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Van de bestuursraad

Volgende vergadering
De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	 Engelen-Bokhoven	 is	 op	 maandag	
24	 juni	 2019	om	20.00	 uur	 in	 de	 Engelen-
burcht.	 Insprekers	kunnen	zich	aanmelden	
tot		24	juni	12.00	uur	via	info@bestuursraad.
nl		Voor	eerdere	vergaderstukken	zie	www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.

De Bestuursraad Engelen-Bokhoven 
nodigt u  uit voor een dorpstafel op 
woensdagavond 3 juli 2019 in de Enge-
lenburcht.  Inloop vanaf 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur.	

Het	Waterschap	 Aa	 en	Maas	 renoveert	 al	
enige	 tijd	de	Riool	Water	Zuivering	 Instal-
latie	(RWZI)	aan	de	Treurenburg	om	die	te	
laten	voldoen	aan	de	nieuwe	aangescherpte	
zuiveringseisen.	De	RWZI	ligt	op	het	laagste	
punt	 van	 de	 delta,	 gevormd	 door	 Aa	 en	
Dommel,	 om	 het	 gezuiverde	 effluent	 net	
vóór	de	Maas	in	de	Dieze	te	lozen.
	
Projectleider	 Antoine	 van	 Geffen	 presen-
teert	deze	avond	een	film,	die	hij	met	een	
drone	 maakte	 van	 deze	 renovatie.	 Hij	 zal	
daarbij	 het	 geavanceerde,	 nieuw	 geïnstal-
leerde	 proces	 op	 hoofdlijnen	 toelichten,	
alsmede	de	insteek	 ’Van	invoer	van	afval(-
water)	naar	uitvoer	van	nuttige	energie	en	
grondstof’.	 	 Naast	 schoon	 water	 wordt	 er	
namelijk	 ook	 energie	 en	 grondstof	 voor	
kunstmest	geproduceerd.
Na	gereedkomen	kan	de	RWZI	zeker	weer	
een	 tiental	 jaren	 mee	 en	 daarna	 kunnen	
bij	 verdergaande	 aanscherping	 van	 regel-
geving	 weer	 aanvullende	 processtappen	
toegevoegd	worden.	De	huidige	renovatie	
past	 dankzij	 moderne	 techniek	 op	 het	
huidige	 terrein	 van	 de	 RWZI.	 De	 volgens	

bestemmingsplan	 beschikbare	 ruimte	 die	
(nog)	niet	nodig	is,	wordt	nu	ingericht	in	de	
context	van	de	 ‘Groene	Delta’.	 	Hopelijk	 is	
de	 techniek	 straks	weer	 zo	ver	gevorderd,	
dat	de	aanvullende	processtappen	ook	nog	
weer	binnen	het	huidige	terrein	passen.
De	 gemeente	 ’s-Hertogenbosch	 voert	
grootse	 werken	 uit	 in	 het	 kader	 van	 de	
‘Groene	 Delta’	 ter	 versterking	 van	 dit	
machtig	mooie	deltagebied	 in	en	 rond	de	
stad.
Projectleider	Rob	Brinkhof	neemt	u	mee	in	
die	 ‘Groene	 Delta’	 in	 ontwikkeling	 en	 zal	
focussen	op	het	gebied	in	de	polders	Meer-
wijk	en	de	Henriëttewaard.	Hij	zal	laten	zien	
hoe	de	RWZI	daarin	prima	past,	wat	er	om	
die	 water/energie/grondstof	 fabriek	 wordt	
gedaan	 en	 alvast	 een	 tipje	 van	 de	 sluier	
oplichten	over	de	ambities	om	in	de	Henri-
ettewaard	nieuwe	natuur	in	te	richten.	Dat	
kan	 gefinancierd	worden	 door	 daar	mede	
klei	 te	 winnen	 met	 aanvullende	 fondsen	
vanuit	 gemeente	 en	 provincie.	 Gemeente	
en	waterschap	hebben	al	een	vistrap	gere-
aliseerd	en	u	hoort	van	Rob	wat	er	verder	
nog	aan	plannen	wordt	uitgewerkt.
	
Bijgaand	een	plaatje	van	de	‘Groene	Delta’	
op	 hoofdlijnen	 en	 een	 plaatje	 ingezoomd	
op	 Henriëttewaard	 en	 Meerwijk.	 Zie	 de	
aansluiting	 via	 Crèvecoeur	 aan	 de	 Maas	
en	via	de	konikpaarden	en	groene	grazers	

bij	 de	 Ertveldplas	naar	de	 stad.	Veel	 plas-	
en	drasgebied,	nu	niet	 tegen	de	vijandige	
mens	,	maar	vóór	de	prachtige	natuur.	
Komt	dat	zien,	komt	dat	horen	en	breng	uw	
ideeën	en	 vragen	mee	 (of	 stuur	 ze	 vooraf	
aan	 info@bestuursraad.nl).	 U	 bent	 van	
harte	welkom!

Uitnodiging Dorpstafel:
moerasdraak baart groene delta, zuiver water en meer

Over de polders Meerwijk en Henriëttewaard en de bijzondere renovatie van de RWZI.
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Hans van de Ven

In	maart	van	dit	jaar	presenteerde	de	initi-
atiefnemers	 Bob	 Mulder	 en	 Erol	 van	 den	
Bergh	ambitieuze		plannen	om	van	20	tot	en	
met	22	september	gezamenlijk	een	 ‘Enge-
lens	weeknd’	te	organiseren.	Een	evenement	
nabij	 Engelerhart	 voor	 alle	 doelgroepen,	
waarin	ook	de	jaarlijkse	Engelense	kermis	is	
opgenomen.	Dit	plan	werd	door	de	aanwe-
zige	 contactpersonen	 van	 het	 Engelense	
verenigingsleven	 met	 veel	 enthousiasme	
ontvangen.	Nu	drie	maanden	 later	vragen	
we	Erol	of	de	gepresenteerde	plannen	ook	
tot	leven	gaan	komen.

Gaat u 1 minuut gratis winkelen bij PLUS 
Mulder!? Koop loten en doe mee met 
de sponsorloterij ten behoeve van het 
Engelens Weeknd. 
Erol:	“Jullie	kennen	toch	wel	dat	gevoel	van	
vroeger	dat	de	kermis	er	weer	 is	…	Al	die	
mooie	herinneringen,	die	goeie	ouwe	 tijd!	
Nu	willen	wij	 graag	deze	 traditie	weer	 tot	
leven	 brengen!	 Samen	 met	 je	 kinderen,	
kleinkinderen,	 vrienden	 of	 familie	 naar	 de	
kermis.	 Lekker	 een	biertje	doen,	 rondje	 in	
de	botsauto’s	of	lekker	een	oliebol.	Binnen-
kort	ontvangen	de	inwoners	van	Engelen	en	
Bokhoven	 een	 formulier	 in	 de	 brievenbus	
om	mee	te	doen	met	de	loterij,	met	daarbij	
een	Sponsorlot.
Ze	 kunnen	 op	 dit	 formulier	 aangeven	
hoeveel	loten	zij	wensen	op	hun	adres,	deze	
loten	 kosten	 per	 stuk	 €	 1,00.	 Vervolgens	
worden	ze	allemaal	in	een	grote	pot	gedaan	
en	daaruit	worden	de	winnaars	getrokken.	
Deze	winnaars	ontvangen	een	persoonlijke	
brief	op	het	deelnemende	adres	en	worden	
vermeld	 in	 De	 Tweeterp.	 De	 opbrengst	
is	 volledig	 ten	 behoeve	 van	 het	 Engelens	
Weeknd.	 De	 hoofdprijs	 is	 1	 minuut	 gratis	
winkelen	bij	Plus	Mulder.	Daarnaast	zijn	er	
verschillende	andere	prijzen.”

Is er een stichting opgericht en zijn 
er naast de initiatiefnemers nog meer 
personen toegetreden tot het kernteam 
van de organisatie? 
Erol:	“Wij	werken	vanuit	Stichting	Culivent.	
De	 stichting,	 die	 anderhalf	 jaar	 geleden	 is	
opgericht	 tijdens	 Dinnershow	 Helemaal	
Heppie.	We	zijn	erg	blij	met	de	ontwikkeling	
rondom	het	team	tijdens	Engelens	Weeknd.	
Onze	 doelstelling	 is	 om	 de	 aankomende	
jaren	verschillende	werkgroepen	te	krijgen	
met	 inwoners	 uit	 Engelen	 en	 Bokhoven.	
Zodat	het	een	echt	dorpsfeest	wordt,	geor-
ganiseerd	voor	en	door	de	Engelenaar.”

We	hebben	nu	verschillende	personen	die	
helpen	met	het	Engelens	Weeknd:

Engelens weeknd komt tot leven
•	 Zo	 helpt	 Jo	Westerlaken	bij	 de	 organi-
satie	van	de	seniorenlunch.

•	 Bram	 van	 der	 Ploeg	 organiseert	 Brui-
send	Engelen.	

•	 Het	 kernteam	 voor	 het	 volleybaltoer-
nooi	is	bijna	rond.

•	 Mariska	 van	 den	 Heuvel	 helpt	 bij	 de	
organisatie	van	de	kindermiddagen		

•	 Noa	van	Dam	helpt	bij	de	ontwikkeling	
van	het	grafische	design	voor	de	 feest-
tent.

•	 Sebastiaan	van	Kerkhof	is	mede	hoofd-
crew	van	de	feesttent.

•	 Joran	 Burmanje	 is	 verantwoordelijk	
voor	al	het	grafisch	ontwerp	rondom	de	
marketing	en	communicatie.

•	 Evi	 Laurant	 helpt	 bij	 de	 uitwerking	 en	
ontwikkelingen	 van	 alle	 ideeën	 en	 het	
programma.

We	zijn	nog	opzoek	naar	mensen	voor:
•	 Schoolreisje.	Dit	 Is	 een	 initiatief	om	op	
vrijdagmiddag	 een	 uitje	 te	 organiseren	
voor	 de	 lokale	 scholen	 van	 Engelen.	
Binnenkort	 hebben	 we	 overleg	met	 de	
scholen.	 We	 zouden	 de	 kinderen	 op	
vrijdagmiddag	 willen	 ontvangen	 op	
de	 kermis,	 daarna	 lekker	 wat	 eten	 en	
drinken	 en	 afsluiten	met	 een	 fuif	 in	 de	
feesttent.			

•	 Veiligheidscoördinatoren.	 Twee	
personen	die	verdeeld	over	twee	dagen	
het	 aanspreekpunt	 zijn	 tijdens	 het	
evenement.	 Samen	 met	 de	 organisatie	
en	 de	 EHBO-post	 willen	 wij	 een	 veilig	
event	organiseren.

•	 Sponsorcommissie.	We	zijn	op	zoek	naar	
1	à	2	personen,	die	samen	met	de	orga-
nisatie	de	acquisitie	doen	en	het	 spon-
sorbeleid	waarborgen.		

•	 Mensen	 die	 willen	 helpen	 bij	 het	
opbouwen	en	afbouwen	van	het	terrein!

•	 Vrijwilligers	die	het	gewoon	leuk	vinden	
om	te	helpen!	Meld	je	dan	zeker	aan	via	
engelensfestival@gmail.com.

Tijdens de presentatie in maart werd 
een beroep gedaan op het verenigings-
leven om mee te doen.  Zijn er concrete 
afspraken gemaakt met verenigingen en 
wat gaan ze doen?
Erol:	 “We	 zijn	 in	 gesprek	 geweest	 met	
verschillende	 verenigingen	 en	 hebben	 al	
hulp	ontvangen	bij	bijvoorbeeld	de	veilig-
heidsplannen.	 We	 zijn	 nu	 druk	 bezig	 om	
met	 de	 volleybalvereniging	 uit	 Engelen	
een	 volleybaltoernooi	 te	 organiseren.	 We	
verwachten	 dat	 de	 aankomende	 jaren	
de	 invulling	 vanuit	 het	 verenigingsleven	
toeneemt.	 Dit	 moet	 speels	 gebeuren	 en	
hun	 bijdrage	 is	 ook	 vrij	 in	 te	 vullen.	 Hier	
willen	wij	ook	de	nadruk	op	leggen,	omdat	

wij	het	belangrijk	vinden	om	het	wij-gevoel	
te	creëren	in	Engelen.	
Dit	 is	 de	 eerste	 editie	 en	 het	 is	 voor	
iedereen	aftasten	wat	het	wordt.	Om	toch	
de	 verenigingen	 en	 stichtingen	 actief	 te	
laten	 deelnemen	 is	 er	 een	 gaaf	 idee,	 dat	
wordt	 georganiseerd	 door	 Bram	 van	 der	
Ploeg.	 Er	 is	 ruimte	 voor	 50	 deelnemers,	
die	 op	 zondagmiddag	 zichzelf	 kunnen	
presenteren	 tijdens	 Bruisend	 Engelen.	 De	
inschrijfformulieren	 zullen	 volgende	 week	
verstuurd	gaan	worden.”		

Kun je al vertellen wat er concreet op 
vrijdagavond, zaterdag en zondag op 
het programma staat?
Erol:	“Het	programma,	dan	vraag	je	me	wat	
…	We	gaan	voor	een	supergaaf	programma	
dat	het	eerste	jaar	al	mooi	gevuld	is.	Vrijdag	
willen	 we	 beginnen	 met	 een	 schoolreisje	
voor	 de	 lokale	 scholen:	 Bezoek	 aan	 het	
terrein	met	lekker	eten,	drinken,	de	kermis	
en	 afsluiten	 met	 een	 feestje	 in	 de	 tent.	
Vervolgens	 aansluitend	 een	 feestavond	
voor	 de	 volwassenen.	 Dit	 moet	 echt	 een	
gaaf	feest	worden	met	leuke	artiesten.	Ook	
op	zaterdagavond	willen	wij	dit	doorzetten.	
Tijdens	 het	 gehele	 weekend	 is	 de	 kermis	
open,	 is	 er	 een	 foodplein	 en	 kinderplein.	
De	evenementen	nu	zijn	een	seniorenlunch,	
Bruisend	Engelen,	volleybaltoernooi	en	een	
kindermiddag.

Gaat het jullie wel lukken om de attrac-
ties in de presentatie echt naar Engelen 
te krijgen?
Erol:	“Vliegend	tapijt	is	er	niet.	We	hebben	
een	kermis	aankomend	 jaar,	waar	we	echt	
trots	op	kunnen	zijn.	Ik	ben	ervan	overtuigd	
dat	jullie	verrast	zullen	zijn	over	het	aanbod.	

Lees verder op pagina 22



Zondag	26	mei	was	een	dag	waarnaar	uitge-
keken	werd	en	het	werd	een	dag	om	nooit	
meer	 te	vergeten.	De	 fantastische	dansers	
en	 danseressen	 van	 Dansplaats	 Engelen	
hebben	 een	 prachtige	 voorstelling	 neer-
gezet!	Van	de	peuters	tot	volwassenen,	van	
hiphop	 tot	 ballet,	 breakdance,	 jazz-street-
dance	 en	 nog	 veel	 meer,	 iedereen	 heeft	
mogen	stralen	op	het	podium!	
Twee	 uitverkochte	 voorstellingen,	 dat	 is	
iets	waar	Annemarie	Cools,	eigenaresse	en	
grote	 inspirator	 van	 de	 Dansplaats	 alleen	
maar	van	kon	dromen.	Annemarie:	 “Het	 is	

geweldig	 om	 al	 deze	 200	 dansers	 te	 zien	
genieten	 en	 stralen	 op	 het	 podium,	 dat	
is	 zo’n	 mooi	 gevoel!	 Ik	 ben	 zo	 trots	 op	
iedereen,	ze	hebben	laten	zien	waar	we	het	
hele	jaar	keihard	voor	hebben	gewerkt.”
Niet	alleen	op	het	podium	hebben	de	leer-
lingen	 het	 heel	 goed	 gedaan,	 maar	 ook	
achter	de	 schermen.	Want	het	 is	 ook	 veel	
wachten,	 jezelf	vermaken,	 je	kostuum	heel	
en	schoon	houden,	zorgen	dat	 je	schmink	
nog	goed	zit,	je	haren	ingevlochten	zijn,	je	
veters	 gestrikt	 zijn,	 enzovoorts.	 Gelukkig	
waren	 er	 een	 heleboel	 lieve	 docenten	 en	

Dansplaats Engelen: ‘Turn On The TV!’, een terugblik …
hulpouders	achter	de	schermen,	die	daarbij	
fantastisch	goed	hebben	geholpen!
Nu	 kunnen	 ze	 nog	 even	 nagenieten	 van	
deze	waanzinnig	gave	voorstellingen,	want	
ze	 dansen	 gelukkig	 de	 hele	 maand	 juni	
nog	lekker	door!	Wil	 jij	ook	meedansen	in	
de	eindvoorstelling	van	volgend	jaar?	Kom	
dan	 nu	 een	 gratis	 proefles	 volgen!	 Mail	
naar	info@dansplaatsengelen.nl	of	bel	met	
Annemarie	 op	 06-37430867.	 Wie	 weet	 tot	
dan(s)!
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Meerwijk buitenleven aan de Dieskant

Boekpresentatie 
30 juni 2019

Een publicatie van Rob Gruben en Bertie Geerts 

met beeldredactie van Jac. Biemans

De presentatie vindt plaats op de locatie 

waar het allemaal om draait: 

Kasteeltje Meerwijk 
Gemaalweg 19, 5221CH ’s-Hertogenbosch

Programma zondag 30 juni
14.30 - 15.30 uur 

presentatie in powerpoint door de auteurs

15.30 - 17.00 uur   

afhalen/signeren van het boek

Intekenprijs t/m 30 juni 
€24,95 daarna verkrijgbaar via onze website 

(www.angrisa.nl) voor €29,95 

Angrisa nodigt u uit voor de presentatie van het boek

Martin Berens

Afgelopen	weken	verschenen	ze	plotseling	
rondom	 de	 kastelen.	 Nieuwe	 verkeers-
borden.	Vooral	de	achterkant	is	opvallend.	
Immers	het	lijkt	erop	dat	deze	borden	van	
hout	 zijn	 gemaakt.	 Ze	 zijn	 ook	 een	 stuk	
dikker	 dan	 de	 oude	 aluminium	 borden.	
Bij	 navraag	 bij	 de	 heer	 Dick	 Bon	 van	 het	
wegbeheer	 gemeente	 ’s-Hertogenbosch	
bleek	dat	het	om	een	uitbreiding	van	een	
reeds	bestaande	proef	ging.	

Ongeveer	 drie	 jaar	 geleden	 werd	 de	
gemeente	 benaderd	 met	 het	 verzoek	 of	
zij	mee	zouden	willen	doen	aan	een	proef	
met	duurzame	verkeersborden.	Binnen	de	
gemeente	 ’s-Hertogenbosch	 werden	 op	
sommige	onopvallende	plaatsen	de	nieuwe	
borden	 geplaatst.	 De	 eerste	 proef	 verliep	
niet	 zo	 gunstig.	 Een	 tweede	 proef	 verliep	
dusdanig	gunstig	dat	de	gemeente	besloot	
tot	 de	 genoemde	 uitbreiding	 rondom	
de	 kastelen.	 Tijdens	 deze	 proeven	 werd	
gekeken	in	hoeverre	de	borden	de	weersin-
vloeden	konden	weerstaan.	Trokken	ze	niet	
krom,	vroren	ze	niet	kapot,	enzovoorts.

De	verkeersborden
Deze	 zijn	 gemaakt	 van	 bamboe.	 Deze	
wordt	na	het	oogsten	bewerkt	tot	planken.	
Hiervan	 worden	 dan	 de	 verkeersborden	
gemaakt.	 Bamboe	 is	 een	 natuurlijk	 mate-
riaal	dat	 in	principe	keihard	wordt	en	heel	
goed	weersinvloeden	kan	doorstaan.	
Bamboe	 wordt	 trouwens	 al	 voor	 veel	
verschillende	 zaken	 gebruikt.	 Een	 bekend	
voorbeeld	 is	 natuurlijk	 de	 parketvloer.	
Daarnaast	 groeit	 de	 bamboe	 weer	 op	
meteen	 na	 het	 oogsten.	Ook	 bij	 de	 fabri-
cage	van	het	“bamboe-hout”	komen	niet	al	
te	veel	milieubelastende	stoffen	vrij.	Dit	 in	
tegenstelling	tot	de	“oude”	verkeersborden	
die	 van	 aluminium	 worden	 gemaakt.	 De	
grondstof	 voor	 aluminium	 (bauxiet)	 is	 nu	
eenmaal	 eindig.	 Daarnaast	 zal	 aluminium	
in	 de	 toekomst	 alleen	 nog	 maar	 duurder	
worden.	Ook	 is	de	winning	en	 verwerking	
van	bauxiet	behoorlijk	milieubelastend.

De	oude	borden
De	 oude	 aluminiumborden	 worden	
verwerkt	 tot	de	palen,	waaraan	de	nieuwe	
verkeersborden	worden	bevestigd.	De	oude	
palen	(staal	met	zink-coating)	hebben	veel	

Uitbreiding proef met duurzamere exemplaren
Nieuwe verkeersborden in de Haverleij

onderhoud	nodig	en	zien	er	niet	uit	als	ze	
gaan	 roesten.	 De	 bamboe-houten	 achter-
kant	van	de	borden	gaat	verweren	tot	grijs,	
waardoor	ze	niet	meer	zo	opvallen.

Dick	 Bon	 wist	 overigens	 nog	 een	 ander	
nieuwtje	te	vertellen:
De	belangrijke	verkeersborden,	zoals	voor-
rangsborden,	 stopborden	 enz.	 worden	
voorzien	 van	 een	 zender.	 Hierdoor	 ziet	
de	 afdeling	 wegbeheer	 meteen	 als	 er	
een	 paaltje	 is	 omvergereden.	 Ze	 kunnen	
dat	 dan	meteen	 opruimen	 en	waar	 nodig	
vervangen.	 Dat	 geldt	 trouwens	 voor	 alle	
verkeersborden	 die	 in	 de	 middengelei-
ders	staan.	Dat	zijn	de	gele	kokers	met	de	
blauw-witte	pijl.

Uitbreiding	proef
Het	is	niet	bekend	of	deze	proef	nog	navol-
ging	of	uitbreiding	krijgt.



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

 

 
 
 
            Zwembad producten 
 
Chloortabletten 200 en 20 gram 5kg 40,- euro 
 
Chloortabletten multi      5kg   40,- euro 
 
ph plus  en ph minus      5kg   22,50 euro 
 
chloor snel granulaat     5kg   40,- euro 
 
Vlokmiddel                        5.l   25,00 euro 
 
Opheldermiddel                5.l   30,- euro 
 
van Hal Beheer bv 
Graaf van Solmsweg 99   Engelen  
073-6311263 / 06 53 228 224 
email  vanhalbeheerbv@home.nl 
 

Te	huur	in	Lochem/Achterhoek:		
mooi	ruim	4	persoons	recreatie-chalet.
Berging	voor	2	fietsen.	Hond	toegestaan.	
Roken	niet.
Grote	tuin,	prachtig	park	en	omgeving.	
Voor	nadere	informatie:	06-16142288	of
agvdgiessen@telfort.nl
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Monique Geertsen

Textiel en interieur zijn als kleurrijke 
draden geweven door de carrière van 
Sabijn den Braber. Die loopt van vloer-
ontwerp voor grote hotels en cruise-
schepen tot haar huidige bedrijf aan huis 
in kasteel Leliënhuyze, FrontStage Inte-
rior. Daarmee geeft ze gestalte aan haar 
levenslange liefde voor interieurstyling.

Het	 begon	 ooit	met	 een	 gigantisch	weef-
getouw.	 Sabijn	 den	 Braber	 was	 net	 afge-
studeerd	 aan	 de	 Koninklijke	 Academie	
van	 Beeldende	 Kunsten	 in	 Den	 Haag,	 in	
de	 richting	 textiel-	 en	 dessinvormgeving,	
met	 specialisatie	weven.	Met	de	 interieur-
stoffen	die	ze	onder	meer	met	dat	weefge-
touw	 ontwierp	 en	 fabriceerde,	 gooide	 ze	
hoge	 ogen.	 Ze	 ontving	 diverse	 stipendia.	
De	vaart	zat	er	goed	in.	Maar	toen	ze	ging	
samenwonen	met	haar	huidige	partner	was	
er	geen	plaats	voor	het	grote	getouw.	Wel	
voor	een	kleinere	…

Thuis	voelen
Haar	 kennis	 van	 textielontwerp	 en	 interi-
eurstyling	zet	ze	in	bij	haar	huidige	bedrijf	
aan	 huis,	 waarmee	 ze	 drie	 jaar	 geleden	
begon:	 FrontStage	 Interior.	 Ze	 adviseert	
onder	meer	koppels	die	gaan	samenwonen	
over	 hun	 nieuwe	 gezamenlijke	 inrichting.	
Hier	komt	een	snufje	persoonlijke	ervaring	
om	 de	 hoek	 kijken.	 Zelf	 heeft	 ze	 immers	
meegemaakt	 hoe	 lastig	 dat	 kan	 zijn,	 toen	
ze	 haar	 grote	 weefgetouw	 moest	 inwis-
selen	voor	een	kleine.	De	kwestie	is:	“Welke	
spullen	 mogen	mee	 en	 welke	 niet?	 Beide	
partners	 moeten	 zich	 weer	 thuis	 gaan	
voelen.”	Bij	haar	is	het	gelukt.	Ze	woont	nog	
steeds	met	veel	plezier	samen.
Daarnaast	 biedt	 ze	 stylingadvies	 aan	
mensen	die	hun	huis	willen	verkopen,	voor	
een	 zo	 gunstig	 mogelijke	 presentatie	 op	
Funda,	dé	huizensite	op	internet.	Daarmee	
kan	veelal	een	hogere	prijs	worden	gevraagd	
en	wordt	het	huis	sneller	verkocht,	weet	ze.	
Duur	hoeft	dat	overigens	helemaal	niet	 te	
zijn,	zegt	ze.	Met	enkele	simpele	ingrepen	is	
je	huis	helemaal	presentabel.	 ‘Kijkend	met	
een	 frisse	blik	en	denkend	 in	oplossingen’	
is	dan	ook	haar	motto.

Disney,	Renaissance	of	Chinatown
Aan	haar	huidige	bedrijf	is	heel	wat	vooraf	
gegaan.	Al	toen	ze	net	met	haar	partner	en	
het	kleinere	weefgetouw	was	gaan	samen-
wonen,	destijds	in	Huizen,	was	ze	een	zaak	
in	interieuradvies	begonnen.	“Totdat	ik	een	
fantastische	kans	kreeg	om	bij	Desso	in	Oss	

vloeren	 te	 gaan	 ontwerpen	 op	 aanvraag	
van	 architecten	 van	 grote	 cruiseschepen	
en	hotels.	Die	 cruiseschepen	hebben	 alle-
maal	een	thema,	zoals	Disney,	Renaissance	
of	Chinatown.	Ik	kon	me	helemaal	uitleven.”	
Helaas	 voor	 Sabijn	 moesten	 er	 door	 de	
financiële	crisis	heel	wat	mensen	afvloeien.	
Zij	 mocht	 blijven	 en	 kreeg	 taken	 erbij,	
waarna	ze	zelf	besloot	om	te	vertrekken	en	
haar	droom		als	architectenbezoeker	in	de	
gedessineerde	tapijtindustrie	te	volgen.	
Snel	 had	 ze	 de	 draad	 weer	 opgepakt.	 Bij	
een	tapijtagentschap	werd	ze
architectenbezoeker.	Helaas	moest	ze	deze	
functie	door	het	omvallen	van	diverse	archi-
tectenbureaus	 weer	 verlaten.	 Het	 Engelse	
Brintons	Carpets	kwam	op	haar	pad,	waar	
ze	net	als	bij	Desso	vloeren	ging	ontwerpen	
voor	 hotels	 en	 cruiseschepen.	 Bovendien	
werd	 ze	 voor	 Brintons	 consultant	 voor	
Nederland	 en	 Duitsland.	 “Als	 ontwerper	
kon	ik	sparren	met	archi-
tecten.	 Adviseren	 over	
gedessineerde	 tapijten	
en	 de	 stijl	 afstemmen	
met	de	architecten.	Zelfs	
voor	KLM!	Het	 tapijtont-
werp	in	het	gangpad	van	
sommige	 vliegtuigen	 is	
van	 mijn	 hand”,	 zegt	 ze	
trots.

Harde	vloer,	zacht	ta-
pijt
De	 draden	 waarmee	 ze	
verbonden	was	met	Brin-
tons	 zijn	 inmiddels	 ook	
alweer	 afgehecht.	 Bij	
het	 Engelse	 bedrijf	 had	
ze	wel	 het	 verschil	 leren	
kennen	 in	 smaak	 tussen	
ons	 land	 en	 de	 Engels-
talige	 landen	 als	 Enge-
land	 en	 de	 Verenigde	
Staten.	“Daar	zijn	ze	alle-
maal	 dol	 op	 tapijt,	 en	
met	 name	 gedessineerd	
tapijt.	 Nee,	 onze	 smaak	
is	dat	meestal	niet”,	lacht	
ze.	 “Hier	houden	we	van	
harde	 vloeren,	 steen	 en	
vooral	 hout.”	Maar	 toch,	
een	 harde	 vloer	 vraagt	
wel	 om	 een	 mooi	 tapijt	
of	 karpet,	 vindt	 Sabijn.	
Dus	is	het	weer	beginnen	
te	 kriebelen.	 “Ik	 fanta-
seer	erover	om	een	eigen	

karpettenlijn	 op	 te	 zetten.	 Wie	 weet?”	 En	
zo	 weeft	 Sabijn	 alsmaar	 verder	 met	 haar	
passies:	textiel	en	interieur.

Wil	je	je	huis	verkopen?	Dan	worden	er	vast	
foto’s	gemaakt	voor	Funda.	
Enkele	handige	tips	van	Sabijn	zijn:

1.	 Haal	 alle	 persoonlijke	 spullen	 uit	 zicht,	
zoals	 familiefoto’s	en	bijzondere	verzame-
lingen.	Haal	ook	dure	spullen	uit	zicht.	
2.	 Presenteer	 je	 huis	 zo	 leeg	 en	 neutraal	
mogelijk.	 Verwijder	 zaken	 die	 jouw	 speci-
fieke	smaak	weerspiegelen;	mensen	kunnen	
daar	moeilijk	doorheen	kijken.
3.	Zorg	dat	de	kleuren	matchen,	en	dat	het	
rustig	oogt.

Meer	weten?	www.frontstageinterior.nl

De kleurrijke weefdraden van 
Sabijn den Braber



Ontspanningsmassage

Tapen en bandageren

Sportmassage

Zwangerschapsmassage

Hoofdpijnmassage

Hotstone

www.cblife.nl
Afspraak maken? Bel: 06-12158354 of mail: info@cblife.nl

CB Life in het kort: Ben je opzoek naar 
ontspanning, dan ben je aan het goede 
adres. CB Life biedt een divers aanbod 
van sport- en ontspanningsmassage. 

Heb je een drukke agenda? 
Het is ook mogelijk om een afspraak te 
maken voor een behandeling aan huis.

Sport- en Ontspanningsmassage

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen

...ik voel me veilig
      en vertrouwd

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl
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Monique Geertsen

Tussen kasteel Leliënhuyze en de Maas 
is laatst iets veranderd. Ja, de romme-
lige woestenij sinds jaar en dag ligt 
er nog steeds, compleet met enkele 
rioolbuizen. Maar kijk, er is wat struik-
gewas verdwenen, diepe bandensporen 
ploegen door het veld en een nieuw 
boomgroepje balanceert er tussen 
stevige boombanden. 
Op de terp die midden in de woestenij is 
verrezen, staan nu robuuste borden met 
panelen vol tekst en beeld. Hier gaat 
kasteel Heesterburgh komen, is daarop 
te zien. Maar wanneer? En hoe gaat het 
eruit zien? We vragen het Yvonne van 
Gelderen, commercieel manager bij 
Heijmans Vastgoed, de ontwikkelaar en 
bouwer van het nieuwe kasteel.

Spannende	 tijden	 voor	 Yvonne	 van	
Gelderen	 van	 Heijmans	 Vastgoed.	 De	
verkoop	voor	Heesterburgh	is	deze	maand	
gestart,	 vertelt	 ze.	 “De	 belangstelling	 is	
groot,	en	we	zijn	heel	benieuwd	of	zich	dat	
gaat	 vertalen	 in	daadwerkelijke	 aankopen.	
Het	 is	 een	 bijzonder	 avontuur.	 Haverleij	
is	 immers	 niet	 te	 vergelijken	 met	 welke	
vinexwijk	dan	ook.	Onbekend	maakt	onbe-
mind,	 zeggen	 ze	 wel	 eens,	 maar	 wie	 hier	
eenmaal	heeft	rondgelopen	is	om.”	Als	70%	
procent	 is	verkocht,	zegt	ze,	gaat	het	 licht	
op	groen.	Naar	men	hoopt,	kan	eind	2019,	
begin	 2020	 echt	 begonnen	 worden	 met	
bouwen.	Eindelijk.	
Want	 er	 zijn	 ondertussen	 heel	 wat	 jaren	
verstreken	van	schetsen	uitwerken,	plannen	
in	de	 ijskast	zetten	(vanwege	de	financiële	
crisis),	 tot	 het	 tekenen	 van	 een	 splinter-
nieuw	ontwerp,	nu	van	de	hand	van	Sjoerd	
Soeters	 samen	 met	 Mulleners	 en	 Mulle-
ners.	Soeters	 is	de	aartsvader	van	de	hele	
Haverleij.	Hun	ontwerp	 is	 nu	 startklaar	 en	
helemaal	van	deze	tijd,	inclusief	hoge	ambi-
ties	 op	 het	 gebied	 van	 duurzaamheid.	De	
website	www.heesterburgh.nl	is	bovendien	
in	de	lucht,	compleet	met	3D-tekeningen	en	
allerlei	schitterende	vergezichten	in	woord	

en	beeld.	Kortom,	Heijmans	is	er	helemaal	
klaar	voor.

Volwassen	woonomgeving
Heesterburgh	 is	 het	 laatste	 te	 bouwen	
kasteel	van	de	Haverleij,	samen	met	kasteel	
Oeverhuyze,	dat	een	eindje	verderop	langs	
de	Omloop	moet	 komen.	 Op	Oeverhuyze	
zullen	we	 trouwens	nog	wel	 even	moeten	
wachten,	 zegt	 Yvonne,	 eerst	 maar	 eens	
Heesterburgh	verkopen.
De	 overige	 zeven	 kastelen	 plus	 het	 Slot	
Haverleij	 staan	 er	 alweer	 een	 hele	 tijd:	
Zwaenenstede,	 Wuyvenhaerd,	 Daliën-
waerd,	Beeckendael,	Velderwoude,	Holter-
veste	 en	 Leliënhuyze.	 Het	 is	 een	 fraaie	
woonomgeving	 geworden,	 waar	 mensen	
met	plezier	wonen,	 zoals	 ikzelf.	De	natuur	
rondom	heeft	zich	ontwikkeld	tot	een	bijna	
volwassen	 landgoed,	 met	 lange	 lommer-
rijke	lanen,	hoogoprijzend	struweel	vol	flui-
tende	vogels,	bermen	met	wilde	bloemen,	
en	 een	 biodiversiteit	 die	 nog	 alsmaar	
toeneemt.	 Dit	 dankzij	 een	 strikt	 milieu-
vriendelijk	natuurbeheer	van	de	gemeente	
’s-Hertogenbosch.	 Heesterburgh	 komt	 zo	
in	een	gespreid	bedje	terecht.

Kijkje in de toekomst met kasteel Heesterburgh

Frans	terpdorpje
Wat	 gaan	 we	 te	 zien	 krijgen?	 Een	 echt	
kasteel	zoals	de	meeste	andere	gebouwen	
van	de	Haverleij	wordt	het	niet.	De	ontwer-
pers	tekenden	het	als	een	soort	Frans	terp-
dorpje,	 met	 vrijstaande	 woningen	 in	 een	
asymmetrische	 opstelling	 rondom	 een	
kasteelachtig	 appartementengebouw.	 In	
totaal	gaat	het	om	73	woningen,	waarvan	
49	 grondgebonden	 woningen	 plus	 24	
appartementen,	 waaronder	 2	 penthouses.	
Alle	 grondgebonden	 huizen	 hebben	 een	
grote	 tuin	 met	 vrij	 uitzicht,	 en	 optimale	
privacy.	 De	 duurzaamheidsambities	 bete-
kenen:	alle	woningen	gasloos.	De	woningen	
op	de	grond	krijgen	een	warmtepomp	en	
zonnepanelen,	 de	 appartementen	 worden	
verwarmd	 middels	 een	 collectieve	 pellet-
kachel.	Alle	woningen	zijn	zo	veel	mogelijk	
energieneutraal,	is	het	idee.	
En	 zo	 is	 Heesterburgh	 klaar	 voor	 de	
toekomst,	 en	 krijgt	 Haverleij	 er	 weer	 een	
spraakmakend	project	bij.	Nu	eerst	nog	wat	
handtekeningen	verzamelen	van	potentiële	
kopers.
Ook	alvast	een	kijkje	nemen	in	de	toekomst?	
Zie:	www.heesterburgh.nl



Proosdijstraat 12 | 5236 AT ’s-Hertogenbosch 
T: 073 888 5808 | M: 06 203 608 92 | info@paulienuitvaart.nl 

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Met respect voor 
elke wens

Het Afscheidshuis
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Els Brendel

Hoewel	 het	 nog	 geen	 storm	 loopt	 met	
volledig	 elektrische	 auto’s,	 is	 het	 wel	
belangrijk	 om	 te	 zorgen	 voor	 voldoende	
oplaadpunten.
Onlangs	 heeft	 een	 bewoner	 van	 kasteel	
Velderwoude	 de	 gemeente	 om	 toestem-
ming	gevraagd	om	zelf	een	oplaadpunt	te	
mogen	realiseren	in	de	openbare	ruimte	en	
kreeg	 groen	 licht.	 De	 gemeente	 hanteert	
echter	 het	 standpunt	 dat	mensen	die	 een	
eigen	parkeerruimte	hebben,	ook	daar	een	
laadpunt	moeten	(laten)	maken.	
De	Bestuursraad	vroeg	aan	de	redactie	van	
De	Tweeterp	om	hier	eens	aandacht	aan	te	
besteden.
Dat	 doen	we	 graag	 en	 zo	 nam	 ik	 contact	
op	met	Jeroen	van	Gestel	van	de	gemeente																								
’s-Hertogenbosch	 en	 met	 Rob	 Eggen-
huizen,	secretaris	van	de	VVE	Velderwoude.

Jeroen	 vertelt	 dat	 er	 in	 het	 Slot	 Haverleij	
inmiddels	 veel	 oplaadpunten	 zijn.	 Bij	 een	
evaluatie	 onlangs	 bleek	 dat	 ze	 intensief	
worden	gebruikt.

Om	 redenen	 van	 technische,	 juridische	 en	
financiële	aard	is	het	 lastig	voor	bewoners	
van	de	kastelen	om	zelf	iets	te	gaan	onder-
nemen.	
Jeroen	vertelt	dat	er	daarom	kort	geleden	
een	studiedag	is	geweest,	waar	op	hoofd-
lijnen	werd	verkend	wat	de	mogelijkheden	
voor	een	VVE	zijn.	Hierbij	waren	vertegen-

woordigers	 van	 de	 VVE	 Velderwoude	 en	
een	andere	VVE,	de	gemeente,	aanbieders	
van	 oplaadpunten	 en	 Enpuls,	 dochter	 van	
netwerkbedrijf	 Enexis,	 aanwezig.	 Vragen	
die	 beantwoord	 moesten	 worden,	 waren	
o.a.	wie	gaat	investeren,	wat	zijn	technische	
voorwaarden,	 mag	 iedereen	 een	 eigen	
aanbieder	kiezen,	etc.
Resultaat	was	dat	een	VVE	eerst	een	aantal	
basisvragen	moet	 beantwoorden,	 voordat	
knopen	kunnen	worden	doorgehakt.
De	gemeente	heeft	dus	als	standpunt	dat	er	
geen	laadpalen	in	de	publieke	ruimte	gefa-
ciliteerd	 worden,	 als	 er	 voldoende	 eigen	
parkeerplaatsen	zijn.	Daarom	ook	moet	een	
VVE	hier	het	voortouw	nemen.

Dus	 bel	 ik	 met	 Rob	 Eggenhuizen,	 secre-
taris	 van	 de	 VVE	 Velderwoude.	 Het	 treft!	
Juist	 de	 avond	 voor	mijn	 telefoontje	 is	 er	
een	 algemene	 ledenvergadering	 geweest	
waar	 ‘oplaadpunten’	 een	 van	 de	 agenda-
punten	was.	 Het	 bestuur	 van	 de	 VVE	 had	
enkele	maanden	geleden	aan	een	deskun-
dige	 gevraagd	 	 een	 rapport	 te	 schrijven	
over	de	mogelijkheid	om	oplaadpunten	te	
realiseren	 in	 de	 parkeerkelder.	 	 Omdat	 in	
kasteel	Velderwoude	de	meterkasten	dicht	
bij	de	parkeerplaatsen	zitten,	blijkt	het	vrij	
eenvoudig	om	voor	10	á	15	auto’s	oplaad-
punten	 op	 de	 eigen	 plek	 te	 realiseren.	
Mochten	 er	 straks	 meer	 E-auto’s	 komen,	
dan	is	het	niet	moeilijk	om	een	extra	(elek-
triciteits)ringleiding	aan	te	leggen.	Er	wordt	
dan	gestart	bij	de	torens.

Waar laad ik mijn elektrische auto op?

Eigenlijk	 dus	 geen	 vuiltje	 aan	 de	 lucht,	
vertelt	 Rob,	 maar	 hij	 vindt	 de	 situatie	
bij	 Velderwoude	 vrij	 uniek,	 omdat	 de	
bestaande	elektriciteitsleidingen	goed	aan	
te	passen	zijn	voor	de	laadpalen.

Mochten	 andere	 VVE’s	 informatie	 willen,	
dan	 is	 Rob	 Eggenhuizen	 ongetwijfeld	
bereid	om	die	informatie	te	geven.

Charles ter Ellen

Op	 woensdag	 15	 mei	 jl.	 hadden	 de	
kinderen	van	de	Matrixschool	de	senioren	
van	 Engelen	 uitgenodigd	 een	 ochtend	
bij	hen	op	school	 te	komen.	Het	doel	was	
om	oudere	mensen	met	elkaar	en	met	de	
jeugd	 in	 contact	 te	brengen	en	 samen	de	
school	 te	 bekijken,	 lessen	 mee	 te	 maken,	
gezellig	een	kopje	koffie	of	thee	te	drinken,	
samen	met	de	kinderen	activiteiten	te	doen	

zoals	 schaken,	 sjoelen,	kaarten	of	gewoon	
wat	 lekker	 kletsen.	 Een	 buitengewoon	
leuk	idee,	vooral	voor	de	ouderen	die	hun	
ogen	uitkeken.	Zij	hadden	hun	oude	lagere	
school	nog	in	gedachten.	Op	het	moderne	
lesmateriaal	en	de	projecten	waar	de	jeugd	
mee	bezig	is	of	reeds	had	uitgevoerd,	had	
men	 niet	 gerekend.	 Het	 was	 een	 bijzon-
dere	 uitnodiging	 om	 de	 veranderingen	 in	
het	 onderwijs	 te	 kunnen	 ervaren.	 Jammer	
dat	 slechts	 zeven	ouderen	 aan	de	oproep	

Senioren bezoeken Matrix
gehoor	hadden	gegeven,	maar	zij	hebben	
genoten.	 Gelukkig	 dat	 de	 kinderen,	 vol	
enthousiasme,	 zeker	 nog	 wel	 een	 nieuwe	
uitnodiging	 zullen	 sturen,	 om	 het	 contact	
tussen	 jeugd	 en	 senioren	 te	 organiseren.	
Het	Kinderkabinet	van	de	Matrix	komt	alle	
lof	toe.	Bedankt	Carlijn	en	anderen.	Ik	vond	
het	bijzonder	leuk	en	geslaagd.





De TweeTerp juni 2019 • pagina 15

Tineke van der Lee

Dit	 schooljaar	 zijn	 we	 op	 Kindcentrum	 de	
Matrix	 gestart	 met	 twee	 plusklassen.	 Een	
klas	voor	de	groepen	4/5/6	en	een	voor	de	
groepen	7/8.	Deze	groepen	bestaan	uit	10	
tot	15	leerlingen,	die	voldoen	aan	de	criteria	
die	 wij	 hiervoor	 opgesteld	 hebben.	 We	
maken	hiervoor	o.a.	gebruik	van	de	SIDI-3	
en	 ons	 eigen	 leerlingvolgsysteem	 met	
niet-methodegebonden	toetsen.

Elke	 groep	 krijgt	 een	 uur	 per	 week	 extra	
uitdaging	 in	 de	 plusklas	 en	 een	map	met	
extra	opdrachten	voor	in	de	klas.	In	de	plus-
klas	 beginnen	 we	met	 een	 korte	 startop-
dracht:	een	puzzel	of	een	stelling,	waarmee	
de	 kinderen	 bij	 binnenkomst	 aan	 de	 slag	
gaan.	De	 rest	 van	het	uur	werken	ze	 indi-
vidueel	 of	 in	 groepen	 aan	 verschillende	
projecten.	We	werken	 veel	met	 denksleu-
telprojecten	en	projecten	rondom	de	taxo-
nomie	 van	 BLOOM.	 Ook	mogen	 kinderen	
werken	 aan	 eigen	 projecten	 vanuit	 het	
TASC-model.	Van	deze	projecten	maken	de	
kinderen	dan	weer	een	presentatie	voor	de	
groep.	 Dit	 kan	 een	 powerpoint	 zijn,	 maar	
er	zijn	ook	kinderen	die	een	eigen	website,	
een	 lied	of	een	diorama	hebben	gemaakt,	
om	dat	wat	ze	geleerd	hadden	met	ons	te	
delen.

Een	 van	 de	 groepsprojecten	 ging	 dit	 jaar	
over	het	plasticprobleem	in	de	oceaan.	De	
kinderen	hebben	een	machine	ontworpen,	
die	 het	 plastic	 in	 de	 oceaan	 zou	 kunnen	
opruimen,	 net	 zoals	 Boyan	 Slat.	 Daarna	
hebben	ze	Boyan	een	brief	geschreven	met	
hun	 ideeën.	 Supertrots	 waren	 ze	 toen	 ze	
van	 Boyans	 stichting	 The	 Ocean	 Cleanup	
een	reactie	kregen.

Naast	de	projecten	proberen	we	een	aantal	
keren	 per	 jaar	 tijd	 in	 te	 ruimen	 om	 met	
denkspellen	 te	werken.	 Dit	 kunnen	 indivi-
duele	smart-games		zijn,	maar	ook	coöpe-
ratieve	spellen	zoals	Tridio-C	en	Max	de	kat.	
Met	de	groep	7/8	hebben	we	meegedaan	
met	de	SlimmerIQuiz	en	zijn	daarmee	heel	
mooi	 tweede	 geworden	 in	 de	 regionale	
finales.	Een	knappe	prestatie.

Eigenaarschap	 is	 een	 belangrijke	 eigen-
schap,	die	we	bij	de	kinderen	willen	ontwik-
kelen.	 Eigen	 inbreng	 is	 dan	 ook	 welkom.	
Dit	jaar	wilden	de	leerlingen	van	groep	7/8	
graag	een	escaperoom	maken.	We	hebben	
dit	gedaan	 rondom	het	 thema	WOII,	waar	
ze	ook	in	de	klas	mee	bezig	waren	tijdens	
IPC.	Alle	andere	kinderen	van	de	groepen	

7	en	8	hebben	de	escaperoom	geprobeerd	
en	ook	de	ouders	hebben	we	uitgenodigd	
om	 te	 komen	 ontsnappen.	 Het	 was	 een	
groot	succes.
Wat	de	kinderen	nog	meer	een	groot	succes	
vonden	 was	 het	 EI-experiment,	 wat	 we	
rondom	Pasen	hebben	gedaan:	de	kinderen	
mochten	een	ongekookt	ei	zo	proberen	te	
verpakken,	 dat	 het	 niet	 kapot	ging	 als	we	
het	van	een	bepaalde	hoogte	lieten	vallen.	
Wat	waren	ze	creatief!

Fijn	om	te	kunnen	melden	dat	de	plusklas	
ook	 volgend	 jaar	doorgaat	 en	 zelfs	uitge-
breid	gaat	worden	met	een	plusgroep	voor	
kinderen	uit	de	groepen	1/2/3.

Dit	 was	 het	 nieuws	 van	 onze	 school	 voor	
deze	maand.	Wilt	u	meer	of	andere	 infor-
matie	over	onze	school,	dan	kunt	u	contact	
opnemen	met	de	directeur,	Mevr.	B.	Entken-
Buunen,	tel.	073-8519990



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

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. 

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

Behandelingen

Schoonheids
behandelingen

Manicure

Lash volume lifting

Spraytan

Leunweg 10, 5221 BC
Engelen

Tel: +31 6 48857472 
michelleskinandmore@outlook.com

Facebook: Michelle Skin care and more

Alle behandeling zijn op afspraak te 
boeken
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Monique Geertsen

Op	zondag	6	oktober	van	12.00	tot	17.00	uur	
vindt	de	derde	 editie	plaats	 van	de	 twee-
jaarlijkse	 Atelierroute	 Engelen.	 Voor	 het	
eerst	doen	ze	mee:	aanstormende	talenten	
fotograaf	 Zoë	 Sluijs	 en	 filmmaker	 Zoé	
Beekes.

Zoë	 en	 Zoé.	 Een	 pseudoniem	 voor	 een	
kunstzinnig	duo?	Nee,	zo	heten	ze	toevallig	
echt.	Zoë	Sluijs	 (21)	 en	Zoé	Beekes	 (19)	uit	
Engelen	zijn	vriendinnen	sinds	hun	school-
tijd	op	de	Antonius	Abt	 in	het	Slot	Haver-
leij,	 en	 musiceerden	 samen	 bij	 de	 eerste	
Atelierroute	 in	 2015.	 Maar	 nu	 zien	 we	 ze	
daar	 met	 eigen	 werk.	 Foto’s	 van	 de	 een,	
een	film	van	de	ander.	Gezellig	om	ze	even	
samen	te	spreken.

Zoë
Zoë	 Sluijs	 studeert	 fotografie	 aan	 de	
Academie	 voor	 Kunst	 en	 Vormgeving	 St.	
Joost	in	Breda.	Vanwaar	die	keuze?	“Als	kind	
ging	 ik	al	met	mijn	vader	uit	 fotograferen,	
ik	met	mijn	 kindercameraatje,	 hij	met	 zijn	
spiegelreflex.	 Soms	 ruilden	 we	 dan	 even	
om.	 Geweldig!	 Na	 de	 middelbare	 school	
deed	 ik	 een	 tussenjaar,	 maar	 verre	 reizen	
waren	niets	voor	mij.	 Ik	wilde	testen	of	de	
kunst	iets	voor	mij	is.”
Ze	dook	in	de	talentenworkshops	van	Studio	
073	 bij	 de	 Muzerije,	 waar	 haar	 fotowerk	
werd	 geselecteerd	 voor	 de	 Bosch	 Open	
Expo	 (tijdens	 het	 Hiëronymus	 Boschjaar).	
Met	 haar	 18	 jaar	 was	 ze	 de	 jongste	 deel-
nemer:	 “Dat	 gaf	 zo’n	 zelfvertrouwen,	 dat	
ik	 besloot	 fotografie	 te	 gaan	 studeren.”	
Zo	 gezegd	 zo	 gedaan.	 Ze	 ontwikkelde	
zich	razendsnel,	zit	nu	in	het	derde	jaar	en	
studeerde	 onlangs	 een	 half	 jaar	 in	 Enge-
land.	Al	experimenterend	op	weg	naar	haar	
persoonlijke	beeldtaal.

Waar	 is	 Zoë	momenteel	mee	 bezig?	 “Met	
stenen.	Hoe	dat	zit?	Tijdens	een	hikingtocht	
in	de	bergen	van	Wales	ging	me	een	lichtje	
op	 door	 dat	 rotsige	 landschap.	 De	 mens	
is	steeds	bezig	de	natuur	 te	onderzoeken,	
terwijl	de	natuur	zelf	totaal	onverschillig	is.	
Stel	nu	dat	zo’n	rots	leeft,	dat	hij	gedachten	
en	gevoelens	heeft,	en	dat	hij	die	aan	ons	
doorgeeft.	Wij	moeten	erachter	komen	hoe	
en	wat!	Dat	 kan	niet	 echt	 natuurlijk,	maar	
ik	probeer	die	fantasie	in	beeld	te	vangen.	

Ik	onderneem	dan	een	creatieve	zoektocht,	
waarin	ik	de	werkelijkheid	laat	kantelen.	Wat	
is	hier	 aan	de	hand,	denk	 je	dan.”	Verslag	
van	die	zoektocht	en	meer	is	te	zien	bij	de	
Atelierroute.

Zoé
Zoé	Beekes	koos	een	andere	weg.	Ze	zit	in	
het	 eerste	 jaar	 van	 de	 Nederlandse	 Film-
academie	 in	 Amsterdam,	 richting	 sound	
design.	 Al	 jong	 was	 ze	 gefascineerd	 door	
het	 gevoel	 dat	 geluid/muziek	 kan	 over-
brengen;	zelf	speelt	ze	piano.	Haar	droom:	
naar	de	filmacademie.	De	twijfels:	kan	ik	dat	
wel?	Op	de	middelbare	school	maakte	ze	al	
een	documentaire	over	het	maken	van	een	
schilderij.	 Haar	 ouders,	 zelf	 kunstenaars,	
stimuleerden	haar	op	die	weg	door	te	gaan.	
Helaas	werd	ze	afgewezen	op	de	Filmaca-
demie.	Ze	werd	toen	geattendeerd	op	het	
European	Film	College	in	Denemarken,	een	
8,5	 maand	 durende	 opleiding	 voor	 jonge	
talenten.	 Zoé	 haalde	 alles	 uit	 de	 kast	 en	
werd	aangenomen,	tot	haar	grote	vreugde	
en	opwinding.	Daar	 kwam	de	ontdekking:	
“Sound	design	is	beslist	mijn	ding.	Daarmee	
kleur	 je	 het	 verhaal	 gevoelsmatig	 in.	 Het	
gaat	 dan	 niet	 zozeer	 om	 de	muziek	maar	
echt	 om	de	 emotie	 via	 geluid.	 Een	 steen-
lawine	moet	bijvoorbeeld	echt	angstaanja-
gend	bulderen.	Goed	geluid	maakt	voor	mij	
de	film	af.”	Als	regisseur	maakte	ze	in	Dene-
marken	 een	 korte	 documentaire.	 Mede	
hierdoor	 werd	 ze	 alsnog	 aangenomen	 op	
de	Nederlandse	Filmacademie.	

In	 die	 documentaire	 had	 ze	 haar	 hart	 en	
ziel	 gelegd.	 “Het	 is	 het	 verhaal	 over	 mijn	
ouders.	 Ik	 heb	 er	 vier:	 twee	 moeders	 en	
twee	vaders!	Hoe	kan	dat,	vroeg	 iedereen	
altijd.	Ik	dacht,	weet	je	wat,	ik	maak	er	een	
documentaire	 over.	 Mijn	 ouders	 zijn	 alle	
vier	 gay.	 De	 broer	 van	 mijn	 ene	 moeder	
is	mijn	 vader,	mijn	 andere	moeder	 is	mijn	
biologische	moeder.	
Het	filmen	vroeg	veel	van	ons	allemaal.	Mijn	
ouders	vertelden	hun	persoonlijke	verhaal;	
sommige	dingen	hoorde	ik	voor	het	eerst.	
Zelf	 deed	 ik	 tegelijkertijd	 regie,	 camera,	
geluid	 en	 de	 interviews.	 Als	 de	 emoties	
soms	 hoog	 opliepen,	 moest	 ik	 kiezen:	
doordraaien	of	de	camera	even	wegleggen.	
Enerverend,	 maar	 heel	 leerzaam.”	 Zoé’s	
film,	 die	 ‘Gewoon	 anders’	 heet,	 is	 te	 zien	
tijdens	de	Atelierroute.

Om	in	de	gaten	te	houden:	www.atelierrou-
te-engelen.nl

Gesprek met jongste deelnemers Atelierroute
Hoe Zoë en Zoé stenen tot leven wekken

Zoë Sluijs

Zoé Beekes



                                     

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 
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Parochie St. Lambertus

St.	Lambertusparochie,	Graaf	van		
Solmsweg	75,	5221	BM	Engelen		
Telefoon: 073-6311216		
E:	secretariaat@parochie-engelen.nl	
Website:	www.parochie-engelen.nl	

Rabobank:	NL04RABO0121907643	
Het	secretariaat	is	bereikbaar	op	
maandag	van	09.00	tot	12.00	uur.	
Pastoor	A.	Boom	houdt	spreekuur	op	
maandag	van	09.00	tot	12.00	uur.	

Wat is natuur?
Bij	 het	 zien	 en	 ervaren	 van	 de	 natuur,	
bijvoorbeeld	 tijdens	 een	 lange	 wandeling	
op	vakantie,	stellen	mensen	zichzelf	vragen	
over	 de	 natuur.	 Bijvoorbeeld:	 Waarom	 is	
de	 natuur	 toch	 zo	mooi?	Hoe	moeten	we	
omgaan	met	de	natuur?	Is	de	natuur	door	
God	 geschapen?	 Aan	 de	 ene	 kant	 is	 de	
natuur	 iets	 geweldigs:	 prachtige	 stranden,	
mooie	 kusten,	 spiegelend	 water,	 trotse	
bergen,	dichte	oerwouden.	En	dan	hebben	
we	het	alleen	nog	maar	over	landschappen.	
Kijk	ook	maar	eens	naar	de	dieren:	vogels,	
vissen,	 zoogdieren.	 En	 onder	 water	 is	 het	
al	 net	 zo	 mooi.	 Maar	 de	 natuur	 kan	 ook	
vreselijk	 wreed	 zijn:	 natuurrampen,	 aard-
bevingen,	 overstromingen.	 We	 zijn	 er	 bij	

betrokken,	we	zijn	er	mede	verantwoorde-
lijk	voor.	Ben	ik	medeschuldig	aan	de	CO2	
uitstoot?	Ben	ik	medeverantwoordelijk	voor	
het	 uitsterven	 van	 bepaalde	 diersoorten?	
We	 kunnen	 zeker	 iets	 betekenen	 voor	
natuur	en	milieu,	maar	aan	de	andere	kant	
zoekt	de	natuur	ook	een	weg	voor	zichzelf.	
Vragen	 en	 thema’s	 waar	 we	 de	 komende	
tijd	mee	bezig	zullen	zijn.

Op	zondag	12	mei	heeft	pastor	Fons	Boom	
bekend	 gemaakt	 dat	 hij	 per	 1	 september	
2019,	na	bijna	twintig	jaar	in	Engelen	en	vijf	
jaar	in	Bokhoven	te	hebben	gewerkt,	deze	
parochies	 gaat	 verlaten.	 Hij	 is	 benoemd	
tot	 pastor	 van	 verpleeghuis	 Cunera	 /	 De	
Bongerd	 in	 Heeswijk,	 gelegen	 tegenover	
Abdij	van	Berne.	Hierdoor	kan	hij	niet	meer	
voorgaan	 in	onze	 kerken.	Uiteraard	waren	
alle	 kerkbezoekers	 enorm	geschrokken	na	
het	horen	van	dit	bericht.	Het	kerkbestuur	
gaat	nu	in	overleg	met	de	abt	van	Abdij	van	
Berne	 om	 te	 kijken	 hoe	 de	 toekomst	 van	
onze	 parochie	 eruit	 kan	 komen	 zien.	 Het	
officiële	afscheid	van	pastor	Boom	is	in	de	
viering	op	zondag	15	september	a.s.

Vertrek pastor Boom

Zo	23	juni
10.00	uur

Familieviering	
Terugkomviering	voor	com-
municanten	en	vormelingen	
ter	afsluiting	van	het	jaar.
T.i.v.	Coby	Mimpen	–	van	
de	Griend	,	Riekie	van	der	
Venne	–	de	Groot,	Anton	
Pijnenburg

Zo	30	juni	
10.00	uur

Eucharistieviering
T.i.v.	Els	Dirks	-	de	Kleijn,	Gré	
Pardoel	–	van	Dijk
Na de viering drinken we 
gezamenlijk koffie 

Zo	07	juli
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring
T.i.v.	Jeanne	van	Swieten	-	
Kouwenhoven

Zo	14	juli
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring
T.i.v.	Jeanne	van	Swieten	-	
Kouwenhoven

Zo	21	juli
10.00	uur

Eucharistieviering 
T.i.v.	Jeanne	en	Leo	de	Rooij	
–	Willemse,	Net	Brouwers	–	
van	Boekel

Dopen:
De	 doopvieringen	 kunnen	 gehouden	
worden	 op	 zondagmiddag.	 U	 kunt	 een	
afspraak	 maken	 met	 Monique	 Janssen	
(6219416),	 de	 	 contactpersoon	 voor	 de	
werkgroep.

In	De	Tweeterp	heeft	u	kunnen	lezen	over	de	nieuwe	kijk	op	de	kerk,	met	zorg	en	aandacht	
voor	elkaar.	Aan	de	hand	van	zes	levensvragen,	wil	de	parochiegemeenschap	de	verbin-
ding	tussen	geloof	en	maatschappij	voor	iedereen	zichtbaar	maken.	

De	zomerreis	2019	gaat	naar	de	bedevaarts-
plaats	Beauraing	in	de	Belgische	Ardennen.	
In	 1932/1933	 verscheen	 de	 heilige	 maagd	
Maria	 hier	 33	 maal	 aan	 vijf	 kinderen	 uit	
dit	 kleine	 stadje.	 Zij	 toonde	 zich	 als	Onze	
Lieve	Vrouw	van	het	gouden	hart.	Sindsdien	
komen	er	vele	pelgrims	om	Maria	te	eren	en	

Zomerreis naar Beauraing
hun	 intenties	 aan	 haar	 toe	 te	 vertrouwen.	
Op	 plechtige	 wijze	 wordt	 elk	 jaar	 op	 22	
augustus	 de	 feestdag	 van	 het	 Hart	 van	
Maria	gevierd,	waar	vele	pelgrims,	ook	uit	
de	 omringende	 landen	 aan	 deelnemen.	
Ook	wij	zijn	er	dit	jaar	bij.	Tijdens	deze	reis	
is	er	voldoende	tijd	voor	een	stil	gebed	in	



www.kerk-engelen.nl
De	Kerkhof	3,	5221	AJ		Engelen
Predikant:	ds.	Marloes	Meijer
e-mail:	predikant@kerk-engelen.nl	
telefoon:	06	-	36501973
Telefonisch	spreekuur:	
maandag:	09.00-10.00	uur	
woensdag:	18.30-19.30	uur	
De	uren	daaromheen	is	zij	wisselend
bereikbaar.
Scriba:	Jenno	Schulp
e-mail:	scriba@kerk-engelen.nl

Zo	23	juni
10.30	uur

Dhr.	J.	Lankhaar,	Wijk	en	
Aalburg,	Themadienst	
“Moeten?	Ik	moet	hele-
maal	niks!”

Zo	30	juni
10.30	uur

Ds.	R.	Stiemer,
‘s-Hertogenbosch

Zo	07	juli
10.30	uur

Doopdienst
Ds.	Marloes	Meijer

Zo	14	juli
10.30	uur

Ds.	W.	van	Egmond,	
Oisterwijk

Zo	21	juli
10.30	uur

Ds.	G.	van	Dam
Eindhoven

Protestantse kerk 
Engelen

Op zondag 19 mei was er een bijzonder stemmige Eerste Communieviering waarin 6 kinderen voor het eerst 
het brood van Jezus ontvingen. Het thema van de viering was: ‘Het mooiste visje van de zee’. De muzikale 

invulling werd gedaan door een gelegenheidskoor onder (bege)leiding van Natalia Kinzerkaya op de elek-
tronische piano.  

Op zondag 26 mei werden 5 jongeren gevormd door Abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne. Het was 
een bijzonder sfeervolle viering. De muzikale opluistering was in handen van het Crèvekoor. 

dit	bedevaartsoord,	maar	ook	voor	mooie	
wandelingen	 in	 het	 nabijgelegen	 natio-
naalpark,	of	andere	steden	en	natuur	in	de	
omgeving.	

Tijdens	 deze	 reis	 verblijven	 wij	 in	 het	
gastenverblijf	van	het	bedevaartsoord	met
hoofdzakelijk	eenpersoonskamers.	

Vertrek:	maandag	 19	 augustus	 2019,	 13.00	
uur	vanuit	Limbricht
Terug:	zaterdag	24	augustus	2019,	12.00	uur	
in	Limbricht
Kosten	ca.	€	450,--	(volpension)
Opgave	 tot	 15	 juli	 2019	bij	www.platform-
30plus.nl	of	pastoor	M.	Otto,
m.a.j.otto@hetnet.nl	of	046-4515595.

Eerste Communie

Vormsel
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23	juni Viering	met	orgelbegeleiding 
Intenties voor overleden leden 
fam. Masraff, Jo en Truus Mom-
mersteeg

30	juni Viering	met	dameskoor	en	or-
gelbegeleiding
Intenties voor Frans Hol, José 
en Wim Becx, Mevr. Mommer-
steeg-van Kuijk, Joke God-
schalk-Endstra

07	juli Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

14	juli Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers en 
Maria van Heijningen

21	juli Viering	met	orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

Rob	Domisse	 is	 de	 vaste	 organist	 en	 diri-
gent	van	het	koor.
Het	 dameskoor	 van	 de	 Parochie	 zingt	 op	
feestdagen	en	buiten	de	vakantie	om	op	de
laatste	zondag	van	de	maand.
Als	 het	 koor	 zingt	 op	 het	 einde	 van	 de	
maand,	drinken	wij	gezamenlijk	koffie/thee.

Graaf	Engelbertstraat,	Bokhoven		
Tel.	mob.	06-46034624
E-mail:	pastoor@parochiebokhoven.nl
Ibannummer	NL87RABO	0121908283
t.n.v.	Parochie	H.Antonius	Abt	Bokhoven
Website:	www.parochiebokhoven.nl
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur, 
tenzij anders aangegeven.

Parochie Heilige 
Antonius Abt Bokhoven

Op	 zondag	 30	 juni	 a.s.	 luidt	 Vocaal	
Ensemble	Pur	Sang	onder	 leiding	van	diri-
gent	 Bas	 Ramselaar	 de	 zomer	 in	met	 een	
concert	getiteld	 ‘Summertime’.	Uitgevoerd	
worden	 werken	 van	 Amerikaanse	 compo-
nisten	 uit	 de	 negentiende	 en	 twintigste	
eeuw,	 zoals	 Bernstein,	 Barber,	 Gershwin,	
Copland,	 Gjeilo	 en	 anderen.	 Kortom	 een	
divers	en	verrassend	programma!	
Muzikale	 intermezzi	 worden	 verzorgd	
door	Alice	Allegri	Rodriguez	(dwarsfluit)	en	
Hendrik	Müller	 (contrabas).	Aanvang:	15.30	
uur.

Onder	het	motto	‘Anders	in	de	kerk’	orga-
niseert	 de	 stichting	 Semper	 Vigilans	 vier	
bijzondere	 bijeenkomsten	 in	 het	 histori-
sche	 kerkje	 van	 Bokhoven.	 Het	 jaarthema	
van	2019	is	‘650	jaar	Antonius	Abt	parochie,	
verleden,	heden	en	toekomst.’

Op	 vrijdag	 5	 juli	 spreekt	 Dr.	 Wies	 van	
Leeuwen,	 architectuurhistoricus	 en	 oud-	
beleidsambtenaar	provincie	Noord-Brabant	
over	‘kerk,	een	schrijn	van	het	verleden’.

De	 eerbiedwaardige	muren	 vertellen	 over	
de	middeleeuwen	en	de	zeventiende	eeuw,	
maar	 evenzeer	 over	 het	 meer	 recente	
verleden.	 Hoe	 functioneerde	 het	 gebouw	
in	de	middeleeuwen	en	ook	in	de	recentere	
tijd.	Hoe	heeft	het	de	oorlogsschade	over-
leefd.	Aan	de	hand	van	de	kunstschatten	in	
de	kerk	kan	een	beeld	geschetst	worden	van	

de	waarde	en	betekenis	van	een	bijzonder	
kerkgebouw.	Maar	de	vraag	is	ook:	hoe	kan	
het	 Bokhovense	 kerkje	 ook	 in	 de	 nabije	
toekomst	een	baken	blijven	voor	gelovigen	
en	kunstliefhebbers?
	
Aanmelden
U	 kunt	 zich	 aanmelden	 voor	 de	 lezing	
via	 info@andersindekerk.nl.	 De	 kosten	
bedragen	 10	 euro,	 bij	 binnenkomst	 te	
voldoen.	Dit	is	inclusief	de	consumpties.

Programma
Om	 19.30	 uur	 is	 er	 inloop	 met	 een	 kopje	
koffie	 of	 thee.	 Om	 20.00	 uur	 begint	 de	
lezing	en	om	20.45	uur	 is	er	een	muzikaal	
intermezzo.	Om	21.00	uur	is	er	ruimte	voor	
discussie,	om	21.30	uur	is	er	napraten	onder	
het	genot	van	een	glaasje	wijn	of	fris	en	om	
22.00	uur	wordt	de	avond	afgesloten.

Anders in de kerk

Entree	€	15,00	(tot	18	jaar	€	7,50).	Kaarten	
zijn	 vooraf	 te	 bestellen	 via	 reserve-
ringen@koorpursang.nl.	 Kaarten	 zijn	
ook	verkrijgbaar	aan	de	zaal.

Op	een	deel	van	de	Baron	van	der	Aaweg	
in	 Bokhoven	 wordt	 de	 maximumsnelheid	
teruggebracht	 van	 60	 km	 naar	 30	 km	 per	
uur.	B&W	hebben	hiervoor	een	verkeersbe-
sluit	genomen.	De	30	km	zone	geldt	vanaf	
de	 Sint-Corneliusweg	 tot	 en	 met	 de	 krui-
sing	met	de	Baronnesse	van	Egmondweg	in	
het	dorp.	Het	besluit	is	genomen	omdat	de	
Baron	 van	der	Aaweg	waarop	 veel	 vracht-
verkeer	 rijdt,	 een	 aantal	 gelijkwaardige	
kruisingen	 telt:	 met	 Haarsteegweg,	 Gravin	
Helenastraat,	 Oppershof	 en	 Sint-Corneli-
usweg.	Omdat	de	maximumsnelheid	op	de	
Van	der	Aaweg	nog	60	km	per	uur	is	en	op	
de	zijstraten	30	km,	kan	dat	gevaarlijke	situ-
aties	opleveren,	stelt	het	Bossche	college.

Deel Baron van der Aaweg wordt 30 km

≈≈heuvel t jes≈≈
GEMOTIVEERDE	STUDENTEN	gezocht
voor	goedbetaalde	bijbaan,	www.tiptop-
student.nl,	Whatsapp/bel	0614826000	of	
mail	welkom@tiptopstudent.nl	

Concert PurSang
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Bij ons staat u centraal wij 
worden immers door u betaald.

Uw huis verkopen of 
een huis aankopen? 

Pastoor de Leijerstraat 25, 5246 JA Rosmalen
T: 073-6448757, www.mvnadvies.nl De snelst groeiende keten van Nederland

De geldverstrekker met de 
laagste rente en beste 
voorwaarden daar wilt u toch 
de hypotheek van hebben?

Wij kunnen de keuze maken, 
gaat u rechtstreeks naar 
een bank dan is er helaas 
geen keuze.

Mart van Nistelrooij: Bemiddeling in 
hypotheken, (schade)verzekeringen, vermogens-
beheer, kredieten, en spaarrekeningen.

Betaal geen 1 à 1,5% excl. BTW 
aan courtage  (1,5% van 
250.000,- = 3.750,- excl. BTW)

maar € 995,- incl. BTW

De huizenbemiddelaar Den Bosch
Pastoor de Leijerstraat 25
5246 JA Rosmalen
T. 073-6448757
E. denbosch@dehuizenbemiddelaar.nl
www.dehuizenbemiddelaar.nl

Vervolg van pagina 5

Tijdens de presentatie waren er vanuit 
de toehoorders twijfels of het evene-
ment financieel te realiseren zou zijn. 
Gaat dat lukken? 
Erol:	 “Dit	 is	 een	 belangrijk	 punt	 omtrent	
het	 evenement.	 We	 zijn	 druk	 bezig	 met	
het	 werven	 van	 sponsoren	 en	 samenwer-
kingen	aan	te	gaan	met	bedrijven	in	natura.	
Concreet	kan	 ik	hier	 later	meer	over	kwijt.	
Er	 zijn	wel	 al	 verschillende	 sponsoren,	 die	
een	 bijdrage	willen	 leveren.	We	 zijn	 nu	 in	
gesprek	met	vier	grote	partijen.”

Zijn er momenteel zorgen om het evene-
ment?
Erol:	“Ik	vind	het	wel	uitdagend	om	zorgen	
te	 hebben,	 want	 dit	 zorgt	 ervoor	 dat	 we	
nog	meer	 ons	 best	 doen	 om	 er	 een	 echt	
gaaf	event	van	te	maken.	Wij	zijn	zeker	ook	
realistisch	en	het	eerste	 jaar	kan	niet	alles	
goed	gaan.	Engelens	Weeknd	is	een	evene-
ment,	dat	door	de	jaren	heen	moet	groeien	
en	een	terugkerend	evenement	wordt.”

Terugkijkend	is	er	al	veel	gedaan	en	begint	
het	 evenement	 nu	 echt	 goed	 vorm	 te	
krijgen.	Er	zijn	echter	nog	een	aantal	‘uitda-
gingen’	 te	 gaan.	 Wij	 kijken	 hoopvol	 uit	
naar	een	gezellig	dorpsfeest	in	september,	
waarbij	we	erop	rekenen	dat	alle	inwoners	
van	Engelen-dorp,	Bokhoven	en	de	Haver-
leij	één	of	meerdere	dagen	aanwezig	zullen	
zijn.	
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Op	 zondag	 19	 mei	 organiseerde	 Water-
sportvereniging	 Engelermeer	 met	 veel	
succes	 haar	 jaarlijkse	 Open	 dag.	 Er	 was	
voldoende	 wind,	 lekker	 zonnig	 weer	 met	
hoge	 temperaturen,	 voldoende	 belang-
stelling	en	er	hebben	zich	weer	een	aantal	
nieuwe	 leden	 aangemeld.	 De	 vereniging,	
opgericht	in	2010,	heeft	momenteel	onge-
veer	200	leden.	Het	lidmaatschap	bedraagt	
€	30,00	per	jaar	voor	volwassenen,	€	25,00	
voor	jeugd	t/m	17	jaar	en	€	75,00	voor	fami-
lies.	 De	 vloot	 bestaat	 uit	 8	 boten	 van	 het	
type	 Optimist,	 3	 van	 het	 type	 Laser	 Pico,	
6	 surfplanken,	 3	 begeleidingsboten	 en	 6	
supboards.	Het	suppen	is	een	nieuwe	acti-
viteit	van	de	vereniging	en	hiervoor	is	veel	
belangstelling.	 Deze	 supboards	 kunnen	
de	leden	gebruiken,	maar	zijn	ook	te	huur.	
Instructeurs	van	de	vereniging	zijn	er	elke	
zondag	tot	en	met	7	juli	voor	de	voorjaars-
cursussen.	 Op	 28-29-30	 juni	 organiseert	
Watersportvereniging	 Engelermeer	 haar	
eerste	 zeilkamp,	 aanmelden	 kan	 via	 de	
website.	 Tevens	 zijn	 in	 de	 tweede	 week	
van	de	zomervakantie	de	containers	open	
voor	alle	leden.		In	de	vakantie	zijn	er	zeil-	
en	surfcursussen	van	8	t/m	12	juli	en	van	12	
t/m	16	augustus.	Ook	is	de	vereniging	bezig	
met	 zeilen	 voor	 volwassenen.	 Aanmelden	
hiervoor	kan	via	de	website	www.wvenge-
lermeer.nl.	

We	 spreken	 bestuurslid	 Bas	 ten	 Dam	 en	
vragen	 hem	 naar	 de	 nieuwbouwplannen.	
De	 vereniging	 heeft	 een	 nieuw	 ontwerp	
moeten	 laten	 maken,	 omdat	 het	 vorige	
ontwerp	 met	 containers	 als	 basis,	 niet	

Open dag WV Engelermeer

sterk	genoeg	zou	zijn.	Het	nieuwe	ontwerp,	
met	opvallend	veel	groen	daarin,	zit	bij	de	
gemeente	 in	een	afrondende	 fase.	Na	het	
wijzigen	 van	 het	 bestemmingsplan	 denkt	
Bas	na	het	badseizoen	van	2020	te	kunnen	
gaan	bouwen.	De	watersportvereniging	wil	
graag	in	contact	komen	met	inwoners	van	
Engelen	die	kunnen	helpen	met	(het	werven	
van)	sponsoring,	die	kennis	hebben	van	het	
bouwen	 van	 accommodaties	 en	 mensen	
die	 kunnen	 helpen	 bij	 de	 communicatie	
over	alles	wat	de	vereniging	doet.	Hiervoor	
kunnen	belangstellenden	een	e-mail	sturen	
naar	wvengelermeer@hotmail.com.	
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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

Wilt u meer weten over jenaplanonderwijs? Kom dan 
naar een informatieavond op een van onze prachtige 
locaties. Mail of bel voor de data: info@antoniusabt.nl 
of 073-85 11 200. Raadpleeg de website voor meer 
informatie: www.antoniusabt.nl.

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? 
Bel of mail voor een persoonlijk gesprek 
met een van onze locatieleiders.

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

Ze deden met hun eigen presenta-
ties ook mee aan de Pareltjesavond bij 
Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum: 
de peuters van het Eigenwijze peuter-
arrangement. Geen uitzondering, want 
meedoen met de kinderen van het basis-
onderwijs hoort er voor deze peuters 
gewoon bij. Binnen en buiten. Net zoals 
voor de andere kinderen van de kinder-
dagopvang. Maar wat gebeurt er nu bij 
het peuterarrangement? En hoe draagt 
deelname aan dit arrangement bij aan 
de ontwikkeling van de kinderen? 

Kinderen	 tussen	 de	 2½	 en	 4	 jaar	 oud	
kunnen	twee	dagdelen	per	week	op	locatie	
het	 Slot	 gebruikmaken	 van	 het	 peuterar-
rangement.	Op	maandag	en	woensdag	of	
op	dinsdag	en	donderdag	van	8.45	uur	tot	
11.45	uur.	Tijdens	die	ochtenden	kunnen	ze	
volop	spelen	en	ontdekken.	Met	elkaar	en	
met	 de	 kinderen	 van	 de	 onderbouw	 van	
Jenaplanschool	Antonius	Abt.	

Volledig	vanuit	het	kind
Het	peuterarrangement	is	een	aantal	jaren	
geleden	in	de	plaats	van	de	peuterspeelzaal	
gekomen,	 die	 net	 als	 het	 peuterarrange-

Spelenderwijs een sterke start
Peuterarrangement bij Antonius Abt Kindcentrum

ment	vooral	bedoeld	was	als	een	prettige	
en	uitdagende	omgeving	voor	socialisatie.	
Meer	dan	de	naam	is	er	eigenlijk	niet	veran-
derd.	Veranderen	was	ook	niet	nodig,	want	
de	aanpak	van	Eigenwijze	had	zijn	waarde	
al	 jarenlang	 ruimschoots	 bewezen.	 Die	
aanpak	kenmerkt	zich	onder	meer	door	de	
aansluiting	bij	de	belevingswereld,	de	inte-
resses	en	de	mogelijkheden	van	het	indivi-
duele	 kind.	De	 pedagogisch	medewerkers	
van	 Eigenwijze	 kijken	 en	 luisteren	 goed	
naar	 een	 kind	 om	 te	 zien	 wat	 het	 al	 kan.	
Vervolgens	bieden	ze	het	kind	alle	kansen	
om	zich	verder	 te	ontwikkelen	 in	een	rijke	
leeromgeving;	 niet	 alleen	 sociaal-emoti-
oneel,	 maar	 ook	 op	 gebieden	 als	 taal	 en	
motoriek.

“De kinderen krijgen hier een gevarieerd aanbod, 
dankzij de wisselende thema’s en projecten. Het 
is voor hen dan ook een goede voorbereiding op 

school.”

Stimuleren	en	inspireren
De	 groepen	 van	 het	 peuterarrangement	
bestaan	 uit	 maximaal	 acht	 kinderen.	 Zij	
worden	 begeleid	 door	 een	 pedagogisch	
medewerker,	 die	 de	 kinderen	 tijdens	 hun	

creatieve	 ontdekkingsreis	 stimuleert	 en	
inspireert.	 Mocht	 er	 extra	 begeleiding	
nodig	 zijn	 of	 mochten	 er	 zorgen	 bestaan	
rond	 de	 overstap	 naar	 het	 basisonder-
wijs,	dan	wordt	er	 in	goed	overleg	met	de	
ouders	contact	gezocht	met	een	jeugdver-
pleegkundige	of	een	intern	begeleider	van	
Jenaplanschool	Antonius	Abt.	

Van	kerst	tot	kunst
Op	 Jenaplanschool	 Antonius	 Abt	wordt	 al	
sinds	 jaar	en	dag	gewerkt	met	thema’s	als	
natuur,	 techniek,	 milieu,	 Sinterklaas,	 kerst	
en	 –	 laatst	 nog	 –	 kunst.	 Eigenwijze	 werkt	
bij	 het	 peuterarrangement	 met	 dezelfde	
thema’s,	maar	dan	wel	met	een	scherp	oog	
voor	wat	er	echt	leeft	bij	de	peuters.	Waar	
nodig	 passen	 de	 pedagogisch	 medewer-
kers	de	 thema’s	 zo	aan,	dat	de	peuters	er	
het	 beste	mee	 uit	 de	 voeten	 kunnen.	 Dat	
leidt	elke	keer	weer	 tot	verrassende	resul-
taten,	 zoals	 ook	 te	 zien	 was	 tijdens	 de	
Pareltjesavond	 van	 3	 april	 jl.,	waaraan	 alle	
kinderen	van	Jenaplanschool	Antonius	Abt	
én	 van	 Eigenwijze	 een	 bijdrage	 hebben	
geleverd.
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Spelenderwijs een sterke start
Peuterarrangement bij Antonius Abt Kindcentrum

“Mijn kind heeft hier veel geleerd op het gebied 
van communicatie en de omgang met andere 

kinderen.”

Belangrijk:	het	vaste	dagritme
Het	 dagritme	 is	 een	 belangrijk	 gegeven	
binnen	het	peuterarrangement.	De	ouders	
brengen	 hun	 kinderen	 om	 8.45	 uur	 en	
mogen	nog	even	blijven	 tot	9.00	uur.	Dan	
is	 het	 tijd	 voor	 de	 ochtendkring,	 waarin	
de	 kinderen	 elkaar	 welkom	 heten	 en	 het	
‘goedemorgenlied’	zingen.	Tijdens	de	kring	
worden	 bijvoorbeeld	 ook	 de	 kalender	 en	
het	weer	besproken.	Dat	zijn	kleine	leermo-
mentjes,	waarbij	onderwerpen	als	kleur	en	
tijd	de	revue	passeren.	Na	de	ochtendkring	
gaan	de	kinderen	naar	buiten,	waar	ze	volop	
kunnen	spelen	met	hun	eigen	materialen.	

Eenmaal	 binnen	 kunnen	 de	 kinderen	 aan	
de	slag	in	de	bouwhoek,	de	huishoek	of	de	
ontdekhoek.	 Net	 zoals	 in	 het	 basisonder-
wijs	 van	 Antonius	 Abt	 Jenaplan	 Kindcen-
trum	 staan	 in	 deze	 hoeken	 echte	 materi-
alen.	In	de	huishoek	vind	je	dus	geen	kunst-
stof	bordjes,	maar	echte	bordjes.	En	als	zo’n	
bordje	 sneuvelt,	 dan	 helpen	 de	 kinderen	
graag	 met	 opruimen!	 Het	 gezamenlijke	
fruitmoment,	 het	 vaste	 voorleesmoment	
en	 de	 liedjes	 bij	 de	 verschillende	 thema’s	
maken	het	programma	compleet.

“Mijn kind ging altijd met veel plezier naar het 
peuterarrangement. 

Hij keek er echt naar uit!”

Weerbaarheid	en	zelfvertrouwen
De	 kinderen	 leren	 veel	 in	 de	 groep.	 Ze	
leren	rekening	te	houden	met	anderen	en	
naar	elkaar	toe	eerlijk	aan	te	geven	wat	ze	
wel	 en	 niet	 willen.	 Daarnaast	 wordt	 door	
de	 pedagogisch	 medewerkers	 de	 zelfred-
zaamheid	 van	 de	 kinderen	 sterk	 gestimu-
leerd,	bijvoorbeeld	bij	de	toiletgang	en	bij	
de	keuzes	die	ze	mogen	maken.	

Er	 is	 heel	 veel	 keuzevrijheid.	 Als	 een	 kind	
niet	 wil	 meedoen	 aan	 een	 dansje,	 is	 dat	
geen	probleem.	En	als	de	kinderen	binnen	
spelen,	 mogen	 ze	 zelf	 bepalen	 in	 welke	
hoek.	Deze	aanpak	maakt	dat	de	kinderen	
uiteindelijk	 weerbaarder	 worden	 en	 meer	
zelfvertrouwen	 krijgen.	 In	 combinatie	met	
de	diverse	activiteiten	die	ze	samen	met	de	
kinderen	van	Jenaplanschool	Antonius	Abt	
ondernemen,	 zorgt	 dat	 er	 ook	 nog	 eens	
voor	dat	de	overstap	naar	het	basisonder-
wijs	soepel	verloopt.	Zo	soepel,	dat	je	niet	
eens	meer	kunt	spreken	van	een	overstap.

Stuur	voor	meer	informatie	over	het	peuter-
arrangement	een	e-mail	naar:	linda@eigen-
wijzekinderopvang.nl.
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Met	 ruim	560	deelnemers	 –	onder	wie	de	
oudste	 deelnemer	 van	 88	 jaar!	 -	 ging	 op	
dinsdag	14	mei	jl.,	met	lekker	zonnig	weer,	
de	 12e	 editie	 van	 de	 Avondvierdaagse	
Engelen	van	start.	Het	bestuur	van	de	stich-
ting	 Avondvierdaagse	 Engelen,	 bestaande	
uit	 Jos	 van	 de	 Wouw,	 Ger	 Scheepjens,	
Ted	 Tolboom,	 Frank	 Dobbelsteijn,	 Anne-
marie	 Hoevenaars	 en	 Hedwig	 ten	 Dam,	
had	 er	 weer	 alles	 aan	 gedaan	 om	 er	 een	
mooi	evenement	van	te	maken.	Jos	van	de	
Wouw:	“We	bouwen	door	op	het	bestaande	
fundament,	maar	we	zijn	ook	bezig	om	te	
vernieuwen.	Zo	hebben	we	een	nieuw	logo	
en	een	nieuwe	website.	Het	 inschrijven	en	
betalen	gebeurt	voortaan	volledig	via	deze	
site.	 Omdat	 de	 start	 vaak	 haasten	 is	 en	
lopen	hongerig	maakt,	hebben	we	via	PLUS	
Mulder	 gezorgd	 voor	 een	 foodtruck	 waar	
pannenkoeken	 en	 broodjes	 kip	 te	 koop	
zijn.	De	 start	 in	Bokhoven	 is	 vervallen	om	
weer	eens	andere	routes	te	kunnen	nemen,	
en	de	oproep	aan	senioren	om	ook	mee	te	
doen	levert	een	aantal	nieuwe	deelnemers	
op.	 Het	 verschuiven	 van	 de	 datum	 naar	
mei	geeft	minder	druk	op	de	talloze,	vaak	
dezelfde,	 vrijwilligers	 van	 de	 vele	 activi-
teiten	voor	de	zomervakantie.	De	sponsor-

wand	op	de	 hoek	Vutter/Haverleij	 is	weer	
mooi	gevuld	en	opgebouwd	samen	met	de	
vrijwilligers	van	de	U-Battle.	De	presentatie	
van	de	Avondvierdaagse	is	voor	het	eerst	in	
handen	van	de	enthousiaste	Yolie	Mulkens.	
Cindy	van	der	Zanden	is	om	gezondheids-
redenen	gestopt	als	bestuurslid	en	we	zijn	
dus	driftig	op	zoek	naar	extra	handjes.”

De	 eerste	 avond	 vertrokken	 de	 lopers	
bij	 BurgGolf.	 Meteen	 na	 de	 start	 van	 de	
3,	 5	 of	 10	 kilometer	 werd	 iedereen	 weer	
verwend	met	een	goed	gevulde	rugzak	van	
PLUS	Mulder	en	 liepen	de	 routes	door	de	
kastelen.	Op	woensdagavond	was	de	start	
bij	Engelerhart	en	genoten	de	lopers	van	de	
mooie	routes	door	het	natuurgebied	bij	het	
Engelermeer.	 Donderdagavond	 begonnen	
de	lopers	op	het	Oberonplein	en	liepen	ze	
door	de	Henriëttewaard.	

De	 laatste	 dag	 vertrokken	 de	 deelnemers	
vanaf	De	Engelenburcht.	Aardig	wat	bezoe-
kers	namen	de	kans	om	alleen	deze	avond	
mee	te	lopen	als	herinnering	aan	vervlogen	
tijden.	Ondanks	de	familieomstandigheden	
kreeg	iedereen	een	versnapering	van	Cafe-
taria	 D’n	 Dijk.	 Na	 de	 wandeling	 kwamen	

Geslaagde Avondvierdaagse alle	 lopers	 samen	 op	 het	 Postekampke.	
Reco-Audio	 had	 daar	 gezorgd	 voor	 een	
fantastische	 jeugd-dj,	 en	 uiteraard	 kregen	
alle	 deelnemers	weer	 het	 traditionele	 ijsje	
van	 Vlugo	 Verhuizingen.	 Met	 voorop	 een	
percussieband	 en	 de	 elektrische	 auto	 van	
Auto	 Haarsteeg	 gingen	 de	 deelnemers	
terug	 naar	 De	 Engelenburcht,	 waar	 onder	
het	 tromgeroffel	 van	 de	 sambaband	 de	
medailles	 werden	 uitgereikt.	 Daarna	 ging	
het	 slotfeest	 van	 start	waarvoor	De	Enge-
lenburcht	zich	bijzonder	had	ingespannen.	
Onder	het	genot	van	 lekkere	biertjes,	wijn	
en	 fris	 en	 bij	 de	 gezellige	 muziek	 die	 dit	
jaar	door	De	Engelenburcht	werd	verzorgd	
vloog	de	avond	voorbij.	

De	 organisatie	 van	 de	 Avondvierdaagse	
Engelen	kan	terugzien	op	een	zeer	geslaagd	
evenement	met	prima	wandelweer.	Samen	
met	 een	 groot	 aantal	 vrijwilligers	 en	
sponsors	 is	er	 voor	de	 12e	keer	op	 rij	 een	
prachtig	 wandelevenement	 neergezet.	 De	
organisatie	 gaat	 er	 voor	 om	 ook	 volgend	
jaar	 weer	 een	 Avondvierdaagse	 Engelen	
te	organiseren	en	hoopt	dat	daar	nog	veel	
meer	mensen	aan	mee	gaan	doen.

Voor	meer	foto’s:	www.tweeterp.nl.



Hedikhuizerweg 11, 5222 BC ‘s-Hertogenbosch
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Riet Mangnus

Van	mijn	grapje	bij	binnenkomst	dat	ik	last	
heb	van	mijn	grote	teen,	ziet	hij	de	humor	
wel	in.	Rik	van	de	Laar	(1988,	Uden)	ontvangt	
me	hartelijk	in	zijn	praktijkruimte	in	de	Lage	
Leun.	Hij	volgde	mei	vorig	jaar	collega	Teun	
Olde	 Riekerink	 op.	 “In	 september	 2017	
werkte	ik	hier	ook	al	eens	een	paar	dagen:	
mijn	eerste	dagen	als	huisarts”,	memoreert	
hij.	

Brede	interesse
Op	 de	 basisschool	 wilde	 hij	 al	 dokter	
worden.	 “Eerst	 dierenarts,	 toen	 kinderarts	
en	later	algemeen	arts,	in	die	volgorde.	Op	
de	middelbare	school	was	die	gedachte	er	
nog	steeds.	Ik	vond	scheikunde	en	biologie	
leuk	 en	 ik	 werk	 graag	 met	 mensen:	 een	
goede	combinatie.”	En	zo	werd	het	de	studie	
Geneeskunde	 in	 Nijmegen.	 Hij	 studeerde	
in	 6	 jaar	 af.	 Of	 het	 nu	 ging	 om	 chirurgie,	
neurologie,	toxicologie,	spoedeisende	hulp,	
cardiologie	of	psychiatrie:	hij	vond	alles	wat	
voorbij	kwam	interessant.	Na	geneeskunde	
werkte	hij	2	jaar	in	het	Rijnstaeteziekenhuis	
in	 Arnhem,	 1	 jaar	 bij	 cardiologie	 en	 1	 jaar	
op	de	spoedeisende	hulp.	Hierna	begon	hij	
aan	de	huisartsenopleiding.
Rik:	 “Alles	 komt	 samen	 in	 een	 huisartsen-
praktijk.	 Het	 mooie	 hier	 is	 dat	 je	 dichter	
bij	 de	mensen	 staat	 en	 	meer	 bezig	 bent	
met	familieverbanden.	Daardoor	begrijp	je	
klachten	vaak	beter.	Ook	is	het	heel	fijn	om	
in	een	klein	team	te	werken	in	plaats	van	in	
een	grote	organisatie	met	al	die	manage-
mentlagen	ertussen.”

Huisartsentekort
We	bespreken	het	tekort	aan	huisartsen	dat	
er	aan	zit	te	komen.	In	Friesland,	de	Achter-
hoek	 en	 Zeeland	 speelt	 dit	 probleem	 al.	
Er	 komen	wel	 veel	 nieuwe	huisartsen	aan,	
grotendeels	 parttime	 werkende	 vrouwen,	
aldus	 Rik.	 “De	 fulltime	 werkende	 mannen	
gaan	 zo	 langzaamaan	 met	 pensioen	 en	
worden	 vervangen	 door	 met	 name	 part-
time	 werkende	 vrouwen.	 Waren	 er	 eerst	
zo’n	 3000	 patiënten	 per	 huisarts,	 nu	 zijn	
dat	 er	 ongeveer	 2000.	 Er	 zijn	 voor	 huis-
artsen	 veel	meer	 taken	 bijgekomen,	 zoals	
de	 zorg	 rondom	 suikerziekte	 en	 long-
problematiek.	 Prima	 natuurlijk,	 het	 werkt	
kostenbesparend	en	wij	kunnen	het	net	zo	
goed.”	 Vanzelfsprekend	 komen	 de	 tech-
nologische	 ontwikkelingen	 op	 medisch	
gebied	ter	sprake	(e-health).	Uiteindelijk	zal	
de	 computer	 veel	 taken	 gaan	 overnemen,	
beaamt	Rik.	Hij	 denkt	 hierbij	 bijvoorbeeld	
aan	de	diagnose	van	huidkanker	en	borst-
kanker.	 Hij	 heeft	 het	 zelfs	 over	 een	 soort	

supercomputer,	 Dr.	 Watson	 genaamd,	 die	
betere	diagnoses	zou	stellen	dan	mensen.	
Hij	lacht:	“Prima.	Het	geeft	mij	alleen	maar	
meer	 tijd	 voor	 datgene	 wat	 ik	 het	 liefste	
doe:	praten	met	mensen.”

Balans
Hoe	houdt	hij	eigenlijk	balans	tussen	werk	
en	privé?	“Qua	stressverlichting	ben	ik	een	
groot	 fan	 van	 mindfulness.	 Gewoon	 veel	
in	 het	 nu	 zijn.	 Niks	 zweverigs	 aan.	 Niet	
gisteren	 of	morgen,	maar	 nu.	Wanneer	 ik	
bijvoorbeeld	 de	 volgende	 patiënt	 ophaal	
doe	 ik	dat	bewust.	 Ik	voel	mijn	voeten	op	
de	 grond,	 let	 op	 mijn	 ademhaling.	 Niet	
vooruit	 hollen,	 maar	 in	 het	 moment	 zijn.	
Het	 voorkomt	 dat	 ik	 buiten	 werktijd	 nog	
iets	moet	 gaan	 doen	 om	 te	 ontspannen.”	
Gevraagd	naar	 zijn	 vrije	 tijd	 vertelt	hij	dat	
hij	basketbalt	en	gitaar	speelt.	Hij	heeft	een	
kleine	 studio	 tot	 zijn	 beschikking	waar	 hij	
met	vrienden	af	en	toe	muziek	maakt.	

“Alles komt samen in een huisartsenpraktijk”
Huisarts Rik van de Laar

En	verder	...
Noemenswaardig	is	verder	nog	dat	hij	tus-
sen	het	jaar	cardiologie	en	het	jaar	spoed-
eisende	 hulp	 in	 Arnhem	 3	maanden	 door	
Azië	 heeft	 getrokken.	 Een	 prachtige	 tijd,	
aldus	Rik.	Ook	vertelt	hij	 enthousiast	over	
het	 vrijwilligerswerk	met	 daklozen,	 dat	 hij	
tijdens	 zijn	 studietijd	 deed	 bij	 Stichting	
Straatmensen	 in	 Nijmegen.	 “Ik	 werkte	 er	
3	 jaar.	We	 zorgden	 voor	 eten,	 kleding	 en	
dekens	 en	 maakten	 een	 praatje	 met	 de	
mensen.	 Ik	 kijk	 er	 met	 plezier	 op	 terug.	
Het	 waren	 vaak	 ontzettend	 aardige	men-
sen.	Ze	hadden	veel	ellende	meegemaakt.	
Het	heeft	me	geleerd	dat	het	iedereen	kan	
overkomen.”	 Hij	 heeft	 een	 brede	 interes-
se	in	mensen,	zo	blijkt	wel.	Rik	woont	met	
zijn	vrouw	en	zoontje	van	anderhalf	in	Den	
Dungen.	Hij	glundert:	“En	de	tweede	is	on-
derweg.”	Mooi	nieuws,	 lijkt	me,	om	dit	 in-
terview	mee	af	te	sluiten.



De Matrix
Kindcentrum
Engelen

Vind je het leuk om met kinderen te werken?
Als j�  het leuk vindt om met kinderen te werken in de leeft� d van
4 t/m 12 jaar, dan is het echt iets voor jou om als overbl� fmedewerker 
aan de slag te gaan.

Je kr� gt veel waardering van de kinderen.
Na enige t� d herkennen de kinderen je als overbl� fmedewerker. Via hen 
kr� g je enorm veel waardering en hebben jullie samen een heel gezellige 
lunchpauze. Daar doe je het toch gewoon voor? Wil je een keer mee-
draaien om te k� ken of het iets voor je is? Dan is dat geen probleem.

Ontvang een vergoeding tot € 144,- per maand belastingvr� .
Voor het begeleiden van kinderen als overbl� fmedewerker ontvang je 
een vr� willigersvergoeding. De vergoeding kan oplopen tot € 36,- per 
week afhankel� k van de pauzeduur en hoe vaak je wordt ingeroosterd.

Ben je minimaal 1 dag per week tussen de middag beschikbaar vanaf 
19 augustus a.s.?
De pauze van de kinderen begint om 12:00 uur en duurt tot 13:00 uur. 
Heb je regelmatig deze t� d over en vind je het leuk om met kinderen te 
werken? Bel of mail gerust voor meer informatie met TSO coördinator 
Sandra Mariman.

Telefoon: 073 – 8519995 
Mail: Sandra@eigenw� zekinderopvang.nl

De tussenschoolse opvang

Verdachte	situatie
Op	donderdag	23	mei	rond	21.30	en	22.00	
uur	 deden	 meerdere	 mensen	 melding	
van	 twee	 verdachte	 meiden	 in	 de	 omge-
ving	 Zuster	 Boerestraat	 en	 Jochemme-
kampke,	die	woningen	in	de	gaten	hielden																									
dan	wel	foto's	maakten	van	duurdere	auto's.	
De	meiden	waren	ongeveer	20	jaar	oud	en	
hadden	lange	zwarte	haren.	Beide	meiden	
zijn	door	de	politie	niet	meer	aangetroffen.	
Verzoek	om	bij	verdachte	situaties	direct	te	
bellen,	zodat	de	politie	kan	controleren	en	
identiteiten	kunnen	worden	vastgesteld.

Poging	tot	diefstal
Op	 woensdagavond	 29	 mei	 omstreeks	
22.40	uur	werd	er	melding	gedaan	van	een	
aantal	 gedumpte	 	 vaten/jerrycans	 aan	 de	
Gemaalweg.	Uiteindelijk	werd	er	met	behulp	
van	een	diensthond	één	man	op	heterdaad	
aangehouden	in	de	aangenzende	bossages	
terzake	 poging	 diefstal	 diesel.	 Ter	 plaatse	
werd	 een	 grote	 hoeveelheid	 lege	 jerry-
cans	met	een	dompelpomp	en	een	busje	in											
beslag	 genomen	 voor	 verder	 onderzoek.	
Vermoedelijk	was	de	man	bezig	met	voor-
bereidingshandelingen.

Reacties	
Wilt	 u	 reageren	 op	 dit	 BIN-bericht,	
antwoord	 via	 de	 e-mail:	 engelen@bindb.
nl	 naar	 de	 BIN-coördinator.	 Voor	 spoed-
meldingen,	 als	 elke	 seconde	 telt,	 bel	 112	
(politie).	 Wilt	 u	 rechtstreeks	 de	 politie	
informeren,	 geen	 spoed	 bel	 0900-8844	
(politie).	 Wilt	 u	 de	 politie	 informeren	 en	
zeker	anoniem	blijven,	bel	0800-7000	(Meld	
Misdaad	 Anoniem).	 Wilt	 u	 de	 gemeente	
informeren,	bel	dan	073-6155555	of	ga	naar:	
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt/.
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Bijeengebracht door René van der Hoeven

Gezinshereniging
Een	jonge	man	vertrouwde	mij	toe	dat	hij	in	
Eindhoven	studeert	en	daar	een	kamer	had	
wegens	de	afwezigheid	van	een	busdienst	
van	 Engelen	 naar	 het	 Centraal	 Station.	
Nadat	 de	 dagelijkse	 busverbinding	 door	
de	 Buurtbus	 zeker	 was,	 zei	 hij	 zijn	 kamer	
in	Eindhoven	op	en	woont	hij	weer	bij	zijn	
ouders.	

Sightseeing
Ik	 heb	meestal	 saaie	 ritten	waar	 niet	 veel	
over	 te	 vertellen	 valt,	 of	 het	 moet	 gaan	
om	 die	 keer	 dat	 bij	 de	 halte	 Schoolstraat	
een	 passagier	 mij	 op	 de	 schouder	 klopte	
en	 vroeg	 waar	 we	 in	 hemelsnaam	 waren.	
Ik	 legde	 hem	 dat	 uit	 en	 hij	 vertelde	 me	
hevig	verontwaardigd	dat	hij	in	de	bus	naar	
Liempde	 was	 gestapt	 en	 even	 zijn	 ogen	
dicht	 had	 gedaan.	 Ik	 zei	 hem	 dat	 ik	 hem	
over	drie	kwartier	op	het	CS	kon	afzetten	en	
hij	dus	de	keuze	had	te	blijven	zitten	of	ons	
mooie	 Engelen	 te	 verkennen	 en	 over	 een	
half	uur	weer	mee	te	rijden.	Hij	verkoos	te	
blijven	zitten.	Op	het	CS	zei	hij	tot	afscheid:	
“Bedankt	voor	de	mooie	sightseeing	in	dit	
stukje	Brabant.”

Topbestuurder
Afgelopen	zomer,	op	een	snikhete	middag,	
kreeg	 ik	 op	 het	 busstation	 twee	 keer	 een	
heerlijk	 ijsje	 aangeboden,	 omdat	 het	 zo	
warm	was	 en	wij	 toch	maar	gratis	 en	 vrij-
willig	deze	dienstregeling	in	stand	houden.	
Dat	doet	een	mens	goed,	vooral	als	het	ook	
appetijtelijke	dames	zijn,	die	zich	een	beetje	
in	de	kijker	willen	spelen,	 ja	dan	voel	 je	 je	
een	‘topbestuurder’.		

Niet	naar	de	Taling.
Het	 is	een	wat	druilerige	winderige	 janua-
ri-ochtend,	bij	het	JBZ	staat	een	vrouw	op	
leeftijd.	 Ik	 zie	 dat	 ze	 zoekende	 is	 en	 niet	
goed	weet	wat	te	doen.	Ze	steekt	geen	hand	
op,	maar	toch	stop	ik	en	vraag	haar	waar	ze	
naar	toe	wil.	Met	wat	doorvragen	kom	ik	er	
achter	dat	ze	naar	de	Helftheuvel	wil.	“Komt	
u	 daar	 dan?”	 vraagt	 ze.	 “Jazeker”,	 zeg	 ik,	
“Stapt	u	maar	in.	Heeft	u	een	OV-kaart?”	Ze	
kijkt	me	vragend	aan	en	ik	heb	al	snel	door	
dat	ik	naar	een	voor	haar	volstrekt	vreemd	
voorwerp	vraag.	“Moet	ik	betalen?”	zegt	ze	
dan,	“Dat	kan	ik	niet.	Ik	heb	geen	geld.	Kan	
ik	wel	mee?	Maar	ik	ga	niet	naar	de	Taling	
hoor	…!”	“Gaat	u	maar	rustig	zitten,	hier	is	

het	warm.	Ik	maak	uw	gordel	wel	even	vast.”	
’‘Maar	 ik	ga	niet	naar	de	Taling,	dat	willen	
ze	wel,	maar	dat	doe	ik	niet!”	“Nee,	ik	breng	
u	naar	het	winkelcentrum,	ik	zet	u	daar	af.”	
Ze	 begint	 spontaan	 te	 vertellen.	 Ja,	 ze	
hadden	 haar	 bij	 het	 JBZ	 afgezet,	 maar	 ze	
wist	 niet	 of	 ze	ook	weer	 opgehaald	werd.	
Maar	ze	ging	niet	naar	de	Taling,	dat	wilden	
ze	wel	maar	ze	deed	dat	niet.	Ze	was	niet	
gek.	 Bij	 de	 rotonde	 op	 de	 Kooikersweg,	
wijs	ik	naar	de	Taling	en	vraag:	“Kent	u	dat	
gebouw?”	 	“Jazeker,”	zegt	ze	beslist,	 “Daar	
woon	ik.”	“Zal	 ik	u	daar	dan	afzetten.?”	“Ja	
graag.”
Voor	de	zekerheid	heb	ik	haar	voor	de	deur	
afgezet.	 Ze	 loopt	 direct	 naar	 binnen,	 als	
iemand	die	goed	de	weg	weet.	Ze	 is	weer	
in	goede	handen.

Mobieltje
Vandaag	 4	 minuten	 gewacht	 bij	 bushalte	
Slot	richting	Plus.	Een	meneer	had	de	tele-
foon	van	een	huisgenoot	meegenomen	en	
zag	dat,	toen	hij	in	wilde	stappen.	Hij	vroeg	
of	ik	even	wilde	wachten	zodat	hij	hem	om	
kon	ruilen.	Wij,	een	passagier	en	ik,	vonden	
dat	goed	(moet	kunnen	met	buurtbus,	vind	
ik).	 Toen	 hij	 weer	 instapte	 was	 het	 toch	
niet	 gelukt.	 Bij	 de	 Plus	werd	 ik	 ingehaald,	
iemand	zette	 zijn	 auto	voor	de	bus.	 Ik	 zei	
nog:	“Die	moet	zeker	nog	een	brood	halen.”	
Het	bleek	de	man	van	de	 telefoon	 te	zijn,	
dus	mijn	passagier	vloog	uit	de	bus.	Ik	ben	
wel	tien	keer	bedankt	dat	het	toch	was	goed	
gekomen.	Moraal:	was	dit	ook	gebeurd	met	
een	gewone	bus?

Krasse	knarren
Een	 mevrouw	 stapt	 in	 bij	 de	 Helftheuvel.	
Ik	 vraag	 haar	 de	 riem	 vast	 te	maken	daar	
ze	op	de	eerste	stoel	rechts	gaat	zitten	en	
ze	het	risico	loopt	bij	een	noodstop	in	haar	
eentje	 door	 de	 voorruit	 verder	 te	 reizen.	
Ze	 is	 de	 enige	passagier	 en	we	 raken	 aan	
de	praat.	Normaal	wandelt	ze	driemaal	per	
week	 naar	 haar	 zuster	 op	 het	 Hinthamer-
einde,	maar	nu	is	het	zo’n	slecht	weer	dat	ze	
de	bus	neemt	en	vanaf	het	station	loopt.	Ik	
ben	zo	vrij	naar	haar	leeftijd	te	vragen.	Vijf-
entachtig.	 Ze	woont	 zelfstandig	 en	 geniet	
daar	volop	van.	Haar	zus	 is	 vijfennegentig	
en	 dan	 zijn	 er	 nog	 haar	 twee	 broers,	 de	
ene	tegen	de	negentig	en	de	andere	er	ver	
overheen.	Bij	het	uitstappen	bedankt	ze	me	
en	zet	de	pas	er	in.

Moderne	techniek
Een	heer	van	een	zeer	respectabele	leeftijd	
vraagt	of	ik	ook	naar	het	station	ga.	Hij	stapt	
in	met	 zijn	OV-kaart	 duidelijk	 zichtbaar	 in	
de	 hand,	 loopt	 zonder	 in	 te	 bliepen	 door	
en	gaat	zitten.	Ik	zie	de	humor	ervan	in	en	
zeg	 luid	 en	 duidelijk:	 “Alle	mensen	 boven	
de	tachtig	reizen	deze	week	gratis.”	De	man	
reageert	niet.	Bij	het	station	stapt	hij,	heel	
consequent,	 uit	 zonder	 uit	 te	 bliepen.	 Ik	
wens	hem	een	mooie	dag.

Buurtbuschauffeurs verhalen



Trimsalon Engelen
Gediplomeerd

Ank van de Laak
Sint Lambertusstraat 22
5221 BB  Engelen
Tel. 073-6311802
Mobiel 06-12021967
info@trimsalonengelen.nl
www.trimsalonengelen.nl



De TweeTerp juni 2019 • pagina 33

Ton Matthijssen

Nu	 zitten	we	met	 een	 toegenomen	 Euro-
scepsis	en	hebben	we		jammerlijk	afscheid	
moeten	nemen	van	Theresa	May	door	haar	
falende	Brexit.	Wimbledon	kan	nu	gelukkig	
gewoon	doorgaan.															
Wij!	 gaan	 gewoon	 lekker	 door	 met	 het	
vieren	van	ons	 jubileumjaar	door	 terug	 te	
mijmeren.	 Voortbordurend	 op	 de	 achter	
ons	 liggende	 sportieve	 jaren	 met	 veel	
dagtoernooitjes	 naast	 de	 clubkampioen-
schappen	 	 en	 natuurlijk	 het	 ‘Dubbeldooi-
ertoernooi’	 	 organiseerden	 we	 een	 vier-
daags	 ‘Crocustoernooi’,	 op	 de	 laatste	 dag	
gelardeerd	met	grote	hagelstenen	en	een	
‘Vlaams	 toernooike’	met	Belgische	 frieten,	
de	 Antwerpse	 gazette,	 Suskes	 en	 Wiskes,	
een	 blik	 zure	 bommen	 XXL	 en	 een	 grote	
glazen	pot	pikkels.	De	dames	organiseren	
geen	 Ladies	 Day	meer,	maar	 noemen	 het	
voortaan	het	‘Anti-rimpeltoernooi’,		om	dat	
een	 jaar	 later	 af	 te	 laten	 glijden	 tot	 ‘Boer	
zoekt	vrouw	toernooi’.	Dat	doet	vermoeden	
dat	het	dezelfde		ladies	zijn,	die	dit	organi-
seren	(Men	not	allowed	again	!)	De	hoofd-
prijs	is	een	zwarte	negerpop	die	Pleonasma	
heet.	 De	 Dubbeldooiertoernooien	 zijn	
niet	 meer	 weg	 te	 denken	 en	 naast	 spor-
tieve	 krachtmetingen	 worden	 we	 in	 de	
weide	omgeving	bekend	door	ons,	tijdens	
zo’n	 week	 opengestelde,	 	 eigen	 restau-
rant	de	‘Vergulde	Haan’.	 	Zalm	op	de	huid	
gebakken,	 de	 overheerlijke	 in	 Engelen	 en	
omgeving	 wereldberoemde	 varkenshaas-

Waarom Napoleon nog niet zo goed kon tennissen
saté	 van	 Sjan	 Beekmans	 en	 natuurlijk	 de	
uitsmijters	met	een	dubbele	dooier	vinden	
gretig	aftrek.	Dit	alles	met	Franse	frietjes	en	
een	biologische	salade	met	Lipizaner	uitjes.

	We	hanteren	al	sinds	jaar	en	dag	de	rubriek	
‘de	Pen’,	waarbij	een	interview	wordt	afge-
nomen	met	 een	 tennislid	 die	 deze	 pen	 in	
het	 opvolgende	 nummer	 van	 Ins&Outs	
doorgeeft	aan	een	ander.	We	zitten	inmid-
dels	aan	zo’n	440	leden	en	constateren	dat	
er	enige	stabilisatie	ontstaat.	Op	1	juli	2008	
conformeren	 we	 ons	 aan	 het	 rookverbod		
in	het	Hoenderhok	en	we	organiseren	voor	
het	eerst	de	 Interne	wintercompetitie	met	
zo’n	100	deelnemers	van	oktober	tot	maart,	
wat	nu	al	weer	zijn	11e	editie	achter	de	rug	
heeft.
We	 hebben	 weliswaar	 ‘all-weather-banen’	
maar	in	2010	hebben	we	voor	het	eerst	een	
langere	strenge	winter	en	dus,	bij	minus	10	
graden	vorst,		‘nie	tennis	nie’.

Door	ambitieuze	plannen	om	de	infrastruc-
tuur	van	de	voetbalclub	en	ons	tennispark	
rigoreus	om	te	gooien,	vindt	er	in	2012	een	
ware	 metamorfose	 plaats:	 een	 prachtig	
gebouwencomplex	met	school,	naschoolse	
opvang,	 een	 integrale	 tribune/kantine	 bij	
de	 voetbalvereniging	 en	 onze	 entree,	 die	
180	graden	omgaat,	sporten	we	niet	langer	
aan	de	Taling	maar	aan	Engelerpark	1.	Weer	
al	het	postpapier	aanpassen	dus.	We	onder-
gaan	 	 een	 voorzitterwissel	omdat	 Jacques	
van	Sebille	vertrekt,	een	gepokte	en	gema-

zelde	 Prime	 Minister,	 die	 zich	 jaren	 heeft	
ingezet	voor	de	vereniging	en	we	zetten	in	
op	verjonging	van	het	bestuur.	De	jongeren	
staan	 echter	 niet	 te	 popelen.	 Ook	 wij	 als	
tennisvereniging	 	 hebben	 helaas	 soms	 te	
maken	 met	 normvervaging	 en	 immorali-
teit,	 wat	 vraagt	 om	 aanscherping	 van	wat	
gedragsregels,	 maar	 voor	 de	 rest	 gaat	
alles	goed.		Investeren	in	de	AED-cursus	is	
belangrijk	en	door	wetgeving	moet	 iedere	
vrijwillige	bardienstdraaier	(mooi	scrabble-
woord)	het	certificaat		IVA	halen;	‘Instructie	
Verantwoord	Alchoholgebruik’.		Bovendien	
zijn	we	gehouden	aan	de	Drank-	en	Hore-
cawet,	 die	 ons	 verplicht	 op	 tijd	 de	 bar	 te	
sluiten,	wat	niet	door	iedere	3e	helftspeler	
in	d(r)ank	wordt	afgenomen.	In	2015	kan	ik	
met	mijn	(zwarte)	cashgeld	niet	meer	voor	
mijn	wijntje	betalen;	we	leasen	een	prachtig	
digitaal	 kassysteem	 en	 betalen	 met	 onze	
bankpas	 of	 laden	 onze	 digitale	 tennispas	
op.		

Helaas	zijn	bij	de	banen	3	tm	5	de	coniferen	
besmet	 met	 spint	 (er	 geen	 garen	 bij)	 en	
dus	 zullen	 ze	 vervangen	 moeten	 worden.	
Met	 man	 en	 macht	 wordt	 er	 keihard	 aan	
gewerkt	 	 door	 onze	 vrijwilligers,	 die	 we	
altijd	 te	 weinig	 hebben.	 Een	 groot	 dank-
woord	aan	hen	die	het	wél	doen	en	op	het	
gevaar	af	dat,	wanneer	je	namen	noemt	je	
iemand	 vergeet,	 tenminste	 dat	 zeggen	 ze	
altijd,	vernoem	ik	bewust	en	expliciet	onze	
nestor	 Kees	 Humblé,	 die	 altijd	 klaarstaat	
om	 buitenklussen	 te	 verrichten.	 Chapeau,	
beste	 Kees,	 niks	 is	 je	 teveel.	 We	 hebben	
weliswaar	 geen	 (gehakt)ballen	 (in	 de	 jus)	
in	de	keuken,	maar	wel	op	de	banen	want	
we	schrijven	voortaan	de	(tussen)stand	van	
de	wedstrijd	met	 gele(voor	 een	 game)	 en	
rode(voor	 een	 set)	 ballen.	 By	 the	way,	 we	
kunnen	 wel	 een	 portie	 bitterballen	 in	 het	
vet	laten	gooien,	maar	een	scherpzinnig	lid	
heeft	bemerkt	dat	er	een	bal	minder	in	een	

Lees verder op pagina 34
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portie,	met	ook	nog	een	lager	rundvleesge-
halte,	zit.	Ik	zal	nu	geen	naam	noemen,	ha.	
Die	nieuwe	bomen	moeten	toch	ergens	van	
betaald	worden.	

2015	was	sowieso	een	markant	jaar:	Napo-
leon	 kwam	 strijdlustig	 naar	 Engelen	 om	
1200	 jaar	 geschiedenis	 te	 schrijven	 en	
naast	 zijn	gewel(da)dige	 veldslagen	op	de	
weilanden	van	De	Vutter,	kwam	hij	ook	nog	
tennisles	 volgen	bij	 Talitha,	maar	 in	plaats	
van	 een	 balletje	 te	 slaan	 wilde	 hij	 haar	
‘aan	de	haak	 slaan’.	 	 Zij	was	professioneel	
genoeg	om	hem	te	zeggen	dat	hij	het	spel-
letje	nooit	zou	leren,	omdat	hij,	arrogant	als	
ie	was,	het	verrekte	zijn	rechterarm	uit	zijn	
binnenjas	te	halen.	Ook	nog	het	afgelopen	
jaar	werd	het	Hoederhok	van	binnen	opge-
pimpt	door	diezelfde	vrijwilligers	en	inves-
teren	we	in	LED-verlichting	op	de	7	banen,	
een	 aanzienlijke	 kostenpost,	 die	 door	
middel	 van	 ‘crowdfunding’	 wordt	 gereali-
seerd.	“Goed	bezig,	da	tenniscluppie.”

Ja,	en	dan	schrijven	we	dit	jaar	2019,	ons	25	
jarig	jubilieum	wat	we	breed	uitmeten	door	
nieuwsgaring,	door	allerlei	activiteiten	voor	
de	leden	en	oud-leden,	maar	ook	voor	alle	
mensen	buiten	de	club.	Er	wordt	regelmatig	
aan	public	relations	gedaan	in	dit	blad,	De	
Tweeterp,	 	 want	 dat	 verdient	 het	 mooie	
cluppie	Engelen.	 Ik	vind	het	gepast,	 stil	 te	
staan	bij	de	dierbare	leden	die	ons	de	afge-
lopen	25	jaar	helaas	zijn	ontvallen.	Ja	en	wat	
kan	ik	nog	zeggen	tegen	de	lezer:	“Ben	er	
bij,	 want	 zonder	 jou	 is	 er	 geen	 bal	 aan…”		

Wees	welkom!

Vervolg van pagina 33
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Op	 pinkstermaandag	 10	 juni	 beleefde	 de	
Engelenrun	 van	 Hardloopclub	 Engelen,	
met	lekker	weer,	haar	eerste	lustrum.	Naar	
schatting	1500	mensen	waren	aanwezig	om	
met	 heel	 veel	 plezier	 te	 genieten	 van	 dit	
jaarlijkse	hardloopfestijn.	De	laatste	dagen	
werden	er	serieus	startnummers	gevraagd	
op	de	zwarte	markt.	Het	belangrijkste	doel	
is	weer	gehaald:	gezellig	sportief	met	elkaar	
verbonden	zijn!

We	spreken	 Judith	van	Gool	 van	de	orga-
nisatie:	 “Na	 zeer	 geslaagde	 edities	 vanaf	
Engelerhart,	ontstond	er	voor	het	eerst	een	
waar	 evenemententerrein	 op	 de	 driving	
range	 van	 BurgGolf	 de	 Haverleij.	 Ook	 dit	
is	een	heel	fijne	locatie.	De	start-	en	finish-
boog,	 tenten,	 dranghekken,	 een	 podium.	
Het	 krioelde	 zondagavond	 van	 de	 vrijwil-
ligers	bij	het	opbouwen.	Een	heuse	pasta-
party	bij	restaurant	Magnolia’s	zorgde	voor	
heerlijke	 energie	 en	 daarna	 konden	 we	
weer	door	tot	laat	in	de	avond.”
De	 1200	 meter	 kidsrun	 zorgde	 voor	 250	
jonge	 lopers,	 die	 allemaal	 gaven	 wat	 ze	
hadden.	 De	 een	 lekker	 rustig	 genietend	

en	 naar	 opa	 en	 oma	 zwaaiend,	 de	 ander	
bijna	 in	één	ademtocht	als	een	speer	naar	
de	 finish.	 Zo	mooi	 om	 ook	 te	 kijken	 naar	
de	fonkelende	ogen	van	de	trots	 joelende	
ouders	en	familie	langs	de	kant!

Na	 een	 pittige	 warming-up	 gingen	 600	
lopers	 van	 start	 met	 dit	 jaar	 voor	 het	
eerst	een	splitsing	in	de	route	van	de	6	en	
12	 km.	De	 12	 km	maakte	 een	 extra	 lus	 en	
ging	via	De	Engelenburcht	en	de	Graaf	van	
Solmsweg	over	de	sluis	en	langs	Meerwijk	
en	 via	 de	 Gemaalweg	 terug.	 De	 snelsten	
knalden	hard,	heel	hard!	Persoonlijke,	maar	
ook	 gezelligheidsrecords	 zijn	 gesneuveld.	
Gezinnen,	vrienden	of	sponsorteams	liepen	
samen	 en	 genoten.	 Ruim	 125	 vrijwilligers	
waren	actief	op	de	 routes	en	het	veld	om	
alles	in	goede	banen	te	leiden	en	de	lopers	
enthousiast	toe	te	juichen.

Gezelligheid
Op	 de	 route	 waren	 zes	 waterposten	 en	
overal	 klonk	 muziek.	 Elf	 muziekpunten	
bestaande	 uit	 onder	 andere	 percussie-
bands	en	disco’s	wisselden	elkaar	af.	Op	de	

“Volle bak en volop sportief genieten!”

Dieze	was	zelfs	een	boot	vol	muziek.	Op	het	
start-	en	finishveld	was	het	echt	keigezellig.	
Verschillende	verenigingen	waren	actief	om	
hun	activiteiten	te	promoten	zoals	de	‘chill	
out	zone’	van	De	Schuilplaats	met	een	grote	
storm-	en	glijbaan.	Maar	ook	Recrea,	Burg	
Golf,	 FC	 Engelen	 en	VMHC	waren	present	
met	 leuke	 presentaties.	 Iedereen	 kon	 zich	
laten	 schminken	 of	 humoristisch	 laten	
fotograferen.	 De	 gelopen	 tijden	 waren	 te	
zien	 op	 een	 groot	 scherm,	 afgewisseld	
met	prachtige	opnames,	gemaakt	met	een	
drone.	 Het	 hapje	 en	 drankje	 werd	 op	 het	
veld	goed	verzorgd	door	BurgGolf.

Judith:	 “Het	 Engelenrun-comité	 wil	 graag	
alle	 lopers,	 vrijwilligers,	 sponsoren	 en	
toeschouwers	laten	weten	hoe	dankbaar	we	
zijn	voor	hun	bijdrage	aan	ons	sportieve	en	
gezellige	hardloopfeest.	We	zijn	er	even	stil	
van.	Zo	dankbaar	voor	ieders	inzet,	op	wat	
voor	manier	dan	ook.	We	hopen	jullie	terug	
te	zien	op	14	juni	2020	voor	de	6	editie.”

Voor	meer	foto’s:	zie	www.tweeterp.nl.	
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Kees van den Oord

In oktober 2019 wordt gevierd dat 75 jaar 
geleden de gemeente ’s-Hertogenbosch 
is bevrijd van de Tweede Wereldoorlog. 
Er is van zondag 20 oktober tot en met 
zondag 27 oktober een uitgebreid 
programma voor alle kernen. De dorpen 
Engelen en Bokhoven herdenken op vrij-
dagmiddag 25 oktober deze bevrijding 
met een lezing, muziek, zang en een 
kranslegging bij het oorlogsmonument.  
Het accent ligt hier, meer dan in andere 
kernen, op het herdenken van de vele 
burgerslachtoffers en het beschouwen 
van de enorme oorlogsschade. Tussen 
oktober 1944 en mei 1945 maakten beide 
dorpen een afschuwelijke periode door. 
Ter herinnering hieraan stellen voor-
zitter Frans Lucas van heemkundekring 
Angrisa en historicus Kees van den Oord 
uit Bokhoven verhalen samen. Oogge-
tuigen vertellen over hun belevenissen. 
Deze keer het verhaal over Kees van Buul

Kees	van	Buul	was	in	1944	het	enige	burger-
slachtoffer	 van	 Bokhoven.	 Hij	 kwam	op	 11	
november	1944,	kort	na	de	bevrijding,	om	
tijdens	 een	 Duitse	 granaatbeschieting	 in	
Bokhoven,	in	’t	Zaaltje	achter	de	kerk.	Wie	
was	deze	Kees	van	Buul,	die	op	15	september	
1923	bij	de	sluis	van	Engelen	geboren	werd.

Kees	was	 de	 oudste	 van	 een	 gezin	 van	 11	
kinderen.	 Het	 gezin	 woonde	 onder	 aan	
de	dijk	 iets	voorbij	de	sluis	vanuit	Engelen	
gezien.	Het	 gezin	 van	Van	 Buul	 behoorde	
onder	de	parochie	Bokhoven.
Vader	had	een	boerderij	en	moeder	had	de	
handen	vol	 aan	het	grote	gezin.	De	boer-
derij	 lag	 op	 het	 voormalig	 gebied	 van	 de	

gemeente	Engelen,	maar	parochiaal	onder	
Bokhoven.	 De	 kinderen	 gingen	 daarom	
naar	 Bokhoven	 op	 school.	 Dat	 was	 niet	
alleen	 dichterbij,	 maar	 in	 Bokhoven	 was	
het	 aantal	 	 leerlingen	 zeer	 gewenst	 om	
een	 eigen	 katholieke	 schooltje	 te	 kunnen	
behouden.
Toen	 de	 oorlog	 uitbrak,	 was	 Kees	 17	 jaar.	
Een	 jongen	 die	 altijd	 in	 de	weer	 was	met	
van	 alles.	 Zijn	 grote	 liefhebberij	 was	 de	
tuin.	 Samen	met	 zijn	 broer	André	 hadden	
zij	werk	bij	 de	 tuinderij	 van	Versteegen	 in	
Vught.	Na	zijn	werk	had	hij	 thuis	van	alles	
te	doen.	

De	heks
Kees	hielp	zijn	vader	op	de	boerderij	en	de	
heel	grote	tuin	bijhouden.	Daarnaast	had	hij	
een	groot	sociaal	gevoel.	De	zoon	van	Trui	
Wieleman	(de	heks	van	Bokhoven)	had	een	
besmettelijke	ziekte	en	lag	in	zijn	huisje	aan	
de	 Maasdijk	 op	 sterven.	 Niemand	 durfde	
hem	te	helpen,	maar	Kees	bracht	hem	elke	
morgen,	na	het	melken,	een	kannetje	met	
melk.	Toen	hij	gestorven	was,	heeft	Kees	de	
kist	getimmerd	en	de	begrafenis	geregeld.

Van	Kees	geleerd
Al	 pratend	 met	 broers	 en	 zus	 over	 Kees	
wordt	 een	 beeld	 geschetst	 van	 een	 hard-
werkende,	sociale	en	aimabele	jonge	man.	
Het	 contact	 met	 broers	 en	 zussen	 was	
goed.	 Gerard:	 ”Ik	 werkte	 graag	 met	 hem	
in	 de	 tuin.	 Als	 mensen	 uit	 de	 omgeving	
plantjes	 kwamen	 kopen	 en	 ik	 ze	 adviezen	
gaf	over	de	verzorging	van	de	planten,	dan	
vroegen	ze:	“Hoe	kom	je	aan	die	wijsheid?”	
En	dan	zei	ik	steevast:	van	Kees	geleerd.”
De	 oorlog	 kwam	 in	 september	 1944	
steeds	 dichterbij.	 Het	 werd	 gevaarlijk	met	
de	 bombardementen	 en	 beschietingen.	

De	 familie	 Van	 Buul	 schuilde	 samen	 met	
het	 gezin	 van	 burgemeester	 Willemse	 in	
de	 kelder	 van	 de	 pastorie	 van	 Bokhoven.	
Overdag	 verbleven	 zij	 in	 het	 Zaaltje,	 een	
soort	parochielokaal	voor	de	inwoners	van	
Bokhoven.
Engelen	 en	 Bokhoven	 werden	 op	 5	
november	bevrijd,	de	Duitse	legers	trokken	
over	de	Maas.	Op	10	november	1944	week	
de	 familie	 Van	 Buul	 uit	 naar	 Vught.	 Kees,	
broer	 André	 en	 zus	 Ans	 bleven	 nog	 in	
Bokhoven	achter.	Het	bleef	gevaarlijk.	 	Op	
11	 november	 1944	 waren	 Kees	 en	 André	
nog	 wat	 spullen	 aan	 het	 opbergen	 onder	
het	 podium	 in	 het	 Zaaltje.	 Tijdens	 hevige	
beschietingen	 ontplofte	 er	 een	 granaat.	
Kees	stond	boven	aan	het	trapje	dat	leidde	
naar	 het	 keldertje	 onder	 het	 toneelpo-
dium.	Hij	werd	 in	 zijn	hoofd	geraakt	door	
een	granaatscherf.	Kees	moet	op	slag	dood	
zijn	geweest.	André	die	onder	het	podium	
bezig	was,	kreeg	de	nodige	splinters,	maar	

Herdenking 75 jaar bevrijding
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Het ouderlijk huis van de familie Van Buul, in zijn oorspron-
kelijke staat. Later vele malen verbouwd.

Deze foto is gemaakt op 13 juli 1943. Moeder wilde een foto van het hele gezin. Het was 
toen niet gemakkelijk om een foto te laten maken. Maar zij wilde in deze spannende tijden 

een foto van het hele gezin. Een bekende van de familie had apparatuur en spullen om 
foto’s te ontwikkelen. Een jaar later zou het gezin al niet meer volledig zijn.
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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

die	zijn	in	zijn	kleren	blijven	steken.	Hij	bleef	
ongedeerd.

Dit	verhaal	wijkt	een	beetje	af	van	de	versie	
van	de	dochter	van	burgemeester	Willemse.	
De	familie	Willense	schuilde	samen	met	de	
familie	Van	Buul	in	de	kelder	van	de	pastorie.	
Overdag	brachten	 ze	 veel	 tijd	door	 in	 het	
Zaaltje.	Het	verhaal	ging	dat	Kees	naar	het	
Zaaltje	ging,	omdat	ze	die	dag	hete	bliksem	
wilden	 eten.	 Kees	 zou	 gezegd	 hebben	
dat	 hij	 wat	 appeltjes	 zou	 kunnen	 regelen.	

Vermoedelijk	 stond	 er	 in	 het	 Zaaltje	 nog	
een	kistje	appels..	Hoe	het	ook	zij,	of	Kees	
en	André	 in	het	Zaaltje	onder	het	podium	
bezig	waren	spullen	op	te	ruimen	en	Kees	
op	 zoek	was	 naar	 een	 kistje	 appels,	 zeker	
is	wel	dat	Kees	boven	aan	de	trap	van	het	
keldertje	onder	het	podium	dodelijk	werd	
getroffen.

Kees	van	Buul	werd	door	pastoor	Breugel-
mans	in	de	ruimte	tussen	het	Zaaltje	en	de	
kerk	begraven,	zonder	kist.	Hevig	granaat-
vuur	 maakte	 het	 onmogelijk	 om	 hem	 op	
het	kerkhof	te	begraven.
Na	de	oorlog	is	Kees	op	21	juni	1945	herbe-
graven	op	het	kerkhof.

Vervolg van pagina 39
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Als afsluiting van de zomervakantie 
wordt dit jaar voor de vijftigste keer 
de Vakantiejeugdweek gehouden. In 
de week van 12 tot en met 17 augustus 
zijn er dagelijks activiteiten voor jong 
en oud. Wilt u ook meehelpen als vrij-
williger in deze mooie kindervakantie-
week? Meld u dan aan bij de aanmelding 
van uw kind. Helpt u de drie bouwdagen 
mee, dan mag u deze drie dagen één 
kind gratis laten meedoen.

Programma
Maandag 12 augustus	 is	 de	 crea-	 en	
doemorgen.	Van	10.00	tot	12.00	uur	kun	je	
dan	heerlijk	creatief	bezig	zijn	in	De	Enge-
lenburcht	met	Nerf	Game	en	andere	geheel	
nieuwe	knutselideeën.
Op	 maandagmiddag	 is	 vanaf	 13.15	 uur	
de	 poppendokter	 weer	 aanwezig.	 Alle	
‘moeders	 en	 vaders’	 tot	 en	 met	 10	 jaar	
kunnen	 weer	 terecht	 voor	 de	 jaarlijkse	
controle.	 Het	 spreekuur	 is	 alleen	 op	
afspraak.

Viscomité	pakt	uit
Bij	 gelegenheid	 van	 het	 jubileum	 van	 de	
Vakantiejeugdweek	 pakt	 het	 viscomité,	
bestaande	 uit	 John	 Bouley,	 Frans	 van	
Breemen	en	 Ton	Richt,	 eens	 extra	 uit	met	
twee	visavonden.
Op	 maandagavond	 is	 het	 vissen	 aan	
de	 Vlacie	 voor	 de	 jeugd	 tot	 15	 jaar.	 De	
wedstrijd	begint	om	18.00	uur	en	duurt	tot	
20.00	uur.	Er	is	een	traktatie	en	loterij	voor	
alle	 deelnemers	 en	 er	 zijn	 mooie	 prijzen,	
bekers	en	medailles	te	winnen.	Deelnemers	
die	geen	hengel	hebben,	kunnen	er	een	van	
de	organisatie	lenen,	maar	dit	moet	je	wel	
aangeven	 bij	 het	 aanmelden.	 Aanmelden	
bij	Christien.
Op dinsdagvond	is	het	vissen	voor	iedereen	
van	15	jaar	en	ouder.	Deze	wedstrijd	begint	

om	 18.30	 uur	 en	duurt	 tot	 21.00	 uur.	 Voor	
een	 hapje	 en	 een	 drankje	wordt	 gezorgd.	
Er	 zijn	 bekers	 en	 geldprijzen	 te	 winnen.	
Aanmelden	 bij	 Frans	 van	 Breemen,	 Roer-
domp	 8.	 Inschrijfgeld	 €	 5,00.	 Mocht	 het	
door	weersomstandigheden,	evenals	vorig	
jaar,	 niet	 mogelijk	 zijn	 vooraf	 de	 vijver	
schoon	 te	 laten	 maken,	 dan	 wordt	 zowel	
maandag-	 als	 dinsdagavond	 uitgeweken	
naar	het	water	achter	kasteel	Leliënhuyzen.

Dinsdag 13 augustus is	 de	 zeskamp	 op	
de	 speelweide	 aan	 het	 Postekampke.	Met	
onder	andere	een	grote	hindernisbaan,	een	
waterbassin	 en	 andere	 nieuwe	 spectacu-
laire	spelen.	Van	10.00	tot	12.30	uur	voor	de	
jeugd	tot	en	met	7	jaar	en	van	13.30	tot	16.30	
uur	voor	iedereen	vanaf	8	jaar.

Woensdag 14 tot en met vrijdag 16 
augustus zijn	 de	 bouwdagen.	 Breng	 een	
hamer	en	nijptang	mee,	trek	niet	al	te	beste	
kleren	en	vaste	schoenen	aan	en	kom	drie	
dagen	 bouwen	op	 de	 speelweide	 aan	 het	
Postekampke.	Op	woensdag	en	donderdag	
is	het	bouwen	van	10.00	tot	15.00	uur.	Tussen	
de	 middag	 wordt	 voor	 een	 warme	 lunch	
gezorgd.	Op	vrijdag	start	het	bouwen	weer	
om	10.00	uur	en	is	er	ook	weer	iets	warms	
tussen	 de	middag.	 Na	 het	 bouwen,	 schil-
deren	 en	 verkleden	 zal	 op	 vrijdagmiddag	
een	 deskundige	 jury	 de	 bouwwerken	
beoordelen,	waarna	het	geheel	 rond	14.30	
uur	 weer	 wordt	 afgebroken.	 Deelname	 is	
mogelijk	voor	iedereen	vanaf	6	jaar.	

Zaterdag 17 augustus	is	de	jubileumdag	in	
een	tent	op	de	speelweide	aan	het	Poste-
kampke.	 We	 starten	 om	 15.00	 uur	 met	
Brutus	 de	 rodeostier	 en	 een	 springkussen	
voor	 de	 jeugd.	 Om	 18.00	 uur	 begint	 de	
jeugddisco.	Om	 19.30	 uur	 is	 de	 prijsuitrei-
king	van	de	activiteiten	die	in	de	afgelopen	
week	 zijn	 gehouden.	 Daarna	 volgt	 een	
feestavond	met	muzikale	medewerking	van	

Vijftigste Vakantiejeugdweek voor jong en oud

	
Inschrijfformulier	
Vakantiejeugdweek	2019
Naam	kind:	
_________________________

Adres:	
_________________________

Geboortedatum:	
_________________________	

Groep:	____			Jongen/Meisje	

Doet	mee	aan:
0		Zeskamp				 						€			4,00				
0		Vissen																					€			4,00
0		Crea-doemorgen			€			4,00						
0		Drie	bouwdagen				€		12,00						
0		Poppenbureau								€			4.00

ReCo	 audio	 en	 verschillende	 live-optre-
dens.	Iedereen	is	van	harte	uitgenodigd	om	
op	een	gezellige	manier	met	een	hapje	en	
een	drankje	de	zomervakantie	van	2019	te	
komen	afsluiten.

Aanmelden
Aanmelden	kan	van	 1	 tot	en	met	5	 juli	 en	
van	 5	 tot	 en	met	 9	 augustus	 tussen	 15.00	
en	18.00	uur	bij	Christien	Megens,	de	Vlacie	
7,	 telefoon:	 073-6311425,	 Bij	 aanmelding	
na	 deze	 datum	 wordt	 het	 inschrijfgeld	
verhoogd	met	€	1,00	per	activiteit	per	kind.	
Er	 worden	 tijdens	 dit	 evenement	 foto’s	
gemaakt,	 die	 gebruikt	 kunnen	 worden	 in	
de	(sociale)	media.
Door	 het	 inschrijven	 gaat	 u	 hiermee	
akkoord.	Heeft	u	hier	vragen	over,	dan	kunt	
u	altijd	bij	ons	terecht.



Afgelopen	 maand	 werd	 in	 het	 Zwitserse	
Nottwil	de	World	Para	Athletics	Grand	Prix	
georganiseerd.	 Bij	 dit	 evenement	 stond	
dorpsgenoot	 Kimberly	 Alkemade	 aan	 de	
start	van	zowel	de	200	als	100	meter	sprint.	
Tot	haar	eigen	verbazing	wist	ze	de	WK-li-
miet	op	zowel	de	200	als	100	meter	te	halen.	
Ze	 liep	 tijden	 van	 respectievelijk	 27,67	 en	
13,20.	Hiermee	heeft	ze	een	ticket	verdiend	
voor	de	WK	para-atletiek,	die	in	november	
in	Dubai	plaatsvinden.	De	limieten	zijn	13,3	
op	de	100	meter	en	28,15	op	de	200	meter.

Voorafgaand	 aan	 zowel	 de	 200	 als	 100	
meter	in	Nottwil	van	afgelopen	vrijdag,	had	
Kimberly	 niet	 het	 gevoel	 dat	 ze	de	WK-li-
miet	zou	lopen.	Wel	dat	ze	gedurende	het	
jaar	naar	de	limiet	zou	groeien,	gezien	het	
feit	 dat	 ze	 nog	geen	2	 jaar	 atletiek	beoe-
fent.	Ze	had	niet	verwacht	om	1,4	seconde	
van	 haar	 oude	 PR	 af	 te	 halen	 op	 de	 200	
meter	en	ruim	een	halve	seconde	sneller	te	
worden	op	de	100	meter.

Daarnaast	 had	 ze	 niet	 het	 gevoel	 dat	 dit	
perfecte	 races	 waren.	 De	 blijdschap	 was	
natuurlijk	enorm,	want	dit	betekent	dat	ze	
dit	 jaar	 naar	 het	WK	mag	 en	 de	 Paralym-
pische	 Spelen	 van	 Tokio	 in	 2020	 in	 zicht	
komen.

Kimberly	Alkemade	begon	pas	10	maanden	
geleden	met	een	gespecialiseerde	prothese	
(blade)	te	trainen.	Wat	in	juni	2018	al	resul-
teerde	 in	een	Nederlandse	 titel	op	de	 100	
meter	 tijdens	 het	 ONK	 Para-Atletiek	 te	
Nijmegen.	
Twintig	 jaar	 geleden	 verloor	 ze	 door	 een	
busongeluk	 haar	 linkeronderbeen.	 Vanaf	
november	 2018	 begon	 de	 29-jarige	 Enge-
lense	 met	 fulltime	 trainen	 op	 Papendal.	
Ze	 merkte	 dat	 haar	 kwaliteiten	 vooral	
op	 de	 sprint	 lagen	 en	 ging	 intensief	 en	
onder	 goede	 begeleiding	 van	 Arno	 Mul	
trainen.	

Dorpsgenoot loopt WK-limiet
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Dat hadden ze in 1969 niet kunnen voor-
spellen. Omdat twee of drie weken op 
vakantie gaan met het hele gezin toen 
nog een uitzondering was, wilde men 
de jeugd, totaal toen 180 kinderen in 
klas 1 t/m 6, in de zomervakantie ook 
enig vertier bieden. Daarom begonnen 
enkele leden van het oudercomité van 
de toenmalige Sint Lambertusschool 
in samenwerking met het oudercomité 
kleuterschool en het bestuur van de 
‘Jeugdbelangen Engelen-Bokhoven’ het 
comité Vakantiejeugdwerk. Nu vijftig 
jaar later is het nog steeds een niet weg 
te denken evenement in de zomerva-
kantie waar men over deelname niet 
hoeft te klagen en de jeugd naar uitkijkt.

In	1986	geven	John	en	Ans	Cornelissen	het	
stokje	 over	 aan	 Gerwin	 van	 Boekel,	 Marc	
van	de	Akker	en	Jeanne	ter	Borg.	Na	de	acti-
viteiten	van	1988	stopt	dit	comité	ermee	en	
gaan	Marc	en	Hans	van	de	Ven	samen	met	
Christien	Megens,	Riet	van	Boekel,	Cis	van	
Rixtel,	Francien	de	Bok,	en	Marcel	Rooijak-
kers	door.	Christen	en	Riet	waren	al	eerder	
bij	het	vakantiejeugdwerk	betrokken.	Later	
traden	 ook	Wilma	Damen,	 Arjan	Maas	 en	
Wilbert	Mulders	toe.
Vanaf	1994	zijn	ook	Annie	Dekkers,	Paul	van	
Rixtel	en	Wil	en	Carmen	Maas	betrokken	bij	
de	organisatie	en	nemen	Fred	de	Graauw,	
René	 Henskens	 en	 Daan	 van	 Os	 sr.	 de	
sportdag	voor	hun	rekening.

Meer	door	comité	
Twintig	 jaar	 geleden	 bestond	 het	
programma	uit:	spelletjes,	sportdag,	vissen,	
slagbaltoernooi,	 poppenbureau,	 speur-
tocht	 in	 het	 bos,	 schmink-	 en	 doeallerlei,	
fietsdag,	 zeskamp,	 peutermorgen,	 twee	
bouwdagen,	wandeltweedaagse,	volleybal-
toernooi	en	trucktrekken.	Toneelvereniging	

‘Trammelant’	 organiseerde	 in	 het	 kader	
van	het	vakantiejeugdwerk	een	wagenspel	
op	 het	 pleintje	 bij	 de	 Protestantse	 kerk.	
Verantwoordelijk	 	 hiervoor	 waren:	 Frenk	
Megens,	 Annette	 van	 den	 Akker,	 Sjan	 en	
Marga	van	Drunen	en	eerdergenoemde	Cis,	
Cristien,	 Daan,	 Riet,	 Annie,	Marc	 en	Hans.	
De	 samenwerking	 met	 de	 diverse	 vereni-
gingen	 neemt	 in	 deze	 jaren	 af	 en	 ook	 de	
wandeltweedaagse	 gaat	 door	 gebrek	 aan	
belangstelling	 ter	 ziele.	 Bijna	 alle	 activi-
teiten	worden	nu	voortaan	door	het	comité	
georganiseerd.

In	2002	komen	Rob	Splinter,	Ilona	Dekkers	
en	Ine	van	den	Dolder	het	team	versterken	
en	in	2003	verlaten	Cis,	Marja,	Sjan	en	Hans	
de	groep.	In	2008	komen	Ronald	van	Strien,	
Sven	Korthout,	Maikel	van	den	Akker,	Jordy	
Hernandez	en	Bas	van	de	Hout	bij	de	club.	
In	 2009	 gaat	 ook	 Annemieke	 Megens	
meedoen.	 In	 2011	 is	 het	 tragische	 over-
lijden	 van	 Rob	 Splinter	 en	 in	 2012	 verlaat	
ook	Ronald	van	Strien	het	comité.	 In	2014	
geven	John	Bouley	en	Ton	Richt	een	nieuwe	
impuls	aan	het	vissen	door	de	organisatie	

Vijftig jaar Vakantiejeugdwerk (Deel II)
wat	grootser	aan	te	pakken.	In	2016	komen	
Elvie	 van	 Heck	 en	 Chris	 Kreté	 het	 team	
versterken	 en	 verlaten	 Riet	 van	 Boekel	 en	
Anny	 Dekkers	 het	 comité,	 gevolgd	 door	
Ilona	 in	 2017.	 In	 2018	 stopt	 Bas	 van	 Hout	
ermee.		

In	2019	 trekken	Christien	Megens,	 Ine	 van	
de	 Dolder,	 Marc,	 Annette	 en	 Maikel	 van	
den	Akker,	Sven	Korthout,	Frenk	en	Anne-
mieke	Megens,	Jordy	Hernandez,	Elvie	van	
Boekel	 en	 Chris	 Kreté	 met	 twee	 nieuwe	
leden:	 Anne	 Korzilius	 en	 Eline	 Rozendom,	
de	kar	van	dit	 jaarlijkse	evenement.	Na	dit	
jubileumjaar	gaan	we	afscheid	nemen	van	
Christien	en	Ine.	Ine	is	17	jaar	voor	de	jeugd	
actief	geweest	en	Christien	heeft	35	jaar	al	
haar	energie	gegeven.	

Ook	 Annemieke	 en	 Frenk	 Megens	 gaan,	
wegens	hun	werk,	stoppen.	Frenk	na	20	jaar	
en	Annemieke	na	10	jaar.	Ook	Marc	van	den	
Akker	 is	 nu	35	 jaar	 actief	 in	dit	 comité	 en	
hij	blijft	dit	nog	even	doen	om	het	evene-
ment	goed	door	 te	 kunnen	geven	 aan	de	
volgende	generatie.	



PLUS	zet	zich	in	voor	
minder	 en	 duur-
zamere	 verpak-
kingen,	 waarbij	 de	
top	 40-leveran-
ciers	 actief	 worden	

betrokken.	 De	 vorig	 jaar	 aangekondigde	
samenwerking	 tussen	de	 supermarktorga-
nisatie	 en	 Plastic	Whale	werd	 bekrachtigd	
met	de	doop	van	de	PLUS	sloep,	gemaakt	
van	 opgevist	 plastic.	 Plastic	 Whale	 inspi-
reert	 PLUS	 en	 haar	 leveranciers	 tot	 daad-
kracht	 en	 omdenken,	 en	 helpt	 de	 super-
marktorganisatie	bij	het	realiseren	van	haar	
duurzaamheidsdoelstellingen	 voor	 wat	
plasticgebruik	betreft.	Het	eerste	resultaat	
van	de	samenwerking	zijn	100%	recyclebare	
mono-schalen	voor	kip,	 vlees	en	vis.	PLUS	
wil	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 de	 circulaire	
economie	en	heeft	zich	voorgenomen	om	
de	milieu-impact	van	al	haar	huismerkver-
pakkingen	terug	te	dringen.	De	supermark-
torganisatie	gaat	voor	20%	minder	verpak-
kingsmateriaal	in	2025.	95%	van	het	verpak-
kingsmateriaal	is	dan	recyclebaar.	
Marius	 Smit,	 oprichter	 van	 Plastic	 Whale:	

Doop	PLUS	sloep
Jaarlijks	 vist	 Plastic	 Whale	 vele	 soorten	
plastic	 uit	 de	 Amsterdamse	 grachten.	 Van	
de	 opgeviste	 plastic	 PET-flessen	 bouwt	
Plastic	Whale	designsloepen	die	zij	gebruikt	
om	naar	plastic	te	vissen.	Met	de	doop	van	
de	PLUS	sloep	bestaat	de	vloot	nu	uit	tien	
sloepen	gemaakt	van	opgevist	plastic.	PLUS	
wil	met	de	sloep	laten	zien	dat	de	doelstel-
ling	om	minder	en	duurzamer	te	verpakken	
haar	menens	is.	

Het	vervolg
Na	 de	 doop	 van	 de	 PLUS	 sloep	 werd	 er	
vooral	hard	gewerkt.	Samen	met	de	direc-
ties	 van	de	 top	40	 leveranciers	 ging	PLUS	
plasticvissen,	 want	 zien	 doet	 geloven	 en	
vervolgens	 komt	 het	 aan	 op	 een	 kwestie	
van	doen.	Tijdens	en	na	de	vaart	werden	de	
opdrachten	 geformuleerd	 voor	 gezamen-
lijke	 agenda	 van	 dit	 jaar.	 Gedurende	 een	
tweedaagse	 gaan	 de	 categorymanagers	
van	 PLUS	 en	 de	 leveranciers	 samen	 met	
Plastic	Whale	 aan	de	 slag	met	de	 verdere	
uitwerking.	

Op	zondagmiddag	27	mei	vond	in	De	Enge-
lenburcht	 de	 jaarlijkse	 ledenvergadering	
plaats	 van	 Heemkundekring	 Angrisa.	 Na	
het	 financieel	 overzicht	 door	 de	 penning-
meester	 vertelde	 bestuurslid	 Rob	 van	 der	
Linden	over	de	digitalisering	van	het	archief	
en	werd	er	 teruggeblikt	op	de	activiteiten	
van	 2018.	 Vervolgens	 presenteerde	 Henri-
ette	Sars	de	door	Anja	Verlaat	ontworpen	
nieuwe	huisstijl	van	Angrisa,	waar	een	heel	
verhaal	 achter	 zit.	 De	A	 van	Angrisa	werd	

Drukbezochte ledenvergadering Angrisa
door	 Anja	 gestileerd	 tot	 een	 basisvorm.	
Deze	vorm	staat	zowel	voor	de	hoek	in	de	
Dieze	bij	de	kade	als	de	verhogingen	in	het	
Engelense	 landschap	van	dijk,	 terp,	woerd	
en	 schans,	 maar	 ook	 voor	 de	 begrippen	
(onder)dak	en	samen	zijn.	De	groene	kleur	
van	de	A	komt	voort	uit	het	idee	van	Engelen	
als	groen	dorp.	Binnen	de	basisvorm	is	de	
rechte	horizontale	lijn	van	de	A	vervangen	
door	 twee	 blauwe	 golfjes:	 de	 Dieze.	 Die	
kunnen	 naar	 behoefte	 vervangen	 worden	
door	 diverse	 symbolen	 die	 passen	 bij	 de	
activiteiten	 van	 Angrisa,	 zoals	 onderzoek,	
boeken,	 begraafplaats,	 archeologie	 en	 al	
koffie	 drinkend	 gezellig	 kletsen	 over	 de	
geschiedenis	 van	 Engelen:	 dat	 alles	 onder	
de	leus	‘Angrisa:	boeiend,	veelzijdig,	histo-
risch	 goed’.	 Tenslotte	 richtte	 bestuurslid	

Caroline	 ter	 Ellen	 zich	 in	 een	warm	 dank-
woord	 tot	 de	 scheidend	 voorzitter	 Frans	
Lucas;	 zij	 memoreerde	 zijn	 enorme	 en	
animerende	 inzet	 voor	 de	 vereniging	 en	
voor	 de	 belangstelling	 voor	 de	 geschie-
denis	 van	Engelen.	Daarop	droeg	Frans	 in	
het	 volste	 vertrouwen	het	 voorzitterschap	
over	aan	Rob	Gruben.
Na	 het	 algemene	 gedeelte	 volgde	 een	
lezing	van	Rob	Gruben	en	Bertie	Geerts,	de	
auteurs	van	het	boek	‘Meerwijk,	buitenleven	
aan	de	Dieskant’,	dat	30	 juni	op	kasteeltje	
Meerwijk	 gepresenteerd	 zal	worden,	waar	
iedereen	dan	welkom	is,	ook	en	vooral	om	
het	 boek	 te	 kopen.	 Op	 de	 lezing	 waren	
ook	niet-leden	van	Angrisa	afgekomen.	De	
schrijvers	 bleken	 boeiende	 vertellers,	 die	
veel,	maar	niet	het	achterste	van	hun	tong	
lieten	zien,	zodat	de	aanschaf	van	het	boek	
niet	overbodig	is	geworden.	Dit	zal	verlucht	
zijn	met	vele	 fraaie	afbeeldingen,	waarvan	
men	er	zelfs	te	elfder	ure,	dat	wil	zeggen	‘s	
avonds	na	de	lezing,	wist	te	verwerven.	Wie	
dus	nog	meer	wil	weten	en	zien	van	Enge-
lens	overbuurman	het	befaamde	kasteeltje	
Meerwijk,	en	de	snuiters	van	allerlei	soort,	
over	 wie	 het	 zich	 heeft	 ontfermd,	 weet	
nu	 waar	 en	 wanneer	 hij	 met	 Abraham	 de	
mosterd	in	de	vorm	van	het	Meerwijkboek	
kan	halen,	tot	op	30	juni	zelfs	voor	slechts	
de	voorintekenprijs!

“We	 zijn	 enorm	 trots	 op	 de	 samenwer-
king	met	PLUS.	Ons	motto	is	'Stop	Talking.	
Let's	 start	doing.'	We	boeken	graag	 zicht-
bare	 resultaten.	 Daarin	 vinden	 PLUS	 en	
Plastic	Whale	 elkaar	 en	 kunnen	we	 elkaar	
versterken.	 PLUS	 is	 niet	 voor	 niets	 voor	
het	vijfde	jaar	op	rij	uitgeroepen	tot	Meest	
Verantwoorde	 Supermarkt	 van	 Neder-
land.	Samen	met	PLUS	en	haar	leveranciers	
kunnen	we	 écht	 grote	 stappen	 zetten	 om	
de	 impact	 van	 plastic	 op	 het	milieu	 dras-
tisch	te	verminderen."	

Mono-schalen	voor	vlees	en	vis	
In	 oktober	 2018	 heeft	 PLUS	 haar	 verpak-
kingsbeleid	 -	 minder,	 hernieuwbaar	 en	
recyclebaar	 verpakken	 -	 aan	 de	 directies	
van	 haar	 top	 40-leveranciers	 gepresen-
teerd.	 Geïnspireerd	 door	 het	 verhaal	 van	
Marius	Smit	zijn	zij	vervolgens	aan	de	slag	
gegaan	 om	 aan	 duurzamere	 verpakkings-
oplossingen	te	werken.	Het	eerste	concrete	
resultaat	van	de	samenwerking	zijn	nieuwe,	
100%	 recyclebare	 mono-schalen	 voor	 kip,	
vlees	en	vis.	Deze	stromen	gedurende	2019	
in	bij	alle	PLUS	supermarkten.

PLUS zet in voor plasticreductie
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Dorpsagenda
De Tweeterp verschijnt elke 
maand en wordt gratis huis 

aan huis verspreid in 
Engelen en Bokhoven. 

Oplage: 2.285 stuks

Redactieadres
Mevrouw	Kitty	van	de	Grint,	
Heuvel	11,	5221	AP	Engelen	

	073-6311822
	redactie@tweeterp.nl
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Charles	ter	Ellen,	Els	Brendel,	
René	van	der	Hoeven,	Monique	
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	Opmaak

	Henrike	Dekker	en	Paul	Volger	
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Cecile	Brinkhoff,	Wim	Daemen,

Tineke	Rutten			

Fotografie
Wim	Roelsma	en

Yvonne	van	Roosmalen
	

Website
Claire	Volger

	www.tweeterp.nl	

Distributie
	Jan	van	de	Ven,	

Ad	de	Bok	06-50508782	
Frans	Rooijakkers	06-57010470

Financiële administratie
Elly	van	Os

Advertenties
advertentie@tweeterp.nl	
voor	aanlevercondities:	
zie	www.tweeterp.nl

Drukwerk	is	verzorgd	door

De	volgende	editie	
verschijnt	in	het	weekend	

van	21	juli
Kopij	moet	uiterlijk	

dinsdag 9 juli
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

Zondag 23 juni U-Battle Run

Maandag 24 juni
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Woensdag 26 juni & 10 juli
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Dinsdag 2 juli
10.00 uur

Koffieochtend met senioren
in De Engelenburcht

Woensdag 3 juli & 17 juli
09.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

In	Engelen,	kasteel	Meerwijk	aan	de	Dieze-
kant,	
met	discutabele	bekendheid	tot	ver	 in	ons	
land,	
gaat	 met	 zijn	 geschiedenis	 in	 boekvorm	
verschijnen,	
zodat	zijn	rijke	historie	niet	zal	verdwijnen.
Want	in	ons	kasteeltje	was	steeds	veel	aan	
de	hand.



- Geen gesjouw met zware tassen.

- Iets vergeten? Pas je bestelling eenvoudig aan. 

- Bezorging wanneer het jou uitkomt tussen 8:00 en 20:00 uur. 

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

- Bezorging door een vertrouwd gezicht uit onze winkel.

- We bezorgen tot in de keuken.

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd. 

Voordelen op een rij:

Openingstijden 
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag 
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag 
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

- Bezorging wanneer het jou uitkomt tussen 8:00 en 20:00 uur. 

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

In heel 2019 

uw boodschappen 

GRATIS bezorgd

*niet geldig voor onze 

PLUS EXPRESS service. 

U-BATTLE RUN 23 JUNI 2019

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen
Bestel je boodschappen 
op plus.nl/mulder

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

Voordelen op een rij:
Voordelen op een rij:
Voordelen op een rij:

Bestel je boodschappen 
plus.nl/mulder

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd. 

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd. 

Voor de derde keer op rij kan een groots evenement als de U-BATTLE RUN rekenen 
op de steun van Plus Mulder, een van de trotse hoofdsponsors van de U-Battle Run!

PLUS Mulder | Dien van Hemertstraat 1 | 5221 JN ’s-Hertogenbosch


