikengebied. De ontstane steeg sluit aan op de Werststeeg, ongeveer op de plaats waar eerder de afsluitboom 
(=de Werstboom), dienende voor de afsluiting van de gecultiveerde gronden aan de Werststeeg.
Werst wordt ook geschreven als ‘Weerst’ en ‘Werest’ en heeft de betekenis van Wildert en Wildernis, wat duidt 
op een met ruigte begroeid ongecultiveerd heidegebied. Na 1850 wordt de zandweg nog alleen aangeduid als 
Werstkant. Het is dan ook begrijpelijk, dat de gemeenteraad in 1949, als naam voor de straat, de keuze laat 
vallen op Werstkant.
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Het begin van de Werstkant is bij de brug over de Wetering, voorheen bekend als ‘Corso’, nu Werstkant 2. 
In 1863 bouwde Martinus Gloudemans hier een huisje. Zoals op vele afgelegen plaatsen in het dorp werd 
er naast winkelwaren ook drank verkocht, weliswaar zonder vergunning. Het buitengebied van Berlicum 
kende meer van deze buurtkroegjes. Meestal was het een bijverdienste van de huisvrouw. Rond 1870 werd 
de houten voetbrug over de laagbedijkte Wetering vervangen door een brede stenen brug, waar karren 
konden passeren. In die tijd werd de Veedijk vanaf de Braakven doorgetrokken tot aan de Graafsebaan in 
Rosmalen en met klinkers bestraat. In de gemetselde leuningen van de brug zijn duidelijk gleuven te zien, 
waarin bij hoog water schotten geplaatst konden worden. De foto is van 1935. De ingeplaatste foto geeft 
de toestand van 2002 weer. 
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Albert Pennings: 50 jaar Katholieke Bond van Ouderen Berlicum-Middelrode 43
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Willem de Geest: Het archief van de stichting Ontwikkelingssamenwerking en Wereldwinkel.
Willy Coopmans-Gerrits: Enkele spullen uit de nalatenschap van haar vader: Egbert Gerrits. Deze was 
jarenlang correspondent van ‘Rondom de toren’ en ‘De Brug’, was actief als onderwijzer in Berlicum en 
fervent gildebroeder.
Albert Pennings: Videobanden met de opnames van de Lokale Omroep van 1989-1998. De voormalige 
Stichting Lokale Omroep Berlicum, tegenwoordig Lokaal 7, heeft in de begin jaren elk jaar video opnamen 
gemaakt waarin terug geblikt werd op de diverse gebeurtenissen in het dorp Berlicum en Middelrode. Dit 
waren gebeurtenissen op het gebied van sport, recreatie, manifestaties, jubilea, verjaardagen en natuurlijk 
niet te vergeten de plaatselijke politiek. Heel veel mensen in ons dorp keken uit naar 2e Kerstdag wanneer 
het jaaroverzicht op tv gepresenteerd werd. In een later stadium werd het zelfs een halfjaarlijkse terugblik. 
Heemkundekring De Plaets is blij over deze banden te kunnen beschikken en gaat deze dan ook op DVD 
overzetten, zodat deze beelden voor ons nageslacht bewaart blijven.
Jenny Bijnen, KBO: Bidprentjes en rouwkaarten. Deze waren gestuurd naar de KBO als kennisgeving van 
overleden leden. 
Albert Pennings bracht  als laatste secretaris het archief van schaakvereniging ‘Berlicum’. Deze vereniging 
werd opgericht in 1974 en na 35 jaar op 1 mei 2009 opgeheven. Vanwege leeftijd, gezondheid en het uitblij-
ven van nieuwe leden was de schaakvereniging niet langer levensvatbaar en is deze denksport uit Berlicum 
verdwenen.


