Bram Ridderhof
Plaats: Herkenbosch
Leeftijd: 17 jaar
Opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw

Sylvia Beugelsdijk •

Appart Media

“Van legoblokjes
naar echte

bakstenen”
Moeder Lydia Bevers over zoon Bram

“Als klein kind vond Bram het al
heerlijk om uren te bouwen met
lego. Meestal maakte hij dan 1 keer
het voorbeeld uit het boekje na.
Vervolgens brak hij alles weer af en
ging zelf aan de slag. Hij maakte de
mooiste bouwwerken. De laatste
jaren is hij veel bezig met huizen
en interieur. Op Funda naar huizen
speuren en deze dan in zijn hoofd
verbouwen, is een beetje een tic
van hem. Vrienden van ons hebben
een jaren 30-huis gekocht. Dit is van
binnen ook nog helemaal in oude
staat. Bram staat te popelen om een
keer te gaan kijken.
Dus als je aan mij vraagt: weet Bram
al lang dat hij deze richting op wilde,
dan is het 100% ‘ja’. Het is gewoon
al jaren klip en klaar dat hij architect
wil worden. Dat geeft je zoon rust,

maar ook als ouders is dat heel fijn.
Om me heen was iedereen bezig
met de vervolgopleiding. Moeilijk
dit, moeilijk dat. ‘Hij weet absoluut
niet wat hij wil.’ ‘Zij kan geen keuze
maken.’ Daar hebben wij gelukkig
niet mee te maken gehad.
Begin 2018, Bram zat toen nog in
het laatste jaar van Niekée, hebben
we 2 open dagen/avonden bezocht.
Die van Leeuwenborgh en van Gilde
Bouwschool in Roermond. Wat een
verschil! Bij Leeuwenborgh was
het heel commercieel, allemaal
bedrijven. Weinig informatie over de
opleiding zelf. Dat sprak Bram niet
aan. Op de Kasteel Hillenraedtstraat
in Roermond was het heel basic, heel
persoonlijk. Je kon met docenten
spreken en met een derdejaars
student. Ook de tekenprogramma’s

werden geshowd. Dit bevestigde
Bram zijn keuze alleen maar. Hij heeft
zich dan ook meteen ingeschreven.
De opleiding is helemaal zijn ding.
Wel moet hij nog zijn draai vinden.
Het is best veel. Naast zijn baantje
als hulpkracht bij Jan Linders in
Herkenbosch en 3 keer voetballen
per week. ‘Ik hou weinig tijd over
voor andere dingen.’ Maar alle begin
is lastig, dus dat komt wel goed.
Het plan is dat Bram na de opleiding
Middenkaderfunctionaris Bouw nog
doorgaat naar het hbo en misschien
ook nog wel naar de universiteit om
echt architect te worden. Maar je
weet natuurlijk nooit hoe dat pad
loopt. Het belangrijkste is dat hij
doet wat hij leuk vindt, dan komt de
rest vanzelf.”
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