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Dienstverlening weer verminderd
John Branderhorst

De apotheek West en de Kooikersweg 
maken al jarenlang gebruik van het 
servicepunt in het gebouw van de Lage 
Leun. De bemensing werd voor twee 
dagen door apotheek West en voor drie 
dagen door apotheek Kooikersweg inge-
vuld.

Door het coronavirus werden we plots 
geconfronteerd met het bericht dat het 
servicepunt Lage Leun gesloten werd!  Het 
personeel was nodig om de apotheekvesti-
ging aan de Kooikersweg open te houden! 
Ik denk dat daarvoor begrip kan worden 
opgebracht. Alhoewel ...
In het Brabants Dagblad werd een kritisch 
artikel geplaatst, dat de dienstverlening 
ernstig rekening moest gaan houden met 
een defi nitieve sluiting. 

Uit de contacten, met zowel apotheek 
West als met apotheek Kooikersweg, bleek 
dat dit voor de laatstgenoemde apotheek 
gold. Apotheek West daarentegen hield het 
servicepunt nog twee dagen open.
Mijn indruk is, dat de insteek van apotheek 
West meer geïnspireerd is door klantge-
richtheid en dat apotheek Kooikersweg zich 
meer richt op andere belangen. Immers 
deze apotheek maakt deel uit van het 
consortium Medsen, dat in het land meer-
dere apotheken heeft. 
West is al jarenlang meer gericht op de 
lokale situatie, alhoewel deze als mede-ei-
genaar van de Lage Leun ook eigen 
belangen heeft.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid
Apotheek Kooikersweg heeft nu een auto-
maat geplaatst bij de Lage Leun, waar met 
name herhaalmedicijnen afgehaald kunnen 
worden, mits men beschikt over telefoon 
waarop sms-berichten kunnen worden 
ontvangen. Je krijgt een bericht met 
een code en de waarheid gebiedt me te 
melden, dat het ophalen - 24 uur lang, maar 
wel binnen twee dagen - vrij eenvoudig en 
handig is. Een praktisch gegeven is wel, dat 
als de zon op de display schijnt, de tekst 
moeilijk leesbaar en hanteerbaar is. 

Het is ook vreemd, dat het servicepunt  aan 
het Emmaplein wel open blijft. Kennelijk 
zijn er in Engelen, Bokhoven en Haverleij 
minder klanten!
Apotheek West heeft op de woensdag- en 
vrijdagmiddagen de deuren nog open bij 
de Lage Leun.

Ook kun je alle werkdagen overdag terecht 
bij de vestiging Copernicuslaan 403 en er 

zijn geen pauzetijden!

Bezorgservice
Het bezorgen van medicijnen bij mensen 
die niet mobiel meer zijn en geen directe 
hulp uit hun buurt kunnen krijgen, is voor 
apotheek West een must om deze cliënten 
persoonlijk te bedienen. Apotheek Kooi-
kersweg bezorgt nog wel in het dorp 
Engelen, maar in Bokhoven en Haverleij 
weer niet. Met fi etskoeriers worden de 
medicijnen in Engelen thuisbezorgd. 
Echter bij eerste verstrekking en bij wijzi-
ging van de medicatie moet er een gesprek 
plaatsvinden om e.e.a. toe te lichten. Dus 
bij apotheek West kan dat nog in het servi-
cepunt Lage Leun en bij apotheek Kooi-
kersweg moet je naar de vestiging aan 
de Kooikersweg. Dit is echter niet voor 
eenieder weggelegd. Denk aan ernstig 
zieken of ouderen. De dienstverlening van 
de Kooikersweg is dus verschraald. Dit 
vormt wéér een vermindering van aanwe-
zigheid van dienstverlening. 
Het vreemde is, dat in de richtlijnen van 
KNMP (brancheorganisatie apotheken) 
staat dat de apotheek in 2020 zich meer 
als eerstelijnsorganisatie wil manifesteren. 
Letterlijk staat er als doelstelling: 
‘’Mensgerichte benadering van de patiënt 
en samenwerking tussen apothekers en 
collega-zorgverleners.
• Apothekers leveren deze farmaceu-

tische patiëntenzorg, zodat iedere 
patiënt zorg op maat krijgt. 

• Gezondheidszorg in 2020 is opge-
bouwd uit een netwerk rond de 
patiënt. Dit betekent dat waar moge-
lijk patiënten in de (omgeving van de) 
thuissituatie worden ondersteund door 
samenwerkende zorgverleners. 

• Apothekers organiseren de zorg vanuit 
de behoefte van de individuele patiënt. 
Iedereen wil zo lang mogelijk gezond 
blijven leven en daarbij sociaal en 
maatschappelijk actief zijn.

• Door een heel individuele farmaceuti-
sche patiëntenzorg zorgen apothekers 
voor een veilig, eff ectief en doelmatig 
gebruik van geneesmiddelen. Pati-
enten met een complex (en langdurig) 
ziektebeeld krijgen geneesmiddelen.”

Op de site van de huisartsenpraktijk 
Engelen wordt ook nog een tip gegeven: 
Openingstijden: het servicepunt Lage Leun 
is op woensdag en vrijdag van half twee 
tot 6 uur geopend en alleen voor de pati-
enten van apotheek West. Deze apotheker 
bezorgt wel in de Haverleij. Wij adviseren 
de ouderen en de ernstig zieke mensen om 

zich te laten overschrijven naar apotheek 
West, om niet voor onverwachte situaties te 
komen staan.

Deze verschraling is weer een vermindering 
van dienstverlening binnen ons woon- en 
werkgebied. De gemeente heeft in 2019 
ook haar secretarieloket al opgeheven. 
Het lastige is dat daarvoor in de plaats de 
bereikbaarheid, veelal digitaal, naar voren 
wordt geschoven. Het helpt wel, maar 
een persoonlijk contact is toch het meest 
wenselijk.
Denk daarbij ook aan de situatie in de 
huidige coronatijd, waar het ontberen van 
contact volop publiciteit krijgt en als een 
groot gemis wordt ervaren. De school-
kinderen geven ook aan dat het gemis 
aan vriendjes het grootste punt is in deze 
quarantainetijd. Jammer, dat de rationaliteit 
nog de overhand heeft, maar we moeten 
niet onderschatten, hoe belangrijk en waar-
devol het intermenselijk contact is. De tijd 
zal leren of de goede weg wordt bewan-
deld.
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Nieuwe woonvormen, voorbeelden voor Engelen en Bokhoven?

Van de bestuursraad

In 2020 besteedt de bestuursraad speciale 
aandacht aan nieuwe woonvormen, met 
name voor senioren en combinaties van 
diverse bewonersgroepen. Een dorps-
tafel hierover stond gepland voor juni 
2020. Deze dorpstafel hebben we, met 
het oog op ieders gezondheid, voorlopig 
opgeschoven naar het najaar van 2020 
of zullen we in een andere vorm moeten 
gieten. Samen met De Tweeterp kunnen 
we in ieder geval alvast kennismaken 
met goede voorbeelden elders. 
KilimanjaroWonen is een van de partijen 
die zich inzetten voor de realisatie 
hiervan. Daarom in deze editie een 
artikel over hun visie en aanpak, uit 
Stedebouw en Architectuur 01 april 2019.

KilimanjaroWonen: 
omzien naar elkaar
‘Gevorderden’ willen graag zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen in een omgeving 
waar ze mensen kennen en gekend zijn. Een 
buurt of complex, waar je even een praatje 
kunt maken zonder verdere verplichtingen, 
en waar je erop kunt vertrouwen dat er 
mensen zijn die je als goede buren helpen 
als dat nodig is. Een omgeving waar je iets 
kunt betekenen voor elkaar en waar je 
op een prettige manier samen oud kunt 
worden.
Steeds vaker nemen groepen ouderen 
zelf het initiatief om samen met anderen 
levensloopbestendige woningen te ontwik-
kelen in een gebouw waar ook gemeen-
schappelijke voorzieningen zijn, zoals een 
gezamenlijke huiskamer, klusruimte en tuin. 
Mensen hechten aan privacy en vrijheid, 
maar willen ook wonen met goede buren 
die elkaar stimuleren, actief houden en 
voor elkaar klaarstaan. Om deze groepen 
op weg te helpen en te ondersteunen zijn 
diverse organisaties actief, zoals Kilimanja-
roWonen in Eindhoven. KilimanjaroWonen 
ondersteunt mensen die zelf een prettige 
en veilige leefomgeving willen realiseren. 
Steeds vaker kiezen mensen daarvoor.

Collectief Opdrachtgeverschap
KilimanjaroWonen: “Toekomstige bewoners 
zijn zelf ontwikkelaar en opdrachtgever. 
Zij hebben grote invloed op alle aspecten 
van hun woonvisie, hun woongebouw en 
hun woningen. Het beproefde concept van 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO) leent zich hier uitstekend voor. Er is 
veel ruimte voor individuele wensen en er 
ontstaat vanzelf een grote diversiteit.
Zodra een locatie zeker en haalbaar is en 
er voldoende initiatiefnemers zijn, wordt 
een ontwikkelvereniging opgericht. Het 
CPO-traject kan dan starten. De praktijk 
wijst uit dat er ongeveer anderhalf jaar 
ontwikkeltijd nodig is en een jaar bouw-
tijd. Er wordt gebouwd tegen kostprijs en 
daarmee is deze wijze van ontwikkelen ook 
fi nancieel aantrekkelijk.”

Sociale cohesie
Kitty Hesen en haar team van Kilimanja-
roWonen adviseren bewoners, vanaf de 
zoektocht naar locaties en het uitvoeren 
van haalbaarheidsstudies, de werving van 
gelijkgestemden en het oprichten van 
een CPO-vereniging, tot het moment van 
oplevering van het woongebouw. Onder-
zoek wijst uit dat het proces van samen 
ontwikkelen en bouwen de sociale cohesie 
versterkt en burenhulp toegankelijker 
maakt. Tijdens het hele ontwikkeltraject 
leren mensen elkaar door en door kennen. 
Ze leren samen besluiten te nemen over 
vaak ingrijpende zaken als ‘hoe regelen 
we het fi nancieel, wat gaan we doen met 
de gemeenschappelijke voorzieningen, 
wat gaan we bouwen en hoe maken we 
afspraken over wat we wel en niet samen 
willen?’

Laagdrempelig
Tot de start van de bouw is het voor deel-
nemers mogelijk om zich zonder grote 
fi nanciële gevolgen terug te trekken uit het 
project. Hierdoor is de drempel om ermee 
te beginnen zo laag mogelijk, maar het 

proces is niet vrijblijvend. Als tijdens het 
ontwikkeltraject blijkt dat een deelnemer, 
om welke reden dan ook, wil stoppen met 
het project, dan krijgt hij de investering 
terug, minus een vooraf vastgesteld risi-
cobedrag. Voorwaarde is dat er dan een 
opvolger is voor de betreff ende woning, die 
doorgaans niet lang op zich laat wachten. 
De ervaring tot nu toe is dat ieder project 
waarvan de ontwikkeling van start gaat ook 
tot uitvoering komt.

Projecten
Ieder project is anders en heeft zijn eigen 
kleur en sfeer, afhankelijk van de locatie van 
het project. Soms gaat het om herontwik-
keling van een bestaand gebouw, soms om 
nieuwbouw. Drie voorbeelden: 
• In hartje Eindhoven hebben 12 huis-

houdens appartementen ontwikkeld 
en een grote ontmoetingsruimte in 
een vooroorlogs industrieel pand op 
het voormalige NRE-terrein. Geen 
standaardwoningen en geen stan-
daardwoonomgeving. 

• Vijftien huishoudens hebben in Deurne 
een nieuwbouwproject ontwikkeld 
met gemeenschappelijke ruimten 
rondom een gezamenlijke binnen-
tuin. De bewoners komen vrijwel allen 
uit Deurne. In dit project heerst een 
dorpse sfeer. 

• In Sevenum wordt een monumentaal 
boerderijcomplex Steinhagen omge-
vormd tot woongemeenschap. Dit 
project heet ‘Wonen met lef’. En lef is 
nodig om dit ontwikkelproces aan te 
gaan: het vergt fantasie en geduld om 
zo’n ingewikkelde opgave aan te gaan. 
De droom van een prachtig eindre-
sultaat en het onderlinge vertrouwen 
houden de deelnemers op de been. 

Omgeving
Behalve met de toekomstige bewo-

Lees verder op pagina 6



ners wordt vanaf het begin ook rekening 
gehouden met de omgeving en de omwo-
nenden. Omdat bewoners veel invloed 
hebben op het ontwerp, is het des te 
belangrijker om het eindresultaat goed 
te bewaken, zodat een project ontstaat 
dat harmonieert met de omgeving. De 
betrokken CPO-architect besteedt daar 
veel aandacht aan. Tijdens het ontwik-
keltraject worden buurtbijeenkomsten 
georganiseerd om ervoor te zorgen dat 
de buurtbewoners zich kunnen vinden in 
de plannen, want ook zij zijn toekomstige 
buren. Er wordt wel ontwikkeld door en 
voor de eigen groep, maar contact met een 
groter deel van de buurt is erg belangrijk.

Mensen kennen elkaar
In het ene project doen mensen vanaf het 
begin veel samen, in een ander project 
blijft dat beperkt tot de algemene leden-
vergaderingen. Maar in alle woonprojecten 
kennen mensen elkaar. Ze stimuleren elkaar 
om actief te blijven en elkaar te helpen 
als dat nodig is. Van elkaar weten ze wie 
op vakantie is, wie ziek is. Feestelijke en 
verdrietige momenten in elkaars leven 
worden gedeeld. In alle projecten zien 
de deelnemers naar elkaar om en hoort 
iedereen erbij.

ZorgSamenbuurt
Niet alle ‘gevorderden’ willen verhuizen. 

Daarom ondersteunt KilimanjaroWonen 
ook bewoners die in hun eigen buurt tot 
een ZorgSamenbuurt willen komen. Een 
omgeving waar mensen buurtbewoners 
(beter) leren kennen en waar zij hun sociale 
netwerk uitbreiden. Ze ontmoeten elkaar 
bij activiteiten die georganiseerd worden, 
door buurtbewoners voor buurtbewoners. 
KilimanjaroWonen heeft een inspiratie-
boekje geschreven met een handleiding 
en tips om zelf een ZorgSamenbuurt te 
starten. We horen regelmatig dat mensen 
in hun eigen buurt aan de slag zijn gegaan 
met het boekje als basis.

Seniorencomplexen 
ZorgSamenbuurt richt zich op senioren-
complexen. Vaak zijn mensen hier gaan 
wonen omdat de woning gelijkvloers is en 
omdat er zorg in de buurt is. Mensen willen 
graag medebewoners in hun complex 
leren kennen, maar ze weten niet hoe ze 
dit moeten aanpakken. KilimanjaroWonen 
probeert om samen met enkele initiatief-
nemers alle bewoners te enthousiasmeren, 
om mee te denken over de vraag: hoe 
kunnen we samen zorgen dat we hier op 
een fi jne manier oud worden?

Bewoners leveren tips en ideeën voor acti-
viteiten. Wij ondersteunen bewoners om 
zelf activiteiten te organiseren voor andere 
bewoners en om zo ontmoeting te stimu-

leren. Ook nabuurschap en burenhulp zijn 
issues die we op de bewonersbijeenkom-
sten met deelnemers bespreken. Vaak is 
ondersteuning bij de start voldoende om, 
zoals een van de bewoners het uitdrukte: 
‘het lontje aan te steken om het daarna door 
bewoners zelf tot een vuurtje te maken en 
het brandend te houden.’

Dit artikel is verschenen in Stedebouw en 
Architectuur 01/april 2019. 

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

Vervolg van pagina 5
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Start bouw windpark najaar 2020
Volgens de huidige planning begint de 
bouw van Windpark De Rietvelden in 
het najaar van 2020. Iedereen die hier-
over op de hoogte wil blijven, wordt 
geadviseerd zich aan te melden voor 
de nieuwsbrief via www.windparkde-
rietvelden.nl. Ook kunnen inwoners en 
andere betrokkenen uit de omgeving 
hun vragen, suggesties of opmerkingen 
kenbaar maken aan de initiatiefnemers 
van het windpark.

Windpark De Rietvelden is een initiatief 
van Heineken, firma Barten, BCTN, familie 
Pennings, coöperatie Bossche Windmolen 
West en Pure Energie. Het plan bestaat uit 
vier windmolens op bedrijventerrein De 
Rietvelden. De windmolens krijgen een 
ashoogte van maximaal 125 meter, een 
rotordiameter van maximaal 122 meter en 
daarmee een tiphoogte van maximaal 186 
meter. Afhankelijk van het uiteindelijke type 
kan elke molen per jaar 8,3 tot 9,1 miljoen 
kilowattuur aan groene stroom opwekken. 
Dat is evenveel als gemiddeld 2700 tot 3000 
huishoudens per jaar gebruiken.

Start bouw
Zoals nu de planning is, begint in het najaar 
van 2020 de bouw van de windmolens. Dat 
begint met de civiele werkzaamheden. 
Die bestaan hoofdzakelijk uit de aanleg 
van wegen naar de locaties van de molens 
vanaf de openbare weg en de aanleg van 
zogeheten kraanopstelplaatsen. Dat zijn 
verharde plaatsen waarop een hijskraan 
kan staan. Vervolgens wordt er geheid voor 
de funderingen en wordt beton voor de 
fundamenten gestort. In de loop van 2021 
worden de windmolens zelf geplaatst. De 

onderdelen - zoals mastdelen, wieken en 
gondel - worden met speciaal transport 
aangevoerd. Voor de opbouw van de wind-
molen wordt gebruik gemaakt van een hijs-
kraan. De huidige planning is onder voor-
behoud. Uiteraard is het ook afwachten of 
de uitbraak van het coronavirus nog invloed 
gaat hebben op de werkzaamheden. Voor-
alsnog zijn hiervoor geen signalen.

Contactpersoon
In aanloop naar en tijdens de bouw kunnen 
inwoners en andere betrokkenen Matthijs 
Oppenhuizen van duurzaam energie-
bedrijf Pure Energie als contactpersoon 
aanhouden. Hij is bereikbaar op info@
windparkderietvelden.nl of 06-5787 0755. 
De nieuwsbrief is het belangrijkste commu-
nicatiemiddel vanuit het windpark. De 
voortgang van de bouw en andere infor-
matie wordt hiermee gedeeld.

Vragen, suggesties
Met name voor de civiele werkzaamheden 
zijn veel vrachtbewegingen nodig, omdat 
er onder andere beton en grond moeten 
worden aan- en afgevoerd. Dit gebeurt 
met vrachtwagens van reguliere afme-
tingen, maar het zijn er tijdelijk relatief 
veel in aantal. Het speciale transport voor 
de windmolenonderdelen is langer dan 
de gebruikelijke vrachtwagens: een wiek 
zal tientallen meters lang zijn. Deze zullen 
voornamelijk ’s avonds en ’s nachts gaan 
rijden om hinder te beperken. De routes 
die de vrachtwagens gaan rijden, zijn nog 
in voorbereiding. Wie daarover aandachts-
punten heeft, kan contact opnemen met 
Matthijs Oppenhuizen.

Corona is ook …

Een lege golfbaan en geen terras bij Café het Veerhuis in Bokhoven. Je kunt hier wel ijs, fris en koffie afhalen.
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Engelerpark 1, Engelen 073-6314028, www.tennis-engelen.nl

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen

PLUS-pakket
Dankzij het meedoen door veel klanten aan 
de spaaractie in de vaas in de winkel heeft 
PLUS Mulder dit jaar 53 boodschappen-
pakketten kunnen doneren aan De Voed-
selbank in ’s-Hertogenbosch. Uiteraard 
iedereen heel hartelijk dank voor de fantas-
tische medewerking.

Gezocht
“Op Koningsdag 27 april omstreeks 14:30 
uur kreeg ik een lift op de Rietveldenweg 
aangeboden toen ik onderweg was naar 
Engelen. Dit heb ik erg gewaardeerd! 
Helaas heb ik mijn zonnebril in de auto 
laten liggen. De persoon die mij een lift 
aanbood, woont in de Kruiskamp en moest 
in de Goudplevier in Engelen zijn. Zou deze 
persoon met mij contact kunnen opnemen, 
zodat ik mijn zonnebril terug heb? Bij voor-
baat hartelijk dank!” Jan, tel: 0622488515
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Martijn Lucas: “Er valt hier heel veel te genieten”
Ecocirer Healthy Stay
Riet Mangnus

Soms komt een verzoek voor een inter-
view uit onverwachte hoek. Broer Johan 
mailde ons met de vraag of  het interes-
sant zou zijn om zijn broer en oud-En-
gelenaar Martijn Lucas te interviewen. 
Martijn woont op Mallorca. Hij runt er 
samen met zijn vrouw Barbara ‘Hotel en 
Guest house Ecocirer’. We gaven gehoor 
aan Johans verzoek en spraken Martijn 
via Facetime. Het werd een levendig en 
inspirerend gesprek.

Allereerst kon ik gelijk een verkeerde 
aanname inslikken. Hij had zijn vrouw vast 
en zeker ontmoet op vakantie? De eerste 
lach heb ik al te pakken: “Nee hoor, met de 
carnaval in Den Bosch, op 11-11-11! Ze komt 
van Mallorca en wilde rond gaan reizen in 
Europa. Tja … dat liep nét even anders: ze 
trok al vrij snel in bij mij in Den Bosch.” 
Martijn heeft mbo-Werktuigbouwkunde 
gestudeerd. Hij werkte acht jaar als manager 
assemblage bij Prodrive (hoogwaardige 
elektronische apparatuur) in Eindhoven. 
Barbara heeft rechten gedaan en werkte 
daarvóór in het gevangeniswezen. Ze 
werkte aan de rehabilitatie van gedeti-
neerden door middel van dans en muziek. 
“Ze heeft met hen een voorstelling in de 
gevangenis gedaan; dat haalde toen alle 
kranten”, memoreert Martijn. 

Verandering
Ze woonden een kleine vier jaar in ’s-Her-
togenbosch. Ze kregen hun eerste dochter, 
Valentina, en een jaar later volgde Serena. 
Na de zwangerschappen dacht Barbara 
anders over werken in het gevangenis-
wezen. Ze begon het té deprimerend te 
vinden en helemaal zonder risico was het 
werk natuurlijk ook niet. Bovendien wilde ze 
graag weer aansterken na haar kort opeen-
volgende zwangerschappen. Ze verdiepte 
zich o.a. in vegetarische en veganistische 
voeding en diëten. Martijn: “We begonnen 
na te denken over een nieuwe toekomst. 
Wat zouden we kunnen gaan doen? 
Het huis van Barbara’s moeder op Mallorca 
kwam vrij. Dat heette op z’n Catalaans 
‘Can cirer’, oftewel: het huis van de kersen. 
Tegenover het huis stond een huisje dat ze 
verhuurde. Dat zou omgetoverd kunnen 
worden tot guest house (bed & breakfast) 
voor families. En zo ging het balletje lang-
zaam rollen.” 

Uitbreiding met hotel 
Barbara kwam op het idee van een veganis-
tische bed & breakfast. En zo geschiedde. 
In eerste instantie kwamen er mensen van 
het eiland, maar later vooral ook Duitsers, 
Engelsen, Zweden en Denen. Uiteinde-
lijk kwam er een hotel bij met zes kamers, 
waarvan één kamer voor mensen met een 
beperking (er is een lift). De restauratie van 
het grote gebouw nam ongeveer een jaar in 
beslag. Barbara’s vader heeft een loodgie-
tersbedrijf, dus dat was een groot voordeel. 
Het aanvragen van vergunningen en derge-
lijke verliep echter minder soepel: “Echt een 
hel”, aldus Martijn. Lachend: “En ik heb er 
nóg iets geleerd: niet te vroeg betalen!” 
De inrichting namen ze zelf ter hand. Ook 
Barbara’s moeder, die kunstenares is, hielp 
mee. Ze kochten alles op tweedehands-
markten en bij kringloopwinkels en restau-
reerden met liefde. 
Een half jaar later zag alles er prachtig uit.

Zorg voor mens, dier en natuur
“We werken met respect voor mens, dier 
en natuur. We gebruiken seizoensge-
bonden producten, liefst uit eigen tuin, en 
betrekken lokale waar van boeren uit de 
omgeving.” Zo was ook - door hun voor-
liefde voor ecologisch werken - ‘Can Cirer’ 
tot ‘Ecocirer’ omgedoopt: de naam voor 
hun bed & breakfast. 
Ze hanteren een dynamisch menu: de 
gasten krijgen steeds een ander, verrassend 
ontbijt geserveerd. Dieetwensen worden 
strikt in acht genomen, of het nou gaat om 
vegetarisch, veganistisch, glutenvrij, raw 
vegan enz. “Onze gasten krijgen gerechten 
voorgeschoteld die ze nog nooit eerder 
hebben gehad en tonen zich eigenlijk 
altijd blij verrast. Vaak willen ze weten wat 
er allemaal in zit en zijn dan verbaasd dat 
dat allemaal heel gewone dingen zijn. We 
vinden voeding erg belangrijk, maar niet 
dat we daar nou zo krampachtig in zijn en 
zelf nooit eens vlees of vis eten hoor”, voegt 
hij eraan toe. “We zijn er niet zwaar tegen, 
maar het voelt gewoon veel beter zonder”, 
aldus Martijn. Ze zijn ook erg tegen verspil-
ling en gooien niks weg. U zult bij hen geen 
zeepjes, tubetjes shampoo en tandpasta en 
weggooislippers op de kamers aantreffen, 
Martijn noemt het ‘oude luxe’.

‘Ecocirer’ zit in het hogere segment. Maar 

daar krijg je ook iets voor terug. Ook kunst-
liefhebbers komen aan hun trekken bij 
‘Ecocirer’: Barbara en Martijn werken name-
lijk samen met Barbara’s moeder.

Nieuw seizoen
Ze zijn nu een kleine twee jaar open. Hoe het 
komend seizoen gaat lopen is nog onzeker, 
gezien de coronacrisis. Martijn vertelt dat 
Barbara momenteel online kookcursussen 
aanbiedt. Na zes weken aan huis gebonden 
te zijn geweest, worden de regels in Spanje 
langzaamaan versoepeld. Martijn: “Je hoeft 
hier niet bang te zijn. Het voordeel is dat 
we maar klein zijn. Er zijn maar zes kamers, 
je kunt goed om elkaar heen en je bent zo 
buiten. Het gebied waar we wonen, behoort 
tot het Unesco werelderfgoed, dus er valt 
heel veel te genieten. We gaan zien wat 
het seizoen brengt.” Enthousiast: “Het is 
zeker geworden wat we ervan verwachtten, 
bóven verwachting eigenlijk, al was het wel 
meer werk dan we dachten. Maar het voelt 
hier helemaal als thuis en dat willen we 
onze gasten ook laten ervaren.”

Nieuwsgierig? Bel +34-672411227, mail naar 
info@ecocirer.com of kijk op www.ecocirer.
com.



PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

Uw evenement, webinar, 
vergadering opnemen en live streamen

Woning video en fotografie,
ook voor Funda.nl

Bezoek onze website

streamprovider.tv

Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

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

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

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

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

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!

8,7 9,1

0

250

500

750

D
oo

rl
oo

pt
ijd

 in
 d

ag
en

0

250k

500k

P
ri

js
 in

 e
ur

o’
s

Landelijk Noord-brabant BighelaardijLandelijk Noord-brabant Bighelaardij

180207_Adv_Bighelaar_190x120_v2.indd   1 07-02-18   13:56

...ik voel me veilig
      en vertrouwd

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl
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20 juni helaas niet!
Lekker buiten aan de Dieze genieten van 
optredens, een hapje, drankje, praten, 
lachen, dansen en bekenden ontmoeten. 
Wat hadden we dat graag op 20 juni weer 
met jullie allemaal gedaan. Helaas gaat 
door de maatregelen van het RVIM Muziek 
op de Dieze op 20 juni niet door!

Helaas, ook de Engelenrun afgelast
Wat zouden we graag met jullie hardlopen, 
waven en voor alle hardlopers juichen! Er 
waren al een heleboel mensen actief om 
weer een fantastische editie van de Enge-
lenrun voor jullie te verzorgen. De medailles 
werden al gemaakt. De Engelenruncom-
missie, de sponsors en vrijwilligers waren 
al weer hand in hand in de actiestand. Na 
vijf heel fijne - strak uitverkochte - Engelen-
runs, waren er al bijna 250 mensen die zich 
al vóór februari hadden ingeschreven om 
mee te doen met de kidsrun, de 6 kilometer 
of de 12 kilometer. Al deze Engelenrunners 
hebben al bericht gekregen dat we hun 
startnummer reserveren voor 2021, want we 
kijken reikhalzend uit naar het moment dat 
we ‘weer mogen’. We weten heel goed dat 
er op dit moment veel belangrijkere dingen 
zijn dan samen hardlopen. We hopen van 
harte dat iedereen gezond blijft en zichzelf 
in conditie houdt. We zijn dankbaar dat, in 
een tijd waar veel niét kan, we wél gewoon 
onze hardloopschoenen aan mogen 
trekken. Als dit alles voorbij is, hopen 
we weer met z’n allen te kunnen ervaren 
hoe heerlijk het is om samen te trainen, 

samen in een startvak te kunnen staan en 
elkaar om de hals te kunnen vallen na een 
topprestatie.
Namens Hardloopclub Engelen en de 
Engelenrun: blijf gezond en zorg goed voor 
jezelf en elkaar. Dan zien we je graag bij de 
Engelenrun volgend jaar! Wij zorgen in 2021 
weer - samen met jullie - voor het gezel-
ligste hardloopfeestje in de regio. 

Koningsdag 
Eén stand voor de vrijmarkt in de 
Dorpstraat, sommige toch in het oranje, ’n 
enkele versierde skelter of fiets, een lucht-
kussen in de achtertuin, veel dorpsgenoten 
die de vlag uithingen, maar we moesten 
het ontmoeten en de gezelligheid op het 
dorpsplein door corona helaas missen.



Met Medical Taping kunnen de hooikoortsklachten sterk verminderen of zelfs 
helemaal verdwijnen. Onze praktijk past deze techniek al jaren succesvol toe.
Neem contact met ons op voor meer informatie of raadpleeg onze website. 

Boerenerf 5a   •   Kraanvogellaan 13a  Engelen   •  T 073 - 6312077   •  info@fysio-engelen.nl   •  www.fysio-engelen.nl

ECHTE
HULP BIJ
HOOIKOORTS?

Boer zoekt Klant
Wij zijn Willem & Marti van de Sterregaard uit Hedel. Ons
biologisch-dynamische fruitbedrijf bestaat al meer dan
dertig jaar. Vorig jaar hebben we een fraaie kas in onze
boomgaard gebouwd, nu hebben we dus ook volop groenten
van eigen land. Iedere maandag maken we heerlijke verse
biologische groente- en fruitpakketten en bezorgen
die onder andere in de Haverleij. Je kunt ook bijv.
uien, aardappelen, appels en eieren bijbestellen.
Wil jij twee weken proefpakketten uitproberen? Ga
dan naar: www.sterregaard.nl en meld je nu aan.

STER
REGA
ARD.
NL

Word ook onze abonnee
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‘Van het land naar de klant’ 
Arend Joosten, tuinder in hart en nieren 
Alisa Lalicic 

Voor dit interview ben ik in gesprek 
gegaan met Arend Joosten. Hij verzorgt 
de groente voor jeugdzorgboerderij De 
Locatie in Vlijmen (vlak bij het Enge-
lermeer). Een tuinder die vertelt over 
zijn passie, zijn bijzondere manier van 
werken en de connectie met De Locatie. 

Opgegroeid op de Veluwe en nu woon-
achtig in Berlicum. “Dat was voor de liefde 
en dan kom je daar te wonen”, vertelt hij. 
Zijn liefde voor de moestuin zat er overi-
gens al eerder in. Hij was een jaar of negen 
toen hij de boerenkoolzaden van zijn vader 
in de grond had gestopt, echter zonder 
resultaat. Desalniettemin werd het zijn 
passie en later zelfs zijn beroep. 

Arend volgde de opleiding ‘Aankomend 
hovenier’. “Daar ben ik vervolgens op voort 
gaan borduren, met name in de moestuin. 
In 1992 had ik mijn eerste echte moestuin 
en wilde ik steeds verfijnder de teelt onder 
de knie krijgen. Waarom al die giftroep 
gebruiken als het ook op een biologische 
manier kan?” Het speerpunt dat Arend 
gebruikt in zijn hedendaagse praktijk. 
Direct van het land naar de klant. Zijn idee 
over productie van voedsel gaat vooral over 
het feit dat de mensen waarmee hij werkt 
dezelfde overtuiging hebben om biolo-
gisch-dynamisch te telen. “Er wordt abso-
luut geen gif en chemische inbreng van 
buiten gebruikt. De mest blijft op het eigen 
bedrijf, alle onkruid wordt teruggebracht in 
de kringloop van de groenteteelt. 
De manier van werken is diepgaander: een 
bepaalde betrokkenheid is nodig om met 
passie zo te kunnen werken”, aldus Arend. 

In 2018 hield Arend een presentatie over 
effectieve micro-organismen in Vlijmen. 
Bernadette van den Akker, contactpersoon 
voor De Locatie, zocht destijds iemand die 
een tuin in eigen beheer wilde op de boer-
derij. 

Uiteindelijk pakte Arend het verder op 
in 2019, wat concreet betekent dat hij de 
groente verzorgt voor De Locatie. “Momen-
teel staan de koolplanten in bloei. Als je die 
bloemetjes ervan eet, dan denk ik: zó, hier 
zit een partij smaak in! Of als de paksoi op 
het veld staat, dan staat het water mij al in 
de mond!” 
Zo vertelt Arend ronduit over de abonne-
menten (groentepakketten) die hij samen-
stelt voor zijn klanten van boerderijwinkel 
‘Vers van den Akker’.  

Arend legt de nadruk graag op slowfood. 
Stilstaan waar je eten vandaan komt en 
weten wat je eet. Hoe kan ik daar als leek 
een steentje aan bijdragen? Door bijvoor-
beeld een abonnement te nemen. Arend 
stelt een groentepakket voor je samen met 
seizoensgebonden producten en even-
tuele recepten. Hij maakt graag tijd voor 
je en daagt je uit om eens te kijken naar 
de verschillende soorten producten die 
er zijn. Zo eet je vanuit de omgeving en 
ondersteun je de lokale economie. Zonder 
mensen uit de buurt is er geen bestaans-
recht. Een mooi initiatief waarbij we zeker in 
deze tijd eens  kunnen stilstaan. 

Bent u net als ik nieuwsgierig geworden? 
Kijk op www.delocatie.nl/winkel.
Of bel met Arend op: 06 505 80 685.

De vakantiejeugdweek zoals jaarlijks wordt 
gehouden in de laatste week van de school-
vakantie in de zomer gaat dit jaar niet door. 
De gemeente geeft aan dat deze week 
vol activiteiten als een evenement wordt 
gezien. En tot 1 september a.s. mogen er 
geen evenementen worden gehouden. 
Daarom wordt in alle dorpen en wijken van 
de gemeente dit jaar het kindervakantie-
werk afgelast.
Wel wordt er overal gekeken of er wel 
een of meer kleinschalige activiteiten in 
de laatste vakantieweek georganiseerd 
kunnen worden. Daarbij staat uiteraard 
het gezondheidsrisico van deelnemers en 
organisatie steeds voorop.

Vakantiejeugdweek 2020 afgelast

Ook het comité voor het jaarlijkse vissen in 
De Vlacie heeft de wedstrijden voor zowel 
jeugd als volwassenen afgelast. 



Heeft u al eens nagedacht 
over uw uitvaartwensen?
Vraag bij ons vrijblijvend 
een wensenboekje aan.

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

WWW.PAULIENUITVAART.NL
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Samen voor ouderen
Op 11 april, de zaterdag voor Pasen, werden 
op initiatief van Erol van den Bergh en Bob 
Mulder de bewoners van alle verzorgings-
huizen in ’s-Hertogenbosch in het zonnetje 
gezet. Deze ouderen mogen nu geen 
bezoek ontvangen en raken steeds meer in 
een isolement. Daarom wilden Erol en Bob 
zorgen dat er toch een beetje paasfeest 
binnenkwam.

Op vrijdag werden door een aantal vrijwilli-
gers in sportzaal Engelerhout 3000 goodie-
bags gevuld met onder andere paaseieren 
van PLUS Mulder, producten van Bolletje, 
chocolade van Mars, een woordzoeker, 
een poster met gedicht en een bloemetje 
dat beschikbaar werd gesteld door burge-
meester Mikkers en de gemeente ’s-Herto-
genbosch.

Met het initiatief Samen voor Den Bosch 
willen Erol en Bob ook ondernemers 
helpen die momenteel hard hulp kunnen 
gebruiken. Zo heeft PLUS Mulder het 
bedrijf AGF van Boekel geholpen met het 
verkopen van hun voorraad en nu helpen 

zij hen met het beschikbaar stellen van 
een koelbus voor de bezorging van de 
goodiebags. Daarnaast is bloemenkwekerij 
Antonia geholpen om hun bloemen toch 
kwijt te raken op een mooie plek. Een erg 
leuke actie in deze bijzondere tijd.

Op zaterdag 25 april kregen weer 3000 
bewoners van verzorgingshuizen en instel-
lingen een verrassing. Nu was het pakket 
met lekkers mede mogelijk gemaakt door 
PLUS Mulder, Daelmans banket en Sligro. 

Op drie locaties, waaronder het Hof van 
Engelen, ging het bezoek gepaard met een 
optreden van Wendy de Laat. Zij zong een 
half uur lang een aantal vrolijke meezingers. 
Bij de bewoners van het Hof van Engelen 

en de fans van Wendy zat de stemming 
er bijzonder goed in. Wederom een zeer 
geslaagde actie.



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

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

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

Tot ziens op Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum! 
Directeur-bestuurder Helma van Hoof / 
h.vanhoof@antoniusabt.nl
073 - 85 11 200 / www.antoniusabt.nl
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“Aandacht krijgen en geven, dáár gaat het om”
Philip van Beek over zijn boek 
Riet Mangnus

Philip van Beek stond volop in het 
leven toen hij in mei 2019 gediagnos-
ticeerd werd met een agressieve vorm 
van lymfeklierkanker, het non-Hodgkin 
lymfoom, T-cel. Een bijzonder zware 
periode, langs het randje van de dood, 
volgde voor hem en zijn gezin. Philip 
schreef er een boek over. We zochten 
hem op om meer te weten te komen over 
zijn bijzondere verhaal.

Ander leven 
Philip van Beek (1954) oogt als iemand 
die een flinke jas heeft uitgedaan, maar 
straalt toch veerkracht uit. Hij ontvangt me 
hartelijk met koffie en er ontspint zich een 
gesprek dat we beiden niet hadden voor-
zien. Hoe gaat het met hem? “Ongelooflijk 
goed”, zegt hij. “Ik ben aan het wennen aan 
het feit dat ik een ander leven heb. Jaren-
lang reisde ik voor mijn werkgevers (Philips, 
NS, BAM) de wereld af. In 2013 begon ik mijn 
eigen onderneming Procurement Spirit, dat 
beviel erg goed. Ook ben ik deeltijddocent 
Inkoop- en Projectmanagement, Business 
Modelling en Logistiek bij Avans. Ik werkte 
dus nog volop, toen ik ziek werd. Ik had net 
nog een vervolgopdracht binnengehaald 
bij Rijkswaterstaat, maar die heb ik door 
mijn ziekte niet meer kunnen uitvoeren.” 

Mallemolen
“In oktober 2018 ging ik nog met mijn 
oudste dochter een week op rondreis door 
Jordanië. Kort daarop voelde ik mij al niet 
fit. Rond Kerstmis voelde ik me steeds 
minder en dacht nog: ik word er niet jonger 
op, ik had ook zo’n dikke buik. Ik heb zelfs 
nog geklust thuis. Met Pasen ging het echt 
niet meer en ben ik met aanhoudende buik- 
en maagklachten en een harde plek in de 
maagstreek naar de huisarts gegaan.” De 
mallemolen - zes chemokuren, drie buik-
operaties en een stamceltransplantatie 
- waarin hij toen terechtkwam, heeft hij 
beschreven in zijn boek ‘Mijnheer, U gaat 
naar de afdeling Oncologie’. Al die tijd is hij 
nimmer aflatend gesteund door zijn echt-
genote Beppy en hun drie kinderen.
 
Échte vrienden
Philip: “Als je ziek wordt, leer je de mensen 
om je heen pas goed kennen. Een van mijn 
trouwe bezoekers vertelde dat zijn vrouw 
na háár ziekte besloot om iedereen die er 
écht voor haar was geweest uit te nodigen 
bij haar thuis. Ik vond dat een mooi idee, 
maar dacht later: ik doe het anders, ik ga 
naar hén toe. Bij het merendeel heb ik mijn 
boek inderdaad persoonlijk thuis afge-

geven. Een klein aantal van de mensen die 
me zo gesteund hebben, heb ik, mede door 
het coronavirus, een exemplaar toege-
stuurd.”  

Toegevoegde waarde
“Het schrijven is me erg goed bevallen 
en het is me ook best makkelijk afgegaan 
eigenlijk. Ik heb de directies van beide 
ziekenhuizen waar ik gelegen heb een 
exemplaar gestuurd. Mijn idee was dat een 
boek vanuit het perspectief van een patiënt 
van toegevoegde waarde kan zijn voor het 
verplegend personeel. Dat het wellicht 
nóg meer begrip kan kweken. Ik kreeg van 
zowel het Radboudumc als het JBZ meteen 
enthousiaste reacties terug. Het was nooit 
de bedoeling dat mijn aantekeningen 
zouden eindigen in een boek, maar de vele 
enthousiaste reacties die ik kreeg, hebben 
wel iets in gang gezet.” 

Leefletters
We krijgen het over de dingen die er werke-
lijk toe doen. Bespiegelend: “In de jaren ’90 
kreeg ik bij mijn werkgever Philips Stadska-
naal een Training In Persoonsontwikkeling 
(TRIP) bij professor Veldman in Hilversum 
aangeboden. Deelnemers moesten hem 
overtuigen waarom ze in aanmerking 
dachten te komen voor deze training. Ik 
prees mezelf aan met: “Omdat ik buiten-
gewoon bekwaam ben in het maken van 
ontactische opmerkingen op precies het 
verkeerde moment.” Hij mocht komen. 
En leerde daar zich aan vier letters vast te 
houden: R, Z, D en L, staand voor Rust, Zijn, 
Delegeren en Luisteren. “Rust spreekt voor 
zich, denk ik, Zijn niet: er echt zíjn als je 
met iemand praat, is nog niet zo makkelijk, 
vaak zijn we alweer met het volgende bezig, 
Delegeren lijkt me ook duidelijk, Luisteren 
weer niet. Wie luistert er écht naar een 
ander in een gesprek? Vaak zijn we alweer 
met ons eigen verhaal bezig.”

Nieuwe leefletters
10 jaar later volgde er een nieuwe training, 
ditmaal vanuit NS in Utrecht. Er kwamen 
vier nieuwe letters bij: de S, V, B en T. De 
S voor socialiseren, de V voor voelen i.p.v. 
vinden, de B voor bruggen bouwen en de 
T voor teugels. Openhartig: “Kijk, ik vond in 
die tijd dat sommige medewerkers best wel 
wat efficiënter konden zijn. Uiteindelijk was 
ikzelf niet efficiënt bezig en heb ik zelf de 
brug teruggeslagen naar mijn team, begrijp 
je. Al deze letters hebben me veel gebracht. 
En wat de T betreft: er is er maar één die de 

teugels vasthoudt, dat ben je zelf!” En dat 
Philip dit ook werkelijk in praktijk brengt, 
blijkt wel uit zijn boek waarin zijn vechtlust 
geen grenzen kent. 

Gedeelte opbrengst boek naar KWF
Hij heeft in eerste instantie 90 exemplaren 
laten drukken om weg te geven aan al die 
mensen die hem gesteund hebben. “Ik ben 
op zoek naar een ingang om het boek meer 
bekendheid te geven. De Tweeterp is een 
goed begin. Het zou mooi zijn als het in 
Nederland ook meer aandacht kan krijgen.” 
Philip biedt zijn boek aan voor € 15,00 
Van dat bedrag gaat € 2,50 naar het KWF 
Kankerbestrijding. Hij heeft inmiddels een 
tweede boek in zijn hoofd. De inhoud is 
nog blanco en heeft mogelijk een relatie 
met  zijn eerste boek. Hij speelt met het 
idee van een gesprek met zijn geweten en/
of engelbewaarder: Waarom heeft hij over-
leefd? Het moet spannend en leesbaar zijn, 
aldus Philip. Afrondend: “Tja, ik zeg altijd: ik 
ben niet de gezondste - in april 2006 kreeg 
hij een hartaanval - maar ik geloof in de 
kracht van positief denken, de kracht van 
de opbouwende gedachte en de kracht van 
het enthousiasme; ik geef nooit op!” Zijn 
geloofsovertuiging helpt hem daar zeker 
ook bij. Hij zet zich graag actief in voor de 
gemeenschap. Sinds 2015 is hij lid van het 
RK-bestuur van de Sint-Lambertusparochie. 
Daarnaast zit hij ook nog in de Bestuurs-
raad Engelen Bokhoven. 

Interesse in het boek van Philip? Mail dan 
naar philip.vanbeek@home.nl.



Een vraag die ik nog wel eens krijg is: 
“Op welke temperatuur moet ik mijn wijn 
drinken?”
Uitstekende vraag, want niets is zo verve-
lend als een wijn op een verkeerde tempera-
tuur in je glas te krijgen. Maar goed, zoveel 
wijnen, zoveel verschillende temperaturen, 
en gek genoeg worden witte wijnen vaak te 
koud en rode wijn vaak te warm gedronken.

Eerst maar witte wijn. Wit drink je vaak 
direct uit de koeling. Da’s jammer want 
wanneer iets heel koud is, kun je het niet 
zo goed proeven. Veel mousserende wijnen 
hebben vaak een iets hogere zuurgraad en 
kun je wel direct uit de ijskast drinken: de 
koude temperatuur maskeert de zuren, zeg 
maar. Een witte wijn drink je in de regel op 
een iets hogere temperatuur. Wanneer je 
een wijn inschenkt, zal de wijn opwarmen 
in het glas. Je hebt dan de ideale tempe-
ratuur snel bereikt. Dit geldt trouwens ook 
voor rosé. Heb je een wat betere kwaliteit, 
dan is het aan te bevelen de fl es een uurtje 
voordat je hem serveert uit de koelkast te 
halen.

Bij rood is het dus andersom: die wordt 
vaak te warm gedronken. Je hoort wel eens 
dat je rood op kamertemperatuur moet 
drinken. Maar dat is wel de kamertempera-
tuur van jaren geleden … Rode wijnen van 
goede kwaliteit drink je het liefst op zo’n 
18°. En is de kwaliteit iets minder, dan drink 
je hem liefst wat koeler. Jonge, fruitige rode 
wijnen kun je trouwens ook prima licht 
gekoeld drinken, bijvoorbeeld een Pinot 
Noir uit de Elzas. 

Ik heb het hieronder nog maar eens samen-
gevat:
• Mousserende wijn: uit de koeling 
• Lichte, frisse witte wijn en rosé: 8° à 10°
• Vollere, aromatische witte wijn: 12° à 

14°
• Eenvoudige, fruitige rode wijn: 14° à 16°
• Vollere, rijpe rode wijn: circa 18°.

Proost! Wil je verder advies? Laat het me 
weten – wij werken door en bezorgen gratis 
aan huis in Engelen en Bokhoven!

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

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

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!
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PAROCHIE ST. LAMBERTUS

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

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

Vieringen
Door het bisdom zijn alle vieringen tot en 
met 1 juni (tweede pinksterdag) afgezegd. 
Wat daarna gebeurt, is op dit moment nog 
onduidelijk. We houden u op de hoogte via 
onze website www.parochie-engelen.nl, 
indien mogelijk via e-mail en via posters op 
de kerkdeuren.
Mocht u vragen hebben, steun nodig 
hebben of om andere reden contact op 
willen nemen, stuur dan een e-mail naar 
secretariaat@parochie-engelen.nl. 

Berichten uit de parochie

Dopen
De doopvieringen kunnen gepland worden 
op zondagmiddag. U kunt hiervoor een 
afspraak maken met de contactpersoon 
van de werkgroep, Monique Janssen tel: 
073-6219416.

Overleden
Op 2 maart is overleden mevrouw 
Engering - De Vette, 77 jaar.
Op 19 maart is overleden de heer Knuiman, 
93 jaar.
Op 6 april is overleden mevrouw Van den 
Akker – Van Boekel, 86 jaar.

Heel Engelen vouwt
Op paaszondag reikte het ‘Passionteam’ 
van de beide Engelense kerken, bestaande 
uit Enny Coppee, Riet Mangnus, Els Roest 
en ds. Marloes Meijer, papieren kraanvogels 
uit. Uiteraard gebeurde dit aan de Kraan-
vogellaan tegenover het gezondheidscen-
trum De Lage Leun. 
Wereldwijd staat de kraanvogel symbool 
voor gezondheid, lang leven, trouw en 
geluk. Wie dat wilde kon de kraanvogel ook 
weer doorgeven aan een ander. Menigeen 
kan in deze bizarre tijd wel een oppeppertje 
gebruiken. 
Een week voor Pasen was iedereen al 
opgeroepen een vogel te vouwen, van 
een wens te voorzien en  in te leveren. Het 
vouwen was nog een hele klus. Ondanks 
de duidelijke handleiding viel het zeker 
niet mee. Toch werden er in en soms ver 
buiten Engelen ruim 200 vogels gemaakt 
en ingeleverd, voorzien van wensen als 
liefde, geluk, vrijheid en hoop. De hele 
middag door kwamen mensen langs om 
een kraanvogel op te halen. Ook passanten 
die toevallig langsfi etsten hielden even 

Ieder mens telt mee
De organisatie Week Nederlandse Missi-
onaris (WNM) steunt missionarissen en 
missiewerkers fi nancieel in hun persoonlijke 
welzijn. Zo betaalt de WNM een bijdrage 
voor een welverdiend verlof, bijzondere 
ziektekosten, of een aanvulling op hun 
AOW-premie. Missiewerkers ontvangen 
een onkostenvergoeding, verzekeringen, 
een vliegticket of voorbereidingskosten, 
zoals een veiligheidstraining.
In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren 
brengen wij het mooie en belangrijke werk 
van de missionarissen onder de aandacht. 
Dit jaar staan broeder Jan Heuft, 
missionaris in Algerije, en Colinda Janssen, 

missionair werker in Liberia, centraal. 
Broeder Jan zet zich in voor vluchtelingen 
die in Algerije zijn gestrand. Zo zorgt 
hij ervoor dat de kinderen naar school 
kunnen. Colinda steunt moeders met jonge 
kinderen, die vaak ondervoed zijn of andere 
gezondheidsproblemen hebben. 

Wees solidair
Wilt u bijdragen aan dit werk? Steun de 
WNM met een gift op NL30RABO0171 2111 
11. Voor meer informatie: www.weekneder-
landsemissionaris.nl. 

Klokken en kaarsjes van hoop
De afgelopen maanden hebben de klokken 
van vele kerken elke woensdagavond van 
19.00-19.15 uur geluid als teken van hoop en 
verbinding in coronatijd.
Nu komt er voorzichtig wat meer ruimte: 
kinderen kunnen weer naar school en naar 
sportles, er wordt overlegd over mogelijk-
heden in verzorgingshuizen en bij kappers, 

horeca, enz. 
Daarom hebben op 29 april de klokken 
voor het laatst geluid. Op 5 mei luidden ze 
ook, als teken van bevrijding. We danken 
iedereen die door middel van kaarsjes 
een teken van hoop doorgaf en we kijken 
uit naar de andere tekens van hoop in ons 
dagelijks leven. 

halt. Een bijzonder geslaagde actie en mooi 
alternatief op deze eerste paasdag, die 
geheel anders dan anders was.



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

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

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Pasen

Op eerste paasdag werden om 12.00 uur de 
klokken van beide Engelense kerken geluid 
om de opstanding van Christus te vieren.

Het feest van hoop en nieuw begin
- vroeger zocht ik eieren -
nu bid ik dat we omzien naar elkaar
en dat de klokken beieren
als teken van saamhorigheid
als klanken van verbond
om samen tóch het Licht te zien
vertrouwend in wat komt.

Antoinette Jacobs

Een ramp dreigt, maar u kunt helpen!
Tijdens de (digitale) diensten in de maand 
mei collecteert onze diaconie voor de verbe-
tering van de opvang van vluchtelingen op 
Lesbos. Rosa Duran is daar na haar studie 
naartoe gegaan en is er nu coördinator 
voor de stichting MOTG (Movement on 
the Ground) van o.a. Johnny de Mol. Rosa 
is blij verrast met de belangstelling vanuit 
Engelen. Zij heeft heel goede herinne-
ringen aan Engelen en Bokhoven en boven-
dien nog steeds warme banden met de hier 
nog wonende contacten van vroeger. Het 
doet haar goed te merken dat er aandacht 
is voor de problematiek op Lesbos. Rosa is 
sinds 1,5 jaar werkzaam in dit kamp. 
Wat houdt haar op de been? Rosa noemt 
vooral de vluchtelingen met wie ze werkt, 
die blij zijn dat er assistentie voor hen is. 
Samen met een groep jonge alleenstaande 
mannelijke vluchtelingen - Rosa noemt hen 
bewoners-vrijwilligers - probeert ze ervoor 
te zorgen dat het kamp Moria (in een grote 
olijfboomgaard) een klein beetje leefbaar 
blijft. De situatie is er vreselijk. Er is officieel 
ruimte voor 3.000 mensen in het kamp, 
maar momenteel leven er 20.000 mensen 
en er is angst voor de uitbraak van Covid-19. 
In het kamp is het houden van anderhalve 
meter afstand een utopie: men leeft er 
dicht op elkaar gepakt in grote 10-persoons 
tenten en kleine geïmproviseerde bouw-
sels, omdat er niet voldoende tenten zijn. 
Door de politieke situatie in Europa is er 
weinig zicht op verbetering, helaas …

Wij kennen Rosa via haar moeder, Astrid 
Duran. Zij woont in Bokhoven en heeft als 
zangeres samen met gitarist Manito onder 
de naam 'La Rosa' opgetreden in onze kerk. 
Ook organiseerde zij als Vriend namens 
de Vrienden Oude Lambertus sfeervolle 

middagconcerten in de Oude Lambertus. 
Rosa en Astrid zijn blij met deze actie en 
hopen dat u ruimhartig geeft, ook in deze 
moeilijke tijd. Het geld is hard nodig voor de 
aanschaf van hygiëne-middelen, ontsmet-
tende zeep en handgel, tenten, mobiele 
toiletten en nog veel meer. Meer informatie 
over deze stichting en het goede werk dat 
ze op Lesbos doen: www.movementonthe-
ground.com. Zie ook www.kerk-engelen.nl.

U kunt uw bijdrage overmaken op het reke-
ningnummer van de Diaconie Protestantse 
Gemeente Engelen, IBAN: NL23RABO 0121 
9151 58 onder vermelding van Lesbos. De 
diaconie zorgt dan dat uw bijdrage op de 
juiste plek terechtkomt. Alvast heel erg 
bedankt voor uw bijdrage!

Zo 17 mei ds. Dirk-Jan Bieren-
broodspot, ds. Erica 
Scheenstra

Do 21 mei Hemelvaart:
ds. Bram Wassenaar, 
ds. Margo Trapman,
ds. Marloes Meijer

Zo 24 mei  ds. Erica Scheenstra en
ds. Udo Doedens

Zo 31 mei Oecumenische 
jazzpinksterdienst
samen met Jazz in 
Duketown, het Deborah 
J. Carter Trio en het voor-
gangerstrio  
ds. Ruud Stiemer,  
ds. Marloes Meijer,  
pastor Franneke Hoeks

U zult begrijpen dat het op dit moment 
niet mogelijk is informatie te geven over de 
kerkdiensten in juni. Kunnen we dan weer 
diensten in onze eigen kerk houden (even-
tueel in aangepaste vorm)? Of zullen we 
nog steeds aangewezen zijn op youtube, 
om vanuit onze huiskamer de diensten in 
de Grote Kerk in Den Bosch te volgen? We 
houden u uiteraard op de hoogte via onze 
website www.kerk-engelen.nl en De Twee-
terp.

Kerkdiensten komende weken, live 
gestreamd vanuit de Grote Kerk in Den 
Bosch.
Te zien via www.kerk-engelen.nl en 
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.
net/kerkdiensten
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Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel. 06 460 346 24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN NL87RABO0121908283
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt Bokhoven

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

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

Wij vinden het heel jammer dat wij onze 
parochianen en mensen buiten onze paro-
chie tot nadere datum niet in ons kerkje 
kunnen ontvangen!
 
Alle getroffenen wensen wij veel sterkte 
toe. Laten wij respect hebben voor elkaar 
en het nog ‘even’ volhouden.

Houdt U zich vast aan onderstaande tekst:

“Wie in de beschutting van de Allerhoogste 
woont en overnacht in de schaduw van de 
Ontzagwekkende zegt tegen de Heer:  Mijn 
toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U 
vertrouw ik.”
            Psalm 91 vers 1 en 2

Vrijheid
Ds. Marloes Meijer

Worden jullie het ook zo zat? Dat niks 
vanzelfsprekend is? Dat je na moet denken 
bij alles wat je doet? Boodschappen doen: 
neem een schoongemaakt karretje, houd 
afstand, ook bij de koelkasten waar iedereen 
zonder nadenken voor je neus induikt, denk 
aan de handgel na afloop. Hond uitlaten: 
denk om de afstand, geef aan welke kant 
je op wilt, en glimlach, want anders denken 
ze dat je boos bent. “Gezondheid is nu het 
belangrijkste”, zei de minister-president pas 
weer. Daarmee verzette hij zich tegen de 
stemmen die opgaan om de economische 
belangen zwaarder te laten wegen. Op zich 
is dat niet gek. Gezondheid is belangrijk en 
het blijkt dat we bereid zijn om daarvoor 
ver te gaan.

Maar nu, na een paar weken van maatre-
gelen en veel geduld, ontdekken we dat er 
ook nog iets anders meespeelt: vrijheid! 
Misschien nog wel boven gezondheid en 
economie, staat het begrip ‘vrijheid’. Vrij-
heid om te kiezen, vrijheid om te zijn. Juist 
voor Nederlanders is dat zo’n belangrijk 
begrip. De puberuitspraak ‘Ik bepaal zelf 
wel wat ik doe’ zit diep in ons systeem 
verweven. De vrijheid om te kiezen om je 
aan regels te houden of niet, de vrijheid om 
te kiezen voor je gezondheid of voor kwali-
teit van leven, de vrijheid om te kiezen voor 
een ander of voor jezelf.
Bij dat laatste wordt het lastig natuurlijk. 
Je eigen vrijheid wordt begrensd door 
de vrijheid van anderen. Je kiest nooit 
alleen (voor je) zelf. Als ik me niet aan de 
regels houd, kunnen anderen daar last 
van hebben. Als ik kies voor kwaliteit van 

leven, moeten anderen zich daarbij neer-
leggen. Als ik kies voor mezelf en bijvoor-
beeld veel vliegkilometers maak, vervuil 
ik het milieu niet alleen voor mezelf, maar 
ook voor anderen. Kijk ook maar eens naar 
de Netflixfilm ‘The Boy Who Harnessed the 
Wind’. Daarin wordt duidelijk hoe lastig het 
is om goede keuzes te maken. En lees ook 
gerust de bijbel. Daarin lees je telkens hoe 
mensen bevrijd worden. Uit slavernij, van 
bezitsdrang, van negativiteit … telkens is 
de beweging er een van bevrijding. En dan 
lees je hoe ze herdenken hoe het was en 
dat ze verlangend uitzien naar hoe het zal 
zijn. Bevrijding is nooit iets statisch, het is 
altijd een beweging. 

Misschien moeten wij dat in deze tijd ook 
eens doen. Terugkijken naar hoe het was 
en vooruitzien naar hoe het zal zijn. Nee, 
dat weten we inderdaad nog niet. Maar we 
hebben wel de vrijheid om te verlangen. 
Hoe zou je willen dat het zal zijn in de 
toekomst? Kijk eens terug naar hoe het was 
en wat dat kostte, wat jou dat kostte en wat 
het de samenleving of een ander kostte. 
Wat was het waard en wat misschien ook 
niet? En kijk eens vooruit naar wat je zou 
willen: wat zal goed zijn, wat kost dat en wat 
is het je waard?
Natuurlijk, in je eentje kun je niet zo veel, 
dus doe het ook met elkaar. Steek een 
spade dieper in je gesprekken en wissel met 
elkaar uit. Je hoeft niet tot een uitgestip-
peld plan te komen. Het is vooral belangrijk 
om bij elkaar een verlangen op te wekken. 
Je zult zien wat een vrijheid en ruimte je dat 
geeft.

Vlog
U heeft wellicht de vlog naar aanleiding van 
de dodenherdenking gezien. Ds. Marloes 
vlogt vaker en zal dat de komende tijd ook 
blijven doen. Kijk op youtube.com/user/
mlmeijer123 voor een inspirerend verhaal, 
een vraag of een meditatief moment.

Rare verhalen via Zoom
In de bijbel staan prachtige verhalen, maar 
er staan ook een paar hoofdbrekers. Van die 
verhalen waar je je van afvraagt wat je er in 
vredesnaam mee moet. Over die verhalen 
gaan we het hebben met elkaar.
Ieder leest thuis het verhaal. Tijdens de 
onlinebijeenkomsten is er gelegenheid 
om vragen te stellen en uit te wisselen. 
Ds. Marloes vertelt meer over de context 
van de toenmalige verhalen. Misschien 
gaan de verhalen daardoor anders klinken. 
Misschien ook niet. Soms is het goed om je 
te schuren aan verhalen, of om te bedenken 
dat het voor jou echt anders geldt dan in de 
bijbel. Dat mag.
Geef je op via predikant@kerk-engelen; 
dan krijg je de inlogcode voor de cursus. De 
eerste ‘bijeenkomst’ was 13 mei, maar er is 
nog plek voor wie interesse heeft op 3 juni 

om 10.30 uur of om 20.00 uur. Daarna nog 
op 24 juni en overige data in overleg.
Wanneer het weer kan, hopen we elkaar 
uiteraard live te treffen, maar voorlopig 
doen we het digitaal.



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

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

Stoepkrijten populair
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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
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Heerlijk & eerlijk: de producten van De Sterregaard
Els Brendel

Op een heerlijke lentedag, je zou bijna 
vergeten dat het coronavirus ons in de 
ban houdt, rijd ik naar De Sterregaard 
in Hedel. Marti en Willem, de eigenaars, 
hadden de redactie van De Tweeterp 
laten weten wel ‘in’ te zijn voor een 
interview. Vandaar.

Het stuk grond was van Marti’s ouders, die 
er fruit teelden. In 1987 kocht Marti het en 
begon er haar eigen biologisch-dynamisch 
bedrijf. Aanvankelijk heette het De Twee 
Linden. De linden verwezen naar de twee 
zonen. Toen er een derde zoon kwam, werd 
de naam Drie Linden te gewoon gevonden 
en werd het De Sterregaard, een verwij-
zing naar de filosofie die aan het bedrijf ten 
grondslag ligt.

Marti woont er samen met Willem, hond 
Lotje en katten Nala en Balou. De oudste 
zoon is, in de sporen van zijn ouders, een 
eigen bedrijf begonnen in Culemborg. De 
tweede is chirurg in opleiding in België en 
de jongste zoon woont met zijn Argentijnse 
vriendin op De Sterregaard.
Trotse ouders, en binnenkort zelfs grootou-
ders.

Zowel Marti als Willem heeft een oplei-
ding afgerond die logisch naar dit biolo-
gisch-dynamische bedrijf leidde. Marti wel 
via een omweg. Willem is gespecialiseerd 
in het snoeien en restaureren van oude 
fruitbomen. Na een korte carrière in het 
onderwijs, is hij samen met Marti het bedrijf 
gaan runnen. Vroeger waren sterappels het 
hoofdproduct. Nu zijn er tal van historische 
fruitrassen: 30 soorten appels, 10 soorten 
peren, 15 soorten pruimen, 6 kersenrassen 
en dan nog walnoten. In de grote kas 
worden groenten verbouwd. Ook zijn er 
druiven voor een …  bierbrouwer.
Imker/bioloog Hayo Velthuis heeft, samen 
met Marti en nog twee vrouwelijke imkers, 
in de boomgaard permanent een aantal 
bijenvolken staan. Nodig voor de bestui-
ving van de fruitbomen en natuurlijk voor 
het winnen van honing.
De winkel die er was, is niet meer in bedrijf. 
Mensen kunnen een abonnement nemen 
op een groentepakket, een fruitpakket, of 
allebei. De soorten die niet zelf verbouwd 
worden, zoals bananen en avocado’s 
worden op verantwoorde wijze ingekocht. 
Op maandag wordt ingepakt en bezorgd. In 
Engelen is de Jenaplanschool Antonius Abt 
een afhaalpunt. Vanzelfsprekend zouden 
Marti en Willem het geweldig vinden als er, 
ook in Engelen, meer abonnementhouders 
kwamen. Zij hebben mooie flyers, maar 

juist hun doelgroep heeft vaak ja-nee of 
nee-nee op hun brievenbus.

De vroegere winkel is veranderd in een 
prachtige ruimte die verhuurd wordt voor 
trainingen, studiebijeenkomsten of (kleine) 
familiefeesten. Marti verzorgt dan een 
heerlijke biologische lunch. En desgewenst 
verzorgt Willem een rondleiding. Alweer 
even geleden heeft Loethe Olthuis, culi-
nair columniste van de Volkskrant, reclame 
gemaakt door De Sterregaard in een 
column ‘ondraaglijk romantisch’ te noemen. 
Dat trok zoveel nieuwsgierige mensen dat 
Willem op een gegeven moment zelfs met 
een groep van 60 mensen door de boom-
gaard trok. En dat was, zelfs voor Marti en 
Willem,  toch  een beetje te veel van het 
goede. 

Overweegt u een abonnement of heeft 
u interesse in de ruimte die verhuurd 
wordt? Kijk op www.sterregaard.nl of bel 
073-5994443.



                                     

Onze werkzaamheden: 

✓ Dakbedekking 

✓ Zinkwerk 

✓ Dakrenovatie 

✓ Dak onderhoud 

✓ Lekkages 

✓ Stormschades 

✓ Dakgoten reinigen 

✓ Dakgoten repareren 

✓ Schoorsteenonderhoud 

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

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

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

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

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

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL

 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

✓ Alle onderdelen worden nagelopen en 
waar nodig bij- en/of afgesteld 

✓ De onderdelen worden ontdaan van 
achtergebleven pekel en vuilresten 

✓ Gratis haal- en brengservice in Engelen 
De Bloemendaal 5 

(Industrieterrein De Vutter) 
5221 EB, Den Bosch 

088 0123 060 

Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur 
www.fietsenmakerdenbosch.nl 

 

Voorjaarsbeurt 
Bereid je fiets voor op het fietsseizoen met 

onze speciale voorjaarsbeurt 
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Oud-burgemeester Janus Willemse
Kees van den Oord

Het heden is niets zonder het verleden. 
Wie het heden wil kennen, moet het 
verleden bestuderen. We staan stil, nu 
deel twee, bij de laatste burgemeester 
van Bokhoven, Janus Willemse, die in 
mei 1916 werd benoemd. In 1922 werd hij 
de nieuwe burgemeester van Engelen en 
Bokhoven en bleef tot in 1946 aan.

Het gezin Willemse deed actief mee aan 
het dagelijks leven in Bokhoven. Lenie 
(1919-2004) slaagde op 18 juli 1939 hier 
voor het diploma costumière. De kerk en 
de Corneliusprocessie namen zeker voor 
de oorlog een belangrijke plaats in bij 
de familie Willemse. “Wij gingen tijdens 
de septembermaand niet naar school en 
hadden vakantie. We deden als bruidje mee 
in de processie. Vader droeg soms mede 
het baldakijn waaronder het Allerheiligste 
Sacrament in de monstrans werd meege-
dragen. In de kerk zaten wij met ons gezin, 
ome Willem en tante Pietje op de tweede 
of derde bank die wij gepacht hadden. 
Op de eerste bank zat de familie van de 
herenboeren Vugts en Brekelmans”, aldus 
Joke Willemse. Oud-pastoor Xaveer van 
de Spank vond in het parochie-archief nog 
de prentjes van de Heilige Communie van 
Diny (1930), Willy (1932), Joke (1936), Adje 
(1938) en Kees (1942). De laatste vermel-
ding stond bij 9 oktober, het zilveren huwe-
lijksfeest van vader en moeder. Er waren in 
Bokhoven op zondagmorgen twee missen, 
de vroeg- en de hoogmis.  “Sommigen van 
ons gingen naar de vroegmis, vader altijd 
naar de hoogmis. Ome Willem, bijgenaamd 
D’n Helm, was kerkmeester. Vader bakte 
op zondagmorgen steevast een levens-
grote biefstuk in roomboter. We konden 
met brood in de jus soppen. Slagerij J. 
van de Ven uit Vlijmen kwam de biefstuk 
persoonlijk brengen”, vertelt Joke, die 
eraan toevoegt dat de ongetrouwde ome 
Willem en tante Pietje hun overburen aan 
het Driekoningenplein waren. De kinderen 
van Willemse genoten van een mooie jeugd 
in Bokhoven. De meisjes gingen op het 
leegstaande terrein, waar eens het kasteel 
stond, zonnen. “Dit was onze tuin met fruit-
bomen en bessenstruiken. Hier konden we 
een beetje bloot liggen. Vader pachtte het 
en Karel van Mil was de tuinman.”

Zilveren jubileum
Pastoor Piet Breugelmans van Bokhoven 
was een huisvriend van burgemeester 
Willemse. Op 16 mei 1941 werd een schil-
derij aangeboden met het voormalige 
raadhuis van Bokhoven en zijn eigen 
dienstwoning aan het Driekoningenplein. 

Het schilderij was gemaakt door de vader 
van de pastoor uit Rotterdam. Dit was het 
zilveren jubileumcadeau van de Bokho-
venaren aan hun burgemeester, die het 
graag in ontvangst nam. Enige maanden 
later werd in september 1941 de burge-
meester door de Duitse bezetter afgezet 
en werd de gemeenteraad van Engelen 
ontbonden. Het gezin Willemse bleef in 
Bokhoven wonen. Na de bevrijding op 
zondagmorgen 5 november 1944 werd het 
in en rond het Driekoningenplein levensge-
vaarlijk door wederzijdse beschietingen van 
en over de Maas. Op zaterdag 11 november 
1944 werd de 21-jarige Kees van Buul in het 
Zaaltje dodelijk door een Duitse granaat-
inslag getroffen. Van Buul werd zonder 
kist begraven door pastoor Breugelmans, 
burgemeester Willemse en onderwijzer 
Van Dommelen. Burgemeester Willemse 
en zijn gezin besloten daarna Bokhoven te 
verlaten. “Wij gingen naar de familie Van 
Beurden, een oom en tante van ons moeke 
in de Haarsteegsestraat. Wij woonden tijde-
lijk in het achterhuis. Mijn vader en moeder, 
onze Jeanne en Kees bleven daar tot in mei 
1945, de andere kinderen logeerden bij 
familie en vrienden in Vlijmen. Zo hebben 
we een tijdje kunnen schuilen in de ruime 
bierkelder van de familie Corman. Onze 
Leni had destijds verkering met Albéric 
Corman”, aldus Joke.

Kogels
De familie Willemse keerde in mei 1945 in 
Bokhoven terug. Hun huis aan het Drieko-
ningenplein was zo zwaar beschadigd dat 
het later gesloopt werd. Na een uitgebreid 

archeologisch onderzoek in maart 2011 zijn 
er in de voormalige kelder 22 kogels van 
Engels en Amerikaans fabricaat gevonden. 
Het pand lag in de vuurlinie tussen de geal-
lieerde soldaten in Bokhoven en het Duitse 
leger aan de overkant van de Maas. Burge-
meester Willemse ging in 1945 weer aan 
het werk; hij kreeg een leegstaande woning 
nummer 87 aan de Diezekant in Engelen. 
In maart 1946 werd Janus Willemse 65 jaar, 
maar hij legde zijn functie nog niet neer. 
Hij werd vanaf 1 april tot 1 september 1946 
waarnemend burgemeester. Frans Kempe-
naars (1902-1981), die vanaf 1945 waarne-
mend burgemeester van Empel en Meer-
wijk was, werd zijn opvolger. Hij bleef tot 
in 1971 in functie. Zijn zoon Martin trouwde 
in 1957 met Joke Willemse. “Martin was 
bevriend met mijn broer Ad. We kregen 
in Engelen verkering“, aldus Joke. Janus 
Willemse bleef in Engelen wonen. Hij over-
leed op 9 september 1951, zijn vrouw Dina 
verhuisde naar Vlijmen, waar ze in 1980 
overleed. “De uitvaart van mijn vader was 
op woensdag 12 september ’s avonds; 
alleen mannen waren daarbij aanwezig. Het 
was op die dag zwaar bewolkt. Op dinsdag 
4 september trouwde onze Will met Toon 
Leijte; vader bracht haar nog naar het 
altaar”, aldus Joke. Op het bidprentje van 
Janus Willemse werd hij getypeerd als een 
‘ware christenvader’. ‘Steeds was hij een 
blije en daardoor levenssterke man, die niet 
enkel een Rooms geloof, maar daaronder 
ook een echt Rooms karakter droeg.’ De 
laatste burgervader van Bokhoven werd op 

Lees verder op pagina 27

De partner van de burgemeester, Dina Willemse-van Beurden, vierde op 2 mei 1978 
haar 75ste verjaardag. Al haar tien kinderen en aangetrouwden staan op de foto.
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Waarom Langenhuizen?

- Ambachtelijk maatwerk
- Hoge kwaliteit en service
- Veelzijde bouwervaring
- Begeleiding van ontwerp tot realisatie
- Een eigen werkplaats én showroom
- - Ruime keuze uit keramische tegels, 
   laminaat en parketvloeren

www.langenhuizen.nu   -   073-6312086

Gedichten
Corona, wat een mooie naam,
zou daar een meisje achter staan?
Of is het een Italiaans gerecht,
maar het is iets wat mij niets zegt.
Maar dan komt plotseling via de media:
het is een virus uit China. 

O … dat is nog ver van huis.
Maar steeds meer hoor je op de buis
de ziekte breidt zich heel snel uit
en dan hoor je ook hier een besluit.
Houd afstand van elkaar en handen wassen
iedereen moet zich aanpassen.
Maar we zijn sterk, staan goed in het leven,
dus we gaan straks weer 
goede tijden beleven.
Heel veel liefs en aandacht
voor jong en oud,
en weet dat ik van jullie houd.

Moeder aan haar (klein)kinderen

’n Prachtig begin van een mooie dag:
laat corona hem niet verstoren.
Ik hoop dat het zo blijven mag,
zo’n schitterend ochtendgloren.

Wij zetten ons beste beentje voor,
gaan naar het Engelermeer,
afwisselend zitten, lopen door,
in een natuurlijke mooie sfeer.

Na anderhalf uur langs planten, bomen, eendenkooi,
keren we vrolijk huiswaarts.
Dat was het voor vandaag, hoe mooi!
De richting is nu oostwaarts.

De storing in ons dagelijks doen,
leidt verplicht tot improviseren.
Het doet ons denken: zo was het toen,
leert ons weer te relativeren.

Mathee Hommelberg

Hulpcirkel
Het is belangrijk om u op een of andere 
manier wat ondersteuning te bieden in 
deze onzekere tijden. Bijvoorbeeld als u 
boodschappen nodig hebt en niet de deur 
uit kunt. Of als u behoefte hebt aan een 
praatje. Samen met de kerken is de senio-
renvereniging bezig om dat te regelen. 

Mocht u een vraag hebben of ook een 
aanbod willen doen om anderen te onder-
steunen, dan kunt u daarvoor terecht bij:  

• Hans van Dartel, 
 voorzitter seniorenvereniging:
 hansvandartel@ziggo.nl;   
 telefoon: 06-15124866  
• dominee Marloes Meijer,   

 hulpinEngelen@gmail.com; 
 telefoon: 06-36501973

• Antoinette Jacobs,   
 bezoekgroep van de kerken:  
 amc.jacobs@ziggo.nl;  
 telefoon Antoinette: 073-6311470

• Yolie Mulkens,                
 lid bestuursraad:   
 yoliemulkens@hetnet.nl;  
 telefoon: 06-53965482 
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het rooms-katholieke kerkhof van Engelen 
begraven.

Reacties
Ik ben benieuwd naar uw reacties. 
Als u nog herinneringen, opmerkingen, 
aanvullingen of foto’s hebt, mail ze mij 
of stuur ze per post. Ik verwerk ze en stel 
de familie Willemse verder op de hoogte. 
Bij voorbaat dank: oordhist@home.nl of 
06-10481942.

Vervolg van pagina 25

Het statige huis aan het Driekoningenplein met aan de overkant het voormalige raadhuis van 
Bokhoven. Beide panden zijn na de bevrijding gesloopt en niet meer herbouwd.

Heesterburgh
John Branderhorst

Het mooie weer heeft de bouwers meege-
zeten en het aanleggen van de riolering 
is nagenoeg afgerond. Inmiddels zou het 
nutsbedrijf de bekabeling gelegd moeten 
hebben, maar dat is wat vertraagd (corona?). 
Volgens de uitvoerder Dylan Schut zal 
dat pas half mei gebeuren. De planning is 
aangepast en alles ligt nog op schema.
Inmiddels is men bezig met het laatste 
gedeelte van het onderzoek naar explo-
sieven, dat nodig is voordat een locatie vrij 
gegeven kan worden. Hiervoor moet nog 
op één plek ruim een meter zand afge-
graven worden, waarna men kan detec-
teren.

Het resultaat van de explosievenzoekactie 
heeft - zoals eerder gemeld - nauwelijks 
meer opgeleverd dan wat scherven en het 
staartstuk van een fosformortiergranaat 
(zie foto). Deze verkeerde nog in redelijk 
goede conditie, doordat die in de klei was 
terechtgekomen: klei heeft de eigenschap 
dat ze  luchtdicht afsluit. Het onderdeel was 
wel afgeschoten en dus niet meer gevaar-
lijk. Dit wordt bij het vrijgeven aan de EOD 
overgedragen. Overigens heeft Heijmans 

specialisten of deskundigen in dienst, die 
deze controle uitvoeren en zij zijn dan ook 
gebonden aan strikte regels. 
Ingeval het om archeologische vondsten 
gaat, is men verplicht om deze ook aan de 
gemeente te melden, hoewel dit gebied 
niet is aangemerkt als een archeologische 
vindplaats. Maar je weet maar nooit!

Het vervolg, na de aanleg van de riole-
ring en de nutsvoorzieningen, is dat het 
wegenplan wordt uitgezet en met puin 
berijdbaar wordt gemaakt. Zoals het er nu 
uitziet, zal dit eind mei uitgevoerd worden. 
Daarna gaan de bouwactiviteiten pas echt 
beginnen.
De projectleider van Heijmans, Aris van 
Galen, vertelde ook dat de coronacrisis de 
belangstelling voor de verkoop wat heeft 
getemperd, maar sinds kort worden er weer 
aanvragen en opties gedaan. Ruim 70% van 
alle woonruimten zijn verkocht, waarbij de 
vraag naar de appartementen het grootst 
is. Op de website www.heesterburgh.nl kun 
je het aanbod traceren.
Al met al tref ik gemotiveerde bouwers 
aan, die hart voor hun werk hebben en dat 
belooft veel goeds!

Inmiddels heeft onze hoffotograaf Luuk 
Niessen zijn drone met toestemming over 
de bouwplaats laten vliegen, op verzoek 
van de machinisten van de graafmachines. 

Lezers die geïnteresseerd zijn om de voort-
gang van de bouw van kasteel Heester-
burgh te volgen kunnen dat op de volgende 
wijze doen: Ga naar YouTube op je pc en klik 
vervolgens op het adres van Luuk Niessen. 
Je ziet vervolgens alle beelden, die Luuk 
in de afgelopen weken van Heesterburgh 
heeft gemaakt. Wanneer je je abonneert 
op zijn site (kosteloos), dan krijg jij bij het 
toevoegen van nieuwe beelden een seintje 
van YouTube. Wanneer je de filmbeelden 
wilt downloaden, kun je je melden bij 
ondergetekende. Ik geef dit door aan Luuk. 
Hij stuurt dan vervolgens de gewenste 
beelden naar je toe.

Zo snijdt het mes aan twee kanten en 
kunnen ook wij meegenieten van deze 
plaatjes en filmpjes. Reacties? Graag aan 
jj.branderhorst@gmail.com of 06-10148293.



Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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De toestand
René van der Hoeven

Vroeg naar de PLUS, handvat wagentje 
gedesinfecteerd, afstand gehouden, 
flessen ingeleverd, wat ingeladen en 
gepind. Behalve de gekochte producten 
niks aangeraakt, ’t begint te wennen. Voor 
de lange avonden een filmapp aangeschaft. 
Bezoek op laag pitje. Genieten van de 
lentepracht, de stilte alom en het gezang 
der vogels. Allesoverheersend is het virus. 
Er gloort enig licht. Als u dit leest, hebben 
we hopelijk meer controle, is het aantal 
zieken en besmetten sterk afgenomen en 
blijft ons nog meer leed bespaard. 

Gekeken naar de persconferentie, de minis-
ter-president, zijn wijze gevarentolk en de 
gebarentolk Irma Sluis, die de show steelt 
en wat lichtvoetiger maakt. Nieuws uit 
de eerste hand. Communicatiestrategen 
dachten na over toon, opbouw, geloofwaar-
digheid, woordkeus, hoop bieden, ‘samen’, 
enz. Begrijpelijk, want tot ingrijpende maat-
regelen besluiten is nog wat anders dan ze 
aan het volk vertellen. In moeilijke tijden 
leef je intensiever. Onze minister-presi-
dent beleeft hoogtijdagen: als bonus mag 
hij in een ongekende crisis zijn managers-
kunsten botvieren. Hij heeft enorme erva-
ring met coalities en oppositie en, als ik 
me goed herinner, enige commotie over 
o.a. dividendbelasting, stikstof, verpleging, 
leraren, enz. Laat ons overigens voor deze 
problematiek ook de hand in eigen boezem 
steken. Een jongensdroom, regeren met 
een parlement dat jou niet voor de voeten 
wil lopen, noodverordeningen en een wet 
Openbaarheid Bestuur die tijdelijk buiten 
gebruik is gesteld. Hoe zouden ze die naam 
Outbreak Management Team verzonnen 
hebben? Uitbraakbestrijdingsploeg bekt 
natuurlijk niet. Dus universiteiten inge-
schakeld, maar die hebben tegenwoordig 
Engels als voertaal, en vraag dan maar eens 
om een naam in het Nederlands. Zoiets 
moet het zijn. Niks einde verhaal, zo bleek 
uit de persconferentie, voorlopig intelligent 
lockdownen.

De app is mislukt. De digitale eieren van 
Columbus bleken windeieren. De minister 
legt nu binnen een maand zelf een ei: wat 
goed is komt snel. Zo creëert hij bij gemis 
aan sportcompetities nog een beetje 
spanning. Hebben we eigenlijk al niet een 
systeem dat alles van ons weet?

In advertenties in de media worden werkers 
uit diverse sectoren wegens hun inzet door 
hun eigen belangenvereniging, gelukkig 
niet letterlijk, de hemel in geprezen. 
Schoonmakers hebben welhaast het meest 

gewaardeerde beroep: het moet een 
vergissing zijn dat deze groep zo jammer-
lijk is genegeerd bij de recente lintjesregen. 
Ook de uitvaartverzorgers hebben het nog 
zwaarder dan anders, schrijft een rouw-
mediabedrijf paginagroot. Papierfabrieken 
en de technieksector zijn enorm dankbaar 
voor de inzet van hun medewerkers. Al deze 
waardering wordt in de komende cao-on-
derhandelingen ongetwijfeld in klinkende 
munt omgezet, en terecht.

De scholen gaan zoetjesaan weer beginnen. 
Kinderen hoeven zich niet meer te vervelen, 
ouders én geen les meer te geven én hun 
kroost bezig te houden én proberen te 
werken. Grootouders passen voorlopig wel 
op met oppassen. Zou het onderwijsniveau 
door dat thuisonderwijs nu echt zijn terug-
gelopen? Dat deed het toch al jaren o.a. 
door klassengrootte en lerarentekort. Met 
de huidige vooruitzichten zijn er ongetwij-
feld veel mensen die als zij-instromer het 
onderwijs in willen. Twee vliegen in één 
klap: meer maatschappij en meer leraren 
de school in.

Het motto van sommige grote bedrijven 
is winsten privatiseren en verliezen sociali-
seren, althans dat las ik ergens. Ik moest ik 
aan de Groningers denken, aan de welwil-
lendheid waarmee zij door onze over-
heid/NAM tegemoet zijn getreden. Velen 
eindigden wegens zwaar verzakt woon- en 
leefgenot bij de psychiater of nog erger. 
Het scheurt er nog. En hoe verging het veel 
ouders met de vermeende kinderopvang-
toeslagfraude? Wat een contrast met de 
huidige ruimhartige geldstroom richting 
bedrijven, ook die uit het belastingpara-
dijs. Onze nationale trots wilde nog even 
snel een topsalaris marktconform maken 
en de Franse compagnon zijn opperbaas 
een bonus verlenen voor het binnenhalen 
van miljarden staatssubsidie. En zij durven 
gerust de hand op te houden voor de 

hoofdprijs. Zzp-ers vielen buiten de boot. 
Kozen zij immers niet ‘vrijwillig’ voor een 
bedrijfsrisico? De culturele sector ontvangt 
een schamel bedrag. Hoe is het dan in 
vredesnaam mogelijk dat nu ...? Het is toch 
allemaal ‘samen’. Hoeren krijgen gelukkig 
wel compensatie, vitaal beroep hè.

Aan welzijn als basis voor mens en aarde 
zitten natuurlijk ook haken en ogen, maar 
het huidige systeem is niet langer houd-
baar: te veel mensen, overconsumptie. 
Ingrijpende veranderingen zijn al aan de 
gang. Ik las over een digitaal huisartsen-
spreekuur via een website en beeldtele-
foon, dat al enige jaren tot ieders tevreden-
heid werkt: geen gereis of overvolle wacht-
kamers, meer tijd voor de patiënt, direct 
contact en goedkoper. Maar de noodzaak 
is nog niet geheel doorgedrongen.
In Brabant hebben we nu coronanertsen 
en de Peel brandt af, mede dankzij het laag 
gehouden grondwater. Biocentrales blijken 
zeker niet schoner dan kolencentrales. Het 
nieuwe stikstofbeleid doet echter rustig 
aan, o.a. beetje minder vee, aantal natuur-
gebieden schrijven we af, vliegtuigen 
moeten elektrisch taxiën en schepen aan 
de walstroom. Wakker worden!

Zou er buiten die anderhalve meter iets 
wezenlijks gaan veranderen? Multatuli zei 
het al: “Niets is zeker en zelfs dat niet.”



Riet Mangnus

Onze oproep voor nieuwe redactieleden 
heeft ons een kersverse collega opge-
leverd. Haar naam is Alisa Lalicic en De 
Tweeterp wil haar graag aan de lezers 
voorstellen.

Eigenlijk ging ik alleen even bij haar langs 
om kennis te maken, maar al pratend 
bedacht ik: waarom niet meteen haar intro-
duceren bij onze lezers? Allereerst maar 
eens die exotisch aandoende naam: waar 
komt die vandaan? Die vraag hoort Alisa 
(Gulpen 1991) natuurlijk niet voor het eerst. 
“Mijn vader komt uit Montenegro, mijn 
ouders ontmoetten elkaar op vakantie, en 
zo kom ik aan mijn Montenegrijnse achter-
naam”, lacht ze een lang verhaal kort. 
Alisa studeerde pedagogiek en haalde 
binnen een jaar haar tweedegraads lesbe-
voegdheid. Maar eerst had ze nog andere 
plannen. Ze wilde wat van de wereld zien en 
reisde twee jaar rond. Door Australië (waar 
ze zowaar als cowgirl werkte), Nieuw-Zee-
land en Zuidoost-Azië. “Toen verliep mijn 
visum  en het geld was op. Ik besloot toen 
om hier een baan te gaan zoeken.”

“Het schrijven heeft er altijd ingezeten” 
Maak kennis met onze nieuwe redactrice: Alisa Lalicic

Docente met liefde voor schrijven
Ze solliciteerde en kon al gauw als docente 
aan de slag. Eerst kort in Eindhoven, daarna 
in Tilburg.  en later in ’s-Hertogenbosch op 
het Koning Willem I College, als docente 
Pedagogische vakken en Burgerschap. 
Hier heeft ze het erg naar haar zin. “Het 
schrijven heeft er altijd ingezeten”, vertelt 
ze. Voor haar afstudeerstage maakte ze, 
vrij ongewoon voor die tijd, een blog. Ze 
nam ook deel aan een columnwedstrijd 
voor de Metrokrant en ging er met de prijs 
vandoor. ”Ik hield altijd wel dagboekjes bij 
en schreef graag korte verhalen. Ik bena-
derde een Tilburgse wijkkrant, De Koppel. 
Ik wilde graag een podium om te schrijven 
en vroeg of ze mij dat wilden bieden.” En 
dat wilden ze. Ze beviel blijkbaar goed. 
Want in mei 2014, ze was toen 23,  kreeg de 
hoofdredacteur een andere functie en werd 
haar gevraagd of ze zijn positie over wilde 
nemen. Nou, dat zag deze ondernemende 
dame wel zitten!

Multi-inzetbaar
Wat kunnen we van haar verwachten? 

“Ik schrijf dus columns en wil dat voor De 
Tweeterp ook graag gaan doen. Verder ben 
ik geïnteresseerd in sport, maar ook in heel 
veel andere dingen. Ook vind ik het leuk 
om na te denken over nieuwe ideeën.” We 
krijgen er dus een ervaren, multi-inzetbare 
collega bij. Welkom bij de club, Alisa, en dat 
je maar veel moois mag schrijven!

Door de maatregelen rondom corona en 
doordat we meer thuiswerken en thuis 
zijn, is onze maatschappij in de afgelopen 
weken nogal veranderd. We zien ook veran-
deringen in criminaliteit. Dit heeft bijvoor-
beeld effect op het aantal fietsdiefstallen 
en de plekken waar deze plaatsvinden. 
De diefstallen lijken zich steeds meer 
naar winkelcentra en wijken binnen onze 
gemeente te verplaatsen.

Het is belangrijk dat u het de criminelen zo 
lastig mogelijk maakt. Denk er hierbij aan 
om uw fiets goed op slot te zetten, ook als u 
maar even een snelle boodschap haalt. Het 
is raadzaam om ook uw fiets thuis goed te 
beschermen en goed op slot te zetten

Fietsdiefstal
Tips om fietsdiefstal te voorkomen:
• Gebruik een tweede slot.
• Zet de fiets vast aan een paal, hek enz.
• Laat de ketting niet op de grond liggen 

maar leg die hoog om het frame, 
want als die op de grond ligt, kan er 
gemakkelijk met een steen op worden 
geslagen.

• Wikkel de ketting meerdere keren om 
de fiets.

• Haal altijd het display van uw elektri-
sche fiets.

• Zet uw fiets niet in een steegje ergens 
achteraf.

Puzzelwandeltocht
Familie Matthijssen heeft voor jullie een 
gezellige puzzelwandeltocht ontwikkeld, 
waaraan je ten tijde van allerlei beper-
kingen door het beleid rondom het corona-
virus met een gerust hart kunt deelnemen, 
met inachtneming van de richtlijnen 
(natuurlijk vooral de 1,5 meter afstand). 

De puzzelwandeltocht voert je door een 
gedeelte van Engelen en dan met name 
door de Haverleij. Er worden enkele vragen 
gesteld die je al zoekend en speurend kunt 
beantwoorden (in samenwerking met je 
wandelmaatje). We hopen natuurlijk dat 
veel dorpsgenoten mee zullen doen en we 

wensen jullie bij voorbaat heel veel plezier. 
Mocht je mee willen doen, dan verwijzen 
we je naar onderstaande link die je op weg 
helpt. Heel veel succes!
www.kasteelvelderwoude.nl/wp-con-
tent/uploads/2020/04/SpeurTocht-Enge-
len-2020-aangepast.pdf
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Er zijn zo van die onderwerpen die 
dorpsgenoten bezighouden of waar ze 
onvrede mee hebben. Ook stukjes in De 
Tweeterp kunnen lezers zo ver brengen 
dat ze reageren op redactie@tweeterp.
nl. 
In de rubriek De Zeepkist geven we een 
korte samenvatting van het ongerief dat 
de redactie bereikt.

Van John Cornelissen ontvingen wij het 
artikel ‘Longfonds pleit voor stookalarm’. 

Mensen worden of kunnen ziek worden 
van houtrook. Velen zijn zich daar niet 
bewust van en daarom pleit het Long-
fonds voor een stookalarm. In België is 
zo’n stookalarm er al. Mensen krijgen het 
advies om op windstille en mistige dagen 
rekening met elkaar te houden en niet te 
stoken. Twee uur rook van houtvuur zorgt 
voor net zoveel fijnstof als een rit met de 
auto van Amsterdam naar Milaan. John 
omarmt dit initiatief van het Longfonds. Hij 
heeft zelf COPD gold3 en kan duidelijk niet 
goed tegen rook. Hij heeft al lange tijd last 
van de rook van omwonenden, maar vindt 
het moeilijk hen daarop aan te spreken. Hij 
heeft het hun wel eens gevraagd maar dan 
wordt er gezegd dat ze schoon hout stoken. 
John kan soms de ramen niet openzetten, 
omdat hij het met zijn COPD en astma dan 
benauwd krijgt. Vaak slaat de rook bij zijn 
huis neer of in de tuin waar ze zitten. Met 
name ‘s zomers heeft hij er regelmatig last 
van. Helemaal vervelend is het als mensen 

op een warme zomeravond een vuurkorf 
buiten aandoen. Buiten zitten is dan voor 
hem geen optie meer. John wil graag weten 
of er meer personen in het dorp zijn die ook 
last hebben van houtrook, vuurkorf, een 
BBQ op hout gestookt of andere geurtjes 
waar je op reageert. Laat het horen en stuur 
een e-mail naar: 
johncornelissen@hotmail.nl.  

Groene vingers
Alisa Lalicic

Maart en april hebben ons verwend met 
een reeks prachtige lentedagen. Met een 
strakblauwe lucht en een felle zon wil ik 
niets liever dan buiten zijn. Ik wandel langs 
een verscheidenheid van tuinen. Super-
strak, onderhoudsvrij, vol met vrolijke bloe-
metjes, überhaupt geen tuin of een tuin 
waarbij ik niet kan zien of het onkruid is of 
een exotische plantensoort. Ook in tijden 
van corona is het heerlijk om een plek 
buiten te hebben. ‘Een eigen huis, een plek 
onder de zon …’

Ik investeer graag in de tuin. Niet dat ik 
groene vingers heb, maar een mooie tuin 
geeft me een goed gevoel. Zo was ik laatst 
onkruid aan het wieden. Het bracht me 
terug naar een moment in Australië. Een 
van de grootste boerderijen waar ik ooit 
gewerkt heb, was zo groot als Noord-Bra-
bant (!). Met 70.000 koeien, tientallen 
kippen, geiten, kalfjes en gigantische 
tuinen. We probeerden zo veel mogelijk 
zelfvoorzienend te zijn. Maandelijks werd 
er een koe geslacht en met een grote moes-
tuin kwamen we al een heel eind. 

Het onderhouden van de tuin was een 
dagtaak en dat deed ik met veel plezier. 
Met m’n John Deere hield ik het gras kort 
en met een grastrimmer de randjes strak. 
De moestuin had meer onderhoud nodig. Er 
groeide van alles: paprika’s, radijsjes, cher-
rytomaten, trostomaten, rucola en talloze 
kruiden. Ik was niet altijd even nauwkeurig 
in het onderhouden van de moestuin. Er 
waren regelmatig slangen te vinden. De 
moestuin is een ideale plek voor slangen 
om een dutje te doen. Liever een overrijpe 
tomaat dan een dodelijke slangenbeet.

Eerder die week was er een slang in de 
keuken geweest. Ik was dus extra op mijn 
hoede in de moestuin. Ik vulde de emmer 
met tomaten, knipte basilicum en plukte 
rucola. Met balsamicoazijn erover maakte ik 
een heerlijke salade. Daar dacht de boerin 
anders over. “Die rucola smaakt wel een 
beetje anders”, zei ze. “Stel je niet zo aan 
en eet je sla!”, had de boer haar toege-
snauwd. Ik voelde me betrapt omdat er te 
veel balsamicoazijn overheen zat. Toch at 
de boerin braaf de rucola op.

Het feit dat de boerin de salade niet lekker 
vond, zat me een dwars. De volgende dag 
liep ik weer door de moestuin en stuitte op 
de rucola. Maar dit was een andere plek in 
de moestuin dan de dag ervoor. Ik had de 
boerin geen salade van rucola maar van 
onkruid gevoerd! 
Sindsdien ben ik wel voorzichtig met moes-
tuinen en ander groen dat je eten kunt uit 
eigen tuin. Ik houd het nu bij onschuldige 
munt … 



Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach

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

Volg ons op  
voor info over

Boozt workshops
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Herdenking 4 mei
Op maandag 4 mei was de jaarlijkse doden-
herdenking helemaal anders dan anders. 
Een samenkomst in de Protestantse kerk 
was door het coronavirus al helemaal niet 
mogelijk. Dominee Marloes Meijer sprak 
vooraf een kort herdenkingswoord dat 
werd opgenomen in een filmpje. Hierin riep 
zij het beeld op van een zonnig vol terras. 
Iets wat vóór corona als vanzelfsprekend 
was. In vrijheid zitten daar verschillende 
types. Niets aan de hand, maar een oorlog 
begint klein. Je ontdekt echter dat mensen 
heel andere overtuigingen hebben, een 
ander geloof aanhangen, met andere 
idealen door het leven gaan. Dan zul je op 
zoek moeten naar een manier om de vrede 
te bewaren. Dit is niet nieuw. 
De bijbel staat vol met verhalen over hoe 
het ook heel vaak mis ging. En ja, ook hoe 
dat wel lukte. Daarom is het goed om 
verhalen te blijven vertellen, ervaringen te 
blijven delen en telkens weer in herinnering 
te roepen hoe gruwelijk fout het kan gaan. 
Hopelijk kunnen we dan leven in verbon-
denheid en zo telkens weer onze vrijheid 
vieren. 

Ook bij het eerbetoon bij het monument 
lag op verzoek van de gemeente ’s-Herto-
genbosch de focus niet op 20.00 uur maar 
was dat verspreid over de hele dag om een 
piekmoment van grote toeloop te voor-
komen. Daarom werd om 9.00 uur - met de 
vlag halfstok en zonder afgevaardigde van 
het stadsbestuur en zonder verder protocol 
- de krans gelegd namens het organisatie-
comité door Frans Lucas. Wolter Klompen-
burg sprak daarna een korte gedachte uit 
met als thema ‘Niet tevergeefs’. 
“75 jaar geleden liepen er vele natio-
naliteiten door onze straten. Velen van 
hen hadden strijdmakkers verloren. We 
gedenken vandaag niet alleen de 22 
burgerslachtoffers van onze dorpen, maar 
ook hen die voor onze vrijheid hebben 
gevochten en zijn gesneuveld. Laat hun 

dood niet tevergeefs zijn! Wij merken, nu 
we ook beperkt zijn, dat vrijheid niet iets 
vanzelfsprekends is. 
De poppy, een klaproos, staat symbool 
voor de onverwoestbaarheid. Soldaten 
in de loopgraven zagen dat - ondanks de 
ellende, dood en verderf - de poppy telkens 
weer naar boven kwam. We zaaien nu 
poppyzaad in de bloembak bij het monu-
ment, als teken dat we altijd hoop moeten 
blijven houden.”

Gedurende de gehele dag bezochten 
dorpsgenoten het monument en legden 
meegebrachte bloemen neer. Zowel de 
woorden van de dominee als de gedachte 
van Wolter waren te lezen op een blad dat 
de bezoekers de gehele dag gratis konden 
meenemen. De voorkanttekening van dit 
blad was uiteraard van Charles ter Ellen. 
Ook konden bezoekers een zakje poppy-
zaad meenemen om in hun eigen tuin 
te zaaien. Op verzoek van de gemeente 
werden om 19.50 uur de klokken van de 
beide Engelense kerken geluid. Het filmpje 
van de dominee, alsmede een filmpje van 

de kranslegging en de korte gedachte, zijn 
terug te zien via www.angrisa.nl.



Oude ansicht
Een ansichtkaart, uitgegeven door Jet 
Hagelaar-Klijn, die een kruidenierswinkel 
annex broodbakkerij had aan de Graaf 
van Solmsweg 67. Afgebeeld is de Dr. 
H.P. Heinekensstraat. Veel inwoners van 
Engelen waren werkzaam in de Heineken-
brouwerij aan de Rietveldenweg. Om de 
werknemers nog meer aan zich te binden 
liet de fabriek in 1957 een vijftal twee-on-
der-een-kapwoningen bouwen. De straat 
waarin dit gebeurde, werd op 16 augustus 
1958 door Dr. Henri Pierre Heineken (1886-
1971), oud-president-directeur van de brou-
werij, officieel van haar naam voorzien. Het 
dochtertje van een van de directieleden 
onthulde het naambordje en daarna was 
het feest. ‘Dienstwoningen’ had het dorp 
trouwens meer: in de Scheidingstraat (thans 
Zonneweide) bouwde de BLIZO een aantal 
huizen voor zijn medewerkers (mijn ouders 
waren in 1963 de eerste huurders daarvan) 
en ook in de Sint Lambertusstraat was door 
Michelin een woningbouwproject gestart 
om medewerkers te huisvesten. Hans Kant 

wees mij erop, dat het bijzondere van deze 
laatste woningen was dat het koopwo-
ningen waren, terwijl het bij de woningen 
van de BLIZO en Heineken huurwoningen 

betrof. De afgebeelde fotokaart stamt 
overigens uit 1959 en maakt onderdeel uit 
van een serie van zes. r.gruben@baac.nl

Preventie
Op verschillende locaties in Engelen, zoals 
het Engelerpark, Graaf van Solmsweg bij 
de trailerhelling, Peter Panveldje bij Slot 
Haverleij en het natuurgebied aan de zijde 
Engeler Visserspad, werden de RIVM-maat-
regelen overtreden. Weet dat elke melding 
serieus genomen wordt en indien moge-
lijk direct collega's van Stadstoezicht of de 
politie ter plaatse worden gestuurd om er 
te handhaven. Soms werd er niemand meer 
aangetroffen, in enkele gevallen vluchtten 
jongeren weg en regelmatig worden er 
bekeuringen uitgedeeld, waaronder vorig 
weekend op de voetbalvelden aan het 
Engelerpark aan drie jongemannen. Wij 
blijven aandacht houden voor deze loca-
ties. Blijft u a.u.b. zo veel mogelijk thuis en/
of op 1,5 meter afstand van elkaar.

Diefstal
Tussen vrijdag 17 april 15.30 uur en maandag 
20 april 06.30 uur werd schade aangericht 
bij de golfbaan Haverleij aan de Leunweg. 
Men heeft gepoogd wederom diesel weg 
te halen. Wel is een leeg duizendlitervat 
weggenomen. Aangifte werd opgenomen. 

Heeft u informatie over deze diefstal, dan 
verzoeken wij u om contact op te nemen 
met de politie.

Vernieling
Tussen woensdag 22 april 19.00 uur en 
donderdag 23 april 08.00 uur werd een 
Audi A3 vernield aan de Roerdomp. Aan 
de bestuurderszijde zaten twee diepe 
krassen. Hiervan werd aangifte gedaan. 
Ook het geparkeerde voertuig ernaast 
werd vernield. Heeft u informatie over deze 
vernieling, dan graag contact opnemen 
met de politie.

Harde knal
Op zaterdagavond 25 april rond 20.00 uur 
werd er een harde knal gehoord, afkomstig 
van de Graaf van Solmsweg ter hoogte van 
de keerlus voor vrachtwagens. Er zijn twee 
voertuigen vlakbij gezien, die wegreden 
richting de Rietveldenweg. Ter plaatse 

werden vuurwerkresten en uiteengespat 
puin en glas aangetroffen. Vermoedelijk 
heeft de jeugd een vuurwerkbom gemaakt 
en is deze afgegaan. 
Heeft u informatie hierover, neem dan 
contact op met uw wijkagent.

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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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    
Afvalstoff endienst: 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

16 mei
t/m 20 juni

Helaas géén activiteiten
in Engelen en Bokhoven

Als een stoplicht, snel van oranje op rood,
Is dat wat het Covid-19 ons bood?
Wie zich nu aan de regels blijft houden,
weet ook op afstand zijn gezondheid te behouden.
Met dank voor veel zorg aan de zieken in nood.

Ook ‘s avonds 100?
Op de A59 ter hoogte van West en Engelen 
is de snelheid sinds half maart 100 kilometer 
per uur en in de avond en nacht 120. Die 
120 moet volgens de Bestuursraad Engelen 
Bokhoven, bewoners uit Engelen en van de 
Meanderfl at op West óók omlaag naar 100.
Martin Kroezen verzocht namens de 
bestuursraad en op persoonlijke titel Rijks-
waterstaat Zuid-Nederland en het Minis-
terie van Infrastructuur en Waterstaat 
om ook in de avond en nacht de snelheid 
naar 100 te reduceren. Het gaat hier om 
een tijdwinst van seconden, die ten koste 
gaat van emissies van geluid, fi jnstof en 
allerlei verbindingen met koolstof en stik-
stof. Vooral over geluid hoort Kroezen veel 
klachten van bewoners in Engelen. Kroezen 
maakt zich zorgen over de ambitie van de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch om te groeien 
als logistiek knooppunt. Dit zorgt voor een 
enorme verkeerstoename en dat juist in de 
avond en nacht.



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


