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Van de bestuursraad

Hoe	zien	onze	stad,	wijken	en	dorpen	er	in	
de	 toekomst	uit?	 En	dus	ook	de	 toekomst	
van	 Engelen	 en	Bokhoven?	Dit	 beschrijven	
we	 in	 de	 Omgevingsvisie.	 De	 Omgevings-
visie	 maken	 we	 samen	 met	 de	 stad.	 Met	
155.000	inwoners	maken	we	samen	gebruik	
van	 de	 beschikbare	 ruimte.	 Dit	 vraagt	 om	
keuzes	voor	de	toekomst.	Help	ons	met	het	
maken	van	die	keuzes.	En	laat	ons	weten	wat	
jij	aantrekkelijk	vindt	in	je	wijk?	

Is	 dat	 bijvoorbeeld	 veel	 groen,	 een	 veilige	
wijk,	 voorzieningen	op	 loopafstand,	 goede	
voet-	en	fietspaden	of	dat	 je	 je	auto	goed	

kunt	 parkeren	 in	 de	 buurt	 van	 je	 woning?	
Of	spreekt	de	locatie	waar	je	woont	je	aan?	
Dit	 is	het	moment	om	concreet	met	 infor-
matie	en	belangen	te	komen,	die	we	vervol-
gens	meenemen	in	het	gehele	traject	van	de	
omgevingsvisie.

Doe	mee	en	vul	de	vragenlijst	in!	
Van	maandag	15	juni	t/m	zondag	12	juli	kun	
je	online	in	maximaal	5	minuten	een	digitale	
vragenlijst	invullen.	Door	deel	te	nemen	aan	

Oproep van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

de	vragenlijst	kun	jíj	op	een	laagdrempelige	
manier	meedenken	over	de	toekomst	van	je	
eigen	wijk	en	dorp.	We	gaan	stap	voor	stap	
alle	wijken	in	de	gemeente	langs.	Op	basis	
van	de	resultaten	gaan	we	daarna	opnieuw	
met	de	wijken	in	gesprek.	Laat	vooral	weten	
wat	jij	belangrijk	vindt.	Dit	is	je	kans!

Denk	je	mee	over	de	toekomst	van	je	wijk	en	
dorp?	Meer	informatie	over	de	Omgevings-
visie	en	een	 link	naar	de	vragenlijst	vind	 je	
op	de	webpagina	www.s-hertogenbosch.nl/
omgevingsvisie

Moedwillig	 is	weer	 eens	 door	 brand	 flinke	
schade	 aangebracht	 aan	 de	 vissteiger	 aan	
het	 Engelermeer.	 In	 het	 Brabants	 Dagblad	
werd	hieraan	eerder	al	een	artikel	gewijd.		
De	schade	door	dit	soort	vandalisme	is	ver-
moedelijk	 ontstaan,	 doordat	 men	 er	 een	
BBQ	heeft	gehouden.	
	
De	gemeente	heeft	even	overwogen	om	het	
geheel	maar	af	te	breken,	maar	er	wordt	nog	
eenmaal	met	de	hand	over	het	hart	gestre-
ken.	Schadeherstel	3000	euro!

Wijkmanager	 Ronnie	 van	 Gaal	 uitte	 een	
hartenkreet	naar	de	bestuursraad,	om	deze	
nodeloze	vernieling	onder	de	aandacht	van	
de	bewoners	te	brengen.	
Enerzijds	moeten	we	de	gemeente	bedan-

Steigerbrand Engelermeer

ken	voor	het	herstel,	anderzijds	hebben	we	
wel	enige	kritische	opmerkingen.	De	steiger	
wordt	 door	 vissers	 en	botenliefhebbers	 en	
mogelijk	 ook	 door	 recreanten	 regelmatig	
gebruikt.	 Het	 bevreemdt	 ons	 dat	 niemand	
er	iets	van	gezien	heeft.	Een	telefoontje	naar	
de	meldkamer	van	de	Politie	of	Handhaving	
is	al	genoeg	om	dit	soort	voorvallen	te	laten	
registreren.	

Onze	droevige	vaststelling	is	ook	dat	gericht	
toezicht	 jammergenoeg	 ontbreekt	 of	 erg	
incidenteel	plaats	vindt.	De	wijkagent	neemt	
deze	 plek	 weliswaar	 geregeld	 op	 in	 haar	
rondje,	 maar	 de	 andere	 toezichthouders	
als	 Handhaving	 of	 Staatsbosbeheer	 blijven	
kennelijk	achter.	Tot	een	gezamenlijk	over-
leg	tussen	de	drie	organisaties	is	het	helaas	

nog	niet	gekomen.	Recent	is	dit	aan	de	orde	
gesteld	bij	 B&W	en	de	gemeenteraad.	We	
rekenen	op	gezamenlijke	acties	vanuit	deze	
hoek.

Aan wandelaars en recreanten doen we 
deze oproep:
Mocht	u,	als	wandelaar	of	recreant,	iets	zien	
wat	niet	pluis	is:	bel	met	(073)	615	55	55	en/
of	meld	het	voorval	via	de	Buiten	Beter	app!	
Hierdoor	krijgen	de	instanties	meer	zicht	op	
de	misstanden	 in	dit	 gebied.	 Er	 zijn	meer-
dere	aspecten,	die	hier	de	aandacht	verdie-
nen.	Mocht	uit	het	komende	overleg	met	de	
drie	partijen	iets	te	melden	zijn,	krijgt	u	dat	
van	ons	uiteraard	te	horen.	We	houden	de	
vinger	aan	de	pols,	maar	rekenen	ook	op	uw	
hulp.

John Branderhorst

Lees verder op pagina 5
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Yvonne Schram

De	 Bestuursraad	 Engelen-Bokhoven	 heeft,	
ter	 voorbereiding	 van	 een	 dorpstafel	 over	
wonen,	in	de	afgelopen	maanden	een	serie	
artikelen	gepubliceerd	in	De	Tweeterp	over	
nieuwe	woonvormen.	Nu	de	dorpstafel	van	
juni,	 vanwege	 de	 Coronamaatregelen,	 is	
verschoven	 naar	 najaar	 2020	 brengen	 wij	
opnieuw	 een	 artikel	 over	 een	 inspirerende	
woonvorm,	deze	keer	in	Zweden.	Want	ook	
in	het	buitenland	zijn	volop	voorbeelden	te	
vinden	 van	 gemeenschappelijke	 woonvor-
men	(cohousing).
In	deze	aflevering	neem	ik	u	mee	naar	een	
project	in	Zweden.	In	de	volgende	afleverin-
gen	naar	Duitsland	en	de	Verenigde	Staten	
(met	 dank	 aan	 het	Aedes-Actiz	 kenniscen-
trum	Wonen-Zorg).	Vaak	zijn	de	cohousing-
projecten	 in	 de	 genoemde	 landen	 anders	
van	opzet	dan	in	Nederland.
Kollektivhus	 Färdknäppen	 is	 opgericht	 in	
1987.	 Bij	 de	 oprichting	 vormden	 2	 belang-
rijke	vragen	het	uitgangspunt	voor	het	ont-
werp:
Hoe	kunnen	mensen	van	middelbare	leeftijd	
en	ouder	elkaar	helpen	en	door	sociale	con-
tacten	de	 kwaliteit	 van	hun	 leven	 verbete-
ren,	waardoor	ze	minder	afhankelijk	worden	
van	de	overheid	om	te	voorzien	in	hun	zorg?
Hoe	 kan	 een	 appartementencomplex	 zo	
worden	 ontworpen,	 dat	 mensen	 van	 mid-
delbare	 leeftijd	 en	 ouder	 zonder	 thuiswo-
nende	 kinderen	 gestimuleerd	 worden	 hun	
grote	 eengezinswoning	 te	 verruilen	 voor	
een	klein(er)	appartement,	waardoor	 jonge	
mensen	met	kinderen	over	een	groter	huis	
kunnen	beschikken?
In	 het	 cohousingproject	 Kollektivhus	 Färd-
knäppen	in	Stockholm	ligt	de	leeftijdsgrens	
lager	 dan	 gebruikelijk	 in	 Nederland	 bij	
groepswonen.	De	leeftijd	is	40	jaar	en	ouder,	
allemaal	 mensen	 zonder	 thuiswonende	
kinderen.	 In	 Färdknäppen	 wordt	 5	 dagen	
per	 week	 een	 gezamenlijke	 huishouding	
gevoerd.	Er	wordt	samen	gekookt	en	gege-
ten.	Een	aantrekkelijke	woonvorm	voor	wer-
kenden,	omdat	ze	hier	niet	hoeven	te	koken	
na	het	werk.	In	ruil	voor	de	grote	professio-
nele	keuken	(zie	foto),	grote	gemeenschap-
pelijke	 ruimten	 en	 een	 grote	 gezamenlijke	

Nieuwe woonvormen: het Kollektivhus in Stockholm, Zweden
Vervolg van pagina 3

tuin	nemen	de	bewoners	genoegen	met	een	
klein(er)	 privé	 appartement.	 De	 gemeen-
schappelijke	 ruimte	 bestaat	 uit	 een	 eetka-
mer,	 een	woonkamer	met	bibliotheek,	 een	
internetruimte,	 een	 wasmachineruimte	 en	
een	hobby-	en	knutselruimte.	Op	de	boven-
ste	verdieping	is	nog	een	zitruimte	met	open	
haard,	een	ruim	dakterras,	een	fitnessruimte	
en	sauna.	Er	 is	ook	een	klein	kantoor	voor	
gezamenlijk	gebruik	en	drie	kleine	logeerka-
mers,	die	tegen	lage	kosten	kunnen	worden	
gebruikt	door	kinderen	en	kleinkinderen.
Met	de	toename	van	het	aantal	senioren	en	
eenpersoonshuishoudens	zou	het	Zweedse	
model	ook	wel	eens	een	oplossing	kunnen	
zijn	voor	de	Nederlandse	situatie.	
Er	 wonen	 54	 mensen	 in	 Färdknäppen.	 De	
leeftijd	varieert	van	52	tot	92	jaar.	40%	van	
de	 bewoners	 werkt,	 waarvan	 30%	 fulltime.	
Iedereen	 in	 de	 gezamenlijke	 huishouding	
doet	mee	naar	eigen	vermogen.	De	6	kook-
groepen	van	circa	8	personen	verzorgen	de	
maaltijden.	Iemand	werkt	in	één	week	3	keer	
mee	aan	het	bereiden	van	de	maaltijden	en	
hoeft	vervolgens	5	weken	niet	te	koken.	Een	
klein	groepje	bedenkt	de	maaltijden	voor	de	
komende	 tijd.	 Zij	 koken	 niet.	 Degenen	 die	
roulerend	de	inkopen	doen,	koken	ook	niet.	

Deelname	 aan	 een	 kookgroep	 en	 aan	 een	
schoonmaakgroep	is	verplicht.	
De	 woningcorporatie	 betaalt	 een	 markt-
conforme	prijs	aan	de	bewonersvereniging	
voor	 het	 schoonhouden	 en	 onderhouden	
van	de	gemeenschappelijke	 ruimten	 in	het	
gebouw.	De	kosten	voor	de	gemeenschap-
pelijke	 ruimten	 worden	 door	 de	 woning-
corporatie	 doorberekend	 in	 de	 individuele	
huur.	Omdat	de	appartementen	veel	kleiner	
en	dus	goedkoper	zijn,	is	er	toch	sprake	van	
een	standaard	huurprijs.	
Als	 er	 een	 appartement	 vrijkomt,	 wor-
den	 belangstellenden	 geïnterviewd	 door	
het	 bestuur	 van	 de	 bewonersvereniging.	
Het	bestuur	geeft	een	advies	aan	de	 leden	
van	 de	 bewonersvereniging	 of	 de	 potenti-
ele	 huurder	 in	 aanmerking	 komt	 voor	 het	
appartement.

Voordelen	 van	 het	 leven	 in	 Kollekti-
vhus	Färdknäppen
Het	 leven	 in	 Färdknäppen	 biedt	 sociologi-
sche,	 economische	 en	 praktische	 voorde-
len.	De	gezamenlijke	maaltijden	zijn	minder	
duur	 dan	 het	 bereiden	 van	 een	 maaltijd	

Lees verder op pagina 6



Mede	 op	 aandringen	 van	 de	 bestuursraad	
Engelen/Bokhoven	wordt	de	T-splitsing	De	
Haverlij/De	 Beverspijken	 vervangen	 door	
een	 rotonde.	 De	 rotonde	 wordt	 hetzelfde	
als	bij	 	De	Haverlij/De	Vutter,	waar	de	fiet-
sers	geen	voorrang	hebben.	 “Dit	 is	veiliger	

vanwege	 het	 afbuigend	 vrachtverkeer	 om	
dodehoekongevallen	 te	 voorkomen”,	 ver-
klaarde	verkeerskundige	Koen	Gijsbers	 van	
de	 gemeente	 in	 een	 eerdere	 bijeenkomst	
met	de	bestuursraad.

Bomen	gekapt	
Er	 verdwenen	 al	 een	 aantal	 bomen	 om	
ruimte	te	maken	voor	een	tijdelijke	bypass,	
zodat	 bedrijventerrein	 De	 Vutter	 en	 de	
gebieden	 eromheen	 bereikbaar	 konden		
blijven.	 Deze	 tijdelijk	weg	 ligt	 aan	 de	 kant	
van	het	Engelermeergebied.	Het	verkeer	kan	
in	beide	richtingen	tijdens	de	werkzaamhe-
den	om	het	werkgebied	heen	rijden.	In	die-
zelfde	periode	kunnen	fietsers	en	brommers	
in	twee	richtingen	over	het	fietspad	en	stoep	
aan	de	oostzijde	rijden.	Het	eerste	deel	van	
De	Beverspijken	is	afgesloten,	waardoor	het	
verkeer	tijdelijk	wordt	omgeleid	via	De	Vut-
ter	en	De	Meerheuvel.

Vergroenen
De	negen	 te	 rooien	bomen	waren	volgens	
de	 gemeente	 te	 oud	 om	 te	 verplaatsen.	
Daarom	plant	 de	 gemeente	 negen	bomen	
terug	en	nog	eens	tien	extra	bomen	om	het	
gebied	te	‘vergroenen’.															
De	werkzaamheden	duren	tot	half	juli	2020.

Nieuwe rotonde

Dorpsgenoten	die	 vanaf	 de	Rietveldenweg	
richting	 Engelen	 en	 Bokhoven	 rijden,	 ken-
nen	de	verwarrende	situatie.	Op	amper	een	
kilometer	weg	geldt	er	vier	keer	een	andere	
maximumsnelheid:	50,	80,	60	en	opnieuw	50	
kilometer	per	uur.	Maar	dat	gaat	 snel	 ver-
anderen.	
Hoe	is	de	praktijk	nu?	Wie	vanaf	de	Rietvel-
denweg	 richting	Engelen	 rijdt	mag	 tot	aan	
de	stoplichten	50	km	per	uur.	Direct	daarna,	
net	 voor	 het	 viaduct,	 houdt	 de	 bebouwde	
kom	op.	Dan	mag	er	80	km	per	uur	worden	
gereden	tot	aan	de	kruising	met	de	Bever-
spijken.	Aansluitend	bedraagt	de	maximum-
snelheid	 tot	 net	 voor	 de	 rotonde	 met	 de	
Kraanvogellaan	60	km	per	uur.	Maar	omdat	
daar	 de	 bebouwde	 kom	 van	 Engelen	 al	
begint,	moet	de	snelheid	terug	naar	50	km	
per	uur.	Erg	verwarrend	allemaal	vinden	B	en	
W	van	Den	Bosch	en	ze	willen	daar	nu	ook	

een	einde	aan	maken.	De	maximumsnelheid	
op	heel	het	traject	gaat	naar	50	km	per	uur.	

Drie snelheden op 1 kilometer weg

in	 een	 individueel	 huishouden.	 Er	 is	 min-
der	 afval	 van	 verpakkingen	 en	 etensresten	
worden	 gecomposteerd	 en	 verwerkt	 in	 de	
gezamenlijke	tuin.	De	bewoners	hoeven	zelf	
geen	fornuis,	wasmachine,	strijkplank,	naai-
machine,	 gereedschap,	 computer,	 televisie	
en	krant	 aan	 te	 schaffen,	omdat	alles	 aan-
wezig	is	in	de	gemeenschappelijke	ruimten.	
Er	 worden	 veel	 gezamenlijke	 activiteiten	
georganiseerd:	 lezingen,	 wandelingen,	
muziekavonden,	 theateravonden.	 Alles	

afhankelijk	van	de	initiatieven	en	interesses	
van	de	bewoners.	
Tot	op	hoge	 leeftijd	wordt	 in	Färdknäppen	
een	 hoge	 kwaliteit	 van	 leven	 bereikt.	 De	
bewoners	behouden	de	autonomie	over	het	
eigen	 leven,	 zijn	 niet	 eenzaam	 en	 leveren	
tot	op	hoge	leeftijd	naar	vermogen	een	bij-
drage	aan	de	gemeenschap.	Zij	 zijn	verder	
niet	afhankelijk	van	ondersteuning	door	de	
staat	 en	 hoeven	 geen	 beroep	 te	 doen	 op	
familie	als	mantelzorger.	

Vervolg van pagina 5 Volgende vergadering 
Bestuursraad
De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	 Engelen-Bokhoven	 is	 op	 maandag	
29	 juni	 2020	 om	 20.00uur	 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
Aanmelding	 en	 afstemming	 betreffende	
bezoek	 aan	 onze	 vergadering	 is	 noodza-
kelijk	 gezien	 het	 protocol	 dat	 vanwege	 de	
coronamaatregelen	gehanteerd	wordt.
De	Engelenburcht	hanteert	hierbij	het	maxi-
mum	van	30	personen.
Zij	vragen	per	dagdeel	of	activiteit	een	aan-
wezigheidslijst	 waarin	 de	 namen	 en	 tele-
foonnummers	vermeld	staan.	
Tevens	 verklaren	 wij	 als	 bestuursraad	 dat	
onze	 leden/deelnemers	 zijn	 geïnformeerd	
betreffende	hun	gezondheid.
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Bij	FC	Engelen	zijn	de	trainingen	hervat.	Op	
sommige	avonden	zijn	er	12	teams	tegelijk	
bezig,	allemaal	op	hun	eigen	gedeelte	van	
de	velden.	Ondanks	een	groot	aantal	voor-
schriften	 en	 richtlijnen	 verloopt	 dit	 prima	
en	beleeft	 jong	en	oud	weer	 veel	 voetbal-
plezier.	Deze	trainingen	lopen	waarschijnlijk	
door	tot	eind	 juni.	De	gebruikelijke	kampi-
oenfeesten	moeten	 ze	 dit	 jaar	 helaas	mis-
sen.	Men	hoopt	dat	 in	september	de	com-
petitie	weer	wordt	opgestart.

Engelen ontwaakt!
Ook	 Tennisvereniging	 Engelen	 is	 weer	
begonnen.	 De	 jeugd	 mag	 onder	 strikte	
voorwaarden	weer	vrij	tennissen	en	tennis-
lessen	volgen.	Het	vrij	tennissen	mag	alleen	
als	er	toezicht	is	van	de	tennistrainer	of	één	
van	de	ouders.	De	volwassenen	mogen	weer	
dubbelen,	mits	gereserveerd	via	een	app.	Dit	
om	te	voorkomen	dat	er	te	veel	personen	in	
het	park	aanwezig	zijn.	Voor	zowel	jong	als	
oud	ligt	de	desinfecterende	handgel	klaar.

Burggolf	Haverleij	is	weer	blij	om	golfers	te	
mogen	ontvangen.	Met	een	uitgebreid	pro-
tocol:	 aparte	 ingang	 en	 aparte	 uitgang	 en	
gemarkeerde	loopruimtes	en	wachtplekken	
moet	het	veilig	zijn	om	een	balletje	te	slaan.	
Ook	 terras	 en	 restaurant	 zijn	 weer	 open.	
Uiteraard	wordt	van	iedereen	verwacht	ook	
de	RIVM-richtlijnen	strikt	te	volgen.	

Van	Will	en	Wil	Harmsen	ontvingen	wij	het	
onderstaande	bericht:	“Op	zaterdag	29	mei	
hebben	wij	 een	 gevulde	 goodiebag	 onder	
de	noemer	‘Samen	voor	Den	Bosch’	mogen	
ontvangen.	Wij	willen	daarvoor	Erol	van	den	
Bergh,	PLUS	Mulder	en	Sligro	van	harte	voor	

Dankjewel!

Vanaf	 maandag	 1	 juni	 is	 ook	 De	 Engelen-
burcht	 weer	 opengegaan.	 We	 spreken	
Edwin	Paanakker,	een	van	de	drie	deeltijd-
beheerders.	Hij	 vertelt	 enthousiast	over	de	
aanpassingen	die	 allemaal	 zijn	 gedaan	om	
bezoekers	weer	te	mogen	ontvangen.	Het	is	
voor	zowel	beheerders	als	bezoekers	vooral	
weer	even	wennen.

Bij	 de	 ingang	 wordt	 aan	 de	 bezoekers	
gevraagd	handen	met	desinfecterende	spray	
te	behandelen.	Tevens	wordt	gevraagd	naar	
de	 gezondheid	 en	 of	 men	 heeft	 gereser-
veerd.	Niet	gereserveerd,	dan	kan	dat	alsnog	
geregeld	worden,	mits	het	natuurlijk	niet	te	
druk	is.	In	het	café	mogen	nu	15	bezoekers	
en	in	de	beide	zalen	30	personen.	Na	1	juli	
mogen	er	in	de	barzaal	meer	mensen.

Bij	 de	 toiletten	 is	 iets	 veranderd.	Zowel	bij	
de	dames	als	de	heren	mag	maar	1	persoon	
tegelijk	het	toiletblok	in.	De	overigen	moe-
ten	op	1,5	meter	afstand	van	elkaar	in	de	hal	
wachten.	 Dit	 staat	 keurig	 aangegeven	met	
strepen	 op	 de	 vloer.	 Ook	 is	 alle	 aandacht	
gericht	op	hygiëne.	Zo	krijgen	de	kopjes	en	
glazen	een	extra	wasbeurt	in	de	vaatwasser	
en	wordt	 de	 spoelbak	 in	 de	 bar	 even	 niet	
gebruikt.	

De	 Engelenburcht	 is	 nu	 open	 van	 maan-
dag	 tot	 vrijdag	 van	 19.30	 tot	 24.00	 uur	 en	
op	 zondagmiddag	 van	 15.00	 tot	 18.00	 uur.	
De	activiteiten	van	de	verenigingen	komen	
heel	langzaam	op	gang.	Zo	is	de	naaicursus	
in	de	vergaderzaal	al	gestart.	Echter	zingen,	
muziek	maken	en	binnensport	is	nog	verbo-

den.	Vergaderen	met	minder	dan	30	perso-
nen	kan	wel.	Een	aantal	verenigingen	wacht	
nog	even	af	en	start	pas	op	1	september.

Ondanks	 dat	 het	 nu	 dus	 nog	 wat	 minder	
druk	is,	staan	de	beheerders	te	popelen	om	
weer	te	beginnen.	Er	zijn	plannen	om	deze	
zomer	weer	 te	 starten	met	 filmvoorstellin-
gen	en	kleine	muziekoptredens.	Afhankelijk	
van	het	weer	is	dit	dan	binnen	of	buiten.	

In	de	periode	dat	de	deuren	gesloten	waren,	
hebben	de	beheerders	niet	stil	gezeten.	Zo	
is	 de	 vloer	 van	 het	 café	 gelakt,	 het	 biljart	
verplaatst	en	overtollig	meubilair	verwijderd	
om	meer	ruimte	te	krijgen.	In	de	grote	zaal	
is	de	lambrisering	opgeknapt,	ook	de	vloer	
gelakt	en	een	opbergmeubel	voor	de	losse	
podiumdelen	gemaakt.

Voor	 de	 bezoekers	 van	 het	 café	 is	 er	
momenteel	 ook	 een	 aantrekkelijk	 arrange-
ment:	 voor	 €	 17,50	 hele	 avond	 gratis	 bier,	
wijn	en	fris	drinken	inclusief	de	buitenlandse	
bieren	en	bovendien	een	rondje	bitterballen	
toe.		Ook	tijdens	de	komende	vakantie	blijft	
De	 Engelenburcht	 bijna	de	gehele	 periode	
open.

De Engelenburcht gaat weer van start

bedanken.	Een	gebaar	waar	wij,	ouderen,	erg	
blij	van	worden.	Blijf	gezond	en	blijf	denken	
aan	 alle	 medemensen.”	 Deze	 goodybag	 is	
door	het	bestuur	van	de	seniorenvereniging	
verspreid	bij	al	hun	leden.



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

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost
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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

Met	 gepaste	 trots	 kan	 Angrisa,	 heemkun-
dekring	 Engelen	melden	 dat	 er	 een	 nieuw	
algemeen	introductiefilmpje	over	haar	acti-
viteiten	is	gemaakt.	Dit	filmpje,	dat	iets	meer	
dan	8	minuten	duurt,	werd	geheel	kosteloos	
voor	 ons	 gemaakt	 door	 het	 bedrijf	 Impact	
Presentations,	 gevestigd	 aan	 de	 Graaf	 van	
Solmsweg	 101.	 Dit	 bedrijf	 maakt	 onder	
andere	 bedrijfsfilms	 en	 als	 bestuur	 zijn	wij	
enorm	blij	dat	eigenaar	Dirk	Broks	zijn	pro-
fessionele	 inzet	 kosteloos	 voor	 ons	 heeft	
ingezet.	Het	filmpje	is	te	zien	via	onze	web-
site	www.angrisa.nl

Introductiefilm

De	inloopochtenden	van	Angrisa	in	de	huis-
kamer	 van	 de	 pastorie	 aan	 de	 Graaf	 van	
Solmsweg	op	de	dinsdagochtend	van	10.00	
tot	 12.00	 uur	 zijn	weer	 hervat.	 U	 bent	 dus	
weer	 van	 harte	 welkom.	 Vanzelfsprekend	
gelden	 de	 aanvullende	 eisen	 die	 worden	
gesteld	 voor	 bijeenkomsten	 in	 openbare	
ruimten,	zoals	het	maximum	aan	bezoekers	
en	de	te	houden	afstand	van	1,5	meter.	Uit	
ervaring	weten	we	dat	dit	voor	de	inloopo-
chtenden	geen	probleem	vormt	 in	de	pas-
torie.	We	 zullen	 de	 stoelen	 rond	 de	 tafels	
ruim	uit	elkaar	zetten.	Wel	zult	u	zich	aan	de	
voordeur	even	moeten	melden.

Inloopochtenden hervat

 

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

De Plusactie met de historische plaatjes 
heeft heel wat losgemaakt in Engelen en 
daarbuiten. Na ettelijke malen heen en 
weer lopen met plaatjes naar overbuur-
vrouw, alias ‘ploajkescoördinatrice’ Yolie 
Mulkens, besloot ik er meteen maar een 
interview aan vast te knopen. Al stond ze 
onlangs ook al in het Brabants Dagblad: 
het is té leuk om níet te doen, en boven-
dien nog gespreksstof genoeg!

Bij	binnenkomst	krijg	ik	meteen	al	de	slappe	
lach.	Haar	tafel	oogt	als	een	zenuwcentrum	
in	crisistijd:	 twee	sorteerdozen	vol	dubbele	
plaatjes,	daarnaast	overal	losse,	nog	te	sor-
teren	stapeltjes,	verlanglijstjes	met	gewilde	
nummers,	 lege	 en	 halflege	 plakboeken,	
briefjes	 en	 presentjes	 van	 dankbare	 afne-
mers;	 deze	 actie	 is	 een	 heel	 eigen	 leven	
gaan	leiden!	Dit	hadden	volgens	mij	zelfs	de	
bedenkers	van	de	actie	niet	kunnen	bevroe-
den.

De	PPR
Yolie	 ziet	 er	 duidelijk	 de	 lol	 nog	 van	 in,	 al	
denkt	 haar	 partner	 er	 inmiddels	 af	 en	 toe	
een	beetje	anders	over,	verklapt	ze.	“Tja,	het	
begon	 met	 een	 rekensommetje”,	 verklaart	
ze	de	gekte	nader.	“Tien	Euro	voor	vier	pla-
tjes,	 in	 een	 boek	met	 365	 plaatjes.	 Je	 zag	
natuurlijk	 meteen	 al	 dat	 dat	 niet	 mogelijk	
was,	zelfs	niet	in	een	normale	gezinssituatie.	
Dus	richtte	ik	met	twee	vriendinnen	de	PPR	
op:	 de	 Plus	 Plaatjes	 Ruilbeurs.	We	 stopten	
de	 kaartjes	 bij	 elkaar	 in	 de	 bus,	 naar	 één	
vriendin	 stuurde	 ik	 ze	 voor	 de	 grap	 zelfs	
in	 luchtpostenveloppen,	en	ook	werden	ze	
achtergelaten	in	het	houthok	op	onze	oprit.	
Een	gezellig	en	overzichtelijk	begin	dus.”	

Lopend	vuurtje
En	toen...	toen	kwam	ze	bij	Plus	de	dochter	
tegen	 van	mevrouw	Anneke	Heimeriks.	 Ja,	
haar	moeder	spaarde	ook,	maar	kwam	nog	
flink	tekort.	En	zo	ging	het	balletje	rollen.	“Ik	
zocht	contact	met	Hans	van	Dartel,	voorzit-
ter	 van	de	 Seniorenvereniging.	Dat	 ik	 best	
wilde	helpen	de	albums	van	de	senioren	vol	
te	krijgen.	En	zo	ging	het	 vuurtje	 rond.	Zo	
leuk,	 ook	 anderen	 in	 het	 dorp	 zetten	 hun	
beste	beentje	voor	om	de	plakboeken	vol	te	
krijgen.	Wil	Kivits	bijvoorbeeld,	rijdt	zich	suf	
door	het	dorp	en	ook	Christine	Megens	en	
Annie	Thijssen	helpen	mee.	Ik	krijg	geregeld	
telefoontjes,	zo	van:	ik	heb	gehoord	van	die	
en	 die...	 De	 mensen	 komen	 ook	 aan	 mijn	
deur,	van	heinde	en	ver.	Mijn	doel	is	gewoon	
dat	 iedereen	 dat	 interessante	 album	 vol	
krijgt.”	Yolie	zou	trouwens	erg	graag	weten	
welke	onbekende	bij	haar	een	papieren	tas	

”Ik wil gewoon al die albums vol hebben”
De Plus ‘ploajkes’: Yolie heeft er bijkans een dagtaak aan

met	 daarin	 een	 paar	 albums	 aan	 de	 deur	
heeft	gehangen.	Eén	album	was	halfvol	en	
had	een	aangehechte	lijst	met	verzoeknum-
mers.	Er	stond	geen	afzender	op.	De	albums	
zaten	in	een	papieren	tas.	Mocht	u	dit	lezen	
meldt	u	zich	dan	alsjeblieft!

Sorteren	voor	de	tv
“Sorteren	doe	 ik	 tijdens	het	 televisiekijken,	
eerst	in	honderd-,	daarna	in	tien-	en	dan	in	
enkeltallen.	 En	 dan	 gaan	 ze	 in	 de	 speciale	
sorteerbakken.”	 Je	 kunt	merken	dat	 ze	het	
vaker	 heeft	 gedaan.	 We	 hebben	 het	 over	
een	bepaald	plaatje	en	hup,	bijna	zonder	te	
kijken	vist	ze	het	bewuste	exemplaar	uit	een	
sorteerbak.	Ze	heeft	ook	duidelijk	haar	favo-
rieten	onder	de	plaatjes:	de	oude	 foto	van	
rond	 1895	 van	 de	 Bossche	 roeivereniging	
bijvoorbeeld	 (nummers	 223	 -	 224	 voor	 de	
liefhebber)	en	de	politiemannen	met	nieuwe	
helmhoeden,	1927	(nummer	355),	door	Yolie	
liefkozend	 de	 ‘Comedy	 capers’	 genoemd,	
naar	een	oude	televisieserie.	Ook	is	ze	heel	
blij	 met	 de	mooie	 illustratie	 van	 dorpsge-
noot	 Ton	 van	 den	 Berg,	 voorstellende	 De	
slag	 om	 Engelen	 (nummers	 152	 t/m	 155).	
Verder	noemt	ze	nog	het	belhuisje	aan	de	
Engelense	kant	van	de	Dieze	voor	het	veer	
(nummers	364	-	365).	Ook	zijn	er	een	aan-
tal	nummers	zeer	in	trek,	want	blijkbaar	niet	
voldoende	voorradig:	de	nummers	 118,	 119	
en	140	bijvoorbeeld.	Als	ze	dáár	iemand	blij	
mee	kan	maken,	geeft	dat	een	extra	 ‘wow’	
factor!

Toegevoegde	waarde
Het	 contact	 met	 de	 ouderen	 levert	 niet	
alleen	 vrolijke,	maar	 ook	 interessante	 ont-
moetingen	 op,	 vertelt	 Yolie.	 “Het	 geeft	 de	
ouderen	ook	wat	te	doen	in	deze	stille	coro-
natijd	 en	 het	 meer	 dan	 1,5	 meter	 contact	
tijdens	het	afgeven	aan	de	deur	is	gezellig.	
Ze	weten	naar	aanleiding	van	de	plaatjes	zo	
veel	te	vertellen	over	vroeger.	Ze	herkénnen	
ook	 zoveel!	 Er	 gebeuren	 gewoon	 mooie	
dingen:	zo	ken	ik	iemand	die	spaarde	samen	
met	een	vriendin,	maar	deze	kreeg	corona.	
Toen	hebben	we	samen	het	boek	voor	die	
vriendin	 volgespaard.	 Geweldig	 toch?	 Ook	
kwam	de	spaaractie	de	zoon	van	Bossche-
naar	Wim	Kersten	(nummer	28)	ter	ore.	Hij	
zocht	contact	en	heeft	ook	een	aantal	pla-
tjes	 gekregen.	 Het	 leeft	 écht!”	 Ze	 hoopt	
uiteraard	 op	 toenemende	 interesse	 in	 de	
plaatselijke	geschiedenis	en	ook	dat	heem-
kundekring	Angrisa	wel	vaart	bij	deze	ople-
vende	belangstelling	 	 Erg	 jammer	 vindt	 ze	
het	 trouwens	wel	 dat	 Bokhoven	 er	 niet	 bij	
betrokken	is.	Dat	vindt	ze	echt	een	gemiste	
kans.

Lokaal	gebeuren
Wat	 ze	 nou	 zo	 geweldig	 vindt,	 is	 dat	 nou	
eens	niet	zo’n	supergrote	grutter	deze	actie	
heeft	 opgepakt.	 Het	 lokale	 karakter	maakt	
het	 verbindend	 met	 onze	 supermarkt,	
aldus	Yolie.	 “De	Plus	 is	 altijd	 zó	bereid	om	
van	alles	en	nog	wat	te	sponsoren,	daarom	
vind	 ik	het	 juist	 zo	 fantastisch	dat	het	 een	
succes	 is.”	 Trouwens,	 nu	 ze	 het	 zegt,	 Yolie	
heeft	 een	 extra	 collega	 gekregen,	 de	 Plus	
zelf	notabene:	er	 staat	 sinds	een	 tijdje	een	
grote	ruildoos	bij	de	ingang.	U	kunt	daarin	
uw	missende	nummers	en	dubbele	plaatjes	
deponeren.	De	plaatjes	worden	dan	per	fiet-
sende	koerier	bij	u	thuis	bezorgd.	Engelena-
ren:	hoe	mooi	willen	we	het	hebben?

U	kunt	natuurlijk	ook	nog	bij	het	échte	cri-
siscentrum	terecht:	Sint	Lambertusstraat	12.	
Dus	zoekt	u	nog	nummers	of	heeft	u	dub-
bele	 over,	 dan	 kunt	 u	 daarmee	 ook	 naar	
Yolie.	 Haar	 e-mailadres	 is:	 yoliemulkens@
hetnet.nl	



GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com
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Annemarie Cools / Els Brendel

Je	kunt	Annemarie	Cools	van	de	Dansplaats	
niet	 verwijten	 dat	 ze	 geen	 gevoel	 voor	
marketing	 heeft,	 noch	 dat	 ze	 niet	 gewel-
dig	warm	 loopt	voor	haar	eigen	passie.	Zij	
vroeg	de	redactie	van	De	Tweeterp	onlangs	
of	er	nog	een	stukje	geplaatst	mocht	wor-
den	over	de	buitenlessen,	die	 in	het	kader	
van	de	Corona-perikelen	gegeven	worden.	
Dat	mocht	natuurlijk.	We	spraken	af	dat	zij	
een	‘voorzet’	zou	schrijven	en	uit	het	onder-
staande	blijkt	dat	zij	het	mij	wel	heel	gemak-
kelijk	heeft	gemaakt:	

Hoort	 u	 de	 vrolijke	 muziek?	 Ziet	 u	 elke	
dag	weer	dansende	 leerlingen	rondom	het	
Engelerhart?	 Dat	 kan	 kloppen:	 Dansplaats	
danst	door!	Omdat	er	vanwege	het	Corona-
virus	 nog	 geen	 danslessen	 binnen	 mogen	
plaatsvinden,	heeft	de	Dansplaats	haar	 les-
sen	naar	buiten	verplaatst!		Zes	dagen	in	de	
week	wordt	er	buiten	gedanst,	gezweet	en	
vooral	plezier	gemaakt.	

Het	 was	 even	 schrikken	 voor	 Annemarie,	
eigenares	van	de	Dansplaats,	toen	de	over-
heid	bekend	maakte	dat	de	sport-	en	dans-
scholen	 per	 direct	 dicht	 moesten.	 Anne-
marie	 vertelt:	 “Van	 de	 ene	 op	 de	 andere	
dag	moesten	 wij	 onze	 deuren	 sluiten.	 Dat	
zorgde	 zeker	 voor	 stress	 en	 lichte	 paniek,	
maar	uiteraard	ging	de	gezondheid	boven	
alles.	 Gelukkig	 zijn	wij	 dansdocenten	 crea-
tieve	denkers,	dus	hebben	we	gelijk	een	plan	
bedacht	voor	hoe	nu	verder.	Zo	hebben	we	
een	 reeks	 online	 danslessen	 opgezet,	 zijn	
we	gaan	dansen	via	 livestream	en	nu	 zelfs	
heerlijk	 dansen	 in	 de	 buitenlucht!	 Dankzij	
de	inzet	van	ons	geweldige	docententeam,	
de	 fijne	 en	 snelle	 samenwerking	 met	 het	

Dansplaats danst door!

Engelerhart,	de	wijkagent	en	de	gemeente,	
hebben	wij	dit	zo	snel	op	poten	kunnen	zet-
ten.	En	niet	te	vergeten	onze	trouwe,	loyale	
leden:	zonder	hun	steun	zou	er	geen	Dans-
plaats	meer	zijn!”

Annemarie	 vertelt	 dat	 het	 wel	 wat	 voeten	
in	 de	 aarde	 heeft	 gehad	 om	 de	 dansles-
sen	 naar	 buiten	 te	 verplaatsen.	 “Wij	 heb-
ben	 ondertussen	 ruim	 200	 leden	 die	 alle-
maal	 heel	 graag	 willen	 dansen,	 maar	 het	
was	 even	 uitvogelen	 op	 welke	manier	 dat	
gecontroleerd	en	volgens	de	 regels	buiten	
zou	kunnen.	Gelukkig	hebben	wij	heel	goed	
contact	met	John	Cornelissen,	de	beheerder	
van	het	Engelerhart.	Samen	zijn	we	rond	de	

tafel	gaan	zitten	en	hebben	we	een	buiten-
dansprotocol	gemaakt,	waarin	we	natuurlijk	
ook	alle	maatregelen	van	het	RIVM	in	acht	
nemen.	Met	akkoord	van	de	wijkagent	en	de	
gemeente	hebben	wij	nu	een	heerlijk	plekje	
naast	het	Engelerhart	om	met	alle	leerlingen	
buiten	te	dansen!	Het	is	zo	fijn	om	alle	dan-
sers	 en	 danseressen	 weer	 te	 zien	 en	 weer	
écht	samen	te	kunnen	dansen.”	

Wil	jij	ook	ervaren	hoe	leuk	het	is	om	te	dan-
sen	bij	de	Dansplaats?	Mail	naar	info@dans-
plaats.nl	voor	meer	informatie	of	een	gratis	
proefles.	 Samen	 dansen	met	 plezier	 bij	 de	
Dansplaats!
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau
 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

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

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

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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Netwerken en samenwerken
Bij TerpZaken komen de ondernemers van 
Engelen, Haverleij en Bokhoven samen. 
Vergelijk het met een dorpscafé. Daar leer 
je elkaar kennen. En dan wordt zakendoen 
leuker en eenvoudiger.
Daarnaast heeft TerpZaken geweldig po-
tentieel als toegang naar de consumen-
tenmarkt in de terpdorpen en in de directe 
omgeving. Als alle ondernemers lid worden 
van TerpZaken, en de naamsbekendheid 
van TerpZaken geleidelijk groter wordt, dan 
weten de bewoners van Engelen, Haverleij 
en Bokhoven de lokale ondernemer sneller 
te vinden.

Anja: “Op de website kun je als ondernemer 
jezelf presenteren met een foto, een korte 
tekst en een link naar je website. De eerste 
10 plaatsen geven we gratis weg. Wees er 
dus snel bij!” Rob vult aan: “Een aantal keer 
per jaar gaan we netwerkbijeenkomsten 
organiseren in de Burggolf en de Engelen-
burcht.”

Op de hoogte blijven?
Op de homepage www.terpzaken.nl vind 
je de mogelijkheid je aan te melden voor 
de nieuwsbrief. Zo kunnen we je laten we-
ten wanneer we samenkomen. Heb je een 
vraag? Een idee? Wil je sponsor zijn? Stuur 
een e-mail naar: info@terpzaken.nl.
Wij kijken uit naar jouw inbreng!

Het idee voor TerpZaken is begin dit jaar ont-
staan. Kort daarna kregen we te maken met 
coronamaatregelen, waardoor we vanuit huis 
gingen werken. Rob kijkt terug: “Sportevene-
menten, congressen, portretsessies werden 
geannuleerd. Ineens had ik een zee van tijd. 
Tijdens lange wandelingen raakte ik gefasci-
neerd door mijn eigen woonomgeving. Veel-
belovende kansen en nieuwe zaken liggen 
misschien wel om de hoek, dacht ik.”

Trots op jouw bedrijf
‘Hoogstaande zaken’ is een verwijzing naar de 
terp, de hooggelegen plek waar je vroeger vei-
lig kon wonen toen er nog geen dijken waren 
die ons beschermden tegen het hoge water. 
Het slaat ook op de kwaliteit van het onderne-
merschap in Engelen, Haverleij en Bokhoven. 
Immers, elke ondernemer is trots en doet hier 
hoogstaande zaken. Of je nu loodgieter, pe-
dicure, makelaar of vormgever bent. Aan alle 
diensten is behoefte en elke ondernemer is 
toegewijd aan zijn of haar zaak.

Ontmoet lokale ondernemers 
voor hoogstaande zaken

TerpZaken is al te vinden op LinkedIn en op 
Facebook. Ons visitekaartje – de website 
www.terpzaken.nl – is onlangs de lucht in-
gegaan. Ben je ondernemer, ZZP ‘er of za-
kelijk netwerker? Woon of werk je in onze 
dorpen? Dan ben je van harte welkom op 
TerpZaken. Hier ben je aan het goede adres 
om te brainstormen of te sparren. Je vindt 
er de weg naar nieuwe zaken!”

Rijk aan ondernemerschap
Anja brengt graag mensen bij elkaar. Ze is 
een van de stuwende krachten achter de 
succesvolle Herberg Haverleij, dé ontmoe-
tingsplek in het Slot. Waar bij de herberg de 
nadruk ligt op het verbinden van buurtbewo-
ners, is de doelstelling van TerpZaken om 
lokaal zakelijk netwerken en samenwerken 
te stimuleren. Gezelligheid hoort daar ze-
ker bij. Anja licht toe: “We willen de lokale 
bedrijven onder de aandacht brengen en la-
ten zien hoe geweldig rijk aan ondernemer-
schap onze dorpen zijn.”

“Even voorstellen. Wij zijn Anja Verlaat (grafisch ontwerper) en Rob Nelisse (foto-

graaf, filmmaker en tekstschrijver). Wij zijn de bedenkers van TerpZaken, een 

nieuw platform van en voor alle ondernemers in Engelen, Haverleij en Bokhoven.

Zullen we weer 

lokaal zaken 

gaan doen?

Rob Nelisse en Anja Verlaat zijn 
druk bezig met het ontwerpen, 
bouwen en vullen van de website 
van TerpZaken. 

foto: Imageworkplace



 
 

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

Zondagavond 15 maart was het dan 
zover: 
De	scholen	zouden	vanaf	de	volgende	dag,	
16	 maart,	 al	 gaan	 sluiten!	 Wow,	 wat	 nu!	
Bedenken	hoe	we	de	kinderen	toch	zo	goed	
mogelijk	 les	 konden	 geven	 vanuit	 thuis.	
Voor	 allen	 een	 bijzondere	 ervaring,	 want	
dit	 was	 nog	 nooit	 gebeurd.	 Koortsachtig	
overleg	volgde,	eerst	door	het	Management	
Team	van	onze	school,	zij	overlegden	weer	
met	de	clusterleiders,	die	op	hun	beurt	weer	
met	de	rest	van	de	collega’s	in	overleg	gin-
gen.	In	sneltreinvaart	hebben	we,	soms	met	
wat	 vallen	 en	 opstaan,	 geleerd	 om	onder-
wijs	 op	 afstand	 te	 verzorgen.	 Op	 allerlei	
creatieve	manieren	werd	contact	onderhou-
den	met	de	kinderen.	De	Jenaplangedachte	
werd	hierbij	niet	uit	het	oog	verloren,	inte-
gendeel!
De	eerste	weken	kregen	de	kinderen	 thuis	
een	 weektaak	 met	 opdrachten,	 met	 wat	
aanpassingen	op	dezelfde	manier	als	de	kin-
deren	op	school	gewend	waren.	Uitleg	voor	
ouders	werd	erbij	geleverd.	Als	dingen	niet	
duidelijk	 waren,	 dan	 waren	 de	 groepslei-
ders	te	bereiken	voor	vragen	en	hulp.	Daar	
is	 veel	 gebruik	 van	 gemaakt.	 Voor	 de	 ene	
ouder	ging	het	gemakkelijker	dan	voor	de	
andere	om	hun	kind(eren)	thuis	les	te	geven	

Jenaplanschool Antonius Abt in Coronatijd

en	 te	 begeleiden.	 Uiteindelijk	 is	 het	 ieder-
een	gelukt!	Knap	hoor,	want	leerkracht	zijn	
is	natuurlijk	echt	een	vak,	en	dat	leer	je	niet	
zomaar	en	dan	ook	nog	 in	de	eigen	thuis-
situatie.

Toen	 bleek	 dat	 de	 scholen	 ook	 na	 6	 april	
langer	 dicht	 zouden	 blijven	 was	 de	 vraag:	
en	wat	doen	we	nu?	 Er	werd	besloten	dat	
de	kinderen	nu	niet	meer	alleen	thuis	zou-
den	 (ver)werken,	 maar	 ook	 daadwerkelijk	
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instructies	zouden	krijgen	via	Google	Meet!	
Wat	vergde	dat	een	organisatie.	De	instruc-
ties	 werden	 live	 gegeven	 en	 elk	 kind	 had	
de	mogelijkheid	om	hieraan	deel	te	nemen.	
Maar	wat	als	er	 in	een	gezin	drie	kinderen	
zijn	en	de	instructies	vallen	bijvoorbeeld	op	
eenzelfde	tijdstip	voor	twee	kinderen?	
Geen	 nood,	 ook	 daar	 hadden	 we	 aan	
gedacht.	De	instructies	werden	opgenomen	
en	 er	 was	 de	 mogelijkheid	 om	 ze	 op	 elk	
gewenst	tijdstip	terug	te	kijken.	“Hèhè,	riep	
de	groepsleider,	weer	iets	nieuws	geleerd!”	
Niemand	is	te	oud	om	te	leren.	De	kinderen	
vonden	het	erg	fijn	om	hun	 juf	of	meester	
weer	 te	 kunnen	 zien	 en	 ook	 hun	 klasge-
nootjes	 die	 ze	 zo	 gemist	 hadden.	 Ook	 de	
groepsleiders	 waren	 erg	 blij	 om	 ‘hun’	 kin-
deren	weer	in	levenden	lijve	te	kunnen	zien	
en	te	spreken.	Elkaar	vertellen	hoe	het	met	
ieder	ging	en	met	elkaar	ervaringen	delen.	
Net	zoiets	als	vertellen	in	de	kring,	maar	dan	
net	even	anders.

Ter	illustratie	enkele	reacties	van	ouders:	
•	 Voor	 mij	 een	 leerzame	 rollercoaster	
met	vele	emoties;	

•	 Voor	mij	was	de	juf	altijd	een	vanzelf-
sprekendheid.	 Iets	 waar	 ik	 nooit	 echt	
over	 nadacht.	 Tot	 mijn	 dochter	 een	
paar	weken	geleden	ineens	thuis	kwam	
te	zitten.	Ik	merkte	al	snel	dat	lesgeven	
niet	 iets	 is	 wat	 je	 er	 zomaar	 even	 bij	
doet.	 En	mijn	 dochter	 is	 het	 daarmee	
eens.	‘Mama,	de	juf	legt	het	toch	beter	
uit.’	Dat	is	het	moment	dat	ik	de	juf	mis.	
Want	ondanks	dat	ze	op	afstand	onver-
minderd	 haar	 werk	 voortzet,	 besef	 ik	
welke	 belangrijke	 rol	 zij	 in	 de	 opvoe-
ding	van	mijn	dochter	speelt.

En	 dan	 komt	 het	 bericht	 van	minister	 van	
onderwijs	 Arie	 Slob	 dat	 vanaf	 11	 mei	 de	
basisscholen	 weer	 gedeeltelijk	 opengaan.	
Maar	hoe?	Kinderen	tot	12	jaar	hoeven	geen	

anderhalve	meter	afstand	tot	elkaar	meer	te	
bewaren,	maar	wel	tot	hun	groepsleider.	Er	
mag	maar	de	helft	van	het	aantal	kinderen	
van	 de	 school	 op	 school	 zijn	 op	 een	 dag,	
elke	groep	heeft	apart	van	elkaar	pauze	et	
cetera,	et	cetera.	Onze	school	heeft	ervoor	
gekozen	 om	 hele	 stamgroepen	 op	 school	
te	 laten	 komen,	 maar	 wel	 verdeeld	 over	
twee	 lokalen	 en	 twee	 groepsleiders.	 Twee	
hele	 dagen	per	week	naar	 school,	 dit	 past	
het	 best	 bij	 onze	 Jenaplanschool,	 want	 de	
stamgroep	 en	 de	 groepsbinding	 is	 binnen	
het	 Jenaplanconcept	 enorm	belangrijk.	Op	
woensdag	 is	 de	 school	 voor	 de	 kinderen	
(behalve	de	kinderen	van	ouders	uit	cruciale	
beroepen)	 gesloten.	 De	 woensdag	 gebrui-
ken	de	groepsleiders	om	voor	te	bereiden,	
te	 overleggen	 en	 administratieve	 taken	uit	
te	 voeren.	 De	 kinderen	 werken	 dan	 thuis	
verder	aan	hun	weektaak.	
Groepsleiders	 zeggen	 daarover	 het	 vol-
gende:
•	 Online	 kennismaken	 met	 de	 huis-
dieren,	een	kijkje	in	hun	huis,	maar	ook	
soms	 een	 gesprekje	 via	 Google	Meet	
over	 de	 frustraties	 bij	 het	 maken	 van	
een	les,	een	nieuwe	manier	van	contact	
maken	 met	 de	 kinderen.	 Leuk	 om	 te	
doen,	maar	niks	is	beter	dan	het	echte	
contact.	

•	 Weer	 samen	 starten	 op	 school.	 We	
hadden	er	allemaal	zin	in,	de	kinderen,	
de	ouders	en	wij,	de	groepsleiders.	

•	 Samen	werken,	maar	ook	vooral	weer	
samen	kletsen	en	lachen.	

•	 Fijn	om	weer	samen	te	zijn	in	het	echt.
•	 Ik	miste	vooral	het	persoonlijk	contact	
met	de	kinderen.

Tijdens	deze	hele	periode	heeft	onze	school	
ook	 de	 noodopvang	 verzorgd	 voor	 kinde-
ren	van	ouders	uit	cruciale	beroepen.	Deze	
opvang	is	op	onze	eigen	school	gerealiseerd	
en	 niet	 uitbesteed	 aan	 de	 kinderopvang.	

Telkens	waren	er	twee	groepsleiders	om	de	
kinderen	te	kunnen	ontvangen.	Ook	tijdens	
deze	 opvangdagen	 ging	 het	 onderwijs	 op	
afstand,	naast	het	met	elkaar	spelen,	steeds	
door.	Ook	dat	past	binnen	de	 Jenaplange-
dachte:	wij	 zijn	er	voor	elkaar	en	doen	het	
samen,	met	en	voor	elkaar!

Tot	 slot	 een	 mooie	 samenvatting	 van	 een	
groepsleider:
De	 coronacrisis	 begon	bij	 de	 start	 van	het	
moestuinseizoen.	 Als	 de	moestuin	 in	 deze	
periode	ook	stil	zou	liggen,	zouden	we	daar	
de	rest	van	het	jaar	last	van	hebben.	Dit	werk	
moest	dus	doorgaan.	Met	mijn	collega	heb	
ik	 de	weekenden	doorgewerkt	 om	de	 tuin	
overeind	te	houden.	De	kinderen	van	ouders	
uit	 vitale	 beroepen	 hebben	 tijdens	 de	
opvang	geholpen	om	te	bewateren,	bemes-
ten	en	te	zaaien.	Dankzij	al	deze	hulp	staat	
de	moestuin	er	ook	dit	jaar	weer	goed	bij.

Bij	 het	 schrijven	 van	 dit	 artikel	 hebben	
wij	 net	 te	 horen	 gekregen	 dat	we	 vanaf	 8	
juni	 weer	 helemaal	 open	 mogen.	 Hoe	 we	
dat	gaan	doen	weten	we	nog	niet	precies,		
maar	...

Wij	kunnen	en	mogen	er	weer	met	enthou-
siasme	en	vol	goede	moed	tegenaan!
Wij	hebben	er	zin	in!	



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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Jubileumactie: extra voordelig airco-onderhoud voor alle merken auto’s 
(ook modellen van na 2016)
Houd je hoofd koel met airco-onderhoud bij Auto Haarsteeg

(Advertorial)

Veel auto’s hebben afgelopen tijd stil 
gestaan door thuiswerken in de corona-
crisis. Stilstand is funest voor een auto. 
Zo gaat onder meer de airconditioning 
slechter functioneren. “Met de zomer 
op komst en de pollen in de lucht, is 
een goedwerkende airco een must voor 
iedereen die fris en veilig de weg op wil”, 
zegt Hans Pierik van Auto Haarsteeg. 
Vanwege het 10-jarig bestaan van zijn 
autobedrijf biedt hij nu extra voordelig 
airco-onderhoud aan voor alle automo-
dellen. 

Regelmatig	onderhoud
“Een	 goedwerkende	 airco	 is	 fijn	 met	 de	
zomer	op	komst.	Maar	ook	noodzakelijk	om	
luchtwegklachten	 te	 voorkomen	 en	 veilig-
heidsrisico’s	 te	 verkleinen.	 Laat	 regelmatig	
je	airco	onderhouden	om	het	systeem	goed	
werkend	te	houden.	Ook	als	 je	een	nieuwe	
auto	rijdt”,	benadrukt	Hans	Pierik	van	Auto	
Haarsteeg.	 “Kies	 je	 nu	 niet	 voor	 airco-on-
derhoud,	denk	er	dan	aan	in	het	najaar:	een	
airco	werkt	perfect	tegen	beslagen	ruiten.”

Veiligheid	en	gezondheid
Voor	 je	 gezondheid	 en	 veiligheid	 is	 het	
advies	om	elke	2	jaar	het	aircosysteem	in	je	
auto	 te	 onderhouden.	 Dat	 wil	 zeggen	 het	
koudemiddelsysteem	 bijvullen,	 de	 pomp	

en	filters	controleren	en	onderhouden	waar	
nodig.	 “Zonder	 onderhoud	 is	 het	 wachten	
op	een	kapot	aircosysteem.	Dat	wil	 je	echt	
niet.	 Dan	 is	 het	 onaangenaam	 warm	 in	 je	
auto,	wordt	de	lucht	niet	ververst	en	ben	je	
uiteindelijk	 voor	 een	 reparatie	 vele	 malen	
duurder	uit	dan	bij	 regelmatig	onderhoud.	
Dat	je	dus	uitvoert	voor	je	eigen	gezond-	en	
veiligheid.”

Onderhoudsplan
In	 tegenstelling	 tot	 wat	 veel	 autobezit-
ters	denken,	gebeurt	airco-onderhoud	niet	
automatisch	bij	een	kleine	of	grote	onder-
houdsbeurt.	“Bij	Auto	Haarsteeg	bieden	we	
het	wel	altijd	aan	als	iemand	voor	een	beurt	
langskomt.	 In	 ons	 onderhoudsplan	 is	 het	
overigens	 wel	 optioneel	 inbegrepen.	 Dan	

verversen	we	het	ene	 jaar	de	 remvloeistof,	
het	andere	jaar	het	koudemiddel	in	de	airco.	
Je	 betaalt	 een	 vast	 bedrag	 per	 maand	 en	
bent	dan	verzekerd	van	al	het	noodzakelijke	
onderhoud	aan	je	auto.”

Jubileumactie
Auto	Haarsteeg	bestaat	dit	jaar	exact	10	jaar,	
waarvan	5	jaar	in	Den	Bosch.	“Dat	vieren	we	
met	een	mooie	jubileumactie.”	Wil	je	nu	air-
co-onderhoud	uit	laten	voeren?	Dan	kost	je	
dat	 slechts	 95	 euro	 plus	 10	 cent	 per	 gram	
koudemiddel.	 Hans:	 “Doorgaans	 wordt	 40	
tot	 150	 gram	 per	 onderhoudsbeurt	 bijge-
vuld.	 Wie	 lang	 wacht	 met	 onderhoud,	 is	
meer	 kwijt.	 Even	 bellen	 voor	 een	 afspraak	
werkt	het	snelst.	De	koffie	staat	hoe	dan	ook	
altijd	klaar!”

WV Engelermeer start seizoen met zeillessen
Zondag	 7	 juni	 startten	 weer	 de	 zeillessen	
van	WV	 Engelermeer	 op	 het	mooie	 Enge-
lermeer.	 Met	 een	 lekker	 zonnetje	 en	 een	
goede	 wind	 was	 het	 een	mooie	 dag	 voor	
zowel	 de	 nieuwelingen	 als	 voor	 de	 gevor-
derden.	 De	 deelnemers	 hadden	 het	 zicht-
baar	 naar	 hun	 zin.	 De	 vereniging,	 die	 dit	

jaar	10	jaar	bestaat,	heeft	de	jaarlijkse	open	
dag	 deze	 keer	moeten	 overslaan	 vanwege	
het	Coronavirus,	maar	organiseert	daarvoor	
in	 de	 plaats	 periodiek	 introductielessen,	
waarin	geïnteresseerde	jeugd	het	zeilen	en	
surfen	een	keer	(gratis)	kan	uitproberen.	De	
vereniging,	die	naast	zeillessen	ook	surfles-

sen	en	sup-clinics	verzorgt,	verwacht	dit	jaar	
een	 extra	 druk	 jaar	 en	 heeft	 daarom	 extra	
lesweken	 in	 de	 vakantieperiode	 gepland.	
Lijkt	het	 je	wat	om	een	keer	 te	zeilen,	sur-
fen	of	suppen?	Check	dan	de	website	van	de	
vereniging:	www.wvengelermeer.nl.



...ik voel me veilig
      en vertrouwd

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl
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Waarom	 leggen	 we	 een	 30	 kilometerzone	
aan?	Voor	de	verkeersveiligheid	van	vooral	
kinderen	 in	 woonwijken.	 Maar	 dan	 moe-
ten	we	ons	wel	houden	aan	die	maximum-
snelheid.	 En	 dat	 is	 blijkbaar	 erg	 moeilijk,	
zo	 valt	de	bewoners	 van	het	Slot	Haverleij	
op.	 In	 Slot	Haverleij	 zit	 ook	 een	 school	 en	
kinderdagopvang.	 “Te	 veel	 weggebruikers	
rijden	 hard	 in	 het	 Slot.	 Dat	 geeft	 bewo-
ners	en	bezoekers	een	onveilig	gevoel”,	zo	
meldt	Els	Treffers	namens	de	bewoners	van	
de	Poortappartementen	Zuid,	die	naast	de	
entree	van	het	Slot	staan.

Onoverzichtelijke	verkeerssituatie
Het	verkeersbord	met	de	aangegeven	snel-
heid	van	maximaal	30	kilometer	staat	bij	de	
entree	van	het	Slot.	En	dat	is	niet	voor	niets:	
direct	 bij	 het	 inrijden	 van	 het	 Slot	 moet	
het	verkeer	een	haakse	bocht	naar	 links	of	
rechts	nemen.	Juist	net	om	die	eerste	bocht	
bevindt	zich	de	in-	en	uitgang	van	parkeer-
garages.	Dat	geeft	een	erg	onoverzichtelijke	
situatie,	 zowel	 voor	 degene	 die	 de	 bocht	
omgaat,	als	voor	bewoners	die	de	parkeer-
garage	verlaten.	Een	extra	reden	om	vooral	
niet	te	hard	te	rijden.	Treffers:	“Toch	zien	we	
hier	 nogal	 eens	 chauffeurs	 die	 er	 blijkbaar	
genoegen	in	scheppen	om	veel	te	hard	door	
de	bocht	te	gaan.	Zelfs	met	piepende	ban-

den!	Het	is	wachten	op	de	dag	dat	het	een	
keer	goed	fout	gaat	…	en	dat	willen	we	met	
elkaar	graag	voorkomen.”

Waarom	 is	 die	maximumsnelheid	 zo	
belangrijk?
•	 30	 km/uur	 is	 al	 te	hard	om	op	 tijd	 te	
remmen	als	er	ineens	een	kind	opduikt	
of	als	er	een	auto	uit	een	garage	komt.

•	 Je	hebt	dan	ongeveer	13	meter	nodig	
om	op	tijd	te	stoppen.

Het is wachten op dat het goed fout gaat …
•	 De	helft	van	de	voetgangers	overleeft	
een	aanrijding	met	50	km/uur	niet.

Rekening	houden	met	de	school
‘s	 Morgens	 en	 ’s	 middags	 is	 het	 spitsuur	
rondom	 de	 school:	 hollende	 kinderen,	
zwaaiende	 ouders,	 auto’s,	 fietsers	 en	 een	
enkel	 taxibusje.	 Fietsende	 kinderen	 ook,	
die	 nog	 niet	 helemaal	 vertrouwd	 zijn	 met	
het	verkeer,	of	die	hun	fiets	nog	niet	goed	
beheersen.	 Els	 Treffers	 doet	 een	 oproep:	
“Wij	vragen	u	om	uw	verantwoordelijkheid	
te	nemen	en	rekening	te	houden	met	elkaar.	
In	het	bijzonder	met	schoolgaande	kinderen	
in	het	verkeer.”

Veiliger	verkeer	doen	we	samen
Eerder	zijn	twee	groene	plastic	 ‘SLOW’-vei-
ligheidspoppen	met	oranje	vlaggetjes	bij	de	
entree	van	het	Slot	geplaatst.	Binnen	 twee	
weken	waren	deze	 totaal	 vernield.	 Treffers:	
“Maatregelen	 moeten	 de	 oplossing	 ook	
niet	 zijn.	 De	 oplossing	 ligt	 bij	 ons.	 In	 ons	
gedrag,	 in	onze	verantwoordelijkheid	en	 in	
het	elkaar	aanspreken	op	ons	gedrag.	En	het	
is	echt	niet	zo	moeilijk:	geef	zelf	het	goede	
voorbeeld,	matig	je	snelheid,	vertrek	op	tijd	
en	 houd	 rekening	 met	 (mede)bewoners.	
Veiliger	verkeer	doen	we	samen.”



Ik	ga	op	vakantie	en	neem	
mee	...
Hij	 staat	 weer	 voor	 de	 deur,	 de	 grote	
vakantie.	Het	 is	 nog	 even	 afwachten	waar	
en	 hoe	 we	 naar	 het	 buitenland	 kunnen,	
maar	wie	weet	 zit	 je	 straks	 tóch	onder	de	
platanen	 op	 dat	 Zuid-Franse	 terrasje	 te	
nippen	 van	 een	 heerlijke	 frisdroge	 witte	
wijn	 of	 een	 fruitige	 rosé.	 Die	 wijn	 smaakt	
zo	 goed	 dat	 je	 denkt:	 “Ik	 neem	 een	 paar	
doosjes	mee!”	Weer	thuisgekomen	proef	je	
de	wijn	 en	 gek	 genoeg	 valt	 zo’n	wijn	 dan	
dikwijls	een	beetje	tegen.																																																															
Ik	krijg	vaak	de	vraag,	hoe	dat	toch	kan?
Wijndrinken	 is	 emotie	 en	 je	 wordt	 beïn-
vloed	 door	 omgevingsfactoren:	 het	 weer,	
je	 stemming,	 de	 omgeving,	 noem	 maar	
op.	Op	vakantie	is	dat	allemaal	wel	oké	en	
zal	je	alles	wat	je	proeft	een	stuk	lekkerder	
vinden.	 Bovendien	 is	 het	 lekker	 warm	 en	
dan,	en	dat	 is	misschien	een	beetje	flauw,	
zal	 alles	 wat	 je	 gekoeld	 drinkt	 al	 snel	 erg	
goed	 smaken	 ...	 Thuisgekomen	mis	 je	 die	
factoren	en	zal	je	de	wijn	dus	wat	kritischer	
proeven.	Met	 vaak	 dus	 dat	 tegenvallende	
resultaat.
Hoe	doe	 jij	dat	dan	als	 inkoper,	hoor	 ik	 je	
denken?	Wanneer	 ik	 op	 reis	 ben,	 proef	 ik	
vaak	op	beurzen,	maar	ook	in	de	kelder	van	
de	wijnmaker	en	ja,	dan	word	ik	óók	beïn-
vloed	 door	 omgevingsfactoren.	 Ik	 heb	 er	
dan	ook	een	 regel	van	gemaakt	om	nooit	
ter	plekke	wijn	te	kopen.	Wanneer	ik	denk	
‘beet’	te	hebben,	dan	neem	ik	altijd	proef-
flessen	mee	om	thuis	nog	eens	rustig	na	te	
proeven.	 Smaakt	 de	 wijn	 dan	 nog	 steeds	
goed,	dan	heb	ik	een	winnaar	te	pakken.
Hoor	 je	me	 nou	 zeggen,	 neem	 geen	wijn	
mee	 terug	 van	 vakantie?	 Natuurlijk	 niet,	
want	het	is	erg	leuk	om	bij	dat	Provençaalse	
of	Toscaanse	wijnboertje	wijn	te	proeven	en	
dan	neem	je	uiteraard	een	paar	flesjes	mee,	
dat	gun	je	zo’n	man	ook.	Wees	er	echter	op	
voorbereid	dat	de	wijn	 thuis	net	even	wat	
anders	kan	smaken.	
Geniet	van	je	vakantie,	waar	dan	ook	en	…	
Proost!
Mocht	 je	 ‘gewoon’	 thuisblijven,	 denk	 dan	
aan	Bensdorp	Wijnen;	wij	leveren	je	bestel-
ling	 aan	 huis	 af.	 Kun	 je	 hier	 óók	 lekker	
genieten	van	een	glas	wijn.

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
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Engelerpark 1, Engelen 073-6314028, www.tennis-engelen.nl
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Tennisvereniging Engelen
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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
Uit	veiligheidsoverwegingen	heeft	het	kerkbestuur	besloten	om	de	vieringen	in	onze	kerk	
pas	vanaf	1	juli	te	laten	starten.	
Mocht	u	vragen	hebben,	steun	nodig	hebben	of	om	andere	reden	contact	op	willen	nemen	
stuur	een	e-mail	naar	secretariaat@parochie-engelen.nl

In	 de	 week	 voor	 Pinksteren	 is	 bij	 onder	
andere	de	parochianen	van	75	jaar	en	ouder	
en	alle	vrijwilligers,	een	plantje	bezorgd	om	
een	beetje	geluk	en	aandacht	aan	elkaar	te	
geven.	We	kunnen	elkaar	 in	deze	moeilijke	
tijd	 helaas	 niet	 echt	 ontmoeten.	 Hopelijk	
mogen	we	iedereen	na	1	juli	weer	begroeten	
in	ons	kerkgebouw.

Pinksterbloem

Het	thema	van	de	periode	juli	en	augustus	is	
‘handelen’.	Waarom	handelen	mensen	zoals	
ze	handelen?	 In	2020	 is	dit	 thema	actueler	
dan	ooit.	 In	2019	noemden	we	de	Norber-
tijnen	die	uitgaan	van	het	idee	dat	het	men-
selijk	doen	iets	anders	is	dan	het	menselijk	

Handelen
denken.	Je	kunt	pas	echt	denken	als	 je	het	
handelen	even	stilzet.	Door	de	coronacrisis	
is	 juist	 handelen	 van	 levensbelang.	 En	ook	
hiervoor	geldt:	Jong	geleerd	is	oud	gedaan.	
Zorg	voor	elkaar!

Eerste	communie	en	vormsel
De	nieuwe	datum	voor	de	eerste	communie	
is	27	september,	de	nieuwe	datum	voor	het	
vormsel	is	22	november.
	
Dopen
De	doopvieringen	kunnen	gepland	worden	
op	 zondagmiddag.	 U	 kunt	 hiervoor	 een	
afspraak	maken	met	Monique	Janssen	(073-
6219416),	de	contactpersoon	voor	de	werk-
groep.

Zo	5	juli	
10:00	uur

Woord en communie viering met voorganger diaken Jan Joosten
T.i.v. Cecile en Walter den Otter, Stien van den Akker – van Boekel, Jo Boe-
len, Riekie van der Venne – de Groot, Gré Pardoel – van Dijk, Piet en Truus 
Klerkx – Bouman

Zo	12	juli	
10:00	uur

Eucharistieviering met pastoor Ben van Bronkhorst
T.i.v. Jo Boelen, Henk Broeren, Gré Pardoel – van Dijk, Els Dirks – de Kleijn, 
Piet Beekman, Piet en Truus Klerkx – Bouman, Riekie van der Venne – de 
Groot, Jan Cornelissen,  Stien van den Akker – van Boekel, Theodorus en 
Christina van de Grint – van de Griend, Henk Broeren en Wim de Wit, 
overledenen familie Hurkmans, Ad de Bekker

Zo	19	juli
10:00	uur	

Woord en communie viering met voorganger diaken Jan Joosten
T.i.v. Jeanne en Leo de Rooij – Willemse, Stien van den Akker – van Boekel, 
Gré Pardoel – van Dijk, Piet en Truus Klerkx – Bouman, Jo Boelen, Riekie 
van der Venne – de Groot, Els Dirks – de Kleijn

Berichten uit de parochie



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

Zo	21	juni ds.	Dirk-Jan	Bieren-
broodspot,	ds.	Margo	
Trapman

Zo	28	juni ds.	Lo	van	Wingerden,	ds.	
Erica	Scheenstra

Op	12	juli	zal	voor	het	eerst	weer	een	dienst	
in	 onze	 eigen	 kerk	 op	De	 Kerkhof	 plaats-
vinden.	 Hoewel	 wij	 een	 Open	 Kerk	 willen	
zijn,	zal	deze	dienst	alleen	toegankelijk	zijn	
voor	de	 leden	van	de	PKN	Engelen,	 zodat	
wij	 ons	 aan	 de	 RIVM-richtlijnen	 kunnen	
houden.

In juni volgen we nog steeds de diensten 
die live gestreamd worden vanuit de 
Grote Kerk in Den Bosch. 
U	kunt	deze	diensten	vanaf	 10.00	uur	zien	
via	 www.kerk-engelen.nl	 of	 s-hertogen-
bosch.protestantsekerk.net/kerkdiensten

Donatie

Door een donatie vanuit Engelen heeft de jeugd in 

Gambia nu ook Winnie de Poeh-rugzakjes. De broer 

van Betsy Hernadez heeft ze meegenomen.

ds Marloes Meijer

Misschien	 heb	 je	 last	 van	 huidhonger,	 of	
vakantietrek.	 Misschien	 herken	 je	 iets	 van	
knuffelknorren	 of	 gewoontegerommel	
ergens	diep	in	je	maag.	Hoe	je	het	ook	noe-
men	wilt,	deze	tijd	van	Corona	roept	in	ons	
een	 verlangen	wakker.	 Een	 verlangen	 naar	
aanraking,	 naar	 vakantie,	 naar	 knuffels	 of	
naar	het	gewone	leven	met	vaste	gewoon-
tes	en	vertrouwde	dingen	misschien.
Verlangen	wijst	op	gemis.	Tegelijk	wijst	ver-
langen	ook	vooruit:	het	zet	 je	 in	beweging	
om	te	krijgen	waar	je	naar	verlangt.	Het	ver-
langen	houdt	je	gaande.	
Wie	 verlangt	 naar	 de	 thuiskomst	 van	 een	
geliefde,	 houdt	 het	 wachten	 vol	 vanwege	
het	verlangen.	Wie	verlangt	naar	de	vervul-
ling	van	een	droom,	zal	er	vermoedelijk	aan	
gaan	werken	om	die	droom	te	verwezenlij-
ken.

Verlangen
Verlangen	 is	 puur.	 Het	 is	 een	 eigenschap	
die	je	niet	kunt	manipuleren.	Je	kunt	ervoor	
kiezen	om	je	verlangen	te	delen	of	voor	 je	
te	houden,	maar	jouw	verlangen	is	van	jou.	
Het	maakt	wie	je	bent	en	wat	je	doet.	Zon-
der	 verlangen	 bestaat	 het	 leven	 alleen	 uit	
het	hier	en	nu.	Zonder	verlangen	staat	een	
mens	volledig	stil.	
Verlangen	voel	je	ergens	diep	vanbinnen.	In	
je	maag	honger	je	naar	iets	wat	je	na	aan	het	
hart	ligt.	Ze	liggen	dicht	bij	elkaar:	je	maag	
en	je	hart,	zodat	je	goed	kunt	voelen	waar	je	
verlangen	ligt.
Als	 je	 een	ander	 (of	 jezelf)	beter	wilt	 leren	
kennen,	 vraag	dan	eens	naar	diens	verlan-
gen.	En	neem	geen	genoegen	met	 ‘Ik	ver-
lang	naar	koffie’.
Wat	 is	 jouw	droom?	Waar	verlang	 jij	naar?	
Wat	zet	jou	in	beweging?
Goed,	 dan	 zet	 ik	 mezelf	 nu	 maar	 eens	 in	
beweging,	op	weg	naar	koffie	…

Een	 kort	 filmpje	 met	 een	 overweging	 en	
muziek,	vanuit	de	Oude	Lambertus	in	Enge-
len,	dat	is	een	kerkvlog.	Vanwege	Corona	is	
samenkomen	 in	 ons	 kleine	 kerkgebouwtje	
lastig.	Daarom	hebben	we	ervoor	gekozen	
om	op	deze	manier	iets	van	onszelf	te	laten	
horen.	Wie	een	klein	kwartier	de	tijd	heeft,	
kan	zo	even	binnenkijken	in	de	kerk.

Dat	we	dat	niet	alleen	voor	onszelf	en	elkaar	
doen,	zie	je	in	de	tweede	Kerkvlog	over	de	
vraag	 ‘Ben	 ik	 mijn	 broeders	 hoeder?’	 Die	
vraag	 wordt	 in	 de	 bijbel	 gesteld	 wanneer	

Kerkvlog
de	 ene	 broer	 de	 ander	 gedood	 heeft.	Om	
antwoord	op	deze	vraag	te	krijgen	sprak	ik	
Rosa	 Duran.	 Zij	 groeide	 op	 in	 Engelen	 en	
Bokhoven	en	 is	nu	voor	Movement	on	 the	
Ground	aan	het	werk	op	Lesbos.	Wij	willen	
deze	beweging	graag	 steunen	 en	nodigen	
iedereen	uit	om	de	kerkvlog	te	bekijken	of	
het	lange	interview	te	zien	via	www.kerk-en-
gelen.nl.	Natuurlijk	kunt	u	ook	direct	een	bij-
drage	overmaken	op	IBAN:	NL23	RABO	0121	
9151	58	ovv	‘Lesbos’.	In	de	filmpjes	hoort	u	
waar	het	geld	terecht	komt.

In	 De	 Tweeterp	 van	 februari	 stond	 een	
oproep	 over	 de	 lege	 flessen	 actie	 bij	 Plus	
Mulder	voor	Because	we	Carry.	Een	gewel-
dige	opbrengst	€262,30!	Daar	wil	Margriet	
Zwartjens	 iedereen	 voor	 bedanken.	 Helaas	
door	 de	 corona	 maatregelen	 kan	 ze	 niet	
in	 juni	 naar	 Lesbos	 maar	 hopelijk	 wel	 in	
augustus.	 Afgelopen	 periode	 zijn	 er	 door	
heel	 Nederland	 duizenden	 rugzakjes	 inge-
zameld,	gevuld	met	speel-	en	leergoed	voor	
de	 kinderen	 in	 de	 vluchtelingenkampen.	
Deze	opbrengst	zorgt	er	mede	voor	dat	die	
verscheept	kunnen	voor	naar	Lesbos	en	een	
glimlach	op	de	gezichten	bezorgt.

Legeflessenactie
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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

Schepper van hemel en aarde, Uw goede schepping zucht en wij zuchten mee.
Wat zijn wij kwetsbaar. U bent een rots om op te bouwen, een bunker om in te schuilen, een 
licht om op te koersen In donkere tijden. Nu alles wankel lijkt, onze gezondheid, onze economie, 
nu we niet naast onze naasten kunnen staan en het lastig is om ons aan U vast te klampen,
bidden we: Houd ons vast, wees onze bodem. Maak Uw aanwezigheid merkbaar in onze levens 
en overal waar eenzaamheid, angst en onzekerheid de overhand dreigen te nemen.
Met Jezus bidden we mee: Vader, in Uw handen bevelen we onze geest. Amen

Het	bisdom	heeft	besloten	dat	de	katholieke	
kerken	open	mogen	gaan	vanaf	1	juni	2020.
Er	is	een	brief	naar	de	parochianen	gegaan,	
zodat	 wij	 een	 inschatting	 kunnen	 maken	
hoeveel	mensen	 er	 in	 de	 kerk	 komen.	Wij	
moeten	ons	houden	aan	30	personen	op	1,5	
meter	afstand.
Bent	U	verkouden	of	moet	U	veel	hoesten	
dan	raden	wij	U	aan	nog	even	te	wachten!
U	kunt	altijd	onze	website	raadplegen	www.
parochiebokhoven.nl	
De	kapel	 van	de	kerk	 in	Bokhoven	 is	geo-
pend	 op	 de	 zondagen	 van	 10.00	 uur	 tot	
16.00	uur.

Gebed in kwetsbare tijden

Zo	21	juni Vaderdag
Viering	met	orgelbege-
leiding
Intenties voor An Weijts 
en Corrie van Gestel

Zo	28	juni Viering	met	orgelbege-
leiding
Intenties voor Lucia van 
Helvoort-Buijs, Joke God-
schalk-Enstra en Jan Zetz

Zo	5	juli Viering	met	orgelbege-
leiding
Intenties voor Antoon van 
Mil en overleden ouders

Zo	12	juli	 Viering	met	orgelbege-
leiding
Intenties voor Fred 
Leenaers, Maria van 
Heijningen, overleden 
familieleden Masraff

Zo	19	juli Viering	met	orgelbege-
leiding
Intenties voor An Weijts 
en Corrie van Gestel

Rob	Domisse	is	de	vaste	organist	en	dirigent	
van	het	koor.

Peter Polling

Na	de	 succesvolle	 acties	 voor	 de	 Voedsel-
bank	(maart/april)	en	de	ondersteuning	van	
vluchtelingen	op	Lesbos	 (mei/juni)	gaat	de	
Protestantse	Gemeente	 Engelen	 in	 juni/juli	
aandacht	en	steun	vragen	voor	de	dorpsker-
ken	in	Nederland.	

De	dorpskerken	 in	Nederland	 zoeken	naar	
nieuwe	 wegen	 op	 oude	 gronden.	 Dorps-
kerken	helpen	elkaar	om	als	kleine	geloofs-
gemeenschap	van	betekenis	te	blijven	voor	
elkaar	 en	 voor	 het	 dorp.	 Centraal	 staat	 de	
vraag:	Hoe	draagt	de	kerk	bij	 aan	de	 leef-
baarheid	van	het	dorp?	Voor	ons,	als	Protes-
tantse	 Gemeente	 Engelen,	 een	 herkenbaar	
en	 aanspreekbaar	 thema.	 Helpt	 u	 mee	 de	
opbrengst	van	deze	collecte	tot	een	succes	
te	maken?	
Juist	de	afgelopen	periode	is	voor	ons	dui-
delijk	geworden	hoe	belangrijk	het	is	om	als	

‘Open Kerk’ in Engelen
kleine	 dorpskerk	 de	 verbinding	 te	 zoeken	
met	 het	 dorp.	 Als	 we	 de	 reacties	 zien	 op		
eerdere	acties,	voor	de	Voedselbank	en	de	
ondersteuning	van	vluchtelingen	op	Lesbos,	
maar	ook	op	de	engelen-actie	in	de	kerstpe-
riode,	‘Klokken	en	lichtjes	van	hoop’	tijdens	
de	 lock-down	 en	 ‘Heel	 Engelen	 vouwt’	 in	
de	paasperiode,	dan	zien	we	dat	er	 inmid-
dels	een	goed	en	warm	contact	is	ontstaan	
tussen	kerk	en	dorp.	De	kerk	probeert	een	
‘Open	 Kerk’	 te	 zijn,	waar	 iedereen	welkom	
is	 en	waar	het	gebouw	ook	beschikbaar	 is	
voor	 activiteiten	 vanuit	 het	 dorp.	 We	 zijn	
een	deel	van	het	dorp	en	kunnen	samen	een	
rol	spelen	bij	de	signalering	van	problemen	
(denk	 aan	 eenzaamheid	 en	 armoede)	 en	
laagdrempelig	hulp	bieden.	
U	 kunt	 uw	 bijdrage	 overmaken	 via	 www.
kerk-engelen.nl	 (klik	 op	 de	 collectezakken)	
of	rechtstreeks	op	de	rekening	van	de	dia-
conie:	NL23	RABO	0121	9151	58	o.v.v.	Dorps-
kerken.	Alvast	heel	veel	dank	voor	uw	hulp!



Terugblikken en vooruitkijken
Vijf jaar Paulien Graves Uitvaartbegeleiding
Paulien Graves Uitvaartbegeleiding viert 
dit jaar haar vijfjarig bestaan. Op 6 juni 
2015 opende Paulien de deuren van haar 
uitvaartcentrum Het Afscheidshuis. Het 
centrum bevindt zich in de voormalige 
pastorie van de H. Landelinuskerk, in 
de kom van Empel. In Het Afscheids-
huis heeft zij de afgelopen vijf jaar vele 
families mogen bijstaan om op een lief-
devolle, respectvolle manier waardig 
afscheid te nemen. 

Open	Huis	en	tuin
Paulien	had	een	Open	Huis	gepland	om	het	
jubileum	te	vieren,	helaas	kan	deze	vanwege	
de	huidige	omstandigheden	niet	doorgaan.	
“Na	de	 feestelijke	viering	van	het	 jubileum	
hadden	 we	 iedereen	 graag	 in	 de	 tuin	 van	
Het	 Afscheidshuis	 uitgenodigd	 om	 een	
kijkje	 te	 komen	nemen,	 in	 combinatie	met	
een	 informele	 informatiemarkt.	 We	 hopen	
op	 een	 later	 moment	 nog	 een	 keer	 een	
open	dag	te	kunnen	organiseren.”

Met	respect	voor	elke	wens
Het	 vijfjarig	 jubileum	 is	een	goed	moment	
om	 terug	 te	 blikken	 én	 vooruit	 te	 kijken.	
Paulien	 kijkt	 samen	 met	 haar	 team	 vooral	
dankbaar	 terug.	 “Al	 bij	 de	 start	 van	 ons	
Afscheidshuis	voelde	ik	me	zeer	welkom	in	
Empel.	Naast	het	ondersteunen	van	families	
en	 het	 regelen	 van	 uitvaarten,	 kijk	 ik	 met	
warme	gevoelens	 terug	op	Allerzielen,	wat	
we	 samen	met	 de	 H.	 Landelinuskerk	 ieder	
jaar	organiseren,	de	Boom	vol	Licht,	het	Bak-
kie	 Troost	 en	 onze	 jaarlijkse	 herdenkings-
dienst	in	de	tuin	van	Het	Afscheidshuis.“

Een	‘walk-in	afscheid’	in	coronatijd
“Corona	 heeft	 alles	 veranderd.”	 aldus	 Pau-
lien.	“De	effecten	hiervan	zullen	waarschijn-
lijk	nog	lang	voelbaar	zijn.”	In	Het	Afscheids-
huis	heeft	Paulien	 in	deze	 tijd	al	meerdere	
uitvaarten	 in	 kleine	 kring	 verzorgd,	 zowel	
binnen	als	 in	de	tuin.	Ze	vertelt	dat	er	ook	
veel	wél	mogelijk	is.	“We	hebben	een	nieuwe	
manier	 gevonden	 om	 een	 rouwbezoek	 te	

“Lieve mensen, blijf gezond en heb oog 
en oor voor elkaar. Juist in deze tijd is het 
zo belangrijk dat we er voor elkaar zijn. 
Ik hoop en wens dat iedereen een lang, 
mooi en gezond leven is gegeven. Maar 
als het dan toch zover is, sta ik met liefde 
voor u klaar.” -	Paulien	Graves

verzorgen:	een	 ‘walk-in	afscheid’.	Door	het	
aanhouden	van	een	vaste	looprichting	komt	
men	 niet	 in	 contact	 met	 anderen.	 In	 een	
grote	tent	in	de	achtertuin	kan	men	afscheid	
nemen	en	de	nabestaanden	op	afstand	con-
doleren.	Hierdoor	kan	 iedereen	toch	veilig,	
maar	 ook	 persoonlijk	 afscheid	 nemen.”	 Ze	
kijkt	vooral	naar	wat	bij	de	overledene	past	
en	wat	daarin	de	mogelijkheden	zijn.	“Deze	
grote	tent	in	onze	tuin	maakt	het	ook	moge-
lijk	om	een	dienst	te	houden	met	30	perso-
nen,	 waarbij	 we	 ook	 die	 1,5	meter	 afstand	
kunnen	 garanderen.”	 Dat	 wil	 niet	 zeggen	
dat	ze	blij	is	met	de	situatie.	“Mijn	hart	zegt	
heel	wat	 anders.	Het	doet	me	 verdriet	 om	
afstand	te	moeten	houden	en	geen	arm	om	
iemand	heen	te	kunnen	slaan.”	Toch	blijf	ze	
zich	juist	nu	met	passie,	hart	en	ziel	inzetten	
om	 een	 respectvolle	 uitvaart	 neer	 te	 zet-
ten.	Met	respect	voor	elke	wens.	“Daardoor	
kunnen	 we	 ook	 nu	 een	 eigentijds,	 warm	
en	 persoonlijk	 afscheid	 organiseren,	 waar	
de	nabestaanden	met	een	goed	gevoel	op	
terug	kunnen	kijken.”	

Foto:	Jan	Forman

(Advertorial)
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Alisa Lalicic

Het beloofde een bijzondere editie van 
de U-Battle Run te worden dit jaar. De 
Open Nederlandse Kampioenschappen 
survivalrun zouden in Engelen gehouden 
worden. Net zoals alle andere evenemen-
ten werd de U-Battle Run eveneens afge-
last. Het zou zonde zijn om het zomaar 
aan ons voorbij te laten gaan. Daarom in 
deze editie van De Tweeterp een inter-
view met Patrick Hodenius, lid bij U-Base 
en organisator van de U-Battle Run, over 
de U-Battle Run in tijden van Corona.

Het	 is	 nog	maar	 drie	 jaar	 geleden	 dat	 de	
U-Battle	Run	voor	het	eerst	officieel	in	Enge-
len	werd	georganiseerd.	Dat	 smaakte	 naar	
meer.	De	organisatie	stelde	zichzelf	als	doel	
om	 in	 2020	 de	Open	Nederlandse	 Kampi-
oenschappen	naar	Engelen	te	halen,	en	dat	
lukte!	 Door	 een	 aantal	 succesvolle	 edities	
werd	Engelen	door	de	bond	uitgekozen	om	
het	evenement	naar	hier	 te	halen.	Het	zou	
een	 primeur	 worden.	 De	 voorbereidingen	
waren	al	in	volle	gang,	de	teller	van	inschrij-
vingen	stond	voor	de	lock-down	in	maart	al	
op	bijna	vierhonderd	van	de	verwachte	dui-
zend.	Het	gaf	de	organisatie	vertrouwen	om	
een	fantastisch	evenement	te	organiseren.	

“De	U-Battle	Run	is	een	survivalrun	waarbij	
je	een	parcours	aflegt	met	verschillende	hin-
dernissen.	Er	zijn	diverse	niveaus’s:	de	lange	
(LSR),	middellange	(MSR)	en	korte	survival-
run	(KSR).	Het	kampioenschap	zou	de	korte	
afstand	betreffen,	 een	parcours	 van	acht	 à	
negen	 kilometer	 met	 zo’n	 veertig	 hinder-
nissen.”	 legt	 Patrick	 uit.	 “Het	 is	 een	 tech-
niek-	sport	die	vraagt	om	doorzettings-	en	
uithoudingsvermogen.	 Het	 heeft	 het	 duu-
relement	van	het	hardlopen	gecombineerd	
met	 piekinspanningen	 bij	 hindernissen.	
Daar	waar	een	hardloopwedstrijd	nog	wel-
eens	 wordt	 afgelast,	 gaat	 een	 survivalrun	
áltijd	 door.	 Het	 is	 een	 strijd	 tegen	 de	 ele-
menten:	ijskoud,	snikheet,	door	water,	bos-
sen	en	weilanden.	Een	survivalrun	kent	geen	
grenzen.”

Het	Coronavirus	is	echter	een	element	waar	
moeilijk	 tegen	te	strijden	valt.	Een	element	
waar	zelfs	een	survivalrun	niet	tegenop	kan.	
“We	 hadden	 er	 zoveel	 zin	 in	 en	 we	 had-
den	al	zoveel	tijd	en	energie	erin	gestoken.	
Helaas	 was	 het	ONK	 voor	 2021	 al	 gegund	

aan	 een	 andere	 organisatie,	 conform	 het	
beleid	van	de	bond	om	het	jaarlijks	ergens	
anders	te	houden.”	aldus	Patrick.	Dat	weer-
houdt	de	organisatie	niet	om	volgend	 jaar	
weer	 gewoon	 een	 U-Batte	 Run	 te	 organi-
seren.	Weliswaar	 geen	 kampioenschappen,	
maar	wel	een	editie	vol	uitdagingen	om	het	
nationale	 seizoen	 klassement	 2020/2021	 af	
te	sluiten.

Het	organisatiecomité	gaat	in	oktober	weer	
aan	 de	 slag	met	 de	 voorbereidingen	 voor	
de	U-Battle	Run,	die	op	zondag	27	juni	2021	
zal	plaatsvinden.	Ze	rekenen	op	honderden	
deelnemers.	Voor	dit	 jaar	had	de	organisa-
tie	al	behoorlijk	wat	vrijwilligers	verzameld.	
“Daarvan	hopen	we	dat	zij	zich	volgend	jaar	
weer	willen	 inzetten,	 net	 zoals	 de	 sponso-
ren.	We	hadden	dit	 jaar	een	mooie	 line-up	
gevonden.	Het	is	tof	om	te	zien	dat	mensen	
zich	 willen	 inzetten	 voor	 de	 U-Battle	 Run.	
Volgend	jaar	rekenen	we	wederom	op	veel	
support	 en	 enthousiasme.	 Vrijwilligers	 en	
sponsoren	zijn	essentieel	bij	de	totstandko-
ming	 van	 zo’n	waanzinnig	 evenement.	We	
zullen	 in	 ieder	 geval	 met	 veel	 energie	 de	
editie	 2021	 van	 de	 U-Battle	 Run	 organise-
ren.”
Eventuele	geïnteresseerden	in	de	sport	kun-
nen	kennismaken	met	de	sport	middels	een	
proeftraining	bij	U-Base	(www.u-base.nl).		

‘Een survivalrun kent geen grenzen’
U-Battle Run 



                                     

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 
DDee  BBllooeemmeennddaaaall  55  

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

008888  00112233  006600 

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

 

VVoooorrjjaaaarrssbbeeuurrtt  
Bereid je fiets voor op het fietsseizoen met 

onze speciale vvoooorrjjaaaarrssbbeeuurrtt 
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Tineke van der Lee

Zoals	we	allemaal	weten	werden	de	basis-
scholen	op	 16	maart	gesloten	 vanwege	de	
pandemie.	 Een	 heftige	 gebeurtenis	 voor	
leerkrachten,	 kinderen	 en	 zeker	 ook	 voor	
ouders.	De	 leerkrachten	gingen	online	 les-
geven	 en/of	 	 maakten	 pakketjes	 waarmee	
de	kinderen	thuis	aan	de	slag	konden.	Daar-
naast	 hielden	 ze	 contact	met	 de	 kinderen.	
Voor	de	ouders	de	taak	om	met	de	kids	aan	
de	slag	te	gaan.	Ook	de	kinderen	moesten	
natuurlijk	 wennen	 aan	 de	 nieuwe	 situatie.	
Thuis	 leren	 vonden	 niet	 alle	 kinderen	 heel	
leuk……!
Gelukkig	 konden	 we	 op	 maandag	 11	 mei	

weer	gedeeltelijk	open.	Er	was	een	A-groep	
en	 een	 B-groep,	 de	 juffen	 van	 groep	 3	
noemden	ze	de	Apen	en	de	Beren.	Ondanks	
dat	we	maar	halve	klassen	hadden,	was	het	
voor	 ons	 allemaal	 een	 fijne	 wijziging.	 Het	
was	voor	de	juffen	en	meesters	wel	dubbel	
werk,	 want	 naast	 elke	 dag	 les	 geven	 aan	
een	halve	groep,	moesten	er	ook	 thuisop-
drachten	zijn	voor	de	halve	groep	die	thuis	
bleef.	 Ook	 waren	 er	 wel	 veel	 regels	 waar	
iedereen	 zich	 aan	 moest	 houden:	 handen	
wassen,	looproutes	door	de	school,	afstand	
tot	de	leerkracht	houden.	Vooral	het	afstand	
houden	tot	de	juf	of	meester	was	en	is	voor	
jonge	 kinderen	 lastig.	Op	de	 foto’s	 kunt	 u	
o.a.	 zien	 hoe	 een	 kind	 een	 ander	 helpt	 bij	
het	 strikken	 van	 een	 koordje.	 In	 	 groep	 3	
hebben	de	kinderen	een	‘wasstraat’:	de	kin-
deren	zetten	hun	spullen	op	hun	plaats	en	
gaan	 in	een	 lange	rij	op	weg	naar	de	was-
bak	 terwijl	 ze	 hun	 handen	 al	 ingesmeerd	
hebben	met	een	mild	wasmiddel.	Omdat	we	
niet	naar	de	gymzaal	kunnen,	gaan	we	naar	
het	fortje.	Daar	een	spel	spelen	of	gewoon	

samen	spelen	is	leuk	als	het	mooi	weer	is!
Inmiddels	 zijn	we	op	8	 juni	weer	helemaal	
aan	de	slag	gegaan.	Fijn	om	elkaar	weer	te	
zien	en	weer	‘normaal’	aan	het	werk	te	kun-
nen	gaan,	natuurlijk	met	aangepaste	regels,	
zoals	die	worden	voorgeschreven	door	het	
RIVM.	 Nog	 steeds	 wassen	 we	 vaak	 onze	
handen,	houden	we	als	volwassenen	afstand	
en	wordt	alles	wat	we	aanraken	regelmatig	
schoongemaakt.
Ook	 de	 activiteiten	 van	 groep	 8	 kunnen	
niet	doorgaan	zoals	we	dat	 in	voorgaande	
jaren	 gedaan	 hebben.	 De	 musical	 wordt	
niet	 geoefend	 in	 de	 Engelenburcht,	 maar	
gewoon	 op	 school.	 Het	 optreden	 van	 de	
kinderen	wordt	in	de	school	gefilmd.	De	kin-

deren	spelen	wel	live	voor	de	andere	groe-
pen	in	het	Atrium.	
De	 kinderen	 van	 groep	 8	 zijn	 heel	 druk	
bezig	om	er	 een	prachtig	optreden	 van	 te	
maken.	Heel	veel	succes!	De	afscheidsavond	
gaat	 er	 anders	 uit	 zien	dan	normaal,	maar	
zeker	 is	 wel	 dat	 het	 heel	 bijzonder	 wordt.	
De	kinderen	worden	door	hun	ouders	afge-
zet	op	school	en	 iederen	mag	dat	 invullen	
naar	eigen	idee.	Als	de	kinderen	afgezet	zijn,	
gaan	de	ouders	naar	huis	en	hebben	de	kin-
deren	hun	afscheid.
De	 kleutergroepen	 zijn	 intussen	 al	 begon-
nen	 aan	 hun	 nieuwe	 thema:	 Bloemen	 en	
planten.	 De	 hoeken	 zijn	 ingericht	 als	 tuin-
centrum,	 er	 worden	 spelletjes	 gedaan,	 er	
wordt	geknutseld	en	werkjes	gemaakt	in	het	
kader	van	dit	thema.	De	kinderen	van	groep	
3	knutselden	prachtige	vlinders.
Dit	 was	 het	 nieuws	 van	 onze	 school	 voor	
deze	maand.	Wilt	 u	meer	 of	 andere	 infor-
matie	over	onze	school,	dan	kunt	u	contact	
opnemen	 met	 de	 directeur,	 Mevr.	 B.	 Ent-
ken-Buunen,	tel.	073-8519990



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. 
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“Kekt uit, flikkert nie over diejen drempel.”
Ton van den Bergh tekent/schrijft 3e stripalbum over de 
Heer van Bloemendaal

Schijnt:
•	 deels	 in	 onvervalst	 zeventiende	 eeuws	 Bosch	 geschreven,	 zie	
citaat	boven;

•	 een	Bossche	schoonmoeder	een	belangrijke	rol	in	te	spelen;
•	 een	sterk	verhaal,	een	mengeling	van	historie,	fictie,	actualiteit,	
humor,	tekstvondsten;	

•	 heel	mooi	getekend,	politici,	BN-ers	en	BB-ers*,	en	veul	gewóón	
Bosch	volluk;	

•	 in,	rond,	onder	en	boven	Engelen	en	Den	Bosch	te	spelen;	
•	 vol	details,	Manus	bij	de	Binnendieze	met	drijvende	bloemen;**
•	 als	je	heel	goed	kijkt	vrouwvriendelijke	erotiek	in	te	zitten;
•	 wildplassen	en	gemengd	groepswildplassen	in	voor	te	komen;	
•	 niets	veranderd	bij	de	Heer	van	Bloemendaal;
•	 “op	t	scheien	van	de	mert”	bijna	goed	af	te	lopen;
•	 wel	eens	niet	het	laatste	album	te	hoeven	zijn,
•	 	in	het	najaar	uit	te	komen.

Maar	ja,	wat	is	heden	ten	dage	nog	het	verschil	tussen	schijn	en	wer-
kelijkheid?

*BBers	staat	zowel	voor	Bekende	Bosschenaren	als	Brabanders.
**Manus	lijkt	ode	aan	een	bekende	Bossche	bloemenkoopman	uit	de	
vorige	eeuw.

Zeker:
•	 standaarduitvoering	 €	 12,--,	 t.z.t.	 verkrijgbaar	 bij	 Ton,	 Plus,	
Heinen,	Vrienden	van	Den	Bosch

•	 eenmalig	speciale	editie	met	eigen	of	andere	naam	op	voorkant	
€	15,--

•	 deze	 speciale	 editie	 bestellen	 bij	 ton@engelenstrip.nl	 onder	
vermelding	 van	naam/adres/woonplaats	 en	gewenste	naam	of	
namen	op	de	voorkant

Van	 Brigit	 Appeldoorn	 ontvingen	 wij	 het	
bericht	 dat	 Engelen	 de	 eerste	 mini	 buurt-
bieb	heeft.
In	 de	 voortuin	 van	 Togenaarstraat	 11	 staat	
een	geel	boekenkastje	waar	je	gratis	boeken	
kunt	lenen	of	ruilen.	Ze	vinden	het	leuk	als	
het	kastje	weer	gevuld	wordt.	Heb	 je	boe-
ken	over	maak	er	een	ander	weer	blij	mee!	
Er	staat	een	stoel	bij	zodat	 je	op	 je	gemak	
kunt	snuffelen.	

Buurtbieb
Afgelopen	 periode	 heeft	 een	 wolf	 op	 de	
Maasdijk	nabij	Bokhoven	minstens	39	scha-
pen	 doorgebeten.	 De	 schapenhouder	 uit	
Ammerzoden	 heeft	 de	 kudde	 daarna	 naar	
huis	 gehaald.	 Ook	 werd	 de	 wolf	 gesigna-
leerd	bij	het	Engelermeer.

De	 provincie	 stelt	 anti-wolvennetten	 als	
afrastering	 beschikbaar.	 Een	 schapenboer	
uit	 Bokhoven	 liet	 de	 wei	 langs	 de	 Bokho-
vense	Maasdijk	hiermee	voorzien.	Hij	kreeg	
hierbij	hulp	van	IVN	Den	Bosch.	Ook	wordt	
actie	ondernomen	door	de	Zuidelijke	Land-	
en	Tuinbouw	Organisatie.	

Men	 pleit	 ervoor	 een	 wolvengebiedscom-
missie	in	te	stellen.	Die	mag	Gedeputeerde	
Staten	van	advies	voorzien	over	het	voorko-
men	 van	 schade	 door	 een	wolf.	 Vorig	 jaar	
wees	men	zo’n	commissie	nog	van	de	hand	
vanwege	 het	 ontbreken	 van	 een	 geves-
tigde	roedel	in	Noord-Brabant	of	omgeving.	

Wolf slaat toe
Voortschrijdend	 inzicht	 leert	 ook	 dat	 juist	
zwervende	wolven	relatief	vaak	vee	grijpen.	



Als het ‘oude normaal’ nog had gegolden zou deze maand voor de 13e keer op rij 
de Avondvierdaagse Engelen weer hebben plaatsgevonden. Maar, net zoals voor 
veel andere evenementen ook gold, was het Coronavirus dit jaar een spelbreker. 
Spijtig genoeg hebben we dit jaar de lange slierten jonge wandelaars en hun 
begeleiders dus niet voorbij zien komen. 

En dat is best jammer, want we hadden er zo’n zin in. Bijna al onze trouwe sponsors 
steunden ons ook dit jaar weer. Als zij dat niet zouden doen heeft de 
Avondvierdaagse Engelen geen bestaansrecht. Vandaar dat we ze ook op deze 
manier nog even in het zonnetje willen zetten. Bedankt, sponsors, voor jullie niet 
aflatende steun! 

En onze plannen waren natuurlijk helemaal rond. Nieuwe routes waren proef 
gelopen, veranderd, besproken, weer veranderd  en dan toch vastgesteld. We 
stonden soms verbaasd over hoe mooi de omgeving van Engelen en Bokhoven 
eigenlijk wel is. Lopend springt dat zo veel meer in het oog. En al onze vrijwilligers 
stonden weer opgelijnd. Ook zonder hun inzet zouden we nergens zijn. Zij 
verdienen daarom dit bedankje. Bedankt vrijwilligers, hopelijk mogen we volgend 
jaar weer op jullie rekenen.  

Voor de 2020-editie van de Avondvierdaagse Engelen hadden we het ambitieuze 
plan om minstens 700 lopers te verleiden om mee te lopen. In 2019 tikten we de 
600 deelnemers net niet aan, maar hun enthousiasme deed ons besluiten er voor 
te gaan om in 2020 voor de 700 te gaan. Met de nieuwe doelgroepen, de ouderen, 
de hondenbezitters, oud-Engelenaren, voetballers, klassen, zou dat toch moeten 
lukken. We waren in overleg met de scholen en clubs om meelopen van kids en 
leden te stimuleren. Het zou dus vrijwel zeker gelukt zijn, die 700. Jammer, maar 
volgend jaar een nieuwe kans. 

Overigens wandelen we met z’n allen wat af deze dagen. Het goede van Corona is 
dat veel mensen bij gebrek aan andere mogelijkheden het wandelen lijken te 
hebben ontdekt. Je komt overal mensen tegen, in Engelen en Bokhoven zelf, in de 
Haverleij, bij de Genie, rond het Engelermeer. Als iedereen die nu aan het 
wandelen is geslagen volgend jaar met de Avondvierdaagse Engelen mee zou doen 
gaan we naar de 1000 !  En dat er veel gewandeld wordt verbaast ook niets, want 
wandelen is niet alleen heel leuk, maar ook ontzettend gezond. Spieren, botten en 
kraakbeen worden soepeler en sterker en daardoor vermindert de kans op 
gewrichtsklachten. Vooral ouderen merken dat ze soms pijn hebben, bijvoorbeeld 
bij het opstaan of als ze hun gewrichten draaien, en niet zelden is dunner 
kraakbeen daar de oorzaak van. Wandelen helpt echt om dat weer op te bouwen 
en daardoor soepeler te bewegen. En met een half uur wandelen per dag wordt 
de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed lager en verbetert de conditie 
van hart en bloedvaten. Hoeveel meer redenen zou je nog willen hebben om 
vooral toch wandelend in beweging te komen. Het is ook niets voor niets dat we, 
in overleg met de seniorenvereniging Engelen, zwaar ingezet hebben op deelname 
van oudere dorpsgenoten. Maar ook zij moeten dus een jaartje wacht

We zijn er zelf 100% van overtuigd dat de Avondvierdaagse Engelen volop kans en 
bestaansrecht heeft, niet alleen omdat we deelnemers uitdagen om toch 4 dagen 
achter elkaar te lopen, maar ook omdat het één van de activiteiten in Engelen is 
die bij kan dragen aan het hechter maken van onze samenleving. Wij vinden dat 
best belangrijk, en met ons gelukkig veel mensen. En wat is nou eigenlijk leuker 
dan zo’n vrolijk en gezellig slotfeest bij De Engelenburcht. Dus, als u in 2019 niet 
bij kon zijn hebt u wat gemist, maar neem dan uw kans in 2021 waar. Tot dan, en 
vooral: LOOP MEE !  

Het bestuur van de stichting Avondvierdaagse Engelen wenst u een mooie zomer!

 

Geen Avondvierdaagse, geen slotfeest! Jammer, maar

Ambitieuze plannen

Vlaggen uit in 2021

Intussen wandelen we wat af
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Als het ‘oude normaal’ nog had gegolden zou deze maand voor de 13e keer op rij 
de Avondvierdaagse Engelen weer hebben plaatsgevonden. Maar, net zoals voor 
veel andere evenementen ook gold, was het Coronavirus dit jaar een spelbreker. 
Spijtig genoeg hebben we dit jaar de lange slierten jonge wandelaars en hun 
begeleiders dus niet voorbij zien komen. 

En dat is best jammer, want we hadden er zo’n zin in. Bijna al onze trouwe sponsors 
steunden ons ook dit jaar weer. Als zij dat niet zouden doen heeft de 
Avondvierdaagse Engelen geen bestaansrecht. Vandaar dat we ze ook op deze 
manier nog even in het zonnetje willen zetten. Bedankt, sponsors, voor jullie niet 
aflatende steun! 

En onze plannen waren natuurlijk helemaal rond. Nieuwe routes waren proef 
gelopen, veranderd, besproken, weer veranderd  en dan toch vastgesteld. We 
stonden soms verbaasd over hoe mooi de omgeving van Engelen en Bokhoven 
eigenlijk wel is. Lopend springt dat zo veel meer in het oog. En al onze vrijwilligers 
stonden weer opgelijnd. Ook zonder hun inzet zouden we nergens zijn. Zij 
verdienen daarom dit bedankje. Bedankt vrijwilligers, hopelijk mogen we volgend 
jaar weer op jullie rekenen.  

Voor de 2020-editie van de Avondvierdaagse Engelen hadden we het ambitieuze 
plan om minstens 700 lopers te verleiden om mee te lopen. In 2019 tikten we de 
600 deelnemers net niet aan, maar hun enthousiasme deed ons besluiten er voor 
te gaan om in 2020 voor de 700 te gaan. Met de nieuwe doelgroepen, de ouderen, 
de hondenbezitters, oud-Engelenaren, voetballers, klassen, zou dat toch moeten 
lukken. We waren in overleg met de scholen en clubs om meelopen van kids en 
leden te stimuleren. Het zou dus vrijwel zeker gelukt zijn, die 700. Jammer, maar 
volgend jaar een nieuwe kans. 

Overigens wandelen we met z’n allen wat af deze dagen. Het goede van Corona is 
dat veel mensen bij gebrek aan andere mogelijkheden het wandelen lijken te 
hebben ontdekt. Je komt overal mensen tegen, in Engelen en Bokhoven zelf, in de 
Haverleij, bij de Genie, rond het Engelermeer. Als iedereen die nu aan het 
wandelen is geslagen volgend jaar met de Avondvierdaagse Engelen mee zou doen 
gaan we naar de 1000 !  En dat er veel gewandeld wordt verbaast ook niets, want 
wandelen is niet alleen heel leuk, maar ook ontzettend gezond. Spieren, botten en 
kraakbeen worden soepeler en sterker en daardoor vermindert de kans op 
gewrichtsklachten. Vooral ouderen merken dat ze soms pijn hebben, bijvoorbeeld 
bij het opstaan of als ze hun gewrichten draaien, en niet zelden is dunner 
kraakbeen daar de oorzaak van. Wandelen helpt echt om dat weer op te bouwen 
en daardoor soepeler te bewegen. En met een half uur wandelen per dag wordt 
de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed lager en verbetert de conditie 
van hart en bloedvaten. Hoeveel meer redenen zou je nog willen hebben om 
vooral toch wandelend in beweging te komen. Het is ook niets voor niets dat we, 
in overleg met de seniorenvereniging Engelen, zwaar ingezet hebben op deelname 
van oudere dorpsgenoten. Maar ook zij moeten dus een jaartje wacht

We zijn er zelf 100% van overtuigd dat de Avondvierdaagse Engelen volop kans en 
bestaansrecht heeft, niet alleen omdat we deelnemers uitdagen om toch 4 dagen 
achter elkaar te lopen, maar ook omdat het één van de activiteiten in Engelen is 
die bij kan dragen aan het hechter maken van onze samenleving. Wij vinden dat 
best belangrijk, en met ons gelukkig veel mensen. En wat is nou eigenlijk leuker 
dan zo’n vrolijk en gezellig slotfeest bij De Engelenburcht. Dus, als u in 2019 niet 
bij kon zijn hebt u wat gemist, maar neem dan uw kans in 2021 waar. Tot dan, en 
vooral: LOOP MEE !  

Het bestuur van de stichting Avondvierdaagse Engelen wenst u een mooie zomer!

 

Geen Avondvierdaagse, geen slotfeest! Jammer, maar

Ambitieuze plannen

Vlaggen uit in 2021

Intussen wandelen we wat af

Artishoot Fotogra�e
Wim Roelsma 

PLUS Mulder, Matching Pool, Auto Haarsteeg, Ral stuc, 
Jaga Konvektco, VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur, 

Brouwers Transport BV, Bouwbedr. v.d. Donk, Gras en Groen, 
Van Oosterhout, Masterpiece Finance, Bij Dirk, Cafetaria d’n Dijk, 

Marechal Elektro, Tweewielerspecialist van Doremaele, 
Van Bokhoven Hoveniers, Blank Autoschade, 

Langenhuizen Interieur, Motoport, Viermakelaars, 
Sign, the brand company, Pet’s Gifts, Technisch totaal beheer bv, 

Total Fit, Enorm Th. Engering, Simon Sport, 
Loodgietersbedrijf van Zeelst, Trimsalon Engelen, 

Chinees Restaurant De Pauw, Brasserij Breton, 
Burggolf Haverleij, Sligro, Dan-Q.nl, Vlugo Verhuizingen, 

Engelerhart, De Engelenburcht,

 
Corien van Antwerpen, Marc van den Akker, Anette van den Akker, Hannie van Beek, 

Rik Bekkers, Sophie Bekkers, Jos de Bie, Marc Bouwens, Vera Bouwens, Hanny Brouwers 

Johan Cornelissen, Maikel Cornelissen, Remco Cornelissen, John Cornelissen, 

Ylonka Cornelissen van Leent, Edwin van Cromvoirt, Wim Daemen, Hans van Dartel, 

Wouter van Dartel, Pieter Dobbelsteijn, Peter Engering, Albert van de Heuvel, 

Roger van de Hoogen, Isis Klinckhamers, Philippine  Kimpel, Wil Kivits, Marielle Koek,  

Noah Kroppen, Inge  de Laat, Henk Loman, Stien Megens, Tiny Mimpen, Yolie Mulkens,

Jan Muskens, Marijke Nouwens, Luna Offermans, Theo van de Oever, Angelique Pelders,

Leon Rijken, Astrid Rijken, Jan Rooijakkers, Martin de Rouw, Ine de Rouw, Henriette Sars,

Nelly Scheepjens, Marianne Schreurs, Ellis Sluijmers, Elly Splinter, Marjan van Steenbergen,  

Debby Teulings, Matthijs Tolboom, Jasper Tolboom, Tiny Waltmans, Cindy van der Zanden, 

Vera van der Zanden, Sabine van Zeelst, Ger van Zeelst, Joop Franken, Jimmy de Corte, 

Geert Kluytmans. 

Wij danken jullie voor je ondersteuning:
Sponsors

en vrijwilligers:



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

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

Maak snel een afspraak via info@fysio-engelen.nl of bel 073-6312077. Meer informatie zie www.fysio-engelen.nl



De TweeTerp • JUNI 2020 • pagINa 33

Vissen
De	 afgelopen	 weken	 werd	 er	 regelmatig	
gevist	 rondom	 kasteel	 Leliënhuyze.	 Prima	
natuurlijk,	maar	wel	met	 een	 aantal	 regels	
die	eraan	verbonden	zijn,	zoals:	de	wateren	
rondom	de	kastelen	 zijn	eigendom	van	de	
gemeente;	dat	betekent	een	toestemmings-
formulier	via	website	uitprinten,	invullen	en	
bij	je	hebben	èn	een	vispas	als	je	ouder	bent	
dan	14	jaar.
Het	is	verboden	te	vissen	vanaf	twee	uur	na	
zonsondergang	 tot	 één	 uur	 voor	 zonsop-
komst.
Je	 mag	 met	 maximaal	 2	 hengels	 per	 per-
soon	 vissen	 en	 een	 tent	 aan	 de	 oever	 is	
verboden	 tussen	 zonsondergang	 en	 zons-
opkomst	(nachtvissen	is	hier	dus	verboden).	
Het	parkeren	van	voertuigen	aan	de	oever	

BIN-berichten juni
is	verboden;	parkeren	mag	op	het	parkeer-
terrein	of	in	de	berm	langs	de	doorgaande	
wegen	buiten	de	bebouwde	kom.	Uiteraard	
mag	je	geen	afval	achterlaten.
Verzoek	aan	alle	vissers	zich	hieraan	te	hou-
den,	 zodat	 de	 omgeving	 schoon	 blijft	 en	
iedereen	van	dit	mooie	stukje	Engelen	kan	
blijven	genieten.

Overlast
Regelmatig	 wordt	 het	 schoolplein	 van	 de	
Jenaplanschool	 Antonius	 Abt	 na	 18.30	 uur	
gebruikt	om	op	te	spelen	en	te	chillen.	Dit	
hoeft	geen	probleem	te	zijn	als	iedereen	zijn	
eigen	rommel	opruimt	en	een	beetje	reke-
ning	met	 elkaar	 houdt.	 Echter,	 het	 school-
plein	ligt	nou	eenmaal	tussen	hoge	bebou-
wing	 met	 allemaal	 woningen	 rondom	 en	

dat	galmt.	Ben	jij	een	van	die	 jongeren	die	
hier	 wel	 eens	 hangt;	 probeer	 geluidsover-
last	te	voorkomen	en	zoek	een	ander	plekje	
na	 22.00	 uur.	 Bent	 u	 ouder	 van	 een	 van	
deze	 jongeren;	maak	 het	 bespreekbaar	 en	
heb	 het	 erover	met	 elkaar.	 Alvast	 bedankt	
namens	alle	omwonenden!

John Branderhorst

De	 voorbereidingen	 op	 de	 ontwikkeling	
van	 het	 nieuwe	 kasteel	 Heesterburgh	 vor-
deren	 gestaag,	 aldus	 de	 projectleider.	 Het	
onderzoek	 naar	 eventueel	 achtergebleven	
projectielen	 is	 definitief	 afgerond	 en	 het	
terrein	is	vrijgegeven.	De	nutsvoorzieningen	
worden	door	de	aannemer	aangebracht.	Dit	
betekent	dat	de	riolering	er	al	ligt,	maar	de	
leidingen	voor	elektra,	water	en	communi-
catie	nog	in	de	grond	moeten.	Opmerkelijk	
is	dat	er	een	glasvezelkabel	komt	te	liggen,	
terwijl	de	gemeente	eerder	meedeelde	dat	
in	de	planning	voorzien	 is	om	de	Haverleij	
pas	over	twee	jaar	aan	te	sluiten.	Maar	voor	
de	nieuwbouw	van	de	kastelen	is	hierop	uit-
gezonderd.
Recent	heeft	een	drone	van	Heijmans	boven	
de	bouwplaats	hoogtemetingen	uitgevoerd.	
Dit	is	nodig	om	de	juiste	hoeveelheid	grond	
af	 te	voeren,	of	 juist	op	 te	brengen	 (egali-
seren).	 Deze	 methode	 vervangt	 het	 oude	
gebruik	om	met	palen	en	meters	het	juiste	
niveau	van	de	bouwgrond	te	berekenen.	Dit	

Bouw Heesterburgh
gaat	 in	principe	sneller,	hoewel	de	verwer-
king	van	de	gegevens	ook	veel	 tijd	vraagt.	
De	 projectleider	 stuurde	 mij	 prachtige	
foto’s,	 waarvan	 er	 een	 geplaatst	 wordt	 bij	
dit	artikel.
De	 bouwkeet,	 zoals	 we	 dat	 populair	 noe-
men,	 is	 verplaatst	 naar	 een	 andere	 locatie	
en	dat	 ziet	er	beter	uit	dan	wat	we	eerder	
gezien	hebben.	Ook	 is	 slim	nagedacht	om	
deze	 in	feite	buiten	het	project	te	plaatsen	
en	te	voorzien	van	een	parallel	gesitueerde	
aanrijroute.	 Dit	 voorkomt	 dat	 in	 een	 later	
stadium	gebruik	moet	worden	gemaakt	van	
de	 rijwegen	 van	 het	 project,	 wat	 overlast	
voor	de	nieuwe	bewoners	kan	veroorzaken,	
en	ook	dat	door	het	bouwverkeer	de	wegen	
mogelijk	kapot	worden	gereden.	Ook	wordt	
het	hekwerk	afgebouwd	voor	de	veiligheid	
van	bijvoorbeeld	 spelende	 kinderen	 en	 ter	
voorkoming	van	diefstal.	Via	een	slagboom	
zal	de	bouwplaats	toegankelijk	worden.	
Inmiddels	 is	 er	 een	 enorme	machine	 aan-
gekomen,	 die	 het	 heiwerk	 gaat	 uitvoeren.	
Dinsdag	2	juni	is	gestart	met	het	heien	van	
betonnen	palen	voor	het	appartementenge-

bouw,	meer	richting	de	Maasdijk.	Dit	duurde	
ruim	een	week	en	gaf	enige	geluidsoverlast.	
Daarna	gaat	men	bronboringen	doen	voor	
de	 bodemwarmtepompen	 voor	 de	 wonin-
gen.	Als	dat	weer	afgerond	is	–	duur	enkele	
weken	–	start	het	heiwerk	opnieuw,	nu	voor	
de	woningen.		
Over	 het	 heien	 is	 plots	 enige	 commo-
tie	 ontstaan	 bij	 de	 bewoners	 van	 Leliën-
huyze	 en	 Beeckendael.	 De	 zorg	 was	 dat	
door	 de	 hei-activiteiten	 mogelijk	 schade	
kon	 ontstaan	 aan	 deze	 kastelen.	 Dit	 heeft	
enige	navraag	opgeleverd.	 In	 het	Ontwerp	
Bestemmingsplan	Heesterburgh	wordt	hier-
over	geen	melding	gemaakt.	Evenwel	is	het	
opgenomen	 in	 de	 omgevingsbestemming	
d.d.	 16-09-2019.	 Volgens	 een	 deskundige	
van	de	gemeente,	 de	heer	Harrie	 IJsbouts,	
toezichthouder,		is	een	en	ander	in	overeen-
stemming	met	de	verleende	vergunning.	De	
risicoafstand	is	100	meter,	wat	bij	het	appar-
tementengebouw	geen	probleem	oplevert.	
Voor	 de	 woningen	 komt	 het	 op	 of	 nabij	
deze	kritische	afstand.	Dat	zal	nog	worden	
nagekeken.	Het	risico	is	ook	voor	de	aanne-
mer	en	dus	als	er	signalen	zijn,	bijvoorbeeld	
scheuren	 in	de	woning,	 kan	contact	opge-
nomen	worden	met	Heijmans.	
In	principe	kan	na	het	heien	pas	gestart	wor-
den	met	het	maken	van	de	funderingen	en	
kan	de	bouw	letterlijk	van	start	gaan.	
Ook	heeft	Heijmans	voor	enkele	woningen	
een	 omgevingsvergunning	 aangevraagd.	
Het	 betreft	 aanpassingen	 aan	 de	 woning,	
die	 binnen	 het	 bestek	 vallen.	 Bij	 verlening	
van	 de	 vergunning,	 kan	 dit	 meteen	 in	 de	
bouw	van	de	woningen	worden	meegeno-
men.	
Ook	 meldde	 men	 dat	 de	 belangstelling	
en	 de	 verkoop	 toeneemt.	 Sinds	 de	 vorige	
publicatie	is	nu	in	totaal	75	%	verkocht.	
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Charles ter Ellen

Bij	het	lezen	van	het	parochienieuws	onder	
‘Overledenen’	 in	 de	 vorige	 editie	 kreeg	 ik	
een	 onplezierig	 gevoel.	 Door	 de	 corona-
perikelen	 werden	 drie	 Engelenaren	 via	
slechts	een	regeltje	in	De	Tweeterp	uit	onze	
gemeenschap	afgeschreven	Daar	ik	alle	drie	
personen	goed	gekend	heb,	wil	ik	hier	toch	
even	wat	meer	aandacht	aan	schenken.

Op	2	maart	overleed	mevrouw	J.	Engering	-	
De	Vette,	77	jaar.	Veel	te	jong	heeft	zij	haar	
gezin	 moeten	 verlaten.	 Wie	 van	 de	 meer	
ouderen	in	Engelen	kende	haar	niet?
Iedereen	die	in	de	jaren	60	tot	80	bouwde,	
verbouwde	 of	 thuis	 wat	 knutselde,	 kwam	
voor	gereedschap,	hang-	en	sluitwerk,	ver-
ankering	 of	 het	 laten	 maken	 van	 nieuwe	
sleutels	in	de	zaak	van	Engering.	Bij	ingewik-
kelde	 technische	 zaken	werd	 je	 altijd	 door	
Jacques	geholpen,	maar	was	het	probleem	
iets	minder	ingewikkeld,	werd	je	prima	door	
mevrouw	Engering	geholpen.	Veel	mannen	

In memoriam
voelden	 zich	wat	ongemakkelijk	 als	 ze	 van	
haar	een	goede	technische	uitleg	kregen.	Ik	
denk	 echter	met	 veel	 plezier	 terug	 aan	de	
bezoeken	aan	de	zaak	Engering.	Jacques	en	
familie,	 onze	 oprechte	 deelneming	 bij	 dit	
voor	jullie	zo	zware	verlies.

19	maart	overleed	de	heer	J.	Knuiman.	Voor	
mij	 Jan,	 want	 we	 hebben	 namelijk	 in	 Box-
meer	samen	in	de	zesde	klas	van	de	lagere	
school	gezeten	en	bovendien	kwamen	twee	
van	zijn	zussen	veel	bij	ons	thuis.	Jan	werkte	
bij	 Heineken	 in	 ’s-Hertogenbosch	 en	 was	
tevens	 de	 beheerder	 van	 ‘de	 bok’	 van	 de	
Heinekenfanfare.	 Bij	 optredens	 van	 deze	
fanfare	liep	Jan	met	de	bok,	beide	in	tenue,	
als	een	 ‘Garde	Champêtre’	voor	de	 fanfare	
uit.	 Bovendien	 kent	 ook	 iedereen	 Jan	 als	
bezitter	van	het	kabouterbos	aan	de	School-
straat.	Een	zoon	van	Jan	heeft	enkele	jaren	
ons	mooie	dierenpark	aan	de	Vlacie	onder-
houden.	Misschien	kunnen	enkele	kabouters	
overgeplaatst	 worden	 naar	 het	 Vlaciepark.	
Een	waardering	voor	Jan	en	z’n	zoon.	Voor	

de	moeders	als	ze	met	hun	 jeugd	het	die-
renparkje	bezoeken,	ook	leuk	om	daar	hun	
kinderen	het	sprookje	van	 ‘Sneeuwwitje’	 te	
vertellen,	didactisch	beter	dan	de	moderne	
sprookjes	uit	de	krant.
Ook	vind	 ik	dat	het	bestuur	van	Heineken,	
Jan	 zelf	 en	niet	alleen	 ‘de	bok’	met	 stand-
beeld	 had	 mogen	 eren.	 Familie	 Knuiman,	
onze	oprechte	deelneming	bij	het	overlijden	
van	man	en	vader.	

Op	6	april	overleed	mevrouw	Christine	van	
den	 Akker	 -	 van	 Boekel,	 80	 jaar.	 Christine	
heeft	 voor	 haar	 trouwen	 enkele	 jaren	 het	
typewerk	 van	 De	 Tweeterp	 verzorgd.	 Zij	
werkte	toen	bij	BLIZO	op	kantoor	en	mocht	
van	 haar	 directeur	 voor	 De	 Tweeterp	 de	
stencils	 typen.	Ook	 onze	 oprechte	 deelne-
ming	bij	dit	verlies.	Christine	nog	bedankt.	

We	 hopen	 dat	 alle	 drie	 mogen	 rusten	 in	
vrede.	
	

PLUS	Mulder	 gaat	 een	 grote	 sponsorcam-
pagne	organiseren.	Deze	zal	van	start	gaan	
op	14	juni	a.s.	en	na	12	weken	eindigen	op	
5	september
Ze	gaan	werken	met	muntjes.	Ieder	muntje	
staat	voor	1	sponsorpunt.	Op	basis	van	het	
aantal	ingezamelde	muntjes	wordt	er	€5.000	
euro	verdeeld.
Gedurende	 de	 campagne	 kan	 er	 tijd	 en	
energie	gestoken	worden	 in	het	promoten	
van	de	actie	en	de	vereniging.	Hierbij	gaan	
zij	de	verenigingen	uiteraard	helpen.

Clubuiting
PLUS	Mulder	gaat	in	de	supermarkt	vereni-
gingscollages	 of	 een	 clubuiting	 laten	 zien.	
Elke	vereniging	mag	een	collage	maken	van	
maximaal	 70	 cm	 hoog	 en	 1	 meter	 breed.	
Denk	 bij	 het	 materiaalgebruik	 aan	 het	
gewicht	van	de	collage,	het	moet	immers	op	
een	veilige	manier	aan	het	systeemplafond	
opgehangen	 kunnen	 worden.	 De	 mooiste	

PLUS Mulder sponsorcampagne
collage	 wordt	 beloond	 met	 een	 prijs	 van	
€100.
De	 collage	 kan	 vanaf	 15	 juni	 in	 de	 super-
markt	 worden	 afgeven.	 Plus	 medewerkers	
zullen	vervolgens	zorgdragen	dat	deze	in	de	
winkel	opgehangen	wordt.

Extra	activiteit
Ook	willen	ze	de	verenigingen	graag	 in	de	
gelegenheid	stellen	om	nog	meer	sponsor-
punten	 te	verzamelen	met	behulp	van	een	
‘extra	 activiteit’	 in	 of	 rondom	 onze	 PLUS	
supermarkt.	Tevens	is	het	voor	de	verenigin-
gen	een	prima	gelegenheid	om	de	vereni-
ging	te	profileren	naar	de	consument.	Elke	
consument	 is	 immers	 een	 potentieel	 lid!	
Hiervoor	gelden	de	volgende	spelregels:
Alles	dient	te	voldoen	aan	de	dan	geldende	
regels	volgens	het	RIVM:
Iedere	 vereniging	 mag	 gedurende	 een	
dagdeel	 één	 activiteit	 organiseren	 in	 of	
rondom	 onze	 PLUS	 supermarkt.	 Indien	 er	

meerdere	 aanmeldingen	 van	 verschillende	
verenigingen	 zijn	 voor	 een	 extra	 activiteit	
op	 hetzelfde	 dagdeel,	 moet	 er	 in	 overleg	
een	alternatieve	datum	worden	vastgesteld	
of	 zal	 indien	 nodig	de	dag	over	meerdere	
deelnemers	verdeeld	worden.
De	 extra	 verenigingsactiviteit	 dient	 een	
ludiek	 karakter	 te	 hebben	 (het	 ‘voor	 wat,	
hoort	wat’	principe)	en	moet	tijdens	de	ope-
ningsuren	in	of	rondom	de	PLUS	supermarkt	
plaatsvinden.	
Een	activiteit	kan	alleen	door	de	vereniging	
georganiseerd	worden	wanneer	deze	offici-
eel	bij	PLUS	Mulder	wordt	aangemeld	door	
middel	 van	 een	 speciaal	 inschrijfformulier.	
Het	bezorgen	 van	overlast	 voor	de	 consu-
ment	is	vanzelfsprekend	daarbij	niet	toege-
staan.

Voor	meer	informatie:	
Eigenaar	PLUS	Mulder:	Bob	Mulder,	e-mail:	
bob.mulder@plus.nl



Laurens Bakx
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5221BB Engelen
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man	Paul	Huddleton	Slater.	Door	hen	werd	
de	aanvang	gemaakt	om	het	gebouw	onder	
te	verdelen	in	appartementen.	
De	hier	afgebeelde	ansichtkaart	dateert	uit	
circa	 1910	en	maakt	onderdeel	uit	 van	een	
serie	van	zeventien.
Rob	Gruben,	info@angrisa.nl

Oude ansicht
Ansichtkaart	met	het	 interieur	van	‘Een	der	
Klassen’	 in	 het	 voormalige	 pensionaat	 van	
ons	dorp.	Volgens	een	door	een	pensionaire	
getekende	plattegrond	zou	deze	klas	gele-
gen	zijn	 in	de,	 in	 1875	 tegen	het	hoofdge-
bouw	opgetrokken,	bijzondere	school.	Maar	
dat	 kan	 niet	 kloppen,	 want	 we	 kijken	 hier	
naar	de	ruimten	die	rechts	van	de	midden-
gang	van	het	hoofdgebouw	zijn	gesitueerd.	
Delen	van	de	op	de	kaart	zichtbare	art	nou-
veau	wandafwerking	werden	tijdens	de	res-
tauratie	 van	 deze	 kamers	 door	 de	 huidige	
eigenaren	 Peter	Monasso	 en	Marian	Wijns	
teruggevonden	en	prachtig	geconserveerd.	
In	 1918	 werd	 het	 pensionaat	 officieel	 een	
school	voor	Meer	Uitgebreid	Lager	Onder-
wijs	 en	 werden	 de	 pensionaires	 opgeleid	
voor	 hun	MULO	 A-diploma.	 “[…]	 Het	 doel	
der	inrichting	is,	aan	de	meisjes	uit	den	mid-
denstand	een	haar	passende	opvoeding	te	
geven”.	Dat	u	het	maar	weet.	 In	1953	werd	
het	pensionaat	opgeheven	en	verkocht	aan	
de	Stichting	Centraal	Orgaan	van	het	Katho-
liek	Blindenwezen	uit	Grave,	kortweg	BLIZO	
(een	 samentrekking	 van	 het	 woord	 ‘BLIn-
denZOrg’).	Jan	Bisseling	werd	er	directeur	en	
hij	ging	wonen	in	‘Ons	Huuske’	op	de	hoek	
van	 de	 Vlacie	 en	 de	 Heuvelstraat.	 Omdat	
de	 gemeente	 ’s-Hertogenbosch,	 waarvan	

Engelen	 sinds	 1971	 deel	 uitmaakte,	 niet	
meer	ruimte	wilde	geven	aan	de	groei	van	
de	BLIZO,	vertrok	het	blindeninstituut	-	tot	
groot	verdriet	van	veel	Engelenaren	-	in	1976	
echter	naar	Vught	en	werden	de	gebouwen	
apart	verkocht.	Het	grootste	deel	zou	medio	
november	van	datzelfde	jaar	-	na	een	grote	
verbouwing	-	worden	geopend	als	De	Enge-
lenburcht.	 Het	 voormalige	 hoofdgebouw	
werd	echter	gekocht	door	Marian	Wijns	en	
haar	 toenmalige	 en	 kort	 daarna	 overleden	

Alisa Lalicic

Nu	de	dagen	steeds	langer	licht	zijn,	vind	ik	
het	heerlijk	om	veel	buiten	te	zijn.	Dat	klinkt	
makkelijker	dan	dat	het	is.	Zoals	velen	werk	
ik	ook	vanuit	thuis,	wat	maakt	dat	 ik	 lange	
dagen	achter	mijn	laptop	zit.	Echter,	door	de	
flora	en	fauna	van	Engelen	voel	ik	me	min-
der	opgesloten	 in	de	home-office.	Het	zijn	
de	bomen	waar	 ik	op	uit	kijk	en	de	vogels	
die	het	plaatje	compleet	maken.	Het	gefluit	
van	die	vogels	brengt	me	terug	naar	één	van	
onze	huisdieren	vroeger:	de	parkiet.	

“Ik	kreeg	hem	zomaar	van	een	kennis!”	Met	
een	zwaai	zette	vader	de	kooi	op	tafel.	Op	
de	bodem	een	klein	geel	bolletje,	angstig	in	
elkaar	 gedoken.	 Een	 aantal	 jaren	 daarvoor	
kwam	mijn	vader	met	een	hond	aanzetten.	
Daar	hadden	we	toen	nog	veel	plezier	van,	
maar	een	parkiet?	Terwijl	 iedereen	nieuws-
gierig	naar	het	vogeltje	keek,	vroeg	ik	of	ie	
al	een	naam	had.	Mijn	vader	lachte	uitbun-
dig.	Ons	nieuwe	huisdier	heette	Baby.	

Wat	 bijzonder	 was	 aan	 Baby,	 was	 dat	 ie	
altijd	vanzelf	terugvloog	naar	zijn	kooi.	Aan	

‘Terwijl iedereen nieuwsgierig naar het vogeltje keek, vroeg ik of ie al een naam had’

De parkiet
de	buitenkant	zat	een	rood	stokje,	een	her-
kenningspunt,	 zodat	 Baby	wist	 dat	 dit	 zijn	
kooi	was	(bron:	kennis	vader).	Zo	vloog	Baby	
dagelijks	door	het	huis.	 Zelfs	buiten	kwam	
Baby	terug	naar	de	kooi.	Het	deed	ons	goed	
om	Baby	te	zien	genieten	in	de	natuur.	Tot	
op	 een	dag	Baby	de	 schuifpui	 niet	 zag.	 Er	
klonk	een	doffe	klap,	daar	 lag	Baby	 leven-
loos	op	de	grond.	Baby	liep	een	flinke	her-
senschudding	op	en	er	klonk	geen	gezang	
meer.	Het	werd	een	huisdier	met	minimale	
zorg	en	zo	kwamen	we	op	het	idee	om	Baby	
aan	oma	te	geven.	Zij	had	vroeger	altijd	een	
parkiet	gehad	en	ze	zou	het	vast	leuk	vinden	
om	wat	gezelschap	te	krijgen.

De	eerstvolgende	zondag	werd	Baby	mee-
genomen	 naar	 oma.	 Aangezien	 Baby	 al	
dagenlang	niet	meer	had	gevlogen	en	het	
onmogelijk	leek	dat	ie	over	de	metershoge	
muur	 bij	 oma	 kon	 vliegen,	 werd	 de	 kooi	
opengezet.	 Voordat	 we	 het	 wisten,	 vloog	
Baby	 over	 de	 muur.	 Die	 komt	 wel	 weer	
terug,	 hij	 heeft	 toch	 die	 stok?’	 verzekerde	
mijn	 moeder.	 Na	 een	 uur	 was	 Baby	 nog	
steeds	spoorloos.	We	besloten	met	de	kooi	
de	straat	op	te	gaan.	“Baby!	Baby!”	Omstan-

ders	 keken	 ons	 vreemd	 aan.	 Het	 kon	 ons	
weinig	deren,	de	donkere	wolken	voor	een	
onweersbui	 wel.	We	moesten	 Baby	 vinden	
voor	het	te	laat	was.	Op	dat	moment	hoor-
den	we	vrolijk	gezang	uit	de	heg	komen.	Het	
was	Baby!	Met	de	kooi	zo	opvallend	moge-
lijk	hoopten	we	dat	Baby	de	stok	zou	zien.	
Integendeel.	 Beteuterd	 lieten	 we	 de	 lege	
kooi	aan	oma	zien.	Het	onweer	was	inmid-
dels	 losgebarsten.	 En	Baby	met	 zijn	mooie	
gezang?	Daar	konden	we	naar	fluiten.



René van der Hoeven

Eerst	een	en	ander	rechtzetten.	In	het	vorige	
nummer	gaf	ik	blijk	van	enige	tevredenheid	
over	 onze	 ruimdenkende	 leiders,	 daar	 de	
hoeren	ook	een	toelage	kregen.	Ere	wie	ere	
toekomt.	Lange	neus	echter	voor	onze	seks-
werkers,	hun	gangbare	naam	in	overheids-
kringen.	 Het	 getuigt	 van	 weinig	 respect	
voor	degenen	die	 zo’n	oud	beroep	prakti-
seren.	 Ooit	 van	 gezondheidszorgwerkers,	
techniekwerkers	 of	 sportwerkers	 gehoord?	
Dat	dacht	ik	al	en	dat	moeten	we	vooral	zo	
houden.	 Je	moet	 toch	 diep	 nadenken	 wat	
de	 buurvrouw	bedoelt,	 als	 ze	 bij	 de	 koffie	
zegt:	“Jan	en	Mien	zijn	uit	elkaar.	Hij	is	naar	
de	sekswerkers	geweest.”	Verhullend	taalge-
bruik.	Het	haalt	alle,	al	dan	niet	valse,	roman-
tiek	weg.	Maar	ik	dwaal	af:	ze	krijgen	geen	
cent.	Hoewel	als	zzp-er	ingeschreven	bij	de	
KvK	en	belastingplichtig,	zijn	ze	dat	toch	ook	
weer	niet	helemaal!	Kent	u	het	nog,	Orwells	
“Alle	dieren	zijn	gelijk,	maar	sommige	dieren	
zijn	meer	gelijk	dan	andere.”?	Zoiets	heet	in	
goed	Brabants	verneuken	en	als	ik	de	media	
mag	geloven,	zijn	sommige	overheidsdien-
sten	daar	aardig	bedreven	in.	

Het	baasje	van	Air	France	heeft	alsnog	zijn	
bonus	 gekregen	 en	 zonder	 enige	 gêne	
geaccepteerd.	Het	 zij	 hem	gegund,	 kan	hij	
ook	eens	iets	leuks	doen	met	het	gezin.	De	
clientèle	 van	 zijn	 maatschappij	 krijgt	 geen	
geld	 maar	 vouchers	 voor	 een	 uitgestelde	
vlucht,	zo	regel	je	dat.

Mijn	 eigen	 voucher	 voor	 een	 afgelaste	
bootovertocht	 heb	 ik	 ingelijst.	 Als	 vakan-
tievoorpret	zitten	we	nu	elke	avond	hand	in	

Verbazing en hoop

hand	op	de	bank	te	kijken	naar	een,	waar-
schijnlijk,	dooie	mus	aan	de	muur.

De	 groots,	 als	 panacee,	 aangekondigde	
corona-app,	 bleek	 een	 broodje	 aap.	 Maar	
driemaal	is	scheepsrecht,	nu	wordt	het	een	
dashboard.	 Als	 het,	 tegen	 ieders	 verwach-
ting	in,	niet	lukt	om	een	app	te	maken,	dan	
halen	we	maar	een	anachronisme	van	stal.	
Dankzij	 ons	 digitale	 tijdperk	 verzuipen	 we	
in	 de	 pandemiegegevens:	 medisch,	 soci-
aal,	economisch,	demografisch,	etc.	Daarop	
navigeren	 vraagt	 om	 veel	 meer	 metertjes,	
een	 dashboard	 is	 te	 klein.	 Als	 liefhebber	
van	 sprekende	 woorden	 stel	 ik	 dan	 ook	
een	passender	naam	voor:	meter-	of	 liever	
1½-	meterkast.	 Zo,	met	 zo’n	 naam	 kan	 de	
techniek	geen	probleem	meer	zijn.	Het	pro-
totype	is	er	inmiddels.

Handhaving	 van	 de	 1½-meter	 blijkt	 lastig.	
Regels	 zijn	 vaak	 consequent	 noch	 begrij-
pelijk	 en	 voor	 eigen	 interpretatie	 vatbaar.	
Bij	 gebrek	 aan	 voldoende	 politieagenten	
-politiewerkers?-	 zetten	 we	 boa’s	 -veilig-
heidswerkers?-	 in.	 Mede	 door	 gebrek	 aan	
voldoende	 status	 dienen	 zij	 voor	 verlichte	
geesten	 regelmatig	 als	 boksbal.	 Dit	 pro-
bleem	 heeft	 wel	 de	 aandacht,	 maar	 voor-
lopig	 nog	 geen	 oplossing.	 Met	 de	 perso-
neelstekorten	zit	het	dan	ook	wel	snor,	wat	
in	andere	publieke	sectoren	al	zo	succesvol	
verliep	 gaat	 ook	 bij	 de	 boa’s	 lukken.	 Voor	
het	basisonderwijs	heeft	men	al	wel	iets	op	
het	 tekort	 aan	 leerkrachten	 gevonden.	 Er	
mogen,	ongetwijfeld	in	het	kader	van	kwa-
liteit,	 de	 komende	 vier	 jaar	 onbevoegden	

voor	de	klas.	De	huidige	opgelopen	achter-
standen	 schijnen	ook	nogal	mee	 te	 vallen.	
Niks	aan	de	hand	dus.
Op	dezelfde	dag	dat	de	horeca	de	hele	stad	
als	 terras	 mocht	 gebruiken	 en	 hun	 gas-
ten	 zich	 tot	 ieders	 vreugde	 keurig	 aan	 de	
regeltjes	 hielden,	 was	 er	 op	 de	 Dam	 een	
demonstratie.	Hier	was	het	heel	erg	samen,	
beheerst	 en	 solidair,	 maar	 weinig	 1½-m.	
De	boosheid	was	groter	dan	de	angst	voor	
besmetting.	 Meteen	 een	 politiek	 relletje,	
kennelijk	 zijn	 er	 geen	 belangrijker	 kwes-
ties.	 Het	 alles	 overheersende	 is	 er	 van	 af,	
de	samenleving	komt	op	gang.	Ik	vrees	dat	
het	nieuwe	normaal	nogal	veel	 lijkt	op	het	
oude.	 Scholen	beginnen	 en	 vakanties	 naar	
een	aantal	landen	kunnen	weer.	Vliegmaat-
schappijen	staan	al	in	de	startblokken.	Hoe	
doen	ze	dat	eigenlijk	met	die	1½	m	in	zo’n	
toestel,	zoiets	als	met	de	kerosinebelasting?	

Onze	 buurtbus	 rijdt	 op	 zijn	 vroegst	 31	
augustus	 weer.	 Eerder	 is	 net	 zo	 mooi	 als	
onwaarschijnlijk.	 Het	 grote-bussenvervoer	
heeft	 prioriteit.	 Buurtbusjes	 kennen	 hun	
eigen	 problemen:	 de	 ingang	 is	 tevens	 uit-
gang,	afdoende	bescherming	van	de	chauf-
feurs	 (een	 risicogroep)	 de	 bezetting	 mag	
maar	40%,	dus	3	passagiers,	zijn.	

Ik	 wil	 onderhand	 ook	 wel	 weer	 eens	 spe-
len	 met	 mijn	 kleinkinderen,	 ze	 oppakken,	
de	 lucht	 ingooien,	 stoeien	 en	 ze	 niet	 met	
pijn	 in	het	hart	op	afstand	houden.	Als	de	
kleinste	 van	 anderhalf	 verwachtingsvol	 op	
me	toeloopt,	snapt	ze	er	niks	van	dat	ik	haar	
niet	oppak	en	ik	krijg	het	niet	uitgelegd.		Als	
het	nog	lang	duurt	werken	ze	mij	tegen	de	
grond	 in	 plaats	 van	 andersom	 en	 dat	 kan	
nooit	de	bedoeling	zijn.

Vorige	week	zag	ik	een	middelbare	school-
koppeltje	 met	 de	 fietsen	 in	 de	 hand,	 half	
in	 de	 berm	 lieflijk,	 onbekommerd	 en	 zeer	
toegewijd	 staan	 zoenen.	 Dilemma:	 moest	
ik	politie	of	boa’s	inschakelen	en	kregen	ze	
dan	 een,	 al	 dan	 niet	 rechtsgeldige,	 boete	
met	een	strafblad	en	dus	na	de	studie	geen	
overheidsbaan	 (vanwege	 geen	 Verklaring	
Omtrent	 Gedrag)	 en	 konden	 ze	 dan	 nog	
ooit	 gelukkig	 worden?	 Je	 kunt	 ze	 jong	 en	
onbezonnen	noemen,	maar	ja	die	hormoon-
tjes.	Bovendien	heb	ik	begrepen	dat	vooral	
aerosolen	gevaarlijk,	en	het	nu	toch	te	laat,	
zou	zijn.	Het	was	ook	nog	eens	buiten.	Vrij-
komende	 aerosolen	 tijdens	 het	 zoenen,	
maar	 eens	 een	 onderzoekscommissie	 op	
zetten.	Dat	 alles	 schoot	 in	 een	paar	ogen-
blikken	door	mijn	hoofd,	ietwat	weemoedig	
reed	ik	glimlachend	verder	en	liet	de	natuur	
de	natuur.
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Jeroen	Bosch	Ziekenhuis:	5532000
Dierenambulance	Den	Bosch:	6146070			

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

Brabant	Water	storingen:	6838000
Essent	storingen:	0800	-	0340
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(S)limmerik

Maandag	29	juni	
20:00	uur

Vergadering bestuursraad
in	De	Engelenburcht

Ditmaal	roerde	de	maand	maart
door	de	opkomende	corona	dubbel	zijn	staart.
Zeer	gelaten	en	zonder	te	kijven,
werd	60	plus	verzocht	om	binnen	te	blijven.
Zo	bleef	men	op	afstand	van	mogelijk	virus	bespaard.

Bij Café het Veerhuis in Bokhoven is het terras weer open. 

Zitjes staan netjes op 1,5 meter afstand en er is een goed aangegeven looproute.

Afbeelding:	Filocalus	
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