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Van de bestuursraad
Tel je zegeningen

Yvonne Schram

In	deze	verwarrende	tijd,	waarin	we	zoveel	
als	mogelijk	is	geïsoleerd	van	elkaar	moeten	
leven,	denk	ik	vaak	aan	mijn	tante	Geertje.	
Als	 je	 het	moeilijk	 had,	 dan	 riep	 zij	 altijd:	
“Meis,	tel	je	zegeningen!”.
	
Landelijk	 zijn	 er	 maatregelen	 genomen	
om	 de	 verspreiding	 van	 het	 coronavirus	
tegen	 te	 gaan.	 Natuurlijk	 heeft	 dat	 ook	
gevolgen	 voor	 de	 gemeente	 ’s-Hertogen-
bosch	en	voor	de	Bestuursraad	Engelen	en	
Bokhoven.	Op	de	website	van	de	gemeente	
(www.s-hertogenbosch.nl)	 is	 het	 actuele	
nieuws	 over	 de	 maatregelen	 te	 vinden	
en	 de	 aangepaste	 dienstverlening	 van	
de	 gemeente.	 De	 vergaderingen	 van	 de	
gemeenteraad	en	ook	van	de	bestuursraad	
zijn	 geannuleerd.	 Besluiten	 kunnen	 niet	
worden	 genomen,	 omdat	 raadsbesluiten	
alleen	mogen	worden	genomen	als	de	raad	

fysiek	 bijeenkomt.	Digitale	 besluitvorming	
is	wettelijk	niet	mogelijk.
Het	 zijn	moeilijke	 tijden	voor	onze	onder-
nemers	 en	 zelfstandigen,	 het	 zorgperso-
neel,	 de	 horeca,	 de	 hulpdiensten	 en	 vele	
andere	 partijen.	 Inkomsten,	 het	 sociale	
leven,	 reizen,	 gezondheid,	 vrijetijdsbeste-
ding,	 kerkdiensten,	 onderwijs.	 Veel	 gaat	
niet	 meer	 zoals	 we	 het	 gewend	 waren.	
Oudere	en	kwetsbare	mensen	hebben	het	
zwaar.
Deze	 crisis	 heeft	 echter	 ook	 kleine	 licht-
puntjes!	Laten	we	ons	vasthouden	aan	wat	
we	wel	hebben.	

Ik	 vind	 het	 hartverwarmend	 om	 te	 zien	
hoeveel	hulpaanbod	er	 is	 van	mensen	die	
anderen	willen	helpen.	Ik	zie,	dat	door	alle	
initiatieven	de	saamhorigheid	in	Engelen	en	
Bokhoven	groot	is.	We	hebben	een	super-
markt	 in	 Engelen	 zonder	 lege	 schappen.	
Het	is	lente	en	we	mogen	nog	–	op	gepaste	
afstand	–	naar	buiten	om	een	mooie	wande-

ling	 te	maken	 in	 ons	 prachtige	 natuurge-
bied.	Onze	kinderen	gaan	niet	naar	school,	
maar	kunnen	wel	hun	energie	kwijt	in	onze	
veelal	 grote	 tuinen.	 Er	 is	 tijd	 voor	 dingen	
waar	 je	 normaal	 niet	 aan	 toekomt!	 Het	
is	 echt	 waar!	 Eindelijk	 is	 de	 zolder	 opge-
ruimd	en	de	tuin	is	dit	jaar	al	vroeg	op	orde.	
Helaas	kunnen	we	even	niet	bij	onze	ouders	
koffiedrinken,	maar	kijk	de	technologie	laat	
ons	 niet	 in	 de	 steek	 en	 face-timen	 is	 nog	
nooit	zo	geweldig	geweest.	Laten	we	elkaar	
(figuurlijk)	 vasthouden	 en	 weet,	 dat	 we	
verbonden	zijn	met	elkaar.

Zonder Den Bosch geen Oosterburen  
Gemeenschappelijk wonen, voorbeelden voor Engelen en Bokhoven?
	
Van:	Landelijke	Vereniging	Gemeenschappelijk	Wonen	voor	Ouderen	(LVGO)

In	 Wijzer	 Wonen	 kon	 je	 de	 ontwikkeling	
van	 het	 project	 Oosterburen	 volgen.	 Op	
de	 voormalige	 velden	 van	 FC	 Den	 Bosch	
staat	 nu	 een	 prachtig	 complex	 van	 11	
koopwoningen	 en	 3	 huurwoningen,	 met	
een	 gemeenschappelijke	 huiskamer	 en	
een	 gezamenlijke	 binnentuin.	 Met	 veel	
aandacht	 voor	 elkaar	 en	 voor	 de	 wijk.	
Oosterburen	 is	 ontwikkeld	 in	 ‘collectief	
particulier	 opdrachtgeverschap’	 (cpo).	
Gabriëlle	 Verbeek,	 de	 huidige	 voorzitter	
van	de	LVGO,	heeft	er	 in	dit	blad	al	regel-
matig	over	verteld.
Voor	 onze	 nieuwe	 serie	 over	 de	 gemeen-
telijke	 betrokkenheid	 bij	 gemeenschap-
pelijk	 wonen	 door	 ouderen	 vragen	 we	
Wethouder	Roy	Geers,	van	Wonen,	Ruimte-
lijke	Ordening	en	Participatie	en	Birgit	van	
Daal,	 beleidsmedewerker	 Wonen,	 hoe	 die	
betrokkenheid	eruit	zag	bij	de	realisatie	van	
Oosterburen.	En	wat	de	gemeente	allemaal	
kan	 doen	 om	 gemeenschappelijk	 wonen	
door	ouderen	te	ondersteunen.			
	
Gemeente	 brengt	 woonwensen	 en	
mogelijkheden	bij	elkaar
Roy	 Geers	 is	 zelf	 	 betrokken	 geweest	 bij	
de	 ontwikkeling	 van	 Oosterburen,	 dat	 hij	
heeft	 overgenomen	 van	 zijn	 voorganger.	

Het	ligt	in	een	groter	wijkproject	‘Vrij	Spel’	
waar	 mensen	 op	 verschillende	 manieren	
gelegenheid	krijgen	woondromen	te	reali-
seren.	 Geers	 bij	 de	 opening:	 “Wij	 hadden	
sportvelden	 beschikbaar	 in	 Vrij	 Spel,	 jullie	
hadden	de	woonwensen	en	dat	hebben	we	
bij	 elkaar	 gebracht”.	 Hij	 heeft	 de	 samen-
werking	met	Oosterburen	 beleefd	 als	 een	
intensief	en	dankbaar	project.			

De	 gemeente	 heeft	 al	 meer	 ervaring	
met	 collectief	 (ver-)bouwen	 samen	 met	
ouderen.	 Een	 voorbeeld	 daarvan	 is	 het	
project	 Gelderse	 Dam,	 waar	 een	 oude	
R.K.	Meisjesschool	 is	omgebouwd	 tot	 tien	
levensloopbestendige	 appartementen.	
Partner	 was	 hier	 de	 ‘school	 voor	 gevor-

Lees verder op pagina 5

Woongemeenschap de Oosterburen
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Op	 Goede	 Vrijdag	 2019	 kreeg	 Paul	 het	
trieste	 bericht	 dat	 hij	 alvleesklierkanker	
had.	 Hij	 ging	 middels	 diverse	 behande-
lingen	 met	 hoop,	 maar	 zeker	 ook	 realis-
tisch,	de	strijd	aan	tegen	zijn	ziekte.	Helaas	
heeft	hij	deze	strijd	niet	kunnen	winnen	en	
is	hij	op	woensdag	4	maart	jl.	overleden.	Op	
donderdag	12	maart	werd	hij	op	zijn	eigen	
wijze	 herdacht	 en	 is	 daarna	 begraven	 in	
Waalre,	het	dorp	waar	hij	zijn	 jeugd	door-
bracht.

Paul	wist	erg	veel,	bijna	alles,	van	compu-
ters.	 Hierdoor	 was	 hij	 bekend	 en	 geliefd	
bij	 o.a.	 veel	 dorpsgenoten.	 Niet	 alleen	
om	zijn	 vakmanschap,	maar	 vooral	om	de	
manier	waarop.	Hij	wilde	iedereen	gewoon	
graag	helpen.	Ook	voor	de	parochie	en	De	
Engelenburcht	stak	hij	op	computergebied	
graag	zijn	handen	uit	de	mouwen.

Toen	 16	 jaar	 geleden	 De	 Tweeterp	 wilde	
veranderen	van	een	gekopieerd	A5	boekje,	
naar	 een	 digitaal	 gemaakt	 en	 gedrukt	 A4	
blad,	was	Paul	direct	bereid	zich	hiervoor	als	
vrijwilliger	 in	 te	zetten.	Hij	 stond	daarmee	
aan	de	wieg	van	de	huidige	Tweeterp	en	is	
het	ook	als	zijn	‘kindje’	gaan	beschouwen.	
Al	 die	 jaren	 heeft	 hij	 trouw	 en	 met	 veel	

plezier	om	de	maand	de	opmaak	gedaan.	
Daarbij	 was	 zijn	 gevleugelde	 kreet:	 “Dat	
gaat	helemaal	goed	komen.”
	Ook	faciliteerde	hij	de	technische	middelen	
die	 nodig	 waren	 voor	 het	 uitbrengen	 van	
de	 Tweeterp	 en	 was	 hij	 een	 belangrijke	
steunpilaar	 in	het	 kernteam	van	De	Twee-
terp.	Zijn	mening	was	altijd	opbouwend	en	
hij	 streefde	 daarbij	 steeds	 naar	 het	 beste	
resultaat	 voor	 de	mensen	 in	 het	 team	 en	
het	blad.	

“Dat gaat helemaal goed komen.”
In memoriam Paul Volger

Het	 woord	 eigenbelang	 kende	 Paul	 niet.	
Wetende	dat	zijn	einde	ging	naderen,	wilde	
hij	 toch	 betrokken	 blijven	 en	 nog	 graag	
één	editie	opmaken.	Helaas	is	hem	dat	niet	
gegeven.	Wij	missen	hem	enorm.

Wij	 wensen	 zijn	 partner	 Ursula	 en	 de	
kinderen	 Martijn	 en	 Claire	 veel	 kracht	
en	 sterkte	 om	 dit	 grote	 verlies	 te	 kunnen	
dragen.	Dat	Paul	nu	moge	ruste	in	vrede.

derden’,	 een	 groep	 zeer	 gemotiveerde	
ouderen.	 Ze	 	 wonen	 er	 nu	 zelfstandig,	 in	
goed	 nabuurschap	 met	 elkaar.	 Bijzonder	
is	 dat	 de	 monumentale	 waarden	 van	 het	
gebouw	bewaard	zijn	gebleven.		

Durf	los	te	laten		
Roy	Geers:	“Beslissend	is	dat	je	als	gemeente	
durft	 los	 te	 laten.	Voorop	 staat	wat	 initia-
tiefnemers	zelf	willen.	Vervolgens	ga	je,	als	
er	een	gelegenheid	en	locatie	zijn,	na	hoe	je	
dat	project	mogelijk	kan	maken.	Daarvoor	
is	een	team	nodig	van	ambtenaren	‘met	lef’.		
Hun	 opdracht	 is	 om	 het	 project	 te	 facili-
teren	met	de	regelgeving	als	gereedschap.	
Daar	 is	 wel	 meer	 menskracht	 voor	 nodig	
dan	 voor	 een	 normale	 planbegeleiding.	
Essentieel	was	ook	dat	de	 initiatiefnemers	
zelf	de	ontwikkeling	van	het	project	konden	
doen,	met	hulp	van	een	goede	CPO-bege-
leider	zoals	b.v.	adviesbureau	Kilimanjaro.”		

Samenwerken	 	 levert	sociaal	kapitaal	
op		
Groot	voordeel	van	deze	manier	van	werken	
is,	dat	de	leden	van	de	woongemeenschap	
zeer	intensief	bij	de	ontwikkeling	betrokken	

zijn	en	ook	een	visie	over	beheer,	zorg	voor	
elkaar	en	hun	plek	 in	de	wijk	vormen.	Dat	
levert	 een	 hecht	 sociaal	 netwerk	 op	 dat	
bijdraagt	 aan	de	ontwikkeling	 van	de	wijk	
op	de	 langere	 termijn.	Dit	 sociale	kapitaal	
is	 een	duidelijk	 voordeel	 ten	opzichte	 van	
bijvoorbeeld	 de	 variant	 van	 een	 ontwik-
kelaar	 die	 een	 goede	 passende	 woning	
ontwikkelt	 en	 er	 pas	 later	 bewoners	 voor	
zoekt.	 Overigens	 zijn	 bij	 Geers	 ook	 dit	
soort	 projecten	 van	 harte	 welkom:	 lang	
niet	 iedereen	 kan	 de	 energie	 en	 de	 tijd	
opbrengen	om	zelf	te	ontwikkelen.

Ook	 wooncorporaties	 als	 partner	 bij	
gemeenschappelijk	wonen		
Geers	 waardeert	 het,	 dat	 Oosterburen	
zelf	 sociale	 huurwoningen	 heeft	 ontwik-
keld.	 De	 wooncorporaties	 in	 Den	 Bosch	
hebben	 uiteindelijk	 niet	 deelgenomen.	
Wellicht	omdat	 ze	 later	betrokken	werden	
of	 omdat	 een	 paar	 verspreide	 woningen	
niet	handig	 zijn	 voor	het	beheer.	Maar	de	
discussie	 hierover	 heeft	 wel	 een	 bewust-
wordingsproces	bij	de	wooncorporaties	op	
gang	 gebracht	 om	mee	 te	 denken.	 Dat	 is	
al	 	 zover	 gegaan,	 dat	 woningbouwcorpo-
ratie	Zayaz	nu	de	ontwikkelaar	is	voor	een	
collectief	van	betrokken	Bosschenaren.	Het	

Vervolg van pagina 3 zijn	de	voormalige	krakers	van	een	buurt-
huis.	 Op	 de	 plek	 van	 het	 buurthuis	 komt	
binnenkort	De	Boschgaard,	een	duurzaam		
woon-werkpand	 in	 collectief	 zelfbeheer,	
met	woningen,	werkruimten	en	een	ruimte	
voor	 de	 buurt.	 Uiteraard	 met	 facilitering	
door	de	gemeente.
Misschien	 kan	 zo’n	 samenwerking	 nog	
op	 andere	 plekken	 herhaald	 worden.	 De	
gemeente	is	graag	bereid	om	nieuwe	initi-
atieven	voor	gemeenschappelijk	wonen	 te	
ondersteunen,	 als	 het	 project	 past	 op	 de	
locatie	en	in	de	omgeving.	De	bestuursraad	
organiseert	in	het	najaar	een	dorpstafel	met	
nieuwe	en	andere	woonvormen	als	thema.			

Volgende vergadering 
De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	 Engelen-Bokhoven	 is	 op	 maandag	
29	 juni	2020	om	20.00	uur	 in	De	Engelen-
burcht.	 Insprekers	kunnen	zich	aanmelden	
tot	29	juni	12.00	uur	via	info@bestuursraad.
nl.		Voor	eerdere	vergaderstukken	zie	www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.



Wij hopen je over enkele weken weer te mogen verwelkomen,

je hoort van ons:

 

Dag lieve bezoekers, gebruikers, huurders en vrijwilligers van de Engelenburcht,
 
Inmiddels weten we dat alle maatregelen tegen uitbreiding van het Coronavirus 
voorlopig nog van kracht blijven en dus blijft de Engelenburcht gesloten.
 
We hopen dat u allemaal nog gezond bent en wensen de mensen die direct  
of indirect met de ziekte te maken hebben veel sterkte toe.

Het bestuur en beheer van de Engelenburcht is op de achtergrond hard aan het werk
om te proberen de komende periode verder te overbruggen. 
We zien er erg naar uit om jullie allemaal weer te ontmoeten als de omstandigheden 
dit weer toelaten.  We hopen dat we dan op jullie bezoek en steun kunnen rekenen zodat 
we als vanouds  een fijne ontmoetingsplaats kunnen zijn voor iedereen in Engelen, 
Bokhoven en de wijde omtrek.

Intussen wensen we jullie veel gezondheid en warmte toe en we houden jullie op de 
hoogte van de ontwikkelingen,

Bestuur en beheer van de Engelenburcht
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Koningsdag 2020: het feest gaat niet door

In	 de	 laatste	 editie	 van	 De	 Tweeterp	
schreven	we	 nog	 zo	 enthousiast	 over	 alle	
plannen	 die	 we	 hadden	 voor	 Koningsdag	
2020.	Helaas	moeten	we	ze	 in	de	koelkast	
zetten	 en	 tot	 volgend	 jaar	 bewaren.	 Ons	
Koningsdagfeest	 in	 Engelen	 kan	 door	 de	
corona-maatregelen	niet	doorgaan.

Er	zijn	nu	ook	belangrijkere	dingen	dan	het	
organiseren	van	een	feest.	Ook	wij	kennen	
inmiddels	 verhalen	 van	 dorpsgenoten	 die	
getroffen	 zijn	 door	 het	 coronavirus.	 Wij	
wensen	al	die	mensen	en	hun	naasten	veel	
sterkte,	 doorzettingsvermogen	 en	 kracht	

om	 door	 deze	 uitzonderlijke	 tijd	 heen	 te	
komen.

Voor	nu	bedanken	we	alle	sponsoren	die	al	
toegezegd	hadden	een	bijdrage	te	leveren.	
Daarnaast	onze	partners:	de	Engelenburcht,	
ReCo-AUDIO,	 Plus	 Mulder,	 de	 gemeente	
’s-Hertogenbosch,	 HVC	 attractieverhuur,	
Koninklijke	Harmonie	Oude	Post,	Giovanni	
Eekels	 Verhuur,	 Duitse	 BBQ	 Service	 en	
Snackmobiel	 Vlijmen.	 Met	 hen	 hadden	
we	mooie	afspraken	gemaakt	om	van	ons	
evenement	een	feest	te	maken.

We	 willen	 ook	 iedereen	 bedanken	 die	
met	 hun	 vakantieplanning	 rekening	 had	
gehouden	 met	 Koningsdag.	 Jullie	 zorgen	
ervoor	dat	we	ontzettend	gemotiveerd	zijn	
om	het	feest	volgend	jaar	dubbel	en	dwars	
in	te	halen!

Op	27	april	wappert	bij	ons	de	Nederlandse	
vlag.	Bij	jullie	ook?

De	Koningsdagcommissie	 (Joris	 ten	Berge,	
Wim	 de	 Bont,	 Eva	 Buijs,	Wendy	Marijnen,	
Theo	Nijholt	en	Ralf	van	de	Wiel)

Op berenjacht in De Tweeterp
Buiten	 komen	 en	 in	 je	 eigen	 buurt	 gaan	
wandelen.	Dat	 is	een	van	de	overheidsad-
viezen	om	ons	mentaal	gezond	te	houden	
tijdens	het	corona-isolement.	Een	bruikbaar	
advies,	maar	kinderen	hebben	een	aversie	
van	wandelen.	Ze	vinden	het	saai.

Om	 het	 toch	 wat	 spannend	 te	 maken,	 is	
op	verschillende	sociale	media	een	oproep	
verschenen	om	achter	het	raam	een	teddy-
beer	te	plaatsen.	De	kinderen	kunnen	dan	
tijdens	de	wandeling	zo	veel	mogelijk	beren	
spotten.

Ook	in	Engelen	en	Bokhoven	is	ruim	gehoor	
gegeven	 aan	 deze	 oproep.	 Dat	 was	 voor	
onze	 ‘hoffotograaf’	 een	 reden	om	ook	op	
jacht	te	gaan	en	de	beren	op	de	gevoelige	
plaat	vast	te	leggen.

In	deze	Tweeterp	hebben	wij	de	foto’s	van	
de	 beren	 verspreid	 geplaatst,	 zodat	 de	
kinderen	 ook	 in	 dit	 blad	 op	 zoek	 kunnen	
gaan	naar	de	beren.
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Riet Mangnus

Na	 eerst	 werkzaam	 te	 zijn	 geweest	 als	
doktersassistente	 en	 HBO-verpleegkunde	
met	 als	 specialisatie	 hartchirurgie	 besloot	
Simone	 (’s-Hertogenbosch,	 1976)	 in	 2013	
haar	 passie	 te	 volgen.	 Een	 eigen	 praktijk	
met	een	compleet	pakket:	voedingsadvies,	
bewegen	 en	 gedragsverandering.	 Simone	
vertelt,	dat	ze	zelf	heel	zwaar	is	geweest	en	
van	 het	 ene	 naar	 het	 andere	 dieet	 hopte.	
Helaas	 bleek	 dat	 allemaal	 maar	 tijdelijk.	
De	 kilo’s	 (met	 soms	 nog	 wat	 bonuskilo’s)	
kwamen	er	weer	bij.	Ze	is	zelf	30	kilo	afge-
vallen.	“Door	te	eten	wat	goed	is	voor	mijn	
lijf,	door	te	gaan	bewegen	en	door	te	doen	
waar	ik	energie	van	krijg.	Door	echt	te	gaan	
leven!”,	zegt	ze	enthousiast.

Warmtecabine
In	haar	praktijk	wordt	veel	gebruik	gemaakt	
van	 bewegen/sporten	 in	 een	 warmteca-
bine.	 Hierdoor	 wordt	 vet	 sneller	 verbrand	
en	 ervaar	 je	 in	 centimeters	 snel	 resultaat.	
Simone	 levert	 speciaal	 op	 het	 individu	
aangepaste	 programma’s.	 Denk	 bijvoor-
beeld	aan	buik,	billen,	 taille	 en	benen.	 “In	
een	gemoedelijke	sfeer	wordt	 je	persoon-
lijk,	één	op	één,	begeleid.	Dus	geen	grote	
sportschool	 waar	 je	 je	 bekeken	 voelt.”	
Simone	 werkt	 niet	 met	 maaltijdvervan-
gers,	maar	 leert	mensen	 keuzes	maken	 in	
voeding.	 Deze	 zijn	 afgestemd	 op	 ieders	
persoonlijke	 levensfase	 	 en	om	 toekomst-
gericht	te	blijven	gebruiken.	

Mental	coach
Naast	gewichtsconsulent	is	Simone	Mental	
coach	 en	 heeft	 ze	 zich	 gespecialiseerd	 in	
emotie-eten.	 “Het	 ervaren	 van	 gevoelens	
van	falen,	eenzaamheid,	onrust	en	onvrede	
komt	vaker	voor	dan	we	denken.	Er	heerst	
toch	een	taboe	op	dat	we	wel	willen	afvallen,	
maar	 in	de	avond	als	we	moe	op	de	bank	
hangen	 toch	 aan	 die	 koekjes,	 chocolade	
en	chips	beginnen.	En	al	die	gedachten	en	
gevoelens	die	dan	weer	opkomen.”

ACT	
Als	laatste	noemt	ze	graag	nog	ACT	(Accep-
tance	en	Commitment	training).	“Kijk”,	lacht	
ze,	“we	wéten	vaak	wel	wat	gezond	eten	is,	
maar	 toch	doen	we	het	niet!	We	 leven	op	

“Ga voor lange-termijn-geluk, niet voor een dieet” 
Simone van der Putten, Emo-Run

de	 automatische	 piloot	 en	 dat	 voelt	 ook	
nog	 eens	 erg	 comfortabel.	 Dat	 geldt	 ook	
voor	 eten;	 we	 zijn	 gewoontedieren.	 Met	
ACT	 leer	 je	 stil	 te	 staan	en	 te	gaan	kiezen	
op	 basis	 van	 wat	 jij	 persoonlijk	 belangrijk	
vindt.	 Waarom	 wil	 je	 afvallen	 of	 anders	
omgaan	met	eten?	Je	leert	ook	accepteren	
wat	je	niet	kunt	veranderen,	problemen	en	
moeilijkheden	te	erkennen	voor	wat	ze	zijn	
zonder	er	steeds	tegen	te	vechten.	Je	leert	
beter	 omgaan	 met	 de	 ongemakken	 die	
dit	 proces	 kunnen	 belemmeren.”	 Ze	 biedt	
zowel	 individuele	begeleiding	 als	 begelei-
ding	 in	 groepsverband,	waar	 (h)erkenning	
altijd	als	 zeer	prettig	ervaren	wordt,	aldus	
Simone.

Toegankelijk
Van	klanten	hoort	 ze	vaak	 terug,	dat	men	
graag	bij	haar	sport,	omdat	ze	open,	vrien-
delijk	en	toegankelijk	is.	Ze	oordeelt	niet	en	
kan	vanuit	eigen	ervaring	ondersteunende,	
motiverende	 tips	 geven.	 Mensen	 kunnen	
kleinschalig	 sporten	 zonder	 bekeken	 te	
worden.	 Het	 werken	 op	 afspraak	 maakt,	

dat	mensen	ook	écht	komen.	Dat	levert	op	
meerdere	vlakken	een	bevredigend	gevoel	
op.	 Verder	 biedt	 ze	 ook	 running-therapie,	
Ozontherapie	(huidverbetering	)	en	sporten	
aan	een	wand	met	o.	a.	suspension	training	
TRX	(Total	body	Resistance	eXercice)	

Gratis	proefles
“In	 verband	 met	 het	 Coronavirus	 is	 het	
momenteel	niet	mogelijk	om	groepslessen	
te	volgen.	Maar	bel	gerust	even	voor	infor-
matie	en	ben	je	geïnteresseerd,	dan	pakken	
we	de	agenda	erbij.	Je	bent	dan	van	harte	
welkom	 voor	 een	 oriënterend	 gesprek	
met	 een	 lekker	 kopje	 koffie	 of	 thee	 erbij.	
Mocht	 je	 overtuigd	 zijn,	 dan	 bied	 ik	 een	
gratis	 proefles	 aan.”	 besluit	 ze.	 Simone	 is	
getrouwd	 met	 Erik	 en	 samen	 hebben	 ze	
zoon	Thijs	van	14.	Ze	sport	graag,	is	gek	op	
de	sauna,	leest	graag	een	boek,	houdt	van	
lekker	 lunchen	en	wandelt	regelmatig	met	
haar	hond.	

Voor	 meer	 informatie:	 06-16190471	 of	 kijk	
op	www.emo-run.nl



GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

J. v.d.Ven
Schijndel
tel: 073- 5515582
tel: 06- 54237453

H. Lensen
‘s-Hertogenbosch
tel: 073- 6314139
tel: 06- 51287494

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com



De TweeTerp • april 2020 • pagina 11

Het	 is	 belangrijk	 om	 u	 op	 een	 of	 andere	
manier	 wat	 ondersteuning	 te	 bieden	 in	
deze	 onzekere	 tijden.	 Bijvoorbeeld	 als	 u	
boodschappen	nodig	hebt	en	niet	de	deur	
uit	 kunt.	 Of	 als	 u	 behoefte	 hebt	 aan	 een	
praatje.	Samen	met	de	kerken	is	de	senio-
renvereniging	bezig	om	na	te	gaan	hoe	ze	
dat	kunnen	regelen.	We	houden	u	daarvan	
op	 de	 hoogte.	 Mocht	 u	 nu	 al	 een	 vraag	
hebben	 of	 ook	 een	 aanbod	 willen	 doen	
om	 anderen	 te	 ondersteunen,	 dan	 kunt	 u	
daarvoor	nu	al	terecht	bij:	Hans	van	Dartel,	
voorzitter	 seniorenvereniging:	 hansvand-
artel@ziggo.nl,	telefoon	Hans:	06-15124866,	
dominee	Marloes	Meijer:	 hulpinEngelen@
gmail.com,	telefoon	Marloes:	06-36501973,	
Antoinette	 Jacobs,	 bezoekgroep	 van	 de	
kerken:	 amc.jacobs@ziggo.nl,	 telefoon	
Antoinette:	 073-6311470,	 Yolie	 Mulkens,	
lid	 bestuursraad:	 yoliemulkens@hetnet.nl,		
telefoon	Yolie:	06-53965482

Hulpcirkel

Door	het	coronavirus	kan	ook	de	jaarlijkse	
herdenking	op	4	mei	niet	worden	gehouden	
zoals	we	dat	gewend	zijn	met	een	samen-
komst	 in	 de	 Protestantse	 kerk,	 gevolgd	
door	een	stille	tocht	en	een	herdenking	bij	
het	monument.

Als	 blijk	 van	 waardering	 en	 respect	 voor	
de	 omgekomen	 dorpsgenoten	 en	 de	
gestorven	 strijders	 voor	 onze	 vrijheid	
zal	 het	 organisatiecomité	 op	 4	 mei	 in	 de	
ochtend	 een	 bloemstuk	 plaatsen	 bij	 het	
monument	 aan	 de	 Achterstraat.	 Daarna	
heeft	 iedereen	die	dat	wenst	 tot	21.00	uur	
individueel	de	gelegenheid	op	eigen	wijze	
bloemen	te	leggen	bij	het	monument	met	
in	 achtneming	 van	 de	 voorschriften	 van	
het	RIVM.	We	proberen	hiervan	het	een	en	
ander	vast	te	leggen	op	beeldmateriaal	om	
dit	via	de	website	aan	u	te	kunnen	tonen.

Herdenking 4 mei

Nu	door	de	coronacrisis	de	uitdeelpost	van	
de	 apotheken	 in	 De	 Lage	 Leun	 gesloten	
is,	 worden	 de	 medicijnen	 in	 Engelen	 op	
verzoek	 thuisgebracht.	 Echter	 dit	 gebeurt	
niet	in	De	Haverleij	voor	de	medicijnen	via	
apotheek	 Kooikersweg.	 De	 reden	 is	 dat	
deze	 apotheek	werkt	met	 fietskoeriers	 en	
voor	hen	valt	De	Haverleij	buiten	het	bezor-
gingsgebied.	Voor	speciale	gevallen	maakt	
de	apotheek	een	uitzondering.	Uitdeelpost	
De	Lage	Leun	zal	op	korte	termijn	overgaan	
op	een	afhaalkluis,	maar	er	zijn	momenteel	
nog	 enkele	 belemmeringen	 om	 deze	 in	
dienst	te	geven.

Apotheek bezorgt niet in Haverleij
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau
 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

“In mijn werk ga ik aan de slag
met mensen die ik echt kan helpen
op een manier die bij mij en bij
mijn cliënten past. Vanuit mijn eigen
enthousiasme voor het vak, vanuit
een betrokkenheid met én oprechte
interesse in mensen.
Waarom? Omdat iedereen recht heeft
op een fijn leven.”

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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Alisa Lalicic

Het	was	de	vorige	zomer	dat	ik	in	Engelen	
ben	 neergestreken.	 Een	 dorpje	 waar	 ik	 al	
een	poos	kwam	en	dat	plots	het	antwoord	
werd	op	de	vraag	waar	ik	nu	woon.	De	weg	
naar	 de	 stad	 op	 de	 fiets	 vind	 ik	 zonder	
moeite.	Maar	de	weg	naar	huis	tijdens	het	
hardlopen	vind	ik	vaak	met	moeite.	Engelen	
is	meer	dan	een	afslag.	Het	is	de	plek	waar	
ik	thuiskom.

Oorspronkelijk	 kom	 ik	 uit	 Zuid-Limburg.	
Daar	groeide	 ik	op	 in	 een	gehucht	 vlakbij	
Gulpen	 (van	 het	 bier	 inderdaad)	 waar	
meer	koeien	dan	mensen	wonen.	Je	kende	
iedereen;	 de	 sociale	 controle	 was	 groot.	
In	de	zomer	was	het	een	 trekpleister	voor	
mountainbikers,	 wandelaars	 en	 Nederlan-
ders	 die	 vonden,	 dat	 Limburg	 net	 buiten-
land	is.	

In	 mijn	 studentenjaren	 wilde	 ik	 leven	 in	
de	 brouwerij.	 Ik	 vertrok	 naar	 Heerlen	 en	
daarna	naar	Tilburg.	Een	bruisende	studen-
tenstad;	 de	 angst	 van	 iedere	 moeder	 uit	
een	boerendorp.	Vrijheid	kreeg	een	andere	
betekenis:	ik	vond	het	heerlijk.	Het	was	niet	
genoeg,	want	ik	wilde	meer.	Na	mijn	studie	

Afslag Engelen
vertrok	 ik	naar	Australië	om	 te	werken	op	
boerderijen	 en	 bewonderde	 ik	 het	 land	
tijdens	ontelbare	road	trips.	 Ik	reisde	rond	
in	 Zuidoost-Azië,	 Nieuw-Zeeland.	 Het	
kon	 niet	 op!	Uiteindelijk	was	 het	 geld	 dat	
wel.	Na	twee	jaar	keerde	ik	terug	naar	het	
gehucht.	Trekpleister?

Ik	 bouwde	mijn	 leven	 langzaam	 weer	 op.	
Ik	vond	een	baan	in	Brabant.	Dat	was	voor	
mij	de	bevestiging,	dat	ik	weer	terug	moest	
naar	 deze	 provincie.	 Tilburg	 was	 bekend	
en	 daar	 kon	 ik	 dus	 makkelijk	 acclimati-
seren.	 Uiteindelijk	 brachten	 de	 liefde	 en	
een	 baan	 op	 het	 Koning	Willem	 I	 College	
mij	naar	Engelen.	Eindelijk	heb	ik	weer	een	
plek	waar	ik	mij	goed	voel.	Dat	komt	door	
de	rust,	de	natuur	en	de	omgeving	waarin	
ik	ongestoord	kan	bewegen.	Engelen	is	een	
upgrade	van	het	gehucht	uit	mijn	jeugd.	

Ik	ben	aardig	ingeburgerd,	al	zeg	ik	het	zelf.	
Zo	eet	ik	wekelijks	een	worstenbroodje,	vier	
ik	 Oeteldonkse	 carnaval	 in	 rood-wit-geel,	
zit	 ik	 niet	 naast	 maar	 ‘langs’	 iemand,	 zeg	
ik	tot	ziens	met	‘houdoe’,	wandel/hardloop	
ik	dagelijks	door	de	fascinerende	Haverleij	
en	ga	 ik	vanaf	nu	schrijven	voor	De	Twee-
terp.	Het	voelt	onwennig	om	een	praatje	te	

maken	 met	 iemand	 op	 anderhalve	 meter	
afstand.	 Dat	 ligt	 niet	 aan	 mijn	 Limburgse	
schuwheid,	 dat	 zijn	 de	 richtlijnen	 van	 het	
RIVM.	Engelen	is	meer	dan	een	afslag,	het	
is	de	plek	waar	ik	thuis	ben	gekomen.

Door de Coronacrisis gaat Dé Avondvierdaagse Engelen
 

die gepland staat van 9 juni tot en met 12 juni NIET door.

Gelet op alle ontwikkelingen is het naar de mening van het bestuur 
niet verantwoord om dat evenement nog op de kalender te houden.  

Wij hopen zo snel mogelijk de nieuwe data voor 2021 te communiceren.

 
Veel gezondheid toegewenst, hou afstand maar blijf verbonden met elkaar!

 Bestuur Avondvierdaagse Engelen
 



Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach

Titaniumlaan 82  ‘s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein Treurenburg
Lieke Mommersteeg Tel. 06-16 04 55 20 

Volg ons op  
voor info over

Boozt workshops
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Corona-
maatregelen 
in ons dorp



 
 

We willen kinderen laten wortelen d.m.v. kennis, vaardigheden en persoonlijkheids- 
ontwikkeling. Daarmee geven we ze vleugels die ze uit kunnen slaan in de wereld. 
Dat geven we vorm binnen een pedagogische school. De nadruk ligt dan op opvoeden, 
de samenhang en totale ontwikkeling van het kind op de gebieden van kennis, 
vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Zodat ieder (h)erkend wordt, 
we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht 
van het kind en de groep. De school werkt met drie verschillende stamgroepen.  
De vier pijlers van het Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering.

 Door met elkaar te praten leren kinderen hun gedachten te verwoorden,  
 hun mening te vormen en kritisch naar de mening van een ander te luisteren. 

  We onderscheiden het leerspel, het creatieve spel, 
  het bewegingsspel en het vrije spel. 

 Het gaat om het aanleren, oefenen en gebruiken van vaardigheden 
 zoals lezen, taal, rekenen en oriëntatie op de wereld.

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Of wilt u meer 
weten over jenaplanonderwijs? Kom gerust langs op een 
van onze prachtige locaties. We nodigen u graag uit voor 
een persoonlijk kennismakingsgesprek of een rondleiding. 

U kunt contact met ons opnemen voor een afspraak met 
een van onze locatieleiders: 
info@antoniusabt.nl of 073-85 11 200. 
Raadpleeg ook de website voor meer informatie over onze 
school en de opvangmogelijkheden: www.antoniusabt.nl.

Tot ziens op Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum! 
Directeur-bestuurder Helma van Hoof / 
h.vanhoof@antoniusabt.nl
073 - 85 11 200 / www.antoniusabt.nl

Crew	Against	Corona	Den	Bosch	biedt	coronahulp.	Een	van	onze	
acties	 is	 hartverwarmende	 post.	 We	 spreken	 initiatiefneemster	
Emma	 Peters:	 “Stuur	 ons	 een	 kaartje	 of	 een	 tekening	 met	 een	
goede	wens	of	 opbeurende	 tekst.	Wij	 hebben	een	 adressenbe-
stand	van	personen	die	deze	hartverwarmende	post,	als	steuntje	
in	de	 rug,	goed	kunnen	gebruiken.	Wij	 zorgen	dan	dat	 je	 kaart	
of	 tekening	bij	 één	 van	deze	 personen	 terecht	 komt.”	Helaas	 is	
er	geen	 inleveradres	 in	Engelen.	De	Antonius	Abt-school	onder-
steunt	deze	actie	van	harte.	Doe	jij	ook	mee?	

Hartverwarmende post
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Riet Mangnus

Hoewel	 een	 collega-redacteur	 in	 deze	
editie	 telefonisch	 interviewen	 vergelijkt	
met	“gebakken	eieren	eten	met	bokshand-
schoenen	aan”,	 zit	er	 voor	mij	niks	anders	
op:	 ik	 interview	eigenaresse	Charlotte	 van	
Rooij	 van	 Eigenwijze	 kinderopvang	 en	
ontwikkeling	telefonisch.	Benieuwd	hoe	de	
samenwerking	verloopt	 tussen	de	 scholen	
en	 de	 kinderopvang	 nu	 er	 van	 bovenaf	
beperkingen	opgelegd	zijn	 i.v.m.	de	Coro-
na-crisis.	Ze	heeft	een	drukke	week	achter	
de	 rug,	 vertelt	 ze,	 waarin	 er	 van	 alles	 op	
haar	 af	 kwam	 in	 verband	met	het	 regelen	
van	noodopvang.	“Nu	de	scholen	gesloten	
zijn	en	Eigenwijze	alleen	kinderen	opvangt	
van	 ouders	 met	 cruciale	 beroepen,	 is	 het	
belangrijk,	dat	we	hierin	samen	optrekken	
zodat	de	kinderen	toch	schoolwerk	kunnen	
blijven	doen	op	de	BSO	en	ouders	kunnen	
blijven	werken”,	aldus	Charlotte.	

Normale	situatie
Voor	ze	de	huidige	noodsituatie	beschrijft,	
krijg	ik	eerst	een	inkijkje	in	de	situatie	van	
vóór	 Corona.	 “Normaal	 vangen	 we	 met	
name	op	de	maan-	dins-	en	donderdagen	
180	kinderen	op.	Er	zijn	dan	18	medewerkers	
volop	 aan	 het	werk	 in	 de	 BSO	om	 er	 een	
mooie	 middag	 van	 te	 maken.	We	 werken	
o.a.	met	kunstenares	Lieke	Tripaldelli	en	met	
enthousiaste	 sportspecialisten.”	 Normaal	
gesproken	werkt	 de	 BSO	 op	 drie	 locaties:	
de	 Matrix	 ( jongste	 groepen),	 Sportpark	
Engelen	(oudste	groepen	Matrix	en	school-
gaande	kinderen	Antonius	Abt	Park)	en	Slot	
Haverleij	(Antonius	Abt).	

Korte	lijntjes
Tot	zondag	15	maart	jl.	de	minster	aankon-
digde,	dat	de	opvang	ging	sluiten	en	samen	
met	 het	 onderwijs	 opvang	 moest	 gaan	
regelen	 voor	 ouders	met	 vitale	 beroepen.	
Charlotte:	 “Om	 18:00	 uur	 stuurde	 ik	 een	
oproep	 aan	 alle	 betrokkenen:	 wat	 gaan	
we	 doen	 en	 hoe?	 Na	 contact	met	 onder-
wijspartners	 Matrix	 en	 Jenaplan	 hebben	
we	 een	 brief	 aan	 deze	 specifieke	 ouders	
de	deur	uit	gedaan	met	de	vraag	wie	 van	
plan	was	hun	kinderen	naar	de	opvang	 te	
laten	komen.	Met	de	directrices	van	beide	
scholen	werd	geregeld	dat	de	opvang	van	
de	kinderen	gecentraliseerd	zou	worden	op	
de	locatie	Slot	Haverleij.”
De	eigen	medewerkers	werden	goed	geïn-
formeerd	 en	 daarna	 was	 het	 afwachten	

“Ik ben tevreden, ondanks de paniekerige tijden”
Prima samenwerking tussen scholen en kinderopvang in coronatijd

hoeveel	 kinderen	 er	 aangemeld	 zouden	
worden.	Het	werden	 er	 in	 eerste	 instantie	
12	 (het	 begint	 inmiddels	 op	 te	 lopen:	 op	
24	maart	 stond	 de	 teller	 op	 18	 kinderen.)	
Charlotte:	 “Ik	 ben	 tevreden,	 ondanks	 de	
paniekerige	tijden.	Zondagavond	was	alles	
al	geregeld,	de	 lijntjes	 in	ons	dorp	 zijn	 zó	
kort!”

Eigen	afweging
Leuk	vindt	ze	het	om	te	vertellen	hoe	beide	
scholen	hun	eigen	vorm	hebben	gevonden	
in	deze	situatie.	Zo	zijn	de	kinderen	van	de	
Matrix	de	hele	dag	op	de	BSO.	Tussen	9:00	
en	 12:00	 komen	 leerkrachten	 de	 kinderen	
ondersteunen	 bij	 hun	 les.	 Jenaplanschool	
Antonius	Abt	doet	het	weer	net	iets	anders,	
tot	 14:00	 zijn	 de	 leerlingen	welkom	 in	 het	
eigen	 gebouw.	 De	 kinderen	 kunnen	 dus	
kiezen:	 óf	 de	 hele	 dag	 op	 de	 BSO,	 óf	 tot	
14:00	 eerst	 naar	 hun	 eigen	 school.	 Mooi	
dat	 ieder	zijn	afweging	kan	maken,	meent	
Charlotte.

Blij
Ze	 boft	 met	 haar	 collega’s.	 “Geweldig,	
iedereen	 wil	 echt	 graag	 werken	 en	 een	
steentje	bijdragen.	We	doen	ons	best	een	zo	
goed	mogelijk	 programma	aan	 te	 bieden.	
Zo	 is	 er	 onlangs	 een	 leuke	 nieuwsbrief	
gemaakt	met	daarin	tips	over	wat	kinderen	
thuis	kunnen	doen.	Van	paniek	bij	ouders	of	
kinderen	heeft	 ze	niet	veel	gemerkt.	 “Met	
de	 kinderen	 praten	we	 er	 op	 een	 natuur-
lijke	manier	 over”,	 zegt	 ze,	 “die	gaan	 vaak	
ook	snel	weer	over	tot	de	orde	van	de	dag.”	
Eigenwijze	 viert	 binnenkort	 haar	 25-jarig	
bestaan.	Charlotte:	“We	bewegen	mee	met	
de	 tijden.	 Niemand	 weet	 wat	 ons	 nog	 te	
wachten	 staat	 in	 deze	 moeilijke	 periode,	
maar	met	onze	inzet	en	flexibiliteit	komt	dat	
allemaal	wel	goed.”



Rosé.	Daar	wil	ik	het	dit	keer	over	hebben.	
Er	bestaan	nogal	wat	 fabeltjes	over	deze	
wijn.	 Rosé	 zou	 zoet	 zijn,	 of	 een	mix	 van	
rode	 en	 witte	 wijn.	 En	 rosé	 zou	 alleen	
lekker	 zijn	 als	 het	mooi	 weer	 is	 …	 Niets	
is	minder	waar.	Rosé	wordt	gemaakt	van	
blauwe	 druiven.	Wist	 je	 dat	 het	 sap	 van	
de	meeste	druiven	kleurloos	 is?	De	kleur	
van	 de	 wijn	 wordt	 dan	 uit	 de	 schilletjes	
gehaald.	Dit	kan	op	een	aantal	manieren	
en	 ik	 noem	er	 twee.	Wanneer	 je	 blauwe	
druiven	langzaam	perst	dan	zie	je	dat	het	
sap,	doordat	het	in	contact	komt	met	de	
schilletjes,	langzaam	van	kleur	verandert.	
Van	wit	naar	 roze.	De	wijnboer	blijft	dan	
net	 zo	 lang	 persen	 totdat	 hij	 de	 juiste	
kleur	heeft	bereikt.	Je	kunt	de	druiven	ook	
‘kneuzen’.	 Hierdoor	 scheuren	 de	 schille-
tjes	en	komt	het	sap	ermee	in	contact	en	
wordt	het	na	een	tijdje	vanzelf	roze.	En	als	
je	het	langer	doet	rood	–	daar	moet	je	dus	
goed	 opletten!	 Er	wordt	 dus	 zeker	 geen	
witte	met	rode	wijn	gemengd	…
Nadat	het	sap	de	juiste	kleur	heeft,	begint	
het	 normale	 wijnmaakproces	 en	 wordt	
suiker	door	gistcellen	omgezet	in	alcohol.	
Dit	 gaat	 normaal	 gesproken	 net	 zo	 lang	
door	totdat	alle	suiker	is	‘opgegeten’	door	
de	 gistcellen.	 Geen	 suiker	 meer,	 dus	 de	
wijn	is	‘droog’.
De	 meeste	 rosé	 wordt	 in	 Nederland	
gedronken	 tussen	 april	 en	 september.	
En	 het	 smaakt	 heerlijk,	 zo’n	 frisgekoeld	
glas	in	het	zonnetje,	op	het	terras	of	in	de	
tuin.	 En	dan	 tegenwoordig	het	 liefst	een	
‘Provençaals’	type	–	dus	zo	licht	mogelijk	
van	kleur.	 Er	 zijn	echter	ook	 rosésoorten	
die	wat	steviger	en	voller	van	smaak	zijn.	
Bijvoorbeeld	 uit	 Bandol	 of	 Tavel.	 Deze	
soorten	 hebben	 dusdanig	 veel	 smaak	
dat	 ze,	 ook	 aan	 tafel,	 het	 hele	 jaar	 door	
gedronken	 kunnen	worden.	 En	 dan	 is	 er	
nog	 die	 enkele	wijnboer	 die	 z’n	 rosé	 op	
eikenhouten	 vaten	 laat	 rijpen.	 Dit	 geeft	
enorm	veel	smaak	aan	de	wijn	en	maakt	
de	rosé	ook	zeer	geschikt	om	bij	een	mooi	
gerecht	aan	tafel	te	schenken.
De	komende	tijd	is	het	echter	tijd	voor	die	
fris-fruitige	 types.	 Wil	 je	 verder	 advies?	
Laat	het	me	weten	–	wij	werken	door	en	
bezorgen	aan	huis!

Adresgegevens
De	Beverspijken	20	L,	
Engelen	–	’s-Hertogenbosch
Op	afspraak	geopend,	bel:	073-5530901	
of	mail	naar	wouter@bensdorp-wijnen.nl
Website:	www.bensdorp-wijnen.nl

Blank Autoschade V.O.F.,  De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA 
‘s-Hertogenbosch,  T: 073 631 2020,  M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl

BOEM IS BLANK!
Door onze uitstekende schade-
afhandeling en contacten met de 
verzekeringsmaatschappijen bent u 
binnen de kortste keren weer mobiel.

We handelen het gehele schade-
traject voor u af.   Als erkend Focwa 
schadeherstelbedrijf geven wij 4 jaar 
garantie op de schadereparatie.

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost
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PAROCHIE ST. LAMBERTUS

NIEUWE KIJK OP KERK ZIJN
Aan	de	hand	van	zes	levensvragen	wil	Parochie	St.	Lambertus,	met	zorg	en	aandacht	
voor	elkaar,	de	verbinding	tussen	geloof	en	maatschappij	voor	iedereen	zichtbaar	maken.	

ST. LAMBERTUSPAROCHIE
Graaf	van	Solmsweg	75
5221	BM	Engelen
Tel.	073	631	12	16
www.parochie-engelen.nl
IBAN	NL04RABO	0121	9076	43
secretariaat@parochie-engelen.nl	
Het	secretariaat	is	bereikbaar	op:
maandag	van	9.00	tot	12.00	uur.

Vieringen
	
Door	 het	 bisdom	 waren	 eerder	 alle	
vieringen	tot	en	met	tweede	paasdag	afge-
zegd.	Nu	is	dit	verlengd	tot	1	 juni	 (tweede	
pinksterdag).	We	vragen	u	om	voor	actuele	
informatie	op	de	website	te	kijken:	www,pa-
rochie-engelen.nl.
De	 opgegeven	 misintenties	 worden,	 in	
overleg,	op	een	latere	datum	ingehaald.	De	
bloemetjes	van	de	week	gaan	gewoon	door	
om	zoveel	mogelijk	contact	te	houden.	
Mocht	 u	 vragen	 hebben,	 steun	 nodig	
hebben	 of	 om	 andere	 reden	 contact	 op	
willen	 nemen,	 stuur	 dan	 een	 e-mail	 naar	
secretariaat@parochie-engelen.nl.

Berichten uit de parochie
	
Dopen
De	doopvieringen	kunnen	gepland	worden	
op	 zondagmiddag,	 u	 kunt	 een	 afspraak	
maken	met	Monique	Janssen	(6219416),	de	
contactpersoon	voor	de	werkgroep.

Sam’s	kledingactie
De	 kledingactie	 op	 zaterdag	 25	 april	 gaat	
niet	door.	Wilt	u	de	kleding	blijven	bewaren?	
We	gaan	dit	jaar	meedoen	met	de	najaars-
actie	 in	 september/oktober.	Wij	 houden	 u	
op	de	hoogte.

Te	voet	naar	Maria
Ook	deze	activiteit	op	zondag	3	mei	komt	
te	 vervallen.	 Wij	 nodigen	 u	 uit	 op	 eigen	
initiatief	 te	voet	naar	Maria	 in	de	St.Jan	te	
gaan	en	van	uw	bezoek	een	foto	te	maken.	
Stuur	 deze	 per	 e-mail	 naar	 ons	 op	 en	wij	
plaatsen	de	foto	op	de	website.

Abt Denis Hendrickx

Op	woensdag	 26	 februari	 is	 de	 vastentijd	
begonnen,	 de	 tijd	 van	 voorbereiding	 op	
Pasen;	 een	 tijd	 van	 bezinning	 en	 verdie-
ping.	Het	 is	de	 tijd	waarin	wij	bewust	een	
stapje	 terugdoen	 om	 stil	 te	 worden	 en	
na	 te	 denken.	 Een	 tijd	 om	 onszelf	 iets	 te	
onthouden	om	te	voelen	wat	velen	in	onze	
wereld	allemaal	moeten	missen.	We	wisten	
toen	met	elkaar,	dat	 er	 -	nog	ver	 van	ons	
verwijderd	 -	 een	 coronavirus	welig	 tierde,	
maar	nagenoeg	niemand	vermoedde	toen,	
dat	enkele	weken	later	dit	onheil	ons	leven	
helemaal	in	de	greep	zou	hebben.

Het	 virus	 heeft	 een	 grote	 impact	 op	 het	
maatschappelijk	 leven.	 Mensen	 raken	
ermee	besmet,	worden	ziek	en	 sommigen	
sterven	 er	 zelfs	 aan.	 Veel	 van	de	plaatsen	
waar	 ons	dagelijks	 leven	 zich	 afspeelt	 zijn	
gesloten.	Ook	onze	kerken,	waar	elke	week	
geloof,	hoop	en	liefde	geoefend	en	beleefd	
worden,	 moeten	 hun	 deuren	 sluiten.	 Wat	
doet	 het	 pijn,	 dat	 we	 op	 zondag	 geen	
viering	kunnen	houden	en	dit	met	het	voor-
uitzicht,	dat	het	ook	geldt	voor	de	bijzon-
dere	vieringen	van	Goede	Week	en	eerste	
en	tweede	paasdag.
De	prefatie	van	deze	vastentijd	zegt	het	zo	
mooi	over	deze	veertigdagentijd:	 ‘Tijd	van	
meer	toeleg	op	het	bidden	en	van	grotere	
aandacht	voor	de	liefde	tot	de	naaste’.	We	
kunnen	nu	op	zondagen	-	en	op	bijzondere	
dagen	 in	de	week	die	we	goed	noemen	 -	
niet	 meer	 samen	 komen	 om	 te	 bidden.	
Maar	we	kunnen	het	wel	alleen	doen,	in	ons	
eigen	dagelijks	 leefverband.	Tijd	van	stilte	
en	bezinning,	met	een	aandachtig	oor	voor	
het	woord	van	de	Schrift	die	de	liturgie	voor	
deze	tijd	voorziet.	We	zullen	in	deze	dagen	
meer	teruggetrokken	leven.	Soms	wel	echt	
in	 quarantaine	 of	 in	 heel	 beperkte	 kring.	
We	zullen	de	vieringen	en	vooral	de	eucha-
ristie	erg	missen.	Ook	in	die	zin	moeten	we	
nu	 vasten.	 Maar	 laten	 we	 ons	 niet	 alleen	
voelen.	 We	 blijven	 wel	 met	 elkaar	 diep	
verbonden:	verbonden	in	gebed	en	in	een	
wereldwijde	solidariteit.
De	vastentijd	wordt	ook	wel	genoemd	een	
tijd	 van	 beproeving.	 Te	 midden	 van	 alle	
angst	 en	 zorgen	 rondom	het	 coronavirus,	
beginnen	hier	en	daar	ook	andere	geluiden	
te	 klinken.	 Biedt	 deze	 crisis	 onze	 samen-

En toch wordt het Pasen

leving	 niet	 ook	 onverwachte	 kansen?	 Zou	
de	 pandemie	 niet	 het	 startpunt	 kunnen	
zijn	 van	een	eenvoudige	 levensstijl	 of	 een	
nieuwe	economie?	En	zouden	we	als	gelo-
vigen	 met	 onze	 kerken	 daarin	 niet	 het	
voortouw	kunnen	nemen?	Oude	vaak	diep	
christelijke	 waarden	 kunnen	 nieuwe	 bete-
kenis	krijgen:	rust	en	aandacht	voor	elkaar,	
zorg	 voor	 de	 schepping,	 een	 duurzame	
levensstijl,	 een	economie	van	het	genoeg,	
ruimte	voor	persoonlijke	reflectie	en	gebed.

En	als	Pasen	dan	met	rasse	schreden	nadert	
dan	gaat	het	er	toch	vooral	om,	dat	we	bij	
en	met	elkaar	in	herinnering	roepen,	dat	de	
paasboodschap	over	leven	gaat,	over	nieuw	
en	groter	leven.	Klamp	je	niet	vast	aan	‘hier‘	
zegt	Pasen.	Want	er	is	meer,	veel	meer.	De	
engel	zegt	niet	tot	de	vrouwen	”Hij	 is	niet	
hier,	hij	is	elders”.	Het	gaat	niet	om	‘hier‘	of	
‘elders‘,	maar	om	‘hier’	of	‘anders‘.	
Pasen	is	het	feest	van	het	 leven.	De	verrij-
zenis	 gebeurt	 hier	 en	 nu,	 overal	 waar	 het	
leven	 nieuwe	 en	 betere	 kansen	 krijgt.	 De	
verrijzenis	 begint	 waar	mensen	 het	 hoofd	
niet	 laten	 hangen,	 maar	 moedig	 hun	
weg	 gaan	 en	 hun	 kruis	 dragen.	 De	 verrij-
zenis	 begint	 waar	 mensen,	 die	 elkaars	
vijanden	waren	en	jarenlang	niet	met	elkaar	
spraken,	elkaar	de	hand	weer	reiken.	Verrij-
zenis	 begint	 waar	 mensen	 uit	 hun	 kleine	
cirkel	 treden	 om	 anderen	 te	 steunen,	 te	
troosten	of	te	helpen.	De	verrijzenis	begint	
waar	 mensen	 nieuw	 leven	 behoeden,	
beschermen	 of	 verdedigen.	 Verrijzenis	
begint	 waar	 mensen	 het	 opnemen	 voor	
meer	menselijkheid	en	rechtvaardigheid.

Pasen	 als	 feest	 van	 het	 leven	 moeten	 we	
dit	 jaar	 vieren	 door	 afstand	 te	 houden	
van	elkaar	Afstand	houden	 in	deze	dagen	
betekent	juist,	dat	we	werkelijk	zorgen	voor	
elkaar	en	zo	de	overdracht	van	het	levens-
bedreigende	virus	willen	stoppen.	Zalig	en	
gezegend	Pasen	en	laten	we	elkaar	goed	in	
de	gaten	houden	opdat	het	aan	het	nood-
zakelijke	niet	ontbreekt.				



De	Kerkhof	3,	5221	AJ	Engelen	
www.kerk-engelen.nl

PREDIKANT
ds.	 Marloes	 Meijer	 -	 predikant@kerk-en-
gelen.nl
Telefonisch	spreekuur:	06	365	019	73
ma	9.00	tot	10.00	uur	/	wo	18.30	tot	19.30	uur
De	 uren	 daaromheen	 is	 zij	 wisselend	
bereikbaar.
Scriba:	Jenno	Schulp
Email:	scriba@kerk-engelen.nl

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Klokken en lichtjes van hoop
Het	Coronavirus	heeft	een	grote	 impact	
op	het	maatschappelijk	leven.	De	meeste	
kerken	 zijn	 gesloten,	 maar	 kerken	 zijn	
ook	plaatsen	van	hoop	en	eendracht.	Om	
deze	hoop	uit	te	dragen	hebben	de	beide	
kerken	 in	 Engelen	 op	 drie	 woensdagen	
van	19.00	tot	19.15	uur	de	kerkklok	geluid.	
Ze	 blijven	 dit	 voorlopig	 voortzetten.	 Ze	
doen	 dit	 als	 teken	 van	 hoop	 en	 troost	
voor	 alle	mensen	 die	 ziek	 zijn	 of	 alleen	
thuis	zitten	en	als	teken	van	respect	voor	
alle	 hulpverleners	 die	 zich	 dag	 aan	 dag	
inzetten	voor	de	gezondheid	van	mede-
mensen.	 Wie	 thuis	 de	 klokken	 hoort	
luiden,	wordt	opgeroepen	een	kaars	voor	
het	raam	te	zetten	als	teken	van	verbon-
denheid	en	solidariteit	met	elkaar.

Peter Polling

In	de	vorige	Tweeterp	heeft	u	kunnen	lezen,	
dat	de	kerken	 in	Engelen	 in	de	Vastentijd,	
de	 40-dagentijd,	 actie	 voeren	 voor	 de	
Voedselbank.	U	 zult	wel	begrijpen,	dat	de	
corona-crisis	 flink	 roet	 in	 het	 eten	 heeft	
gegooid.	En	dat	terwijl	de	Voedselbank	juist	
nu	behoefte	heeft	aan	ondersteuning!
De	 nood	 van	 de	 mensen	 is	 niet	 gean-
nuleerd;	 die	 blijft.	 Waar	 we	 nu	 zien,	 dat	
mensen	 van	 alles	 hamsteren,	 hebben	 de	
mensen	die	 van	de	Voedselbank	 afhanke-
lijk	 zijn	 het	 extra	moeilijk.	 Zij	 kunnen	 niet	
hamsteren,	zij	kunnen	de	onzekerheid	voor	
de	nabije	toekomst	niet	onderdrukken	door	
hun	voorraadkasten	te	vullen.

Daarom	een	oproep	aan	u	allen:
Zet	 in	 uw	 keuken	 of	 voorraadkast	 een	
krat,	 en	 vul	 uw	 boodschappenlijstje	 aan	
met	 die	 artikelen,	 waar	 de	 Voedselbank	
behoefte	 aan	 heeft:	 houdbare	 producten,	
meel,	 pasta,	 rijst,	 couscous,	 potgroente,	
blikgroente,	soep,	vis	en	vlees	 in	blik,	olie,	
sauzen,	 tomatenpuree,	 schoonmaakmid-
delen,	enz.	enz.

Hoewel	 de	 inzamelpunten	 grotendeels	
zijn	 gesloten	 en	 diverse	 activiteiten	
(opschoondag,	 inzameldag	 bij	 PLUS-
Mulder)	zijn	afgelast,	proberen	we	toch	te	
blijven	inzamelen	voor	de	Voedselbank.

•	 Iedere	 woensdag,	 tijdens	 de	 actie	
‘Lichtjes	 en	 Klokken	 voor	 Hoop’,	 staat	
er	 op	 de	 muur	 buiten	 bij	 de	 Oude	
Lambertus	 (de	 protestantse	 kerk)	 een	
krat	waarin	u	de	spullen	voor	de	Voed-
selbank	kwijt	kunt.

•	 In	 de	 RK-kerk	 blijft	 een	 mogelijkheid	
om	 spullen	 voor	 de	 Voedselbank	 in	 te	
leveren.

•	 U	 kunt	 deze	 actie	 financieel	 onder-
steunen	 door	 te	 storten	 op	 IBAN	NL23	
RABO	 0121	 9151	 58,	 ten	 name	 van	 de	
Diaconie	 Protestantse	 Kerk	 Engelen,	
onder	 vermelding	 van	 Actie	 Voedsel-
bank.

•	 Als	 u	 niet	 in	 de	 gelegenheid	 bent	 de	
ingezamelde	 artikelen	 in	 te	 leveren,	
neem	dan	even	contact	met	ons	op:	wij	
zorgen	 dat	 de	 spullen	 op	 een	 veilige	
manier	 bij	 u	 worden	 opgehaald	 en	 bij	
de	 Voedselbank	 worden	 afgeleverd.		

Laten	we	proberen	om	ook	nu,	nee,	juist	nu,	
solidair	te	zijn	en	te	blijven	met	de	mensen	
die	onze	hulp	goed	kunnen	gebruiken.
Kunnen	we	op	u	rekenen?	Vast	wel!

Voedselbank Agenda
De	reguliere	diensten,	concerten	en	activi-
teiten	gaan	niet	door	vanwege	het	Corona-
virus.	 Langs	 de	 digitale	 weg	 houden	 we	
contact	met	elkaar.

Op	 www.kerk-engelen.nl	 vindt	 u	 verwij-
zingen	naar:	
•	 de	kerkdiensten	namens	de	gemeentes	
in	en	rondom	’s-Hertogenbosch;

•	 vlogs	en	meditaties	van	de	dominee;	
•	 kliederviering	 ‘op	 weg	 naar	 Pasen’	
online	voor	alle	kinderen	van	2-12	jaar	en	
hun	(groot-)ouders;

•	 ontmoetingsmogelijkheden	via	Zoom	op	
maandagochtend	en	-avond.Aanmelden	
via	predikant@kerk-engelen.nl;

•	 online	 cursus	 /	 leerhuis	 ‘Raar	 verhaal’	
over	 bijbelverhalen	 die	 je	 storen	 en	
verbazen	 op	 enkele	 woensdagen	
overdag	 en	 ’s	 avonds.	 Aanmelden	
via	 predikant@kerk-engelen.nl.	 Voor	
protestante,	 katholieke	 en	 niet-kerkelijk	
geinteresseerden	 en	 mededelingen	 en	
berichten	van	gemeenteleden.

Ontvangt	 u	 de	 digitale	 nieuwsbrief	 nog	
niet?	 Neem	 dan	 contact	 op	 met	 Jenno	
Schulp:	scriba@kerk-engelen.nl.	Hier	kunt	u	
ook	terecht	wanneer	u	niet	zo	digitaal	bent	
en	de	nieuwsbrief	graag	op	papier	krijgt.
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Graaf	Engelbertstraat,	Bokhoven
Tel.	06	460	346	24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN	NL87RABO0121908283
t.n.v.	Parochie	H.	Antonius	Abt	Bokhoven

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Het	bisdom	heeft	besloten	dat	de	katho-
lieke	kerken	dicht	gaan	tot	en	met	1	juni.	
De	 kapel	 van	 de	 kerk	 van	 Bokhoven	 is	
geopend	op	de	zondagen	van	10.00	tot	
16.00	uur.

Coronavirus
Marry de Haan

Een	virus	o	zo	klein,	niet	met	het	blote	oog	te	zien.
Verspreidt	zich	wereldwijd,	de	mensen	zijn	het	vertrouwen	kwijt
De	mens	is	in	de	war,	hoe	zal	het	ons	vergaan?
Geen	vertrouwen	in	de	overheid,	raak	ik	straks	ook	mijn	baan	nog	kwijt?

Waar	is	dat	sterke	individu,	die	zelf	zijn	richting	wel	bepaalt.
Zich	niets	wil	laten	gezeggen	of	een	mening	op	laat	leggen
Experts	moeten	hun	zegje	doen,	maar	gissen	ook	maar	wat
Meer	mensen	worden	ernstig	ziek,	is	dit	nu	al	de	piek?

Ziekenhuizen	overvol,	te	weinig	personeel
Is	er	wel	capaciteit	genoeg?	Wat	hebben	we	nog	voor	de	boeg?
Onzekerheid	alom,	de	winkels	raken	leeg.
De	beurzen	staan	dik	in	het	rood,	de	hele	economie	is	uit	het	lood

Het	hele	land	ligt	stil,	evenementen	worden	afgelast
We	sluiten	zelfs	de	kerken,	om	het	virus	in	te	perken
Wie	had	er	ooit	gedacht,	dat	het	eens	zo	ver	zou	komen?
Dat	alles	wat	zo	gewoon	leek,	in	één	klap	helemaal	bezweek

Zet	het	u	niet	aan	het	denken?	Wie	heeft	hier	eigenlijk	de	macht?
Zijn	het	de	wereldleiders?	Maar	ook	bij	hen	ontbreekt	de	kracht
We	staan	met	lege	handen,	er	is	niemand	die	een	antwoord	weet
We	moeten	toch	wel	gaan	beseffen,	dat	we	onze	hoofden	omhoog	gaan	heffen
Want	in	de	hoge	hemel,	daar	zit	een	machtig	God
Hij	regeert	over	dood	en	leven	en	laat	de	hele	mensheid	beven

Kom	laten	wij	ons	dan	buigen,	voor	zulk	een	groot	en	machtig	God
Ons	leven	leggen	in	Zijn	Hand,	het	hele	mensdom,	ook	ons	land
Ontferm	U	over	deze	aarde,	vergeef	ons	onze	schuld
Om	Jesus	wil	die	met	zijn	dood,	ons	Zijn	Genade	bood

Het	geeft	ons	rust	in	bange	dagen,	dat	U	de	macht	in	handen	hebt
Om	in	onzekerheid	en	smart,	te	schuilen	aan	Uw	Vaderhart.

ds. Marloes Meijer

Het	is	Pasen.	Mijn	favoriete	kerkelijke	feest	
in	mijn	favoriete	seizoen.	Het	past	zo	schit-
terend	 bij	 elkaar.	 De	 vogels	 jubelen	 het	
uit,	alles	staat	in	bloei.	Alsof	de	natuur	ons	
vertelt	wat	wij	 steeds	 vergeten:	 er	 is	 altijd	
weer	nieuw	leven	mogelijk.

Dat	 is	 nog	 niet	 zo	 makkelijk	 te	 geloven.	
Zeker	 niet	 in	 deze	 tijd.	 We	 horen	 telkens	
hoeveel	mensen	er	 zijn	overleden	aan	dat	
rotvirus,	 we	 ervaren	 hoe	 lastig	 het	 is	 om	
te	 leven	 met	 de	 genomen	 maatregelen,	
we	 merken	 hoe	 het,	 kortom,	 onszelf	 en	
anderen	in	de	greep	houdt.

Wat	maakt	dan	dat	 je	tóch	doorgaat?	Wat	
geeft	je	dan	hoop?
Misschien	is	dat	die	natuur	wel,	die	dapper	
door	 bloeit,	 ondanks	 alles	 of	 de	 lach	 van	
een	kind.	

Ik	heb	het	soms	ook	met	bepaalde	muziek.	
Met	 koperblazers	 op	 Paasmorgen	 in	 de	
kerk	 bijvoorbeeld,	 die	 juichend	 boven	 de	
samenzang	 uitschallen.	 ‘U	 zij	 de	 glorie’.	
Tranen	met	tuiten.	Zomaar.	
Niet	dat	ik	heel	erg	van	koperblazers	houd.	
Ik	vind	ze	vaak	te	schel	en	ook	te	hard.	Niet	
dat	 de	 tekst	 van	 het	 lied	me	 raakt,	 die	 is	
behoorlijk	 gedateerd	 en	 mij	 wat	 te	 plat.	
Verstandelijk	 is	 het	 dus	 niet	 te	 berede-
neren,	wat	er	dan	gebeurt.	Maar	het	raakt	
mijn	ziel	en	geeft	me	hoop.

Het	 zijn	 vaak	 kleine,	 vage	 dingen	 die	 je	
raken	en	op	laten	veren.	Je	oog	moet	erop	
vallen,	het	 komt	 je	 zomaar	 ineens	 ter	ore,	
het	 gebeurt	 zonder	 dat	 je	 er	 erg	 in	 hebt.	
Vaak	kun	 je	er	met	 je	 verstand	niet	bij	 en	
als	je	het	omschrijft,	schieten	je	woorden	al	
snel	tekort.	

Altijd …
Niet	voor	niks	is	het	verhaal	van	Pasen	in	de	
bijbel	een	uiterst	vaag	verhaal.
De	 verhalen	 over	 het	 lijden	 van	 Jezus	 zijn	
heel	 concreet,	 aards.	 Ze	 gaan	 over	 bloed,	
zweet	en	tranen.	Maar	de	verhalen	van	de	
opstanding,	die	zijn	met	het	verstand	niet	
te	begrijpen.	Die	gaan	over	iets	dat	gebeurt	
in	je	ziel.	Iets	dat	je	raakt	en	laat	weten:	er	is	
altijd	weer	nieuw	leven	mogelijk,	er	 is	nog	
altijd	hoop.

Dit	 jaar	 zal	 het	 een	 vreemde	 Pasen	 zijn.	
Geen	kerkdiensten	in	Engelen,	geen	koper-
blazers	 en	 geen	 ouderwets	 maar	 vreug-
devol	gezang.	Wel	zullen	de	klokken	luiden.	
Om	12	uur	deze	keer.
Open	dan	je	ziel	en	ervaar:	er	is	nieuw	leven	
mogelijk.	Altijd	…

Abdij van Berne
De	vieringen	rondom	Pasen	in	de	Abdij	van	
Berne	in	Heeswijk	kunt	u	op	afstand	volgen	
via	www.abdijvanberne.nl,	klik	bij	vieringen	
op	 de	 betreffende	 knop	 vieringen	 live	
video.	Op	Goede	Vrijdag	zijn	de	vieringen	
om	15.00	en	19.00	uur.	De	Paaswake	is	om	
21.30	 uur	 en	 de	 vieringen	 op	 eerste	 en	
tweede	paasdag	zijn	om	10.30	uur.



                                     

Onze werkzaamheden: 

✓ Dakbedekking 

✓ Zinkwerk 

✓ Dakrenovatie 

✓ Dak onderhoud 

✓ Lekkages 

✓ Stormschades 

✓ Dakgoten reinigen 

✓ Dakgoten repareren 

✓ Schoorsteenonderhoud 

✓ Nokvorstenrenovatie 
 
Heeft u een lekkage geconstateerd of heeft u stormschade? 
Bel ons op onze 24-uurslijn, 7 dagen per week geopend 
Ook kunt u ons bellen voor een vrijblijvende offerte of gratis dak-inspectie met camera 
 

 
 
Contactgegevens 
 Heuvelstraat 1, 5221 AR, ’s-Hertogenbosch          
 073-8700163/06-14463408 
     www.dakspecialistbrabant.nl 
@     info@dakspecialistbrabant.nl 

Frank Croonen is het vertrouwde gezicht van GeWOON Makelaars. 
Geen poeha, ik ben gewoon mezelf en heb een vlijmscherpe blik op 
de huidige woningmarkt. Ik kom naar je toe: het huis dat je wil ver-
kopen of aankopen of dat getaxeerd moet worden. 
Want dáár gebeurt het!

Korte lijnen, open en duidelijke gesprekken, vooruit denken op de 
markmarktontwikkelingen en vooral; er zijn als het nodig is. 
Dus ook ’s avonds of in het weekend. 

Bel me en we maken een afspraak. 
GeWOON Makelaars : 073-642 21 63
Frank Croonen  : 06-46 08 74 84
Email    : info@gewoonmakelaars.nl
Adres    : Jan Mosmanslaan 61 ’s-Hertogenbosch

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL

 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

✓ Dé fietsenmaker van Engelen 
✓ Voor al uw (elektrische) tweewielers 
✓ Gratis haal- en brengservice in Engelen 
✓ Kleine reparaties klaar terwijl u wacht 
✓ Servicepunt van fietsenwinkel.nl 
✓ Beoordeeld met een 9,7 
➢ NNuu  ooookk  ggeeooppeenndd  oopp  FFoorrtt  IIssaabbeellllaa::  

FFiieettsseennmmaakkeerr  VVuugghhtt  
✓  DDee  BBllooeemmeennddaaaall  55  

((IInndduussttrriieetteerrrreeiinn  DDee  VVuutttteerr)) 
55222211  EEBB,,  DDeenn  BBoosscchh 

008888  00112233  006600 

Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur 
info@fietsenmakerdenbosch.nl 
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PAROCHIE 
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PROTESTANTSE 
KERK ENGELEN

‘Passionteam’ Engelense kerken

Vanuit	de	isolatie	van	Corona	en	de	inkeer	
van	 de	 tijd	 voor	 Pasen,	 zoeken	 we	 naar	
verbinding,	 ook	 in	 ons	 dorp.	 We	 willen	
ieders	 rol	 in	 deze	 tijd	 van	 maatregelen	
waarderen.	 Of	 je	 nu	 werkt	 in	 de	 zorg,	 of	
thuis	je	steentje	bijdraagt,	of	je	nu	grootse	
acties	opzet	of	vooral	zelf	probeert	te	over-
leven.
Vouw een vogel voor elkaar!

Leest	 u	 deze	 Tweeterp	 nog	 op	 tijd?	 Dan	
nodigen	we	u	uit	om	in	deze	laatste	dagen	
van	de	week	vóór	Pasen	(de	Stille	/	Goede	
week)	kraanvogels	te	vouwen.		Wereldwijd	
staat	de	kraanvogel	symbool	voor	gezond-
heid,	lang	leven,	trouw	en	geluk.	Precies	de	
dingen	die	we	nodig	hebben	 in	deze	voor	
iedereen	 moeilijke	 tijd.	 Teruggeworpen	
worden	 op	 jezelf,	 in	 je	 beperkte	 leefwe-
reld,	je	constant	bewust	zijn	van	je	eigen	en	
elkaars	kwetsbaarheid	...	dat	valt	niet	mee.	
Met	 toewijding,	 geduld	 en	goede	 instruc-
ties	 kunnen	 we	 hier	 doorheen	 komen.	 En	
door	 hoop	 en	 humor	 te	 houden!	 	 Toege-
geven:	het	 is	 	 niet	het	makkelijkste	 vouw-
patroon,	 maar	 met	 toewijding,	 geduld	 en	
goede	instructies	is	ook	dit	mogelijk.	

Japanse	legende
Een	 Japanse	 legende	 vertelt	 dat	 wie	 1000	
kraanvogels	 vouwt,	 een	 wens	 mag	 doen.	
Daarom	gaan	we	 proberen	 1000	 kraanvo-
gels	 te	 verzamelen.	 Op	 elke	 kraanvogel	
die	 u	 vouwt	 schrijft	 u	 een	 wens,	 spreuk,	
gedicht	of	mooie	gedachte	voor	een	ander.	
Op	paaszondag	kan	iedere	Engelenaar	een	
kraanvogel	 ophalen.	 In	 een	 speciale	 tent	
op	het	grasveldje	aan	de	overkant	 van	de	
Lage	Leun	aan	de,	hoe	kan	het	ook	anders,	

Heel Engelen vouwt

Kraanvogellaan!		U	kunt	dit	doen	voor	uzelf,	
of	voor	een	ander.	Zo	verspreiden	de	kraan-
vogels	kleine	vonkjes	hoop,	als	eerste	begin	
van	een	nieuw	leven	en	betere	tijden.

Afhaal-	en	inleverpunt	kraanvogels
Spoed	u	dus	nog	even	naar	het	prikbord	van	
de	Plus.	Daar	vindt	u	namelijk	de	vouwmo-
dellen	voor	de	kraanvogel.	Ook	kunt	u	uitleg	
vinden	 op	 YouTube,	 voorbeelden	 genoeg!	
U	 schrijft	 uw	 wens,	 spreuk,	 enzovoort	 op	
papier	en	vouwt	van	dat	papier	een	kraan-
vogel.	Of	u	schrijft	er	pas	later	iets	op,	als	hij	
klaar	is.	U	kunt	uw	kunstwerkje	nog	tot	en	
met	11	april	inleveren	op	Dennekampke	10,	
in	een	grote	bak	onder	de	carport.	Let	op:	
houd	bij	het	inleveren	onderling	voldoende	
afstand!	Op	Paaszondag	kunt	u	tussen	11	en	
15	uur	 een	kraanvogel	op	komen	halen	 in	
de	tent	tegenover	de	Lage	Leun,	uiteraard	
aan	 de	 Kraanvogellaan!	 Let	 ook	 hier	weer	
op	voldoende	afstand.

Hulp	nodig?
Bent	 u	 slecht	 ter	 been,	 komt	 u	 niet	meer	
buiten,	 maar	 wilt	 u	 wel	 meedoen?	 Neem	
dan	 contact	 met	 ons	 op	 dan	 zoeken	 we	

een	passende	oplossing:	 	hulpinengelen@
gmail.com.	 Levert	 vouwen	 te	 veel	 frus-
tratie	 op?	 Geen	 probleem:	 print	 /	 teken	 /	
of	maak	op	een	andere	manier	een	kraan-
vogel	 en	 schrijf	 daar	 uw	 tekst	 op.	 U	 wilt	
heel	 veel	 vouwen?	 Dat	 is	 helemaal	 mooi.	
Hoe	 meer	 hoe	 beter!	 U	 kent	 mensen	 die	
geen	vogels	kunnen	vouwen	en	ook	niet	op	
kunnen	halen?	Dan	kunt	u	de	vogels	daar	
vast	 bezorgen	 (ze	 passen	 door	 de	 brie-
venbus),	zodat	ook	deze	mensen	wat	hoop	
en	 bemoediging	 ontvangen.	 En	 nog	 dit:	
uiteraard	gaat	het	er	niet	echt	om	of	we	de	
1000	halen,	het	gaat	erom	dat	we	aan	elkaar	
denken	 en	 verbonden	blijven,	 in	wat	 voor	
vorm	dan	ook.	

Hartelijke	 groet	 van	 Enny	 Coppee,	 Els	
Roest,	Riet	Mangnus	en	ds.	Marloes	Meijer	
namens	de	Engelense	kerken.

Vouwschema kraanvogel 

 

Nieuwsupdate
Kijk op www.tweeterp.nl

voor meer actueel dorpsnieuws



PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

Uw evenement, webinar, 
vergadering opnemen en live streamen

Woning video en fotografie,
ook voor Funda.nl

Bezoek onze website

streamprovider.tv

Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

Niet  lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn? 
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam. 
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft 
inzichten. 

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

Gemiddeld worden huizen via ons in 2 maanden verkocht. Daarbij liggen de 

transactieprijzen boven het gemiddelde. We sluiten ook voor u graag een goede deal!

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

BIGHELAARDIJ makelaars  -  Fuutlaan 38 - 5221 GR Engelen -  tel.nr: 073 - 633 0600

www.bighelaardij.nl
The art of selling!
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Alisa Lalicic

Als	ik	door	de	lijst	met	deelnemers	scrol	van	
de	 atelierroute	 2019,	 valt	 mijn	 oog	 direct	
op	de	mandala	 stenen	en	 schilderijen	 van	
Wilma	van	Linden.	Geboren	in	Sittard	(1962)	
en	 sinds	 2017	 samen	 met	 haar	 man	 Rob	
woonachtig	in	de	Haverleij.	

Wilma	 is	 altijd	 een	drukke	dame	geweest.	
Als	jong	meisje	wilde	ze	al	met	haar	handen	
bezig	 zijn:	 breien,	 handwerken,	 haken	 en	
later	 ook	 kalligraferen,	 boekbinden.	 Toen	
ze	ooit	op	een	rommelmarkt	een	boek	van	
Bob	Ross	 tegenkwam	en	daarmee	 aan	de	
slag	ging,	lukte	dat	wonderbaarlijk.	“Ik	heb	
toen	 schilderles	 genomen.	 Daar	 leerde	 ik	
het	 pas	 echt.	 Bloemen	 en	 landschappen	
vind	 ik	het	fijnste	om	te	schilderen”,	aldus	
Wilma.	

Toen	 was	 daar	 het	 moment	 dat	 de	
atelieroute	 op	 haar	 pad	 kwam.	 Via	 haar	
man	Rob,	die	lid	is	van	de	heemkundekring,	
kwam	ze	in	aanraking	met	Caro	ter	Ellen.	Zij	
deed	mee	met	de	atelierroute	en	nodigde	
Wilma	 uit	 om	 ook	 mee	 te	 doen.	 “Ik	 had	
nog	wat	stenen	op	voorraad,	proberen	kon	
geen	kwaad	dacht	ik!.”		Zelfs	met	een	kleine	
selectie	 kreeg	 ze	 leuke	 en	 nieuwsgierige	
reacties.	Maar	wat	doet	Wilma	nu	precies?

Dotwerk	 op	 sierstenen	 besluit	 Wilma	 het	
te	noemen.	Door	een	workshop	die	ze	zelf	
ooit	heeft	gevolgd,	kwam	Wilma	in	aanra-
king	 met	 deze	 kunstvorm.	 ”Het	 is	 versla-

Dotwerk op sierstenen

vend!	Waarschuwde	de	dame	van	de	work-
shop	mij	nog.	Ik	heb	een	jaar	geoefend	om	
het	echt	onder	de	knie	 te	krijgen.	 Je	bent	
voortdurend	bezig	om	jezelf	te	verbeteren.	
En	tja,	dát	werkt	inderdaad	verslavend.”	
Wilma	 is	 begonnen	 op	 natuursteen,	 daar	
was	ze	niet	helemaal	tevreden	mee.	Daarom	
besloot	 ze	 zelf	 haar	 stenen	 te	maken	met	
gietgips	 en	 siliconen	 mallen.	 Het	 duurt	
ongeveer	 twee	 weken	 voordat	 de	 stenen	
droog	en	te	beschilderen	zijn.	Met	acrylverf	
zet	Wilma	hele	 kleine	puntjes,	 ofwel	dots,	
op	 de	 steen.	 “Als	 ik	 een	 rijtje	 heb	 gezet,	
moet	 ik	 wachten	 totdat	 ie	 droog	 is.	 Pas	
dan	kan	 ik	de	 volgende	 rij	 zetten.	 Je	 kunt	
je	 voorstellen	 dat	 het	 veel	 tijd	 in	 beslag	
neemt.	 Het	 hele	 proces	 duurt	 gauw	 een	
maand.”	Monnikenwerk	of	mindfulness?

Inspiratie	haalt	Wilma	uit	alledaagse	dingen.	
Van	 een	modeblad	met	 mooie	 kleurcom-
binaties	 tot	 werken	 van	 andere	 kunste-
naars.	Wilma	heeft	ervoor	gekozen	om	de	
oorspronkelijke	 mandala’s	 los	 te	 laten	 en	
haar	eigen	creativiteit	de	vrije	loop	te	laten.	
Dat	levert	prachtige	resultaten	op.	

Ik	ben	 in	 ieder	geval	onder	de	 indruk	van	
deze	 kunstvorm.	 U	 ook?	 Neem	 dan	 een	
kijkje	op	www.wilma.vlinden.com	en	laat	je	
inspireren	door	haar	mooie	werk.	Wellicht	
(afhankelijk	 van	 de	 huidige	 Corona	 situ-
atie)	 gaat	Wilma	 in	 het	 najaar	 in	 Herberg	
De	Haverleij	zelf	een	workshop	geven	over	
dotwerk	op	sierstenen.	

Oude ansicht
De	Nederlands	Hervormde	kerk	van	Engelen	
vóór	de	restauratie	van	1959-1963.	De	kerk	
is	 nog	 geheel	 bepleisterd	 en	 omgeven	
door	een	kerkhofmuur.	Het	kerkhof	zelf	ligt	
achter	de	haag	die	op	de	foto	zichtbaar	is.	
Vóór	die	haag	loopt	een	pad,	uitgevend	op	
een	 smalle	 doorgang	 in	 de	 kerkhofmuur.	
Ter	plaatse	van	die	doorgang	stond	tot	1944	
een	brandspuithuisje	op	de	plaats	van	een	
oorspronkelijk	 poortgebouw.	 Het	 brand-
spuithuisje	 werd	 echter	 door	 oorlogshan-
delingen	compleet	verwoest.	Ooit	moeten	
het	 poortgebouw	 en	 de	 op	 funderingsni-
veau	 zeer	dikke	kerkhofmuur	het	 complex	
een	 weerbare	 indruk	 hebben	 gegeven.	
Een	l’église	fortifiée.	De	oude	kerkhofmuur	
loopt	 op	 deze	 kaart	 nog	 een	 flink	 stuk	
door	in	zuidwestelijke	richting.	Links	op	de	
foto	is	nog	net	de	kopgevel	van	de	in	1974	
gesloopte	 openbare	 school	 zichtbaar.	 Die	

was	 ter	 plekke	 in	 1917	gebouwd.	De	 foto-
kaart	stamt	uit	1953	en	maakt	onderdeel	uit	
van	een	serie	van	zes.	robgruben@baac.nl



SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

Engelerpark 1, Engelen 073-6314028, www.tennis-engelen.nl

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

Tel 06-30191608
www.bakx�xit.nl
info@bakx�xit.nl

Bakxfixit.nl
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Kees van den Oord

Adrianus	 Petrus	 Josephus	 ofwel	 Janus	
Willemse	werd	op	22	maart	1881	in	‘s-Her-
togenbosch	 geboren.	 Hij	 was	 de	 oudste	
zoon	van	Willem	Willemse	(1853-1918),	huis-
schilder	 uit	 Nuland,	 en	 Adriana	 Versteeg	
(1855-1888),	 een	 jongere	 zus	 van	 burge-
meester	Johannes	Versteeg	(1851-1916)	van	
Bokhoven.	 Janus	 Willemse	 had	 een	 broer	
Willem	 (1885-1965)	 en	 twee	 zussen:	 Pietje	
(Nellie)	 (1882-1953)	 en	 Anna	 (1884-1900).	
Zijn	moeder	overleed	tamelijk	jong,	33	jaar	
oud.	 Vader	 Willemse	 hertrouwde	 in	 1904	
in	 Antwerpen	 met	 Anna	 Martens.	 Janus	
Willemse	werd	 in	 januari	 1909	 tot	 ambte-
naar	 ter	 secretarie	 in	Bokhoven	benoemd.		
In	 Bokhoven	 was	 kort	 daarvoor	 in	 1908	
aan	 het	 Driekoningenplein	 een	 nieuw	
raadhuis	 in	 gebruik	 genomen.	 Commis-
saris	 van	 de	 Koningin	 in	 Noord-Brabant,	
mr.	 Eduard	 baron	 Van	 Voorst	 tot	 Voorst	
(1858-1928),	 vond	 het	 raadhuis	 er	 “zeer	
goed”	 uitzien:	 raadkamer,	 secretarie	 en	
nog	twee	kamers.	Boven	was	er	een	ruime,	
met	planken	beschoten	 zolder,	waarin	het	
beperkte	 archief	 goed	 opgeborgen	 kon	
worden.	De	bouw	van	het	 raadhuis	kostte	
4.500	gulden,	de	bouwgrond	zelf	was	800	
gulden	 waard.	 Janus	Willemse	 begon	 zijn	
carrière	 in	 Bokhoven	 als	 volontair.	Hij	 kon	
het	werk	goed	aan,	in	1914	en	1915	was	hij	
in	de	gemeente	Hedikhuizen	zelfs	waarne-
mend	secretaris.

Lovend
Oom	 Johannes	 Versteeg	 (1851-1916)	 werd	
in	 1889	 tot	 burgemeester	 van	 Bokhoven	
benoemd.	Hij	 	woonde	sinds	1899	aan	het	
Driekoningenplein	 in	 een	 nieuw	 statig	
pand	 dat	 zich	 naar	 achter	 uitstrekte	 naar	
De	Maas.	 Dit	 grote	 pand	 werd	 tijdens	 de	
Tweede	Wereldoorlog	 	 zwaar	 beschadigd.	
Het	 werd	 niet	 meer	 herbouwd	 en	 uitein-
delijk	 volledig	 gesloopt.	 De	 ontstane	 lege	
ruimte	 wordt	 momenteel	 als	 parkeer-
plaats	 gebruikt,	 er	 staan	 ook	 nog	 een	
bankje	 en	 een	 bronzen	 stier.	 Commissaris	
van	 de	 Koningin	 baron	 Van	 Voorst	 tot	
Voorst	 kwam	op	 14	 juli	 1913	op	 inspectie-
bezoek	 in	 Bokhoven.	 Hij	 was	 lovend	 over	
Janus	Willemse,	de	neef	van	burgemeester	
Versteeg.	Hij	had	goede	zorg	voor	het	werk	
in	 de	 secretarie,	 alleen	 waren	 er	 onvol-
doende	dozen:	“Ik	vertrouw	dat	die	nu	wel	
worden	 aangeschaft”.	 	 Baron	 Van	 Voorst	
tot	Voorst	karakteriseerde	de	bevolking		en	
economie	van	Bokhoven	als	volgt:	“75%	der	
bevolking	 woont	 in	 eigen	 woningen;	 60%	
der	bevolking	zijn	kleine	boertjes	met	3	à	

4	koeien;	de	arbeiders,	40%,	houden	geiten	
of	schapen;	van	hen	zullen	er	±	15	manden-
maker	 zijn,	 en	 daarmede	 een	 behoorlijk	
bestaan	verdienen.	Vele	boeren	uit	Haaren,	
Helvoirt	en	Udenhout	hebben	eigen	hooi-
land	onder	Bokhoven;	ieder	±	een	Hectare.	
Gemeente	heeft	een	los-	en	laadplaats	aan	
de	 rivier;	 het	 gebruik	 daarvan	 is	 vrij.	 De	
haven	 verdient	 dien	 naam	 niet	 meer;	 ligt	
’s	zomers	droog;	’s	winters,	bij	hoog	water,	
ligt	er	wel	eens	een	schip.”

Tien	kinderen
De	 35-jarige	 Janus	 Willemse	 werd	 op	 16	
mei	 1916	 bij	 Koninklijk	 Besluit	 benoemd	
tot	 burgemeester	 van	 Bokhoven.	 Oom	
Johannes	 Versteeg	 was	 kort	 daarvoor	 op	
22	 maart	 1916	 overleden,	 toevalligerwijs	
de	verjaardag	van	Janus.	De	nieuwe	burge-
meester	trouwde	een	jaar	later	op	9	oktober	
1917	 met	 Dina	 van	 Beurden,	 dochter	 van	
mandenmaker	 Martinus	 van	 Beurden	 en	
Helena	van	den	Besselaar.	Zij	kregen	maar	
liefst	 tien	 kinderen	 (acht	 meisjes	 en	 twee	
jongens):	 Jeanne	 (1918),	 Lenie	 (1919),	 Riet	
(1921),	 Diny	 (1922),	 Will	 (1924),	 Tiek	 (1926),	
Joke	 (1929),	 Ad	 (1930),	 Dymph	 (1932)	 en	
Kees	(1936).	Het	schijnt,	dat	toen	de	eerste	
jongen	 (Ad)	 werd	 geboren	 de	 kerkelijke	
fanfare	 St.	 Cornelius	 op	 verzoek	 van	 de	
burgemeester	een	serenade	bracht.		In	1924	
kocht	de	burgemeester	het	voormalig	pand	
van	de	erven	van	oom	Versteeg.	Commis-
saris	 van	 de	 Koningin	 baron	 Van	 Voorst	
tot	Voorst	was	na	 zijn	bezoek	per	 auto	 in	
augustus	1919	zeer	te	spreken	over	burge-
meester	 Willemse:	 “In	 hem	 schijnt	 een	
goede	keuze	gedaan.”	Hij	werd	enkele	jaren	
later	 naar	 voren	 geschoven	 als	 de	 nieuwe	
burgemeester	 van	 de	 fusiegemeente	

Engelen-Bokhoven.	 Aanvankelijk	 wilden	
burgemeester	 en	 de	 gemeenteraad	 van	
Bokhoven	 geen	 samengaan	 met	 Engelen.	
Vooral	 wethouder	 Jan	 van	 Mil,	 bakker	 en	
caféhouder,	 was	 een	 fel	 tegenstander	
tegen	het	‘dominante’	Engelen,	een	samen-
gaan	van	Bokhoven,	Engelen	en	Empel	kon	
zijn	goedkeuring	wel	wegdragen.		De	raad	
stelde	 zich	 in	 januari	 1921	 op	 achter	 dit	
standpunt,	 alleen	 burgemeester	 Willemse	
vond	het	fusievoorstel	van	het	provinciebe-
stuur	om	alleen	met	Engelen	samen	te	gaan	
beter.	 De	 zogenaamde	 dominantie	 van	
Engelen	 was	 in	 zijn	 ogen	 ‘te	 zwartgallig’.		
Het	 provinciebestuur	 zette	 de	 fusie	 door	
en	stelde	de	benoeming	van	burgemeester	
Willemse	in	januari	1922	voor	tot	de	nieuwe	
burgemeester	 van	Engelen-Bokhoven.	Een	
sollicitatie	 was	 niet	 noodzakelijk,	 omdat	
burgemeester	G.	Murray	 van	Engelen	met	
pensioen	 ging	 en	 zijn	 functie	 neerlegde.	
Jan	van	Mil	kreeg	later	toch	gelijk	met	zijn	
vrees	voor	de	dominantie	van	Engelen.	De	
nieuwe	 gemeenteraad	 van	 Engelen-Bok-
hoven	besloot	vrijwel	meteen	om	het	raad-
huis	 van	 Engelen	 als	 enige	 te	 behouden	
en	 het	 nieuwe	 raadhuis	 van	 Bokhoven	 te	
sluiten,	 de	 meerderheid	 van	 de	 stemmen	
kwam	 van	 de	 Engelense	 raadsleden.	 Voor	
burgemeester	 Willemse	 die	 in	 Bokhoven	
bleef	wonen,	betekende	dit	een	dagelijkse	
ritje	 op	 de	 fiets	 naar	 het	 raadhuis	 aan	 de	
Dorpstraat	in	Engelen.

Witte	po
De	kinderen	van	het	echtpaar	Willemse-Van	
Beurden	gingen	naar	de	katholieke	 lagere	
dorpsschool	 van	 Bokhoven.	 De	 meeste	

De laatste burgemeester van Bokhoven
Janus Willemse (1881-1951)

Het echtpaar Janus en Dina Willemse.

Lees verder op pagina 29
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Twee meisjes, Annie van Cromvoirt en Jo van de Broek, boden op 16 mei 1941 het schilderij van de vader van 

pastoor Breugelmans van Bokhoven aan burgemeester Janus Willemse aan. Dit was het  cadeau van de 

Bokhovenaren ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van de burgemeester.

Wordt vervolgd.

meisjes	 gingen	 na	 de	 vijfde	 klas	 naar	
het	 deftige	 meisjespensionaat	 O.L.V.	 van	
Lourdes	aan	de	Diezekant	in	Engelen.	“We	
zaten	daar	enkele	 jaren	 intern	en	volgden	
er	de	MULO.	Enkele	zussen	zijn		later	in	het	
onderwijs	terecht	gekomen,	zoals	Jeanne	in	
Engelen,	Riet	in	Elshout	en	Will	in	Haarsteeg”,	
vertelt	 	 de	 91-jarige	 Joke	 Willemse	 met	
enige	trots.	Joke	is	als	enige	overgebleven	
van	de	tien	kinderen.	Zij	is	gezond	en	nog	
helder	van	geest.	De	meisjes	sliepen		in	het	
statige	huis	aan	het	Driekoningenplein	op	
de	eerste	verdieping.	“We	namen	‘s	avonds	
een	witte	po	mee	naar	boven;	beneden	 in	
de	gang	was	de	wc.	Een	enkele	keer	werd	
de	 po	 in	 de	 goot	 geleegd.	 De	 jongens	
sliepen	 beneden	 achter,	 vader	 en	moeder	
hadden	links	voorin	een	grote	slaapkamer,		
rechts	 was	 er	 de	 ‘goei’	 kamer	met	mooie	
meubels”,	 legt	 Anneke	 Branten	 (1925)	 uit.	
Anneke	werkte	vanaf	1941	op	de	maan-	en	
vrijdag	als	hulp	in	het	huishouden.	Zij	deed	
de	was	 en	 spoelde	die	 uit	 achter	 het	 huis	
in	de	Maas.	Op	het	bleekveld	werd	de	was	
te	 drogen	 gelegd.	 “Moeke	 Dina	 had	 een	
schort	aan	en	kookte	vaak	zelf.	D’n	burger	
zat	te	lezen	in	de	‘goei’	kamer,	rookte	er	zijn	
sigaar	en	dronk	‘s	avonds	een	borreltje.	Af	
en	toe	ging	hij	op	jacht	en	nam	de	honden	

Duuk	of	Corax	mee.		In	Bokhoven	noemden	
wij	de	kinderen	Willemse	wel	eens	die	van	
de	 hondskeutel”,	 aldus	 een	 ondeugend	
kijkende	Anneke.	

Plint: poëzie maakt de dag net iets leuker …
“Hoe
  als je je
  met zorgeloosheid
  kon omringen
  en dat dat
  je ruimte
  was”

Els Brendel

Dit	 gedicht	 van	 Bert	 Schierbeek	 past	
misschien	wel	in	de	tijd	waarin	we	nu,	hope-
lijk	 even,	 leven.	 Het	 coronavirus	 maakt,	
dat	 er	 maatregelen	 getroffen	 moesten	
worden	 die	 ingrijpend	 zijn	 voor	 iedereen.	
Meestal	 leest	u	in	De	Tweeterp	interviews,	
gesprekken	 met	 mensen	 die	 op	 welke	
manier	 ook	 iets	 bijdragen	 aan	 ‘ons	 dorp’	
Engelen.	In	dit	nummer	durf	ik	een	keer	te	
breken	met	die	traditie	door	iets	te	vertellen	
over	Plint.
Jaren	geleden	al	richtte	een	groep	mensen	
Plint	 op	 met	 de	 bedoeling	 poëzie	 meer	
bekendheid	 te	 geven.	 Aanvankelijk	 werd	
aan	 bekende	 kunstenaars	 gevraagd	 om	
gedichten	 te	 illustreren	en	dat	 resulteerde	
in	kaarten	voor	iedere	gelegenheid:	verjaar-
dagen,	feestelijke	en	verdrietige	gebeurte-
nissen	of	om	zomaar	te	sturen.

De	 kaarten	 werden	 posters	 die	 veel	 klas-
lokalen	 sieren.	 Posters	 werden	 raamge-
dichten	 en	 later	 werden	 zelfs	 kussen-
slopen,	zakdoeken	(snotgedicht),	schorten,	
servetten	 en	 serviesgoed	 bedrukt	 met	
gedichten.	
Over	de	posters	schreef	een	ochtendkrant	
eens:	 “wie	 heeft	 er	 op	 school,	 tijdens	 een	
saaie	les,	niet	zitten	staren	naar	poëzie	aan	
de	wand”.
Er	 zijn	 inmiddels	 verschillende	 bundels	
uitgegeven	met	aardige	titels	als	‘Lees	maar	

lang	 en	 wees	 gelukkig’.	 Ook	 geeft	 Plint	
Dada	uit.	Een	mooi	geïllustreerd	blad	over	
kunst	en	kunstgeschiedenis	 voor	kinderen	
van	6	tot	106	jaar.	Echt	een	bewaaritem.	
Nee,	 ik	heb	geen	aandelen.	Maar	het	 leek	
me	aardig	om	 juist	 nu	 een	 lans	 te	breken	
voor	 iets	 niet	 alledaags.	 Er	 circuleert	 op	
dit	 moment	 zelfs	 een	 poëzie-ketting-
brief.	Mocht	u	meer	willen	weten,	kijk	dan	
gewoon	even	op	Plint.nl	en	wie	weet	gaan	
we	 in	 De	 Tweeterp,	 buiten	 de	 (S)limmerik	
nog	eens	het	gedicht	van	de	maand	lezen.
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Op	30	maart	2020	was	het	precies	75	 jaar	
geleden	dat	de	laatste	V.1	vanuit	Overijssel	
richting	Antwerpen	 is	 gelanceerd	 van	 een	
totaal	 van	 5395	 vanaf	 16	 december	 1944.	
Een	 groot	 gedeelte	 daarvan	 is	 over	 onze	
regio	gevlogen,	soms	tot	wel	100	stuks	per	
dag.	Luisterend	naar	het	geluid	van	de	V.1	
voelde	men	zich	veilig	of	zocht	men	juist	zo	
snel	mogelijk	een	afdoende	schuilgelegen-
heid.	Maar	de	angst	voor	een	neerstortende	
V.1	 zat	 er	 begrijpelijk	 bij	 onze	 bewoners	
maandenlang	diep	 in.	Uiteindelijk	 zijn	 vier	
V.1’s	voortijdig	neergestort	in	de	bebouwde	
kom	van	Vlijmen,	met	28	dodelijke	 slacht-
offers,	 vele	 gewonden	 en	 grote	 materiële	
verwoestingen	tot	gevolg.		

Er	is	een	boek	uitgegeven	met	de	titel	‘Elke	
dag	 angst	 -	 Vlijmen	 en	 de	 V.1-vliegende	
bommen’,	 geschreven	 en	 samengesteld	
door	 Bart	 Beaard.	 Hij	 heeft	 onderzoek	
gedaan	naar	de	V.1	en	heeft	de	 resultaten	
verwerkt	 in	een	100	pagina’s	tellend	boek.	
Hierin	staat	veel	informatie	over	de	ontwik-
keling,	werking	en	productie	van	de	V.1,	de	
neerstortingen	 in	 Vlijmen	 en	 omgeving,	
over	 de	 slachtoffers,	 de	 monumenten	 en	
ook	dagboekfragmenten	van	enkele	Cana-
dese	 militairen	 en	 Vlijmenaren	 zijn	 in	 het	
boek	opgenomen.	Het	boek	 is	 te	koop	bij	
de	boekwinkels	Bruna	in	Vlijmen	en	Sikkers	
in	Drunen	en	via	de	webwinkel	www.hkkon-
senoort.nl	van	de	heemkundekring.

De vliegende bommen

De bouw van kasteel Heesterburgh
John Branderhorst

Het	weer	werkt	mee	en	dus	 is	het	project	
Heesterburg	 in	 de	 voorbereidende	 fase	
gekomen.	Vorige	maand	meldde	ik,	dat	een	
grondonderzoek	 naar	 eventuele	 overblijf-
selen	van	de	Tweede	Wereldoorlog	gaande	
was,	 maar	 nu	 kan	 gemeld	 worden,	 dat	
slechts	enkele	scherven	en	een	klein	onder-
deel	 van	 munitie	 gevonden	 zijn	 en	 het	
terrein	volgens	het	protocol	vrijgegeven	is.
Het	 ophogen	 van	 de	 locatie	 is	 inmiddels	
ook	 afgerond	 en	 men	 is	 gestart	 met	 het	
aanleggen	van	de	riolering.	Hiervoor	heeft	
men	 ruim	 vier	 weken	 voor	 uitgetrokken.	
Ook	 elektra,	 water	 en	 andere	 leidingen	
worden	nog	aangelegd.	Rond	1	mei	moeten	
deze	voorbereidingen	gereed	zijn	en	is	de	
overdracht	 naar	 Heijmans	 Woningbouw	
gepland.	Daarna	kan	deze	tak	van	de	grote	
onderneming	 starten	 met	 de	 feitelijke	
bouw.

Er	 zijn	 nu	 directieketen	 geplaatst	 bij	 de	
huidige	toegang	naar	het	kasteel,	maar	de	
feitelijke	toegangsweg	is	–	in	overeenstem-
ming	met	 de	plannen	 –	 iets	 opgeschoven	
richting	Beeckendael.	De	nieuwe	bewoners	
hebben	 dan	 voor	 het	 opstappen	 op	 de	
buurtbus	de	keuze	dat	of	bij	Beeckendael	of	
bij	Lelienhuyze	te	doen.	Beeckendael	heeft	
een	wachthuisje,	maar	bij	Lelienhuyze	is	dat	
nog	niet	het	geval.	Deze	bewoners	hebben	
bezwaar	 dat	 een	 dergelijke	 voorziening	
in	hun	zicht	komt.	Mogelijk	zal	op	 termijn	
naar	een	goed	alternatief	gezocht	kunnen	
worden.		

Inmiddels	 heeft	 Luuk	 Niessen	 zich	 bereid	
verklaard	om	met	zijn	drone	af	en	toe	een	
leuke	 luchtopname	 te	 maken.	 Hiervoor	 is	
toestemming	van	Heijmans	verkregen,	maar	
met	 de	 restrictie,	 dat	 tijdens	 werkzaam-
heden	 niet	 over	 de	 bouwplaats	 gevlogen	
mag	 worden.	 Vroeg	 in	 de	 ochtend,	 in	 de	
avonden	 en	 in	 het	 weekend	 is	 dat	 geen	
probleem	voor	hen.	Een	eerste	proeve	van	
opnames	is	hierbij	geplaatst.

Ook	 is	nog	gerefereerd	naar	bankjes	voor	
de	 toeschouwers	 die	 de	 voorgang	 willen	
volgen.	Recent	kon	ik	een	moeder	met	haar	

twee	kinderen	vastleggen,	die	zich	nieuws-
gierig	 in	 de	 berm	 hadden	 gevleid	 om	 de	
hijskranen	 e.d.	 aan	 het	 werk	 te	 zien.	 De	
projectleider	 heeft	 een	 voorziening	 in	 de	
vorm	van	tijdelijke	bankjes	nog	in	beraad.	

Of	de	coronacrisis		ook	consequenties	heeft	
voor	 de	 verdere	 verkoop,	 is	 nog	 koffiedik	
kijken.	De	tijd	zal	het	leren.	We	blijven	u	op	
de	hoogte	houden.	Zijn	er	vragen,	dan	een	
e-mail	aan	jj.branderhorst@gmail.com.



René van der Hoeven

In	 het	 vorige	 nummer	 van	 De	 Tweeterp	
ging	het	onder	andere	over	de	verbindende	
verwondering	 die	 ontstaat	 tijdens	 licht-
shows.	Niet	gedacht,	dat	ik	het	nu	onder	een	
andere	invalshoek	weer	over	verwondering	
zou	 hebben.	 Noodgedwongen	 weliswaar	
want	 De	 Tweeterp	 heeft	 kopij	 nodig.	 Ik	
onthoud	mij	sociaal,	wat	best	meevalt	als	je	
nog	uit	de	tijd	stamt	dat	onthouding	voor	
een	 bepaald	 volksdeel	 periodiek	 verplicht	
was.	 Telefonisch	 interviewen	 kan	 in	 mijn	
ogen	niet;	 is	 zoiets	 is	 als	gebakken	eieren	
eten	 met	 bokshandschoenen	 aan.	 Dus	
helaas	 geen	 interviews	 die	 stukjes	 ople-
veren.	 Het	 zijn	 buitengewone	 tijden	 en	 ik	
verwonder	me	ook	over	mezelf.	Op	straffe	
van	 als	 asociaal	 beschouwd	 te	 worden	 of	
de	gang	naar	het	hiernamaals,	heb	ik	mijn	
licht	 ironische	 kijk	 op	 het	 leven	 gelaten	
voor	 wat	 hij	 is.	 Ik	 ben	 alsnog	 gezagsge-
trouw	geworden,	volg	strikt	elke	aanwijzing	
van	de	overheid	op.	Thuisblijven	dus,	alleen	
elektronische	contacten,	amper	de	deur	uit.	
Samen	oud	worden,	een	romantische	wens	
die	 mijn	 geliefde	 en	 ik	 altijd	 koesterden,	
gaat	thans	wel	heel	erg	letterlijk	in	vervul-
ling.	Naar	 ‘anderen’	mogen	we	alleen	nog	
kijken.	 Zomaar	 aankomen	mocht	 al	 nooit,	
maar	nu	is	het	privécirkeltje	uitgebreid	tot	
anderhalve	meter	gezien	de	levensvatbaar-
heid	van	het	 rondzwevend	virus.	Heeft	 zo	
zijn	 voordelen	maar	 het	went	maar	moei-
lijk.	 Dagelijks	 skypen,	 zoomen,	 appen	 en	
bellen	en	met	de	kinderen	en	kleinkinderen	
ook	 nog	 af	 toe	 zwaaien	 en	 kushandjes	
vanachter	een	raam.

De	vraag	is	hoe	lang	we	nog	mogen	gaan	
wandelen,	 fietsen	of	 boodschappen	doen.	
Buiten	is	de	boze	wereld.	Ooit	ben	ik	eens	
tweemaal	 op	 een	 dag	 bijna	 gerold.	 Daar	
werd	ik	heel	schichtig	van.	Plots	vermoedde	
ik	achter	elke	boom	minstens	twee	rovers.	

Buiten	voel	ik	me	als	een	kat	in	een	vreemd	
pakhuis,	bevind	ik	me	tussen	allerlei	poten-
tiële	besmettingshaarden.	Mijn	gevoel	van	
veiligheid	is	niet	meer	wat	het	was.	Ik	dien	
permanent	 alert	 te	 zijn	 en	 het	 zal	 u	 niet	
verbazen:	dat	lukt	me	niet.	

Verwondering	 over	 allerlei	 initiatieven:	
het	 altruïsme	viert	hoogtij,	 saamhorigheid	
alom,	van	concerten	vanaf	een	balkon,	odes	
aan	onze	helden	uit	de	hele	publieke	sector,	
tot	 uit	 de	 grond	 gestampte	 zoetsappige	
liederen	 op	 televisie	 en	 een	 schier	 einde-
loze	 rij	 zendtijdvullende	 experts.	 Gerrit	
Komrij	 noemde	 het	 al	 eens	 de	 ‘treurbuis’.	
Voor	 humor	 kunt	 u	 terecht	 op	 internet.	
Door	de	morele	ophokplicht	lastig	te	zien,	
maar	de	mensen	 in	 Engelen	 en	Bokhoven	
zorgen	 voor	 elkaar.	 Niets	 grootschaligs	
echter:	in	de	kastelen	weerklonk	nog	geen	
muziek	 vanaf	 de	 balkons,	 op	 de	 kade	 in	
Engelen,	 die	 toch	 lang	 zat	 is,	 zong	 geen	
koor.	 In	Dieze	noch	Maas	vond	een	 ‘Swim	
for	our	heroes’	plaats.	Lijkt	me	prachtig	als	
de	 Engelen-	 en	 Bokhovenaren	 ook	 geza-
menlijk	 liederen	 ten	 gehore	 brengen,	 als	
voorloper	of	alternatief	voor	Muziek	aan	de	
Dieze	of	de	plomp	induiken.

Verwondering	 over	 het	 straatleven:	 wat	
fietsers,	 hardlopers	 en	 auto’s,	 maar	 dan	
houdt	 het	 wel	 op.	 Verwondering	 over	 de	
weldadige	 stilte	 en	 over	 een	 helder,	 niet	
door	condensstrepen	verstoord	uitspansel	
met	al	enige	nachten	een	sterrenhemel	met	
een	 zeer	 heldere	 nieuwe	maan	 en	 Venus.	
Verwondering	 over	 de	 vindingrijkheid:	 de	
pinautomaat	 van	 de	 Plusbezorgdienst	 is	
bevestigd	aan	het	uiteinde	van	een	plankje	
van	pakweg	anderhalve	meter.

Verbijstering	 over	 wat	 er	 zich	 afspeelt	 en	
bange	vermoedens	over	wat	de	wereld	nog	
te	 wachten	 staat.	 We	 weten	 het	 niet.	 De	
laatste	maand	 dansen	we	wel	 iets	minder	

Verwondering
zorgeloos	op	de	ecologische	vulkaan,	zien	
we	 iets	 van	 bezinning,	 lijkt	 er	 toch	 hoop.	
Dylans	 ‘The	 times	 they	 are	 achanging’	
is	 actueler	 dan	 ooit	 en	 nog	 steeds	 een	
geweldig	nummer.	

Sinds	 het	 alom	 genegeerde	 rapport	
‘Grenzen	 aan	 de	 Groei’	 van	 de	 Club	 van	
Rome	 uit	 1972	 weten	 we	 hoe	 laat	 het	 is.	
Eufemistisch	gezegd	is	het	er	niet	beter	op	
geworden.
Om	met	Cees	Buddingh	te	spreken:	‘De	zon	
komt	op,	de	zon	gaat	onder.	Langzaam	telt	
de	oude	boer	zijn	kloten.’	
Verwonderlijk	 en	 hoopgevend	 dus,	 dat	
zowel	 overheid	 als	 bevolking	 het	 nu	 met	
de	 ingrijpende	 maatregelen	 eens	 is.	 Zelfs	
onze	economie	waar	we	veel,	zo	niet	alles	
aan	opofferen,	ligt	grotendeels	plat.	We	zijn	
uitgegroeid.	 Ecologie	 en	 economie	blijken	
onlosmakelijk	 met	 elkaar	 verbonden.	 Als	
het	 tij	 verloopt,	 verzet	men	de	bakens.	En	
ja,	ik	weet	het,	alles	is	relatief.	

Tot	 slot,	 laat	 u	 verwonderen	 door	 onder-
staand	gedicht.

Eb
Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst 
om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door ‘t ogenblik.
Zuigend eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de 
vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets dan 
tijd?

M.Vasalis
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De	volgende	editie	
verschijnt	in	het	weekend	

van	16	mei.
Kopij	moet	uiterlijk	
maandag 4 mei

binnen	zijn.

Colofon

Centraal	alarmnummer:	112
Politie:	0900	-	8844	(geen	spoed)
Brandweer:	0880	-	208101

Huisartsenpraktijk:	6311366	
Apotheek	Lage	Leun:	6330203
Tandarts:	6311588	
Jeroen	Bosch	Ziekenhuis:	5532000
Dierenambulance	Den	Bosch:	6146070			

Stadskantoor	Wolvenhoek:	6155155				
Afvalstoffendienst:	6156500
Meldpunt	Schoon,	Heel	en	Veilig:	6155555

Brabant	Water	storingen:	6838000
Essent	storingen:	0800	-	0340
Stichting	Divers:	6124488	
Vivent:	0900	-	5152535

Belangrijke telefoonnummers

(S)limmerik

11	april	
t/m	4	mei

Helaas géén activiteiten
in	Engelen	en	Bokhoven

Om	oma	en/of	opa	te	mogen	zijn,
wordt	door	de	kinderen,	groot	en	klein,
maar	ook	door	de	ouders	zeer	gewaardeerd.
En	nadat	corona	ons	de	rug	toekeert,
weer	samen	gezellig,	graag	op	korte	termijn.

Wordt	vervolgd

Henriëtte Sars en Jan Muskens delen boeken uit om de coronatijd door te komen



Bij besteding van elke € 10,-- ontvangt u 
plaatjes voor in het unieke historische 
verzamelalbum van ‘s-Hertogenbosch.


