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Van de bestuursraad
Seniorensteden in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië

Yvonne Schram

Wereldwijd worden woonconcepten voor
senioren ontwikkeld.
Het verschijnsel ‘seniorenstad’ is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Zogenaamde
Sun Cities of Active Adult Communities hebben gemiddeld 40.000 inwoners.
Ontwikkelaar Del Web is in 1960 begonnen
met de bouw van de eerste ‘Sun City’ in Arizona. Op dit moment wonen daar ongeveer
48.000 senioren. Om er te mogen wonen
moet ten minste een van de partners 55 jaar
of ouder zijn. Er is een uitgebreid aanbod
aan woon- en zorgvoorzieningen. Sun City
heeft zelfs een eigen ziekenhuis. Een groot
deel van de seniorensteden is echter pas in
de afgelopen 10 jaar ontwikkeld sinds de
babyboomgeneratie het pensioen nadert. In
1995 is de ‘Housing for Older Persons Act’
aangenomen. Een wet, waardoor het leeftijdscriterium geen wettelijk obstakel meer
is om alleen huizen voor senioren te bouwen.
Bij de 32 Extra Care Villages in Groot-Brittannië, een initiatief van gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en projectontwikkelaars, is de leeftijdsgrens ook
55+. Doel is dat senioren actief van het
leven kunnen (blijven) genieten, omdat een
actieve leefstijl bijdraagt aan langer ‘jong’
blijven. Elke Extra Care Village bestaat uit
300 woningen in zowel de huur- als koopsector. Extra Care Villages worden altijd ontwikkeld in de buurt van bestaande steden.
Er worden veel faciliteiten aangeboden,
uiteenlopend van gezondheids- en fitnessvoorzieningen tot een winkel, een bar/restaurant, een logeerunit en ruimtes voor het

beoefenen van hobby’s. Zorg wordt door
een zorgteam 24 uur per dag bij de bewoners thuis geleverd. Het seniorendorp heeft
een eigen busverbinding met de stad.

ligging in de nabijheid van een stad biedt de
meeste kansen. Senioren in Nederland die
willen verhuizen, willen vaak dicht bij hun
huidige woonlocatie blijven.

De verschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten zijn groot. In de Verenigde
Staten woont familie vaak op grote afstand.
Er zijn weinig (zorg)voorzieningen in de
buurt en geen alternatieven voor de auto.
Dit verklaart deels de populariteit van de
ruim 2000 seniorensteden in de Verenigde
Staten.

In Nederland zijn er te weinig seniorenwoningen en dat tekort zal de komende jaren
flink toenemen. We zijn met meer en we
worden gemiddeld ouder. Ook in Nederland
groeit de vraag naar meer keus en betere
voorzieningen. Het zou in totaal om ruim 1
miljoen mensen gaan, die op zoek zijn naar
huisvesting - die er vooral niet uitziet als een
seniorenwoning - met ruime kamers, liefst
op de begane grond, en veel gezamenlijke
voorzieningen dicht in de buurt.

Een vergelijkend onderzoek van de Rijksoverheid naar seniorensteden in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië (Extra
Care Villages) leert ons het volgende:
•
De koop- en huurprijzen van de woningen in alle seniorensteden zijn dusdanig divers, dat wonen in een seniorenstad voor een brede groep senioren
haalbaar is.
•
Hoewel de woonlasten gemiddeld zijn,
kosten ook de voorzieningen geld. Voor
een goed en betaalbaar voorzieningenniveau zijn vrijwilligers heel belangrijk.
•
De seniorensteden richten zich op
actieve senioren, die jong zijn of zich
jong voelen. Als de bewoners ouder
worden en (meer) zorg vragen, is een
24-uurs zorgaanbod deel van het voorzieningenpakket.
•
Als het voorzieningenniveau beperkt is,
dan zijn mensen minder geneigd daar
veel voor te betalen.
Conclusies uit het onderzoek voor de
Nederlandse situatie is, dat alleen kleinschalige initiatieven kansrijk zijn. Een centrale

Door bij elkaar te gaan wonen vullen senioren de leemte op die ontstaat nu de overheid senioren langer zelfstandig wil laten
wonen en verzorgingshuizen gesloten zijn.
Met langer zelfstandig wonen is in principe
niets mis. Praktijk is echter, dat senioren
vaak in een sociaal isolement komen, zeker
als een van de partners komt te overlijden
en de kring van familie en kennissen steeds
kleiner wordt. Eenzaamheid neemt dan toe.
In Nederland zou de ideale seniorenstad
een mix van huur- en koopwoningen in
verschillende prijssegmenten (ongeveer
30% goedkoop, 40% middelduur en 30%
duur) hebben. Alle bewoners worden lid van
het voorzieningencentrum, waar ze voor
beperkte kosten gebruik kunnen maken van
het zwembad, tennisbanen, bibliotheek en
fitness. Verder wordt verwezen naar triple A
in het voorzieningencentrum: de aanwezigheid van apotheek, arts en Aldi/Albert Heijn.

Parkentree Schiedam
Schiedam is het eerste gerealiseerde project op basis van het woonconcept Senior
Smart Living, vergelijkbaar met de seniorenstad. In 2020 staat de oplevering gepland
van de laatste 24 van in totaal 89 woningen
(79 patiobungalows en appartementen, 10
vrijesectorwoningen en een fraaie lounge).
Er is een gemeenschappelijke binnentuin
en een groot terras voor ontmoeting. Er is
goed geluisterd naar de wensen van kopers
en huurders. De patiobungalows en appartementen hebben twee, drie of vier kamers
en zijn voorzien van de nieuwste technologische ontwikkelingen die zorgen voor
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een betere kwaliteit van wonen en leven.
De huisautomatisering zorgt voor een slim
huis: de verlichting gaat uit als we het huis
verlaten en aan als we het huis binnenkomen, het zonnescherm gaat omlaag als de
zon schijnt, het openen en sluiten van de

gordijnen is met de telefoon te regelen en
door een paniekknop kunnen senioren langer veilig thuis wonen.
De verwachting is, dat het woonproject
in Schiedam ook elders in Nederland een
vervolg krijgt. Over tien tot twintig jaar zijn

meer van dit soort woonconcepten te vinden, waarin leeftijdgenoten samenwonen.
En wellicht hebben we in Engelen en Bokhoven dan ook een zorgkasteel.

Pelletverwarming Heesterburgh info-avond naar oktober
De informatieavond over de pelletverwarming van 18 maart jl. kon helaas geen doorgang vinden. Vlak voor die tijd kwamen de
eerste berichten rondom de coronabesmettingen binnen en heeft de bestuursraad de
avond afgeblazen.
Inmiddels is het mogelijk om voorzichtig
en volgens richtlijnen weer bijeenkomsten
als deze te organiseren. De precieze datum
moet nog vastgesteld worden. We willen de
zomer nog even afwachten of de omstandigheden rondom corona zich gunstig blijven ontwikkelen. Echter zeker nu de discussie rondom biomassa zo opgelaaid is, wil de
bestuursraad een nieuwe avond organiseren
begin oktober.
Aris van Galen, Senior Ontwikkelaar en projectleider van Heesterburgh, en Theo Smits,
adviseur energie & duurzaamheid Heijmans
Wonen, hebben hun medewerking in ieder
geval weer toegezegd.
De grote biomassacentrales, die op dit
moment zo in het nieuws zijn en waar de
overheid heel veel subsidie voor heeft toegezegd, zijn van een totaal andere aard en
capaciteit dan de verwarmings- en warmwatervoorziening in Heesterburgh.
De technische mogelijkheden van de biomassaketels op het gebied van rendement
en fijnstofuitstoot zijn overtuigend gunstig
te noemen volgens opgave van producent en Heijmans. Het is een veel geslotener systeem waarbij, mede op verzoek van
de bestuursraad, extra luchtfilters worden

geplaatst en ook de monitoring verder en
langer zal plaatsvinden. Ten opzichte van
de biomassacentrales gebruikt dit systeem
totaal andere ‘brandstof’ en is voor langer
gewaarborgd conform een NTA-norm 8800,
wat wil zeggen dat de (droge!) biomassa
komt van binnen een straal van bijvoorbeeld
100 km. Deze wordt dus zeker niet ver vanuit
Canada aangeleverd, wat een veel minder
zware ‘footprint’ biedt of van andere onduidelijke herkomst is.
Voor de duidelijkheid verklaart Aris van
Galen dat voor deze pelletverwarming geen
subsidie wordt verstrekt vanuit de overheid.
Heijmans staat nog steeds achter de keuze
voor deze vorm van verwarming en watervoorziening. Overigens is het zo dat deze
pelletverwarming alleen wordt toegepast
voor de ‘appartementstoren’ van 24 appartementen. De 49 grondgebonden woningen
daaromheen hebben ieder een eigen warmtepompsysteem. Voor de appartementen
kon hiervoor niet gekozen worden, omdat
dat aantal warmtepompen niet op het terrein van Heesterburgh gerealiseerd kan
worden.
Er is op die plek geen aardgasvoorziening,
dus er moet gezocht worden naar een
andere manier van verwarming. Heijmans
heeft deze dus gevonden in de 3 biomassaverwarmingsketels van ca. 35 kW in een zgn.
Cascade-opstelling van de firma KWB uit
Oostenrijk. Met deze firma en ook met de
installateur Atechpro/Groen deed Heijmans

al ervaring op in Vlijmen met het appartementsgebouw boven het nieuwe winkelhart.
Heijmans organiseert op korte termijn een
informatieavond alleen voor toekomstige
bewoners van Heesterburgh (de appartementen zijn bijna allemaal verkocht en ook
van de woningen is 75% verkocht!).
In oktober volgt dus een informatieavond
‘pelletverwarming op de korrel’ voor buurtbewoners en geïnteresseerden voor deze
manier van verwarming van huizen. De
nadere datum wordt aangekondigd op
de website van de bestuursraad (www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl) en in De
Tweeterp.
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Ons doel is: het gezelligste hardloopfeest van de regio te zijn!

Engelenrun
Alisa Lalicic

Wat een spectaculaire zondag zou moeten
worden, veranderde ook voor de Engelenrun in een doodgewone zondag. Om de
bewuste datum, zondag 14 juni ’20, niet
zomaar voorbij te laten gaan, hield ik op
anderhalve meter afstand een interview met
de organisatie.
Het zou de zesde editie van de Engelenrun
zijn. Een evenement dat jaarlijks veel hardlopers en bezoekers trekt. “Ons doel is om het
leukste en gezelligste hardloopfeest van de
regio te zijn!” Met de enthousiaste reacties
die het oplevert, lukt dat behoorlijk goed.
De organisatie van de Engelenrun streeft
ernaar om origineel te zijn, door tijdens de
route voor veel plezier en muziek te zorgen.
Zo liep je vorig jaar door een loperswasstraat en werd je door een flitskast betrapt
op hoge snelheden.
Het begon ooit in 2015, toen Hardloopclub
Engelen werd gevraagd om iets te organiseren in het kader van Engelen1200. Dat werd
de bakermat van de Engelenrun, waar destijds al 325 lopers aan meededen. In 2019
stond de teller op 850 lopers en dit jaar hadden ze gehoopt op duizend enthousiastelingen. “Het gaat niet alleen om de lopers,
maar juist ook om iedereen die meewerkt
om de Engelenrun tot een feestje te maken.
Het publiek, de vrijwilligers, de gemeente,
de sponsoren, de muzikanten, Burggolf
Haverleij. Het is die fantastische samenwerking tussen deze partijen die de Engelenrun
zo bijzonder uniek maakt.”

“Al gauw was duidelijk dat ook de Engelenrun dit jaar niet kon en mocht doorgaan.
We hebben de verantwoordelijkheid om
de gezondheid van alle betrokkenen te
waarborgen. Het zou tegen onze principes
ingaan om alsnog iets te willen organiseren. Doorschuiven naar een later tijdstip in
het jaar was geen optie. Daarmee hebben
we onszelf nu een jaartje rust gegeven. We
beseffen nu extra hoeveel werk daadwerkelijk in zo’n run gaat zitten. En hoe fantastisch
sterk ons team is om steeds weer zo’n tof
evenement neer te zetten.”
Natuurlijk wordt er vooruitgekeken naar de
Engelenrun 2021. Wat kan men daarvan verwachten? “Wederom het gezelligste hardloopfeest van de regio!”, wordt er enthousiast gereageerd. De kracht zit vooral in de

verrassingseffecten en de focus op mooie
prestaties en plezier. “We hopen natuurlijk
dat we het in dezelfde vorm kunnen vieren
zoals voorgaande jaren zonder al te veel
gekke maatregelen. Alle inschrijvingen van
dit jaar nemen we mee naar volgend jaar.”
De Engelenrun is nergens zonder sponsoren
en vrijwilligers. Je hebt elkaar nodig en vanuit die samenwerking kunnen er prachtige
dingen neergezet worden. De Engelenrun is
daar een voorbeeld van.
Na ons gezellige interview heeft de organisatie op zondag 14 juni ’20 op gepaste
afstand de 6 km route gelopen. Geen bruisend publiek dit keer, maar wél klaprozen
langs de kant. De muziek dachten ze erbij!
Na afloop hebben ze met elkaar geproost
op het bestaan van de Engelenrun. Geert,
Leon, Astrid, Ellis, Wilfred, Jan, Frank, Roy en
Judith zien jullie graag volgend jaar weer bij
de Engelenrun!
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De wereld van illusie en fantasie van Marlies Jutte
René van der Hoeven
Marlies is opgegroeid in dé kermis- en
vastenavondstad van Nederland, Bergen
op Zoom, en later in de directe omgeving van de Efteling, waar haar vader
hoofd Technische Dienst was en samenwerkte met Anton Pieck en Joop Geesink.
Vanuit haar positie achter de schermen
van sprookjes- en kermistaferelen, keek
zij naar de bezoekers die in die illusie
geloofden. Daar werd de kiem gelegd
voor haar latere geënsceneerde fotografie. De wereld van illusie en fantasie
vormt het uitgangspunt van haar foto’s.
In haar werk plaatst Marlies zichzelf in
clichématige situaties en achtergronden
van folklore, landschap, kermis, sprookjes en alledaagse onderwerpen.

Niet gauw tevreden

Het fotograferen van scènes of, zoals Marlies het ook wel noemt, zelfportretten,
vergt veel voorbereiding: zoeken naar een
achtergrond of er zelf een maken, kleding
kiezen en eventueel rekwisieten, wat voor
houding past erbij, welke mimiek, zit er een
verhaal in? Ook technische aspecten zijn van
invloed: welke lens, de afstand tot de scène,
het licht, camera-instellingen, enz. Marlies:
“Wat er op een foto te zien is, moet overtuigend zijn en er moet ook een bepaalde
spanning in de foto zitten. Ik ben niet gauw
tevreden. Regelmatig gaat een scène een
of meerdere keren opnieuw, omdat ik vind
dat het beter kan. Dat betekent terug naar
de locatie en alle spullen weer mee. Of een
foto goed wordt, luistert heel nauw! Alles
moet kloppen met wat ik wil laten zien, zoals
lichaamshouding, een bepaald handgebaar,
een blik in de ogen.”
Naast zelfportretten maakte Marlies ook
prachtige foto’s van de hemelbestormers
op de Sint-Janskathedraal en van bijzondere
plekken in ‘s-Hertogenbosch. Daarvan liet
ze ansichtkaarten maken die op verschillende locaties in de stad worden verkocht,
onder andere bij boekhandel Adr. Heinen.

Spullen

Marlies beschikt over een respectabele
collectie jurken, handschoenen, attributen, poppen en poppenkleertjes, maskers
enz. Als er een scène gepland staat, gaat
het nodige mee, tot een naaisetje toe. Ook
op reis naar het buitenland. Eens was een
paar gele laarzen absoluut onontbeerlijk,
maar helaas stond het nog in Engelen en
zij in Frankrijk. Haar buurvrouw die op het
huis paste, was bereid het op te sturen naar
Frankrijk. Gelukkig maar, want het resultaat
is prachtig.

Atelier

Een goed gesprek kent geen tijd: anderhalf
uur verder gingen we nog even het atelier
bekijken dat net opnieuw werd ingericht.
Het had wel iets weg van mijn werkkamer,
maar zij kon alle attributen van de besproken foto’s moeiteloos vinden. Ze zaten niet
alleen in de kasten maar ook in haar hoofd.
“Dit jurkje is van die foto met de pop die
ik daar gebruikte” en “dat masker, herken je
dat?” “Dit bloesje kocht ik in een rommelwinkel en staat op die foto met die guirlande.” Alle rekwisieten hebben hun verhaal,
komen tot leven. Uiteraard is er ook de
nodige fotoapparatuur en voor de bewerking een speciale computer. Marlies gaat
regelmatig naar tweedehandskledingwinkels en rommelmarkten voor haar kleding
en voorwerpen.

Inspiratie

Voorbeelden heeft Marlies niet. Ja, genoeg
fotoboeken van grote kunstenaars en fotografen, maar er is niemand in het bijzonder.
Als kunstenares creëert ze zelf, onafhanke-

lijk. Haar inspiratie vindt ze in het kleurrijke
expressionisme en eigenlijk in alle grote
kunst. Enthousiast toont ze boeken met
schilderijen van Edward Munch en Kazimir
Malevitsj. Ze laat zich ook graag inspireren
door mooie tentoonstellingen in kunstmusea.

Tentoonstellingen

Marlies exposeerde onder andere in het
stadskantoor van ’s-Hertogenbosch en bij
Rietveld & Ruijs, de voormalige fabriek van
De Ploeg te Bergeijk.
In 2010: “Bossche Kermis in de Etalage”
In 2011: “Het is weer alle dagen kermis”
in 2011: “Kermis der IJdelheden”

Expositie in Engelen

Nieuwsgierig geworden? In augustus en
september met een mogelijke uitloop tot en
met oktober, heeft Marlies een expositie in
Herberg Haverleij. Ik ga!
Voor openingstijden zie: herberghaverleij.nl
Wil je alvast een indruk: www.marliesjutte.nl
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gegaan. Ben je ondernemer, ZZP ‘er of zakelijk 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!”

gingen werken. Rob kijkt terug: “Sportevenementen, congressen, portretsessies werden
geannuleerd. Ineens had ik een zee van tijd.
Tijdens lange wandelingen raakte ik gefascineerd door mijn eigen woonomgeving. Veelbelovende kansen en nieuwe zaken liggen
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dekring Angrisa, U-Battle Run, Kadekoor,
bedrijven onder de aandacht brengen en laTennisvereniging Engelen, Muziek Collectief
ten zien hoe geweldig rijk aan ondernemerEngelen, Engelenrun, Vakantiejeugdwerk,
schap onze dorpen zijn.”
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dicure, makelaar of vormgever bent. Aan alle
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diensten is behoefte en elke ondernemer is
toegewijd aan zijn of haar zaak.

Vergelijk het met een dorpscafé. Daar leer
je elkaar kennen. En dan wordt zakendoen
leuker en eenvoudiger.
Daarnaast heeft TerpZaken geweldig potentieel als toegang naar de consumentenmarkt 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 Engelenburcht.”

Zullen we weer

Ontmoet lokale

lokaal zaken

ondernemers in

gaan doen?

Engelen, Haverleij
en Bokhoven

WWW.TERPZAKEN.NL

PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

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.
Info/afspraak 0610292651

www.lalunaenergetischetherapie.nl

Uw evenement, webinar,
vergadering opnemen en live streamen
Woning video en fotograﬁe,
ook voor Funda.nl

bsite
onze we
Bezoek provider.tv
stream

Zomerterras voor De Engelenburcht
Eindelijk! Na al die maanden van lock down
hebben we de deuren van De Engelenburcht
op 1 juni weer voorzichtig geopend. Diverse
verenigingen zijn weer gestart en de eerste
feestjes, bijeenkomsten en vergaderingen
zijn weer geboekt. Wij zijn heel blij dat er
weer leven in de brouwerij komt. We zijn er
helemaal klaar voor!
Omdat we heel erg aan gezelligheid toe zijn
- en om de thuisblijvers iets bijzonders aan
te bieden - doen we mee aan de Bossche
Zomer met een geanimeerd terras, vanaf
het weekend van 7, 8 en 9 augustus tot en
met het weekend van 21, 22 en 23 augustus.
Deze drie weekends ben je welkom om
op het terras te komen genieten van een
drankje en een hapje en het brede programma dat we jullie gaan aanbieden.

Het programma is nog even onder voorbehoud en wordt definitief gepubliceerd
op onze site en op de site van de Bossche
Zomer.
Op de vrijdagavonden plaatsen we het
scherm buiten en gaan we genieten van
de volgende filmkaskrakers: Mamma Mia!,
Bohemian Rhapsody en Fantastic beasts.
Op de zaterdagavonden gaan we, samen
met de koks van Boschveld Wereldkeuken,
heerlijke gerechten aanbieden uit deze
smaakvolle en uitgebreide keuken.
Op de zondagmiddagen brengen we het
Diezepodium naar het buitenpodium om op
een aangenaam geluidsniveau te genieten
van mooie livemuziek. Het programma hiervoor is nog in ontwikkeling, maar verrassend
wordt het zeker!!

Is onverhoopt het weer zo slecht dat het
programma in de open lucht niet mogelijk
is, dan hoeft er niet getreurd te worden: dan
verplaatsen we alles naar binnen naar het
Diezepodium.
Let op! Om aan de RIVM-normen te kunnen
voldoen moeten we iedereen registreren
en aan tafeltjes plaatsen. Hiervoor vind je
vanaf 20 juli alle informatie op onze website www.engelenburcht.nl. Hier vind je ook
de informatie over hoe je kunt reserveren!
Verder komt het programma ook op onze
Facebookpagina, en vanzelfsprekend zullen we je enthousiast informeren tijdens de
openingsuren van het café. Wij ontvangen
jullie heel graag op ons Zomerterras!

Nieuwe rotonde

Vanwege de regelgeving van het RIVM kunnen we u dit
jaar de loten niet aanbieden op een kraam bij de Plus.

De nieuwe rotonde op de kruising Haverlij/
Beverspijken is helemaal gereed.

Koop een lot en laat de zon
schijnen bij een ander.
U kunt uw loten a € 2,- bestellen
bij:
Ria van Luijk, tel.: 073 631 2062 of
Toos Lucas, tel.: 073 631 2140.
De loten worden dan bij u thuis
bezorgd.
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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

Maak snel een afspraak via info@fysio-engelen.nl of bel 073-6312077. Meer informatie zie www.fysio-engelen.nl
Boerenerf 5a • Kraanvogellaan 13a Engelen • T 073 - 6312077 • info@fysio-engelen.nl • www.fysio-engelen.nl

Tegenwoordig zou het een hippe campervan zijn

Het Buske
Alisa Lalicic

De zomervakantie staat voor de deur en
dat betekent een hele poos even helemaal
niets. Met de coronamaatregelen krijgt de
vakantie plots een hele andere wending. Van
helemaal niets hoeven tot beperkt maar iets
mogen. Het is maar net hoe je het bekijkt.
Het voelt raar om niet echt op vakantie te
‘mogen’. Ik kom uit een reislustig gezin,
waarin het normaal was om minimaal twee
keer per jaar op vakantie te gaan. Mijn
ouders hadden een goedlopend restaurant
waarin hard werd gewerkt. Vakantie was het
enige moment dat men niets hoefde. Van
ski- tot zonvakanties, alles was mogelijk.
Omdat vliegen met een groot gezin duur
is, gingen we op vakantie met de auto. Een
negenpersoons wit Mitsubishi-busje. Tegenwoordig zou het een hippe campervan zijn.
Voor ons was het niets meer dan een busje,
of zoals we zelf noemden ‘het buske’.
Het hele gezin keek altijd uit naar de zomer.
Oma ging ook vaak mee, hartstikke gezel-

lig natuurlijk. Als het moment dan daar
was, werd het buske volgeladen met alles
wat een zespersoons gezin plus oma nodig
heeft om twee weken lang te kunnen overleven. Overvolle koffers en tassen, luchtbedden, stretchers, paspoorten, uitgeprinte
accommodatiegegevens. Nadat alle spullen en het kroost waren ingeladen kon de
vakantie beginnen.
Met het Grote ANWB Wegenboek vertrokken we. Mijn vader volledig relaxed achter
het stuur, mijn moeder las braaf de kaart.
Oma hield het kroost onder controle. Wij
speelden geruisloos spelletjes, zongen liedjes en waren tevreden met één snoepje.
Of wacht ... zo zóu het moeten zijn. De paspoorten waren altijd kwijt op de dag van
vertrek. En dan begon de ruzie over wie
voorin mocht zitten en wie op de achterbank mocht liggen. “Mam, waarom zit er
boter op mijn broodje?” Een paniekerige
moeder over afstand houden en een vader

die dat negeerde. “Zullen we een spelletje
spelen?”, probeerde oma tevergeefs.
Na een lange reis kwamen we eindelijk aan
op de bestemming. Het strand was voor
iedereen de perfecte plek om tot rust te
komen. Ik herinner me de lange stranden,
het spelen met mijn zussen in zee, zandkastelen bouwen, ’s avonds over de boulevard
wandelen en lekker uit eten gaan. Na twee
weken werd het buske weer ingeladen en
keerden we terug naar huis. Met het hele
kroost en een stel uitgebluste ouders.
Dit jaar zal de vakantie niet zo zijn als toen
met het buske. De een blijft thuis, de ander
kiest voor een vakantie in eigen land en weer
een ander waagt het erop. Zo viert iedereen
vakantie op zijn eigen manier. Waar je ook
heen gaat of wat je ook gaat doen, koester
de momenten die je met elkaar hebt. Geniet
van je zomervakantie!

Kasteel Heesterburgh
John Branderhorst
Na het heiwerk van ruim een week is de bouwer gestart met het boren van de koude-/
warmtebronnen voor de woningen. Dit zal
volgens de planning tot in de bouwvakvakantie (24 juli) doorgaan. Na de bouwvak
zal het heiwerk wederom plaats vinden voor
de woningen. Inmiddels is bekend dat de
risicoafstand van minimaal 100 meter geen
consequenties heeft voor de omliggende
kastelen. Daarover in een latere column
meer.
Opmerkelijk was dat de graafmachines al
de structuur rondom het kasteel aan het
inrichten zijn. In het stedenbouwkundig
plan komt namelijk rondom het bouwplan
een fictieve gracht(wadi’s) te liggen, waarin
het regenwater van de woningen en bestratingen wordt opgevangen en kan infiltreren.
Het bijkomend voordeel is ook dat visueel
het kasteel als het ware op een terp komt
te staan. Indirect zie je dit ook bij Het Slot.
Even is het aspect pelletkachel weer aan
de orde gesteld vanwege de actuele discussie over de biomassaverbranding in de
media. We moeten duidelijk een verschil
maken tussen biomassaverbranding voor

het opwekken van energie en de pelletketel voor de warmtevoorziening, in dit geval
voor de appartementen. De rendementen en uitstoot fijnstof enz. zijn beduidend
anders van beide installaties.
De pelletbrandstof wordt in dit geval uit de
omgeving gehaald met een straal van 100
km. De biomassacentrales halen hun hout
uit Canada en andere landen. Overigens
wordt spoedig na de bouwvakvakantie een
voorlichtingsdag georganiseerd voor de
kopers, omdat deze zich ook al geroerd
hebben. Ook zal voor belangstellenden in
en om het kasteel Heesterburgh een bijeenkomst op initiatief van de bestuursraad worden georganiseerd.
Degenen die zicht hebben op de bouwplaats of er langs rijden in de avonduren en
’s nachts zien een felgroene lamp branden.
Dit is een onderdeel van een geïntegreerd
camerasysteem ter beveiliging en preventie van de bouwplaats, bij afwezigheid van
personeel. Uit ervaring is gebleken dat het
groene licht, in tegenstelling tot het voorheen witte licht, minder storend is voor de
omgeving en het wild.

Ook de verkoop verloopt voorspoedig.
Inmiddels is alweer 85% verkocht.
Over het volgende kasteel Oeverhuyze weet
de projectleider te melden dat de pre-sale
binnenkort zal starten. Dit betekent dat
mogelijk op korte termijn beelden beschikbaar komen in 3D-formaat om de verkoop
– pas eind november – op gang te laten
komen. Zoals bekend zijn het voornamelijk grondgebonden woningen met tuinen
en een appartementsgebouw. Zodra deze
beelden beschikbaar zijn, kunnen ze op de
website bekeken worden.
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Leuk initiatief!
Alle kinderen van Kindcentrum de Matrix
hebben een poster gemaakt voor alle
oudere inwoners van Engelen om hen te
steunen vanwege corona. Het kinderkabinet
van de school heeft dit zelf bedacht en geregeld. Ze hebben de poster ook opgehangen op een paar plekken in Engelen, onder
andere bij PLUS Mulder, flat Het Hoogh, bij
de huisartsenpraktijk, de fysiotherapie en de
golfbaan.

Bedankje
Namens de ouderen van Engelen wil Charles
ter Ellen de jeugd erg bedanken voor deze
leuke ‘geste’ en hen een goede vakantie
toewensen en voor na de zomer een goed
volgend studiejaar zonder corona-perikelen.

Tineke van der Lee
Het schooljaar is ten einde. Het is een bijzonder jaar geweest. We moesten thuiswerken, we gingen met halve klassen werken
en pas daarna konden we weer met de hele
groep aan de slag.
Er waren maatregelen waaraan we ons
moesten houden en er waren activiteiten
die niet door konden gaan. Toch was iedereen blij dat we weer ‘normaal’ aan het werk
konden.
Het einde van het schooljaar is zeker voor
de kinderen van groep 8 heel bijzonder.
Hun basisschoolperiode wordt afgesloten.
Zij gaan na de zomervakantie naar de middelbare school.
Gelukkig hebben zij, ondanks alle maatregelen, waardig afscheid kunnen nemen. Ze
hadden de prachtige musical ‘Feesie’ ingestudeerd. De kinderen hebben op school
geoefend en ook zijn de decors en de attributen op school gemaakt. Ook de uitvoering zelf was in het Atrium op school. De
kinderen van groep 8 hebben de musical
vier keer opgevoerd voor de kinderen van
onder-, midden- en bovenbouw. Daarnaast
is de musical opgenomen, zodat ouders,
familie en vrienden ervan kunnen genieten.
Het was een geweldige voorstelling, waarin
iedereen zijn beste beentje heeft voorgezet
om tot dit mooie resultaat te komen. Goed
gedaan, groep 8!
In de voorlaatste week hebben de kinderen van groep 8 een leuke en gezellige dag
gehad. Ze gingen naar Bosbad Hoeven. Met

een luxe touringcar werden ze heen en terug
vervoerd. Het weer was goed. Af en toe een
zonnetje en geen regen van betekenis.
Naar hartenlust kon er gezwommen worden
in het buitenbad, dat de kinderen het eerste
uur helemaal voor zichzelf hadden! Verder
werd er de hele dag gespeeld en hadden
de kinderen veel plezier. Het was heel fijn
om samen een dag weg te zijn. Op de laatste donderdag voor de vakantie namen de
kinderen afscheid van de leerkrachten en de
school!
De kinderen van groep 7 hadden op maandag 6 juli hun praktisch verkeersexamen. Ze
moesten een route fietsen door het dorp.
Er werd op verschillende punten gecontroleerd of ze zich goed aan de regels hielden.
Natuurlijk is niemand perfect en zijn er altijd
verbeterpunten, maar iedereen behaalde
uiteindelijk het diploma! Proficiat allemaal!
Alle groepen hadden in de laatste week
een speciaal coronavriendelijk programma
om het schooljaar af te sluiten: er werden
gezelschapsspelletjes gespeeld, er werd film
gekeken, er werd gepicknickt en er werd
geknutseld en getekend.
Dit was het laatste nieuws van onze school
voor dit schooljaar. Namens het team wens
ik u een heel fijne vakantie. Wilt u meer of
andere informatie over onze school, dan
kunt u contact opnemen met de directeur,
mevr. B. Entken-Buunen, tel. 073-8519990.
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FIETSENMAKER
Den
Bosch
✓
✓
✓
✓
✓
✓
➢

Dé fietsenmaker van Engelen
Voor al uw (elektrische) tweewielers
Gratis haal- en brengservice in Engelen
Kleine reparaties klaar terwijl u wacht
Servicepunt van fietsenwinkel.nl
Beoordeeld met een 9,7
Nu ook geopend op Fort Isabella:
Fietsenmaker Vught

✓

De Bloemendaal 5
(Industrieterrein De Vutter)
5221 EB, Den Bosch
088 0123 060
Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur
info@fietsenmakerdenbosch.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 verkopen of aankopen of dat getaxeerd moet worden.
Want dáár gebeurt het!
Korte lijnen, open en duidelijke gesprekken, vooruit denken op de
mark
marktontwikkelingen 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

Er zijn zo van die onderwerpen die dorpsgenoten bezighouden of waar ze onvrede mee
hebben. Ook stukjes in De Tweeterp kunnen
lezers zo ver brengen dat ze reageren op
redactie@tweeterp.nl.
In de rubriek De Zeepkist geven we een korte
samenvatting van het ongerief dat de redactie bereikt.
Zo ontvingen wij van de familie HoopBijlsma een e-mail met de volgende inhoud.
“Het artikel ‘Het is wachten op dat het goed
fout gaat …’ in De Tweeterp nummer 6 van
juli 2020 is ons uit het hart gegrepen! Reeds
vanaf het begin dat wij in Slot Haverleij zijn
komen wonen, ergens in augustus 2005, valt
het ons op dat er op de Parcivalring erg vaak
veel te hard wordt gereden. In het begin
namen we nog de moeite om die personen op hun onverantwoorde rijgedrag aan
te spreken, maar we zijn ermee gestopt. En
waarom? We merkten dat dit totaal geen zin
had. Je krijgt woordenwisselingen. Je krijgt
scheldwoorden naar je hoofd geslingerd!
Vernietigende blikken! Misselijkmakende
gebaren zoals de gebruikelijke middelvinger! Enz. enz.

Ook de gemeente om hulp vragen heeft
totaal geen zin. Je wordt er van het kastje
naar de muur gestuurd of er wordt heel
laconiek over gedaan. Je wordt er zo moe
van! Het is ook een feit dat dit hardrijden
op de Parcivalring echt niet alleen wordt
gedaan door mensen met grote(re) en luxe
auto’s, zoals Audi’s of BMW’s, maar zeker
ook met de meer gangbare modellen.
Er is ook nog een opvallend ander feit. Dit
rijgedrag gebeurt niet voornamelijk door
het mannelijk geslacht.
Het lijkt ons dat dit harde rijden veelal
gebeurt door personen die op weg naar
werk of anderszins hun kin(deren) even op
school dumpen en dan gehaast richting
elders moeten. En last but not least: niet
door passanten alleen, maar zeker ook, of
misschien zelfs merendeels, door de eigen
bewoners zelf. Wij denken dat de oplossing
heel simpel te vinden is in het verhogen van
de verkeersdrempels! De huidige voldoen
gewoon niet, want deze vormen totaal geen
belemmering om de snelheid eruit te halen!
Dus zoals gesteld door mevrouw Treffers in
haar artikel ‘Het is afwachten …’ Inderdaad!

Het is afwachten. Het is maar te hopen dat
het u niet overkomt! Of nog erger ... uw
kind! Maar misschien dat iemand een betere
oplossing weet? Wij vrezen echter het ergste!”
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(Advertorial)
Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!

Door onze uitstekende schadeafhandeling en contacten met de
verzekeringsmaatschappijen bent u
binnen de kortste keren weer mobiel.
We handelen het gehele schadetraject 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!

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

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
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Kurk of geen kurk, that’s the
question!
We zien de afgelopen jaren een grote
toename van plastic kurken, glazen stoppen
en schroefdoppen in de wijnindustrie. Ben
ik daar blij mee? Nou en of!
Wat is nou eenmaal een kurk? Een afsluitmiddel voor een fles wijn. Een afsluitmiddel waar af en toe wat mis mee is: kurk!
Iedereen kent dit: je opent een mooie fles,
schenkt een glas in en je ruikt direct de
muffe, weeïge geur. Kurksmaak in de wijn
heeft een officiële naam: trichlooranisol of
kortweg TCA. Het wordt veroorzaakt door
een schimmel die in hout voorkomt. In de
bast komt hij het meeste voor. ‘Kurkenboeren’ moeten geduld hebben, want ze
kunnen iedere negen jaar de bast afsteken
en deze bast moet vervolgens zo’n twee
jaar in de open lucht liggen. De meeste
kurkeiken staan in Portugal. Het klimaat is
er warm met weinig regen. In dit klimaat
kan de bast mooi drogen en verdwijnt
de schimmel meestal wel. In het verdere
productieproces worden de kurken meestal
nog een paar keer gedroogd.
Iedere fles met kurksmaak is er een te
veel. Ik ben daarom een groot voorstander
van alternatieve afsluitmiddelen. Voor
veel wijnen is een kurk ook helemaal niet
handig: de meeste wijnen moeten jong
(lees, binnen 2 jaar na de oogst) gedronken
worden. De grootste vijand van wijn is zuurstof. Kurk is een natuurproduct dat zuurstof
doorlaat. Bij wijnen die jong gedronken
moeten worden zou je dus veel beter een
schroefdop kunnen gebruiken: die houdt
de zuurstof buiten en kan daardoor zelfs
de levensduur van een fles verlengen. Veel
mensen hechten aan een echte kurk, een
schroefdop wordt door hen verafschuwd.
Maar zeg nou eerlijk … wat heb je liever:
een goed glas wijn met schroefdop of wéér
een fles die je door de gootsteen kunt
wegspoelen … Proost!
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

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.

Handelen

Het thema van de periode juli en augustus is
‘handelen’. Waarom handelen mensen zoals
ze handelen? In 2019 noemden we de Norbertijnen, die uitgaan van het idee dat het
menselijk doen iets anders is dan het men-

Zo 19 juli
10.00 uur

Woord- en communieviering met voorganger Jan
Joosten
T.i.v. Jeanne en Leo de Rooij Willemse, Stien van den
Akker - van Boekel, Piet en
Truus Klerkx - Bouman,
Jo Boelen, Riekie van der
Venne - de Groot, Els Dirks de Kleijn

Zo 26 juli
10.00 uur

Woord- en communieviering verzorgd door de
werkgroep
T.i.v. Jo Boelen, Gré Pardoel van Dijk

Zo 02 aug
10.00 uur

Woord- en communieviering met voorganger
diaken Wim van Herwijnen
T.i.v. Toon en Francien van
der Aa - Wolfs, Pa, Ma en
Henk Broeren

Zo 09 aug
10.00 uur

Woord- en communieviering met voorganger
diaken Jan Joosten
T.i.v. Walter en Cecile den
Otter - Simons

Zo 16 aug
10.00 uur

Maria Tenhemelopneming,
woord- en communieviering verzorgd door de
werkgroep
T.i.v. Ans Bindels

Zo 23 aug
10.00 uur

Woord- en communieviering met voorganger
diaken Jan Joosten
T.i.v. Jo en Sjaan Dielissen Van Maaren

Zo 30 aug
10.00 uur

Woord- en communieviering met voorganger
diaken Jan Renders
T.i.v. Miek Groenendaal Broeren en Henk Broeren,
Gré Pardoel - van Dijk

selijk 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!

We zijn weer gestart
Op zondag 5 juli jl. was weer de eerste viering in de St. Lambertuskerk nadat door het
coronavirus de kerk op slot ging. Het was
een fijne ervaring om weer samen te zijn,
mede door de inspirerende woorden van
voorganger diaken Jan Joosten en de instrumentale invulling door Charles ter Ellen op
het orgel. Samen zingen is helaas nog niet
toegestaan.
Tijdens de periode dat de kerk gesloten was,
heeft men niet stilgezeten. De spinnenwebben in het hoge gedeelte van de kerk, onder
andere bij de bovenste ramen, zijn verwijderd door schoonmaakbedrijf De Lelie.
Dat was zes jaar geleden voor het laatst
gebeurd. Het lage werk en de vloer is mede
schoongemaakt door de eigen werkgroep
Interieurverzorging. De werkgroep Onder-

houd heeft het kerkplein en het pad vanaf
de Achterstraat ontdaan van een grote hoeveelheid onkruid. De leden van het Parochieel Pastoraal Overleg (PPO) hebben de
kerk coronaproof gemaakt met kuchscherm,
handgel en stickers waar men mag zitten,
om de 1,5 meter van elkaar te waarborgen.

Sam’s Kledingactie
Op zaterdag 3 oktober tussen 10.00 en 12.00
uur is weer de jaarlijkse kledinginzameling
voor Mensen in Nood bij de St. Lambertuskerk aan de Graaf van Solmsweg. Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en
is daarmee een van de oudste charitatieve
kledinginzamelaars van Nederland. Deze
kledinginzameling wordt ondersteund door
1200 vrijwilligers.

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.
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Berichten uit de parochie
Vieringen:

Mocht u vragen hebben over de vieringen
in coronatijd, steun nodig hebben of om
andere reden contact op willen nemen
stuur een e-mail naar: secretariaat@parochie-engelen.nl.

Dopen:

Op 5 juli is gedoopt Philou van Wanrooij,
Regenwulplaan.
De doopvieringen kunnen gepland worden
op zondagmiddag. U kunt een afspraak
maken met Monique Janssen (6219416), de
contactpersoon voor de werkgroep.

Ziekenzondag:

Traditioneel is de oecumenische viering
van de jaarlijkse ziekendag in september.
De ziekendag komt tot stand door samenwerking tussen parochie St. Lambertus en
de Protestantse Kerk Engelen. Na afloop
van de viering zal, zoals gebruikelijk, een
attentie aan zieken en senioren worden
bezorgd en drinken we gezamenlijk koffie
of thee op het kerkplein. In verband met de
coronaregels en daardoor de capaciteit van
het kerkgebouw zullen we voor deze viering
een reserveringssysteem hanteren. Meer
hierover op de website en in de volgende
Tweeterp.

Prachtige opbrengst voor actie Hulp aan Lesbos
In het meinummer van De Tweeterp schreven we over de collecte van de Protestantse Kerk Engelen voor de opvang van
vluchtelingen op Lesbos. Oud-dorpsgenoot
Rosa Duran werkt daar in het kamp Moria,
waar officieel ruimte is voor 3000 mensen,
maar waar nu zo’n 20.000 mensen leven.
Een rampzalige situatie, zeker in tijden van
corona.

De eindstand van de collecte is maar liefst
€ 2.135,00. Daar zijn we erg blij mee! Het
geld is inmiddels overgemaakt en zal worden gebruikt voor de aanschaf van onder
meer zeep en handgel, tenten en mobiele
toiletten. Alle gevers worden heel hartelijk
bedankt! Mocht u meer willen weten over
het werk van Rosa Duran, bekijk dan op youtube het interview dat ds. Marloes Meijer
met haar had (Interview Rosa Duran op Lesbos).

Open kerk

Goede vakantie

Diaconie Protestantse Kerk Engelen

De Oude Lambertus aan De Kerkhof is in
juli en augustus elke donderdag geopend
van 14.00 tot 16.00 uur. Er staat een gastheer/-vrouw voor u klaar om u te ontvangen. Hij/zij zorgt er indien nodig ook voor
dat er veilige afstand bewaard wordt en er
niet te veel mensen tegelijkertijd binnen zijn.
U bent welkom om de kerk te bezichtigen,
even stil te zijn, een kaarsje te branden of
een gesprek te voeren.
Vanaf 29 juli is Marloes op woensdagavonden van 19.00 tot 19.30 uur in de kerk voor
een goed gesprek of praktische ontmoeting.

Tijd om uit te rusten, na een enerverend
jaar, of juist tijd om avonturen te beleven …
hoe u de vakantietijd ook in gaat richten, we
wensen u een goede tijd toe en hopen dat
u vol veerkracht, energie en inspiratie na de
vakantie het dagelijks leven weer op kunt
pakken.
En, allerliefste kerstengelen, kraanvogelvouwers en -bezorgers en anderen, voor sommige mensen is de vakantietijd best lastig.
Vanwege eenzaamheid of juist vanwege
drukte.
Misschien kun je bij mensen aan wie je nu
denkt, een mooie vakantiekaart bezorgen?
Dan wordt je vakantie nóg mooier!

PROTESTANTSE KERK ENGELEN
Zo 19 juli

Geen dienst

Zo 26 juli
10.30 uur

P. Molenaar

Zo 02 aug

Geen dienst

Zo 09 aug
10.30 uur

ds. G. Kerssen

Zo 16 aug

Geen dienst

Zo 23 aug
10.30 uur

ds. M. Helderman

Zo 30 aug
10.30 uur

ds. Marloes Meijer

Om een dienst te kunnen bijwonen moet
u zich van tevoren aanmelden via aanmelding@kerk-engelen.nl (graag vermelden met hoeveel personen u wilt komen,
of u tot hetzelfde huishouden behoort en
voor welke dienst u zich wilt aanmelden)
of telefonisch bij scriba Jenno Schulp op
06-28106107. Enkele dagen voorafgaande
aan de dienst ontvangt u nadere informatie.

Kerkdiensten

Heel voorzichtig beginnen we weer met het
hervatten van de kerkdiensten. We houden
ons daarbij aan de RIVM-richtlijnen. Marloes
heeft tot 28 juli vakantie. Daarna is zij weer
bereikbaar.
PROTESTANTSE KERK ENGELEN
De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen
www.kerk-engelen.nl
PREDIKANT
ds. Marloes Meijer - predikant@kerk-engelen.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

Wie ben ik?
Een vraag die ik mezelf vaak stel, meestal
niet hardop, maar in de stilte van mijn hart.
Ik speel zo veel rollen en draag dikwijls een
masker, soms herken ik mezelf niet. ‘Wat
ik wil, doe ik niet en wat ik niet wil, doe ik
wel.’ Soms ben ik bang van mensen, mensen doen me pijn, ze begrijpen me niet, ze
zoeken overal iets achter, je weet niet wat je
aan hen hebt.
En dan plots een brief, een glimlach, een
begrijpende blik, en de zon schijnt opnieuw.

Soms voel ik me sterk en dan weer schaam
ik mij om mijn zwakheid. Ik vlucht dan achter een masker, zodat de mensen niet zien,
dat ik bedroefd ben of onzeker. En toch …
Juist dan wil ik een mens ontmoeten, die me
nabij is en me kent, die me aanvaardt en me
kan zien zoals ik ben. Ik verlang zozeer naar
een mens bij wie ik zonder angst of vrees,
alle maskers kan afleggen, bij wie ik simpelweg ‘echt’ kan zijn.

Land van 1000 meningen …
Ds. Marloes Meijer
Het is een zinnetje uit het lied ’15 miljoen
mensen’. Inmiddels is er een nieuwe variant
met als titel ’17 miljoen mensen’. Daar komt
dit zinnetje niet in voor. Toch heb ik het idee
dat, met de bevolkingsgroei, ook het aantal
meningen is toegenomen. Het lijkt wel alsof
iedereen ergens iets van vindt. De een vindt
dat we moeten stoppen met anderhalve
meter afstand houden, de ander vindt dat
de opheffing van de intelligente lock down
te snel gaat. De een vindt dat black lives
matter een goede beweging is, de ander
vindt het aanstellerij. De een vindt dit, de
ander vindt iets anders. En ik wacht altijd
met angst en beven op de onvermijdelijke
vervolgvraag: “Wat vind jij?”
Ik vind dus niet altijd iets. Ik heb niet overal
verstand van, weet er zo vaak het fijne niet
van. Dus ik heb eigenlijk ook geen mening.
Of alleen een heel voorlopige.
Zo vond ik het eerst vervelend dat ‘zwarte
piet’ werd aangevallen, maar later merkte ik
hoe pijnlijk dat feest voor sommige mensen
is. Dat had ik me eerder niet zo gerealiseerd.
En zo we hebben het nooit bedoeld. Maar
ja, dan kan het voor anderen nog wel zo
voelen. Dus misschien moeten we toch eens
denken over alternatieven.
Ik veranderde van mening. En dat kan
zomaar nog eens gaan gebeuren, zo weet
ik inmiddels. En voor u me nu gaat bedelven onder meningen over wel of niet zwarte
piet: dit was een voorbeeld.
Een voorbeeld van een discussie die totaal

vastloopt in meningen, vaststaande beelden, oneliners en ‘voor’ of ‘tegen’. En dat
doet iedereen tekort!
In talkshows zie je het ook steeds meer:
gesprekken verzanden in iets wat uiteindelijk een welles-nietesdiscussie wordt die niemand ook maar een steek verder helpt.
Kunnen we misschien eens gaan oefenen
om onze mening op te schorten? Gewoon
even opzijzetten, al die eigen gedachten.
Dan komt er ruimte voor een ander. Dan
ontdek je wat diegene nodig heeft, wat hij of
zij te bieden heeft, wat hij of zij ervaart. De
tegenstander van anderhalve meter heeft
misschien een moeder in een verpleeghuis
die hij mist. De voorstander van meer voorzichtigheid en afstand maakt zich misschien
zorgen om een partner die in de zorg werkt.
Je eigen situatie bepaalt mede je opvattingen. Probeer elkaar dus eerst eens te leren
kennen, zodat je elkaar kunt verstaan (dat
is dus meer dan alleen ‘horen’). Ga eens in
de schoenen van die ander staan, en probeer dan samen, met begrip voor elkaar,
in gesprek te gaan. Misschien word je het
niet met elkaar eens. Maar dan word je het
ook niet in een snoeiharde uitwisseling van
standpunten.
Je wordt het misschien niet eens, maar het
verrijkt je wel, én je kunt met elkaar in verbinding blijven, ondanks verschillen.
Wat zou dat heerlijk zijn, als meer mensen
dat zouden doen.
Heb ik tóch een mening …

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN
Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel. 06 460 346 24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN NL87RABO0121908283
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt Bokhoven
Zo 19 juli

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en
Corrie van Gestel

Zo 26 juli

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Lucia van Helvoort - Buijs, Jan Zetz en Joke
Godschalk - Endstra

Zo 2 aug

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil
en overleden ouders

Zo 9 aug

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers,
Maria van Heijningen, overleden familieleden Masraff

Zo 16 aug

Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en
Corrie van Gestel

Zo 23 aug

Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor Lucia van Helvoort - Buijs

Zo 30 aug

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Jan Zetz en Joke
Godschalk - Endstra

Rob Domisse is de vaste organist en dirigent
van het koor.
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Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach
Titaniumlaan 82 ‘s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein Treurenburg
Lieke Mommersteeg Tel. 06-16 04 55 20

De buurtbus en corona

Na het uitbreken van de coronapandemie heeft het bestuur van de buurtbus in
samenspraak met de chauffeurs én Arriva al
snel besloten om voorlopig te stoppen met
het rijden van de bus.
Toen ze eenmaal weer mochten gaan rijden, bleek dat het onmogelijk was om op
een redelijke manier met de bus te rijden.
Immers er konden niet meer dan 3 passa-

giers mee in de bus. Daarnaast wilden ze
dat de busjes werden aangepast, zodat
zowel de chauffeur als de passagiers veilig
mee konden. Want een groot gedeelte van
de vrijwilligers valt in de risicogroep of heeft
iemand thuis.
De afgelopen maanden is Arriva samen met
het bestuur van de buurtbus bezig geweest
om de busjes ‘coronaproof’ te maken. Zo zit
de chauffeur achter een scherm en kan er
alleen gepind worden buiten het scherm.
Gelukkig mogen vanaf 1 juli weer alle stoelen in het Openbaar Vervoer en dus ook in
onze buurtbus weer worden bezet.
Gezien de komende schoolvakanties is het
streven om eind augustus weer te beginnen met de dienstregeling. Ze hebben nu

de beschikking over een nieuwe bus, met
andere apparatuur, dus de chauffeurs zullen daarvoor ook getraind moeten worden,
evenals voor het werken met de plastic
schermen.
Nu de regering tamelijk onverwachts weer
alle zitplaatsen heeft vrijgegeven, zal het
bestuur met Arriva en de vrijwilligers gaan
bespreken wanneer en hoe de buurtbus
weer gaat opstarten. Zij zullen dit aan u allen
meedelen via De Tweeterp en de andere
plaatselijke pers. Eventueel ook met een folder bij PLUS Mulder.
Het bestuur van de buurtbus dankt alle passagiers en de vrijwilligers dat zij deze tijd
hebben kunnen uitzitten en het verwacht
natuurlijk weer volle busjes.

Minicamping Bokhoven geopend
Minicamping Bokhoven heeft vanaf begin
juli zijn deuren weer geopend voor campinggasten. Een unieke camping, direct aan
de Maas, op een steenworp afstand van
het bruisende ‘s-Hertogenbosch en de vestingstad Heusden, midden in het pittoreske
Bokhoven. De Brabantse gemoedelijkheid
en respect voor natuur en medemens staan

voorop bij de organisatie. Dat maakt dat
deze vakantieplek een ideale uitvalsbasis
kan zijn voor zowel de rustzoekende als de
actieve recreant in eigen land.
“We zijn ontzettend blij dat we onze poort
kunnen openen voor campinggasten”, zegt
Neeltje van Alebeek, die samen met haar
man Ad, zoon Lars en schoondochter Puck
de camping beheert. “Sinds februari jl. zijn
we begonnen met het opknappen van de
camping, en midden in de coronacrisis hebben we samen hard gewerkt om een mooie
kampeerplaats te creëren.
Minicamping Bokhoven beschikt over 13
kampeerplaatsen, een sanitair-unit, speeltoestellen en hij is direct aan de Maas gelegen, uitkijkend op de dorpen Ammerzoden
en Hedel. Het bijgelegen strandje en de steiger zorgen ervoor dat er prima verkoeling
gezocht kan worden tijdens misschien wel
een van de heetste zomers in Nederland.
Duurzaamheid, respect voor natuur en mens
en Brabantse gemoedelijkheid staan hoog
in het vaandel bij de organisatie.
Uiteraard worden de coronamaatregelen
ook op Minicamping Bokhoven nageleefd.
Het sanitair wordt dagelijks meerdere malen

gereinigd, er is desinfecterende handgel
aanwezig en de plattegrond is zo ingedeeld
dat 1,5 meter afstand houden goed mogelijk
is. Ook wordt er een beroep gedaan op de
verantwoordelijkheid van de campinggasten zelf.
Voor veel Nederlanders wordt het misschien
lastig om dit jaar nog een vakantieplek in
eigen land te vinden, maar doordat Minicamping Bokhoven net opgestart is, zijn
er nog kampeerplaatsen beschikbaar in de
vakantieperiode. Voor meer informatie kijk
op: www.minicampingbokhoven.nl of neem
contact op met Neeltje van Alebeek via
06-34135002.
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Vakantie in zicht op Jenaplanschool Antonius Abt!
Zitten we net weer op school met volle
klassen en dan is het alweer vakantie!
En niet zomaar vakantie, maar een lange (en
hopelijk warme) zomervakantie!
De laatste schoolweken van het schooljaar
zijn altijd bijzonder hectisch en leuk. Normaal gesproken met een drukbezochte
revue van de kinderen van groep 8 en hun
familie en jaarafsluitingen in alle groepen.
Nu gaat het allemaal een beetje anders.
Groep 8 heeft een film gemaakt, die ze in
kleine setting met hun ouders en familie
hebben kunnen bekijken. Ook de stamgroep-jaarafsluitingen gebeurden op kleinere schaal, met de eigen stamgroep en
zonder ouders. Alles was anders, maar niet
minder intens.

waarde in de wereld. Een jaar ook dat zeker
de geschiedenisboeken zal halen.
De kinderen van Jenaplanschool Antonius
Abt hebben voor alle andere kinderen een
vakantiepagina gemaakt met kleurplaten,
een woordzoeker, cijfertekeningen en een

sudoku. Een vakantiepagina voor en door
kinderen. Precies zoals dat past binnen ons
Jenaplanconcept.
Kinderen en medewerkers van onze school
wensen iedereen een mooie, fijne, welverdiende vakantie toe!

Op 1 juli hebben de kinderen met de
stamgroep, met elkaar en met de groepsleider(s) van het volgend schooljaar kennis gemaakt tijdens de ‘Doordraaidag’.
Spannend en heel leuk!
Iedereen kijkt terug op een bijzonder en
veelbewogen jaar. Een jaar dat niet snel vergeten zal worden, omdat het nooit eerder
voorkwam dat de scholen gesloten werden
en dat er onderwijs op afstand werd gegeven, terwijl er een onbekend virus rond-

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM

derwijs
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WORTELS & VLEUGELS

We willen kinderen laten wortelen d.m.v. kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. 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

gesprek

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.

spel

werk

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.

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.

Locatie Slot
Oberon 17

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 LT Engelen

5221 AM Engelen

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

De Tweeterp • JULI 2020 • pagina 25

ling!
l
e
s
f
o
t
r
The a
www.bighelaardij.nl
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!
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Uw woning
verkopen?
Wij komen graag bij
u langs voor een
gratis & vrijblijvende
waardebepaling.

Mail bij interesse naar:
info@bighelaardij.nl
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Argwanend het ‘nieuwe’ normaal in
René van der Hoeven
Tussen kopij inleveren en verschijnen van
De Tweeterp zit enige tijd, met het risico
dat de actualiteit het onderstaande deels
al zal hebben ingehaald. Dat risico neem
ik maar.
De ruimhartige staatssteun aan KLM gaat
waarschijnlijk wel door, cruciaal voor landsbelang, economische motor, u kent dat wel.
De nachtvluchten op Schiphol dienen wel
verminderd, het overschot gaat naar vliegveld Lelystad, wederom zo’n sterk argument
om dat alsnog van de grond te krijgen. Argwaan, ik was het woord bijna vergeten, dat
wekt het, in ieder geval bij mij. Mogen we
weer met de bus omdat het outbreakmanagementteam anders nooit verkocht krijgt
dat we wel met een paar honderd man in
een vliegtuig mogen?
Toen ik nog geen vliegschaamte kende,
heb ik wel eens in een vliegtuig gezeten.
Dat betekent wildvreemd lichamelijk contact vanaf het moment dat je aanschuift in
de rij die binnen een uurtje de lucht in gaat.
Wachten tot de kaartjesknipsters komen en
dan via een smalle gang aan boord. Ik zou
zeggen: met een beetje meer planning is
die wachttijd toch pure onzin, interessantdoenerij, opgeblazen luchtvaartromantiek.
Passagiers zorgen maar dat ze op tijd zijn
en indien te laat, jammer dan, vluchten zat.
Eenmaal in het vliegtuig wordt het contact
nog intiemer, de te zware bagage dient
boven het hoofd getild - zweet parelt, aan
adem is een snakkend tekort - en in de
vakken gestouwd. Probeer dat maar eens
zonder iemand aan te raken die hetzelfde
nastreeft, met bovendien een file reislustigen achter je die niet kan wachten om zich
in hetzelfde ritueel te storten. Daarna neem
je plaats, althans dat poog je, maar je moet
eerst over twee mensen heen kruipen om
aan je zitplaats bij het raampje te komen.
Er schijnen verdorven geesten te bestaan
die het uitzicht geen moer kan schelen, die
tegen betaling een raamstoel reserveren, om
ongegeneerd en onverdacht over medepassagiers heen te kunnen klimmen. Ook nog
zonder gedesinfecteerde handen. Eindelijk

neergezegen, blijkt de zitruimte aan de zuinige kant. Je doet samen met een armleuning, regelmatig knietje vrijen is onvermijdelijk. Al eens geprobeerd contactloos wat
op te rapen? Zie tijdens de maaltijd, althans
wat ervoor doorgaat, maar eens iets naar
binnen te krijgen zonder lichamelijk contact
met buurman of -vrouw. Wat overigens niet
per definitie onprettig hoeft te zijn. Toiletbezoek levert ook interessante klauter- en
ontwijkpartijen op. De vliegtuigsamenleving
is een aspect dat in de mietoediscussie sterk
onderbelicht is gebleven. Gelukkig heeft
men bij de bouw in een meer dan perfecte
afzuiginstallatie voorzien. Absoluut virusveilig dus.

Een beetje held mag altijd bij de koning op
audiëntie, maar ja, met die 1.5 meter is in dit
geval zelfs zo’n paleis te klein. Daar ze zich in
risicovolle omstandigheden onbaatzuchtig
de pleuris werkten, krijgen ze een eenmalige financiële compensatie. Mooi zo, ware
het niet dat deze regeling zo’n hoog kruideniersgehalte heeft dat zij vooral irritatie,
boosheid en een belazerd gevoel tot gevolg
heeft. Zelfs een wezenlijke en broodnodige
salarisverhoging staat op losse schroeven.
Voor een dubbeltje op de eerste rij? Virussen komen en gaan. Bij zo’n beleid rest
ons straks in soortgelijke omstandigheden
waarschijnlijk alleen voldoende opnamecapaciteit, het personeel werkt elders.

Tot voor een paar maanden waanden we
ons redelijk veilig, problemen waren er om
op te lossen, vooruit te schuiven of halsstarrig te negeren. We hebben inmiddels een
lesje geleerd, maar of we er ook lering uit
trekken? De CO-2 doelen voor de luchtvaart
zijn al weer afgezwakt. De tijd zal het leren.
De helden uit de zorg werden afgelopen
maanden tijdens persconferenties de hemel
in geprezen. We hesen hen, of ze wilden
of niet, spontaan op het schild en schalden liederen. Roem echter is vergankelijk.

Op de tv legde gisteravond een dynamisch
ogende mevrouw, type manager, staand
voor haar schoolgebouw, met droge ogen
uit, dat het lerarentekort in het basisonderwijs wordt opgevangen. Als proef voor vier
jaar mogen onbevoegde professionals voor
de klas. Onbevoegde professionals, twee
woorden met tegenovergestelde betekenis.
Een prachtig voorbeeld van een - eindelijk
kan ik de term een keer gebruiken - contradictio in terminis, of op z’n Bosch: Uit oewe
nek lullen.

Nieuwsupdate
Kijk op www.tweeterp.nl
voor meer actueel dorpsnieuws
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C l a a s s e n

P s y c h o s o c i a a l

A d v i e s b u r e a u

verdriet
slecht slapen

angst
onzekerheid

“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.”

drukte

Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

Ivonne Claassen,

rouw
onrust

Claassen Psychosociaal Adviesbureau
Heuvel 18, 5221 AP, Engelen
info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

Geslaagden
Hans van de Ven en Henrike Dekker
Vanaf 4 juni gingen op veel plaatsen de vlaggen in de mast,
vergezeld van een tas, rugzak of ander attribuut. Geslaagd!
De Tweeterp belde aan voor een foto en een praatje. Het overzicht is niet volledig, maar we willen graag alle geslaagden in
Engelen en Bokhoven van harte feliciteren!

Fenna Timmermans (19)

Quantain de Dekker (1�)

Dewy de Haas (1�)

Dion van Litsenburg (17)

Felice Lucas (19)

Max Bunnik (1�)

Fenna mocht haar vwo-diploma
ontvangen van het Sint-Janslyceum.
Ze zegt dat zij er, ondanks het tweede
jaar, nog redelijk wat moeite voor
heeft moeten doen. In het nieuwe
schooljaar gaat zij toegepaste biologie
studeren op de HAS in ’s-Hertogenbosch. Ze zou met vakantie naar Griekenland gaan, maar dat worden nu
wat dagen weg in eigen land. Nu gaat
ze werken bij Appie. Ze is blij dat de
eindexamens zijn vervallen, omdat ze
wist hoeveel stress die bij haar opleverden.

Dewy woont aan de Parcivalring en
is geslaagd voor vmbo-basis. De
opleiding was voor haar prima te
doen. In het nieuwe jaar gaat ze voor
helpende zorg en welzijn studeren
aan het Koning Willem I College en
ze wil doorstuderen voor pedagogisch medewerker. “Maar nu eerst,
als we mogen, naar Spanje en anders
thuis genieten.” Door de corona mist
ze het examen maken, maar vooral
de examenfeestjes en de grote diploma-uitreiking.

Felice woont in kasteel Zwaenenstede
en is geslaagd voor het vwo aan het
Ds. Pierson College. In het begin
heeft ze er heel hard voor moeten
werken, maar het ging steeds gemakkelijker. Na de vakantie gaat ze technische verpleegkunde studeren aan
de Fontys in Eindhoven. Hier wordt
ze ook opgeleid tot anesthesiemedewerker, want ze wil graag in het
ziekenhuis werken. Eind juli begint ze
aan haar vakantiewerk op de Tolbrug-revalidatie van het Jeroen
Bosch Ziekenhuis. Verder heeft ze nog geen vakantieplannen.

Aan de Fientje Brouwersstraat kon de
vlag uit, omdat Quantain geslaagd
is voor de mavo. Hij zegt dat hij er
tijdens de coronaperiode wel flink
voor heeft moeten werken, maar de
andere jaren zijn soepel verlopen. Na
de vakantie gaat hij Horeca-onderneming en -management studeren,
want later wil hij een eigen onderneming starten. Maar nu eerst werken
en met vrienden chillen. Op de vraag
wat de gevolgen van de coronacrisis
voor hem zijn, zegt hij: “Een gratis diploma!”

Dion heeft zijn vwo-diploma gehaald
op het Ds. Pierson College. “Ik heb er
de afgelopen jaren veel voor moeten
doen”, zegt hij. Hij heeft gekozen
voor elektrotechniek aan de TU in
Eindhoven. Hij zou met vrienden
naar Valencia gaan, maar dat wordt
nu kamperen in Nederland. “Ook al
is de afsluiting anders dan gepland”,
zegt Dion, “in de afgelopen twee
jaar hebben we met school genoeg
gedaan om er goed op terug te kijken, zoals de reizen naar Parijs,
New York en Mun in Haileybury.”

Aan de Rietgors kon voor Max de
vlag uit, omdat hij is geslaagd voor
het vmbo-t. Het was voor hem heel
gemakkelijk. In het nieuwe schooljaar
gaat hij de havo doen, of anders de
opleiding junior accountmanager op
het Koning Willem I College. Nu gaat
hij eerst een weekje weg met klasgenoten. Hij is blij met het schrappen
van het examen door het coronavirus,
maar vindt het jammer dat er geen
afsluitende feesten zijn.
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Maarten Kimpel (18)

Sjoerd Mariman (15)

Shania Egglij (1�)

Nadine van den Hoogen (17)

Luisa van Straaten (19)

Bob Pellikaan (1�)

Rahni van Boekel (1�)

Anna van den Broek (18)

Maarten heeft zijn gymnasiumdiploma gehaald. “Over het algemeen
is het me altijd vrij gemakkelijk afgegaan”, zegt hij. Nu gaat hij de studie
Artificial Intelligence doen aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen.
Hij wil later graag een bedrijf in
kunstmatige intelligentie starten.
Hij zou met 6 vrienden naar Albufeira en de festivals Intents en Sziget
gaan, maar helaas gaat dat door
het coronavirus allemaal niet door.
Maarten weet zeker dat veel dingen
ingehaald zullen worden!

Shania woont aan de Roerdomp en
is geslaagd voor het vmbo. Ze zegt
er niet veel voor te hebben hoeven
doen. In het nieuwe schooljaar gaat
ze de sportkant op en wat ze erna
gaat doen weet ze nog niet. Maar nu
eerst genieten van haar extra lange
vakantie met heel veel chillen, voetballen, zwemmen en Netflixen.

Aan het 29 oktoberplein kon de vlag
uit, omdat Luisa geslaagd is voor het
atheneum. Zij zegt dat het af en toe
pieken was, maar verder ging het
gemakkelijk. In het nieuwe schooljaar gaat ze International relations en
organisations studeren in Leiden. Wat
ze later wil gaan doen, weet ze nog
niet heel zeker. Op de vraag naar de
gevolgen van het coronavirus voor
haar, zegt ze: “De introweek gaat niet
door en de geplande vakanties naar
Italië en Portugal met vrienden worden uitgesteld.”

Rahni woont aan de Wim Richtstraat
en is geslaagd voor de mavo op het
Jeroen Bosch College. “Het was niet
te makkelijk, maar ook niet extreem
moeilijk”, zegt ze. In het nieuwe
schooljaar gaat ze de opleiding
maatschappelijke zorg doen aan het
Koning Willem I College. Ze wil later
pedagogisch medewerker worden.
Nu eerst op vakantie als dat kan. Ze
vond het raar dat er geen examens
waren en de laatste schoolweken
waren soms vrij chaotisch.

Sjoerd mocht zijn diploma vmbo-t
gaan halen op het Sint-Janslyceum.
Op wiskunde na, ging het hem
gemakkelijk af. Na de zomer gaat
hij de VEVA-opleiding doen. Dit is
een opleiding voor het leger op het
Koning Willem I College. Hij wil graag
naar de luchtmobiele brigade of de
mariniers. Vakantie met de familie
van zijn vriendin in Spanje wordt nu
helaas rondom het huis en het Engelermeer. Hij had een leuke tijd op het
Sint-Jans. Jammer dat een leuke laatste
schooldag en het gala niet doorgingen.

Aan de Weislag kon de vlag uit, omdat
Nadine geslaagd is voor het vwo. “Ik
heb er veel voor moeten doen”, zegt
ze. Nu neemt ze eerst een tussenjaar. Wat de vakantie betreft heeft
ze plannen om te werken en naar
Griekenland te gaan. De coronacrisis
geeft haar veel vrije tijd. De gemiste
examenfeesten vindt ze jammer,
maar die komen later nog wel goed.

Bob woont aan de Gravin Helenastraat in Bokhoven en is geslaagd
voor de opleiding vmbo-gt, richting
Economie & Ondernemen aan de
Overlaat. Dit was voor hem niet heel
moeilijk. Na de zomer gaat hij naar
het Koning Willem I College voor de
opleiding junior accountmanager.
“Ik weet niet wat ik later wil gaan
doen, er is zo veel keuze”, zegt hij.
De vakantieplannen waren vooral
om veel te gaan feesten, maar helaas
maakt het coronavirus het er niet
gemakkelijker op.

Anna is geslaagd voor het Stedelijk Gymnasium ‘s-Hertogenbosch
(N&G). De eerste jaren waren relatief goed te doen, maar later werd
het wel moelijker voor haar. Anna: “Ik
zat voor de vervolgopleiding nog erg
te twijfelen tussen HBO-verpleegkunde en geneeskunde. Maar voor
geneeskunde ben ik uitgeloot, dus
dat probeer ik dan het volgend jaar
opnieuw.” Haar vakantieplannen met
vrienden naar Barcelona en Portugal
zijn door het virus helaas gecanceld.

Rens van Dooren (17)

Raisa van Boekel (1�)

Julia Dirriwachter (17)

Luca van Maren (1�)

Sam Kuper (18)

Timo Leeuwis (1�)

Hidde Meijer (18)

Pleun ter Heine (18)

Rens heeft zijn diploma vmbo-kader
gehaald op het Helicon. Hij zegt: “Ik
heb er veel voor moeten doen, niet
altijd goed mijn best gedaan, maar
op het laatste moment nog hard
gewerkt, zodat ik toch kon slagen.”
In het nieuwe schooljaar gaat hij
de cosmo-opleiding doen aan het
Koning Willem I College. Hiermee
kun je leidinggeven aan bijvoorbeeld
een recreatieteam op een camping.
Hij wil zich richten op sport- en
outdooractiviteiten. Maar nu eerst
veel werken en daarna leuke dingen doen met vrienden.

Aan de Parcivalring kon de vlag
uit, omdat Julia geslaagd is voor
de mavo. Tot en met het derde jaar
was het lastig. Het laatste jaar was
gemakkelijk. Na de zomer gaat ze
de opleiding apothekersassistent
doen op het Koning Willem I College.
Vakantieplannen naar Spanje gaan
dit jaar door het coronavirus niet
door. Nu gaat ze uitstapjes maken in
eigen land.

Aan de Florimont kon de vlag uit,
omdat Sam is geslaagd voor het
vwo. Hij heeft het vwo zonder veel
stress doorlopen. Nu neemt hij een
tussenjaar. Sam: “Ik wist al niet goed
wat ik wilde en door corona kon ik
ook niet meelopen bij verschillende
studies. Nu kan ik rustig uitzoeken
wat ik wil.” Als vakantie gaat hij met
vrienden in juli naar Portugal. Van de
coronacrisis had hij niet veel last. Het
werk bij de Jumbo ging gewoon door
en iedereen in zijn omgeving bleef
gezond. Wel vindt hij het jammer dat
hij de examenfeesten moet missen.

Aan de Oberon kon de vlag uit, omdat
Hidde zijn vwo-diploma gehaald
heeft. Hij zegt: “Ik heb in de zesde
klas er veel voor moeten doen.” Na de
vakantie gaat hij Automotive studeren
bij het Fontys in Eindhoven. Hij weet
nog niet wat hij later wil gaan doen.
Voordeel van het coronavirus is voor
hem dat hij gemakkelijker kon slagen
voor zijn opleiding, maar nadeel is dat
al zijn vakantieplannen zijn gecanceld.

Aan de Wim Richtstraat hingen twee
vlaggen. Ook Raisa is geslaagd.
Zij mag haar diploma vmbo-kader
ophalen bij de Bossche Vakschool.
‘Ik moest in het begin erg wennen
aan de school, maar later was het
gemakkelijk en leuk”, zegt ze. Na de
zomer gaat ze de brood- en banketopleiding doen aan het Summa-college. Ze wil zich later specialiseren
in banket. Nu eerst werken en met
de familie op vakantie. Door corona
had ze geen examenstress, maar mist
jammer genoeg wel de reis met de school en het examenfeest.

Luca woont aan de Parcivalring en
mocht het diploma voor het vmbo-t
gaan ophalen. “Het ging me goed af,
maar ik heb er wel veel voor moeten
doen“, aldus Luca. Na de vakantie gaat
hij verder met de havo-opleiding. Nu
in de zomer eerst veel werken. Verder
heeft hij geen vakantieplannen.

Timo woont aan de Roerdomp en is
geslaagd voor het vmbo-t economie.
Het was voor hem wel gemakkelijk,
maar hij heeft vaak ook in de stress
gezeten. Na de zomer gaat hij de
opleiding financiële dienstverlening
doen en later wil hij met zijn vader
mee in de parket-branche. Nu eerst
chillen met vrienden, voetballen en
vissen. Door het coronavirus heeft
hij de dagelijkse gang naar school
gemist. Ook miste hij de examenfeesten en zijn eigen verjaardagsfeest.

Pleun woont aan de Hoogveldweg en
daar kon de vlag uit, omdat Pleun is
geslaagd voor het gymnasium. Het is
haar redelijk gemakkelijk afgegaan.
Na de zomer gaat ze ondernemingsrecht studeren aan de Universiteit van
Tilburg. Haar plannen om naar Albufeira en Zuid-Frankrijk op vakantie te
gaan, gaan helaas door het coronavirus
niet door.
Ze vindt het jammer dat er momenteel
heel weinig evenementen doorgaan.
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Jelmer Ottens (17)

Sophie Bekkers (1�)

Flore Geijsberts (17)

Daniel Gilbert (15)

Yan Blankenvoorde (18)

Gijs-Willem Guﬀens (1�)

Shanaya Gevers (1�)

Sanne Fieman (19)

Jelmer heeft zijn diploma Gymnasium gehaald aan het Stedelijk
Gymnasium ’s-Hertogenbosch. Hij
vond het niet heel moeilijk, maar
heeft er de afgelopen zes jaar wel
zijn best voor moeten doen. Hij heeft
gekozen om hierna Aorospace Engineering te gaan studeren aan de TU
te Delft. Zijn vakantieplan om een
week naar Albufeira te gaan, gaat
niet door. Nu hoopt hij met vrienden
alsnog ergens naartoe te kunnen.

Flore heeft haar diploma havo
gehaald. Ze zegt: “Ik heb er hard voor
gewerkt om mijn diploma te behalen
en met goed resultaat!” Na de zomer
gaat ze de studie HBO- fysiotherapie
volgen bij de Fontys. Het lijkt haar leuk
om kinder- of sportfysiotherapeut te
worden. Nu eerst met vriendinnen
op vakantie naar de camping. Het
is jammer dat alle andere geplande
vakanties niet doorgaan. Ze heeft wel
veel zin om weer te starten met haar
nieuwe opleiding.

Yan woont aan de Fientje Brouwersstraat en daar kon de vlag uit, omdat
Yan is geslaagd voor het gymnasium.
Hij vond vooral de onderbouw moeilijk, de bovenbouw was goed te doen.
Na de zomer gaat hij Artificial Intelligence studeren aan de Radboud
Universiteit. Hij weet nog niet wat hij
later wil gaan, doen, maar dat hoopt
hij uit te vinden tijdens zijn studie. Nu
eerst met vrienden een weekje naar
Drenthe. Helaas gaat zijn vakantie
met zijn ouders naar Canada door de
corona niet door.

Aan de Zonneweide kon de vlag uit,
omdat Shanaya haar vmbo-diploma
zorg en welzijn heeft gehaald. Ze
heeft hiervoor op het laatst nog vele
schoolexamens moeten maken, maar
die waren niet zo moeilijk. Na de
zomer gaat ze per week vier dagen
werken en één dag naar school en
als ze 18 jaar is gaat ze de opleiding
kraamzorg doen. Haar vakantieplannen zijn corona-afhankelijk.
Ze gaat werken en indien mogelijk een weekendje weg. Ze vindt
het jammer dat er geen eindejaarsfeest was en dat er nu weinig
te doen is.

Aan het Tanneskampke kon de vlag
uit, omdat Sophie haar diploma
vmbo-t heeft gehaald. Alles ging haar
gemakkelijk af, behalve wiskunde. In
het schooljaar gaat ze de opleiding
onderwijsassistent doen aan het
Koning Willen I College. Daarna wil ze
naar de PABO, want ze wil schooljuf
worden. Nu gaat ze eerst een weekje
op vakantie met haar vriend. Jammer
dat door het virus de gala-avond niet
doorging.

Daniel heeft zijn mavodiploma
gehaald. Daarom kon de vlag uit aan
de Weislag. “Het was makkelijk en
ik heb er ook niet superveel moeite
voor gedaan“, aldus Daniel. In het
volgende schooljaar gaat hij óf doorstromen naar havo-4 óf de mbo-opleiding Marketing en Communicatie
doen op het Koning Willem I College.
Nu gaat hij eerst op vakantie met
vrienden en met familie. Hij vond het
door de coronacrisis moelijker om op
school sommige vakken op te halen.

Gijs Willem woont aan de Leunweg
en daar kon de vlag uit, omdat
hij zijn diploma atheneum heeft
gehaald. Het kostte hem vooral veel
tijd, maar het was niet heel moeilijk.
Nu heeft hij gekozen om de opleiding econometrie en operationele
wetenschappen te gaan doen aan
de Universiteit van Tilburg. Wat hij
daarna verder gaat doen, weet hij
nog niet. Door het coronavirus staat
er momenteel erg weinig gepland.
Het is jammer dat de middelbare
schoolperiode niet zo uitgebreid kon
worden afgesloten.

Sanne woont aan de Regenwulplaan
en is geslaagd voor de mbo-opleiding
niveau 4 Paraveterinair (dierenartsassistente). Deze 4-jarige opleiding
heeft haar over het algemeen weinig
moeite gekost. Ze leert vrij gemakkelijk en tijdens de theorielessen bleef
er al behoorlijk wat hangen. Nu gaat
ze een tussenjaar nemen, want ze is
van plan een HBO-studie te starten.
Ze gaat zich eerst beter oriënteren op
de verschillende mogelijkheden. Momenteel is ze lekker aan het
werk en ze gaat niet meer op vakantie vanwege het coronavirus.

Janneke van Ameijden (18)

Job Beerlage (1�)

Eugenie Hendrickx (19)

Huub Rijpert (17)

Jay-Joy van Poppel (1�)

Bastiaan de Wit (18)

Frits Lavell (17)

Danu Hendriks (15)

Aan het Tanneskampke kon de vlag
uit, omdat Janneke haar diploma
voor het gymnasium heeft gehaald.
Het ging haar verrassend gemakkelijk af. Nu gaat ze in het nieuwe
schooljaar de dubbelstudie recht &
management doen aan de Radboud
Universiteit. Daarna weet ze het nog
niet. Haar vakantie naar Chersonissos
wordt helaas ingeruild voor thuisblijven.

Eugenie heeft haar diploma van de
havo gehaald en daarom kon de vlag
uit op kasteel Leliënhuyze. Dit schooljaar was voor haar niet moeilijk, maar
ze heeft er wel veel voor moeten
doen. Na de zomer gaat ze Food
and Business studeren in Nijmegen.
Ze weet nog niet precies wat ze er
later mee gaat doen. Haar vakantie
met een vriendin naar Turkije gaat
niet door. Misschien gaat ze nog met
familie naar Frankrijk. Helaas heeft ze
door corona geen afscheid kunnen
nemen van leraren en klasgenoten.

Aan de Achterstraat kon de vlag uit.
Jay-Joy kon zijn diploma vmbo-kader
ophalen bij het Sint Lucas. Het was
niet moeilijk, maar ook weer niet
makkelijk voor hem. Na de zomer
gaat hij de mbo-studie audiovisuele
vormgeving en animatie aan het Sint
Lucas doen. Wat hij later gaat doen,
weet hij nog niet, hij denkt iets met
muziek. Nu eerst werken en hij baalt
dat hij door corona verder bijna niets
kan doen.

Aan De Terp kon de vlag uit, omdat
Frits is geslaagd voor de havo. “Het
was niet gemakkelijk, maar ik zou
liegen als ik zou zeggen dat ik er veel
aan gedaan heb”, aldus Frits. Hij gaat
nu een tussenjaar nemen, omdat hij
nog niet precies weet, welke opleiding hij wil gaan doen.
In de vakantie gaat hij een paar dagen
naar Portugal. De week naar Lloret
is nog onzeker. Het positieve aan de
coronacrisis is voor hem dat hij nu
zeker geslaagd is.

Aan de Halewijn kon ook de vlag uit,
omdat Job zijn diploma mavo heeft
gehaald op het Sint-Janslyceum. Hij
zegt dat hij er niet veel voor heeft
hoeven doen. In het volgende schooljaar gaat hij verder met havo-4 op
dezelfde school. In de vakantie gaat
hij een beetje werken, met vrienden
naar Callantsoog en verder niet zo
heel veel doen.

Huub woont aan de Oberon en mocht
zijn diploma havo ontvangen van
het Sint-Janslyceum. Hij zegt: “Ik heb
de laatste jaren niet veel gedaan. Ik
stond er goed voor. Ik ben daarom
blij dat ik geen examens hoefde te
doen. Dat voelde voor mij als een
formaliteit.” Hierna gaat hij bestuurskunde studeren aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Daarna
wil hij graag naar de universiteit. Door
de coronacrisis heeft hij nog geen
vakantie gepland. Hij ziet wel. Sinds
kort is hij ook jongerenambassadeur
bij de gemeente.

Bastiaan woont aan de Parcivalring en
de vlag kon uit, want hij is geslaagd
voor het vwo. Het was voor hem
gemakkelijk om te doen zonder al te
veel stress of moeite. Na de zomer
gaat hij de studie Econometrie doen
aan de UVA. Hij wil later een baan die
hij leuk vindt en waar genoeg geld
mee te verdienen is. Nu gaat hij eerst
een weekje naar Cadzand, maar vooral
veel chillen en feesten. Bijzonder is dat
hij een 9 kreeg voor zijn profielwerkstuk over wiet.

Danu heeft haar diploma gehaald van
het vmbo-kader en daarom kon de
vlag uit aan de Graaf van Solmsweg.
Ze vond de opleiding gemakkelijk. Na
de vakantie gaat ze naar de Utrechtse
dansacademie (UDA). Dansen is haar
passie en het is een droom van haar
om de dansacademie te doen. Nu gaat
ze eerst werken en sporten. Ze vindt
het jammer dat er geen diploma-uitreiking is en geen examenfeestjes.
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Jan Pasnagel (19)

Finn Sluiter (1�)

Sascha van Herpen (1�)

Marleen Sommers (17)

Jasper Fieman (17)

Thijmen Claessens (17)

Sara Dekkers (17)

Havana Claassens (18)

Jan woont aan de Parcivalring en is
geslaagd voor het gymnasium. “Ik
heb er veel voor moeten doen”, zegt
hij. Hierna gaat hij de studie Cognitive Science & Artificial Intelligence
doen aan de Universiteit van Tilburg.
Zijn vakantieplan om met vrienden
op examenreis te gaan is gecanceld.
Ook gaan de gala-avond en de introweek voor de nieuwe opleiding door
de coronacrisis helaas niet door.

Aan De Vutter kon de vlag uit, omdat
Sascha haar diploma vmbo-kader
heeft gehaald op het Maurick College.
Ze heeft er hard voor gewerkt, maar
het ook ruimschoots gehaald. In het
nieuwe schooljaar gaat ze voor pedagogisch medewerker studeren op het
Koning Willem I College. Ze wil graag
bij een kinderdagverblijf werken. De
vakantie naar Italië gaat niet door,
dus gaat het Nederland worden. Ze
mist de leuke afsluiting op school.
Bijzonder is dat haar mentor haar diploma thuis komt uitreiken.

Aan de Regenwulplaan hingen aan de
vlag twee tassen. Want ook Jasper is
geslaagd voor het vwo aan het Rodenborch College. Hij heeft het vwo vrij
gemakkelijk afgerond met een heel
mooie cijferlijst. Maar vanwege zijn
perfectionisme heeft hij er wel altijd
hard voor gewerkt.
Vanaf 1 september gaat hij Biomedische wetenschappen studeren in
Utrecht. De vakantieplannen zijn
veelal verloren gegaan door corona.
Nu gaat hij veel werken, klussen en
met vrienden de tijd doorbrengen.

Sara heeft haar havodiploma gehaald
op de Nieuwste School in Tilburg. Ze is
blij dat de school haar heeft geholpen
om haar diploma te halen. Huiswerk
was er niet veel, maar de opdrachten
waren wel groot, en zonder hulp van
de docenten had ze dat nooit gered.
Na de zomer wil ze naar Amerika voor
een jaar Highschool. Daarna wil ze
naar de ALO-opleiding om sportdocent te worden. In de vakantie gaat
ze lesgeven bij Watersportvereniging
Engelermeer.

Finn heeft zijn diploma havo gehaald.
Daarom kon de vlag uit aan de Parcivalring. “Het viel wel mee: als je
gewoon je best doet is het goed te
doen”, zegt Finn. Na de zomer gaat
hij de studie Ondernemerschap &
retailmanagement doen, omdat
hij later een eigen restaurant wil
runnen. Zijn vakantieplannen om
met vrienden weg te gaan, vallen in
duigen. Hij geniet dit jaar wel van zijn
extra lange vakantie.

Aan de Achterstraat kon de vlag uit,
omdat Marleen haar diploma gymnasium kon ophalen aan het Stedelijk
Gymnasium. Ze heeft er veel voor
moeten doen en is daarom blij dat
het vakantie is. Na de zomer gaat ze
Biomedical Sciences studeren aan de
VU in Amsterdam. Volgend jaar gaat
ze zich voor geneeskunde aanmelden,
want ze wil kinderpsychiater worden.
Nu gaat ze eerst met haar familie naar
Friesland zeilen en kamperen. Later
gaat ze nog een weekendje weg met vriendinnen.

Thijmen heeft zijn diploma gymnasium gehaald. Hij heeft twee herkansingen moeten maken voordat hij
kon slagen. Hij heeft er dus wel
wat voor moeten doen. Nu neemt
hij eerst een tussenjaar, waarin hij
Japans gaat leren om in 2021 in z’n
eentje naar Japan te kunnen gaan.
Hierna wil hij criminologie gaan
studeren. Momenteel gaat hij fulltime werken om geld te verdienen.
De coronacrisis heeft er voor hem
voor gezorgd dat het gemakkelijker
was om te slagen voor zijn studie.

Havanna woont in kasteel Holterveste
en is geslaagd voor de havo op het
Ds. Pierson College. Havanna: “Het
was niet gemakkelijk, maar gelukkig
bleef er voldoende tijd over voor mijn
hobby’s.” Na de zomer gaat ze Technische bedrijfskunde studeren aan de
Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, maar ze weet nog niet precies
wat ze later wil worden. Nu eerst veel
met vriendinnen afspreken en op
vakantie in Nederland. Ze wil in deze
periode ook gaan werken.

Juul Janssen (1�)

Isis Kruger (15)

Mees Hurenkamp (18)

Marieke Hutter (1�)

Gwendolyn Dickhardt (18)

Jurre Stam (18)

Mirte van Gelder (1�)

Wouter van Beurden (24)

Aan de Parcivalring kon de vlag ook
uit, omdat Juul is geslaagd aan het
Van Maerlant in ’s-Hertogenbosch.
Het was voor haar wel gemakkelijk. Na de zomer gaat ze of voor
tien maanden naar de highschool in
Ierland of de havo tweetalig onderwijs doen. Vakantieplannen heeft ze
nog niet. Bijzonder is wel dat ze cum
laude is geslaagd!

Op kasteel Velderwoude kon de vlag
uit, want Mees is geslaagd voor het
vwo-gymnasium.
Hij vond het gemakkelijk, mede
omdat de centrale examens vervielen.
Na de zomer gaat hij de opleiding
mathematical computer science
doen, want hij wil later programmeur
worden.
Maar nu eerst, indien mogelijk, er
een paar dagen tussenuit. Door de
coronacrisis vindt hij het missen van
veel contacten wel jammer.

Aan de Fientje Brouwersstraat hing de
vlag uit omdat Gwendolyn geslaagd
is voor het gymnasium. Deze studie
was voor haar best hard werken. Na
de zomer gaat ze de opleiding pedagogische wetenschappen doen in
Utrecht. Ze wil later graag orthopedagoog worden.
Maar nu eerst een weekje naar Texel
en verder lekker uitrusten. Haar
examenreis ging helaas niet door.

Mirte heeft haar diploma vmbo-t
gehaald. Mirte: ”Ik heb er veel voor
moeten doen, vooral Engels was
lastig voor mij.” In het nieuwe schooljaar gaat ze de opleiding Veva-genie
in combinatie met een opleiding
allround vakman-klusbedrijf doen op
het Koning Willem I College. Maar
nu eerst op vakantie met mijn vriend
en mijn ouders twee weken naar
Tenerife. Ze is wel blij dat ze door de
coronacrisis geen echt examen heeft
hoeven doen.

Aan de Halewijn kon de vlag uit,
omdat Isis is geslaagd voor het vmbo.
Het was voor haar best wel gemakkelijk. In het nieuwe schooljaar gaat
ze de opleiding doktersassistente
doen bij het Koning Willen I College.
Ze wil later graag iets in de zorg gaan
doen. Nu eerst met haar familie naar
Frankrijk en Spanje. Helaas zitten de
examenfeestjes er nu niet in.

Marieke
mocht
haar
diploma
ontvangen van de opleiding mavo/
vmbo-t. Ze heeft er niet veel voor
gedaan en daardoor is ze ook maar
net met de hakken over de sloot
geslaagd. Na de vakantie gaat ze
waarschijnlijk de opleiding evenementen-organisatie doen op het
Koning Willem I College. Nu gaat ze
eerst werken en hopelijk met vrienden
naar Spanje. Van het coronavirus
heeft ze alleen voordelen gehad. Ze
heeft er minder voor hoeven doen.

Jurre woont in kasteel Velderwoude
en is geslaagd voor het vwo. Jurre
zegt dat hij er niet al te veel voor heeft
hoeven doen. In het nieuwe schooljaar
gaat hij biologie studeren in Wageningen. Nu gaat hij eerst zeilles geven
op de Oosterplas en daarnaast heeft
hij niet zo veel vakantieplannen. Door
het coronavirus moet hij de vakantie
met vrienden helaas missen.

Wouter is geslaagd voor de opleiding
Facility Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
De laatste maanden waren stressvol
voor hem omdat zijn afstudeerproject afhankelijk was van middelbare
scholen, die vanwege de coronacrisis
sloten. Na de zomer gaat hij werken
binnen het facilitaire werkveld, om vervolgens psychologie te gaan studeren
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nu eerst met vrienden toeren in
een auto. En een tentje achterin.
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Ecologisch maaibeleid

Ergernis Engelermeer

Mogelijk hebt u opgemerkt, dat de contractmaaiers slechts delen van bermen en
percelen maaien. Hierop reageerde Jasper
Maas, wijkregisseur van onder meer Engelen, Bokhoven en Haverleij, met het volgende: “In ‘s-Hertogenbosch hebben we
ruim 10 km2 openbaar groen, verdeeld over
zo’n 40.000 percelen. 8 km2 bestaat uit gras,
deze oppervlakte is vergelijkbaar met 1.600
voetbalvelden. We maken onderscheid tussen ‘gazon’ en ‘ruw gras’.”
Voor meer info zie:
www.s-hertogenbosch.nl/maaibeleid.

Bij de bestuursraad komen er momenteel
weer veel klachten van wandelers binnen
over ongewilde zaken nabij het Engelermeer. Aan de noordoostkant, de Engelense
zijde, is het met warme dagen weer een
drukte van belang. Men is weer getuige van
schennispleging, en men treft er weer losse
afval en achtergebleven rotzooi van feestjes,
vuurtjes, en drugshandel aan. Dit is al vele
jaren een heikel punt op deze plek. Wandelaars voelen zich daar niet veilig en mijden
het gebied. De bestuursraad wil graag weer
in gesprek met de gemeente en Staatsbosbeheer. Mogelijk is het verdelen van het
gebied voor diverse doelgroepen de oplossing.

Huiselijk geweld
Met het codewoord ‘masker 19’ kunnen
slachtoffers van huiselijk geweld bij de
apotheek een melding doen van huiselijk
geweld. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming
en apothekersorganisatie KNMP hebben
afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Als een slachtoffer
de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, weet
de apotheker dat de klant een melding wil
doen van huiselijk geweld. Daarop wordt
Veilig Thuis gewaarschuwd. Het codewoord
biedt zo uitkomst voor slachtoffers die in
deze tijd niet naar een veilige plek kunnen

om huiselijk geweld telefonisch te melden.
Huiselijk geweld melden kan in eerste
instantie door telefonisch contact op te
nemen met Veilig Thuis of – bij een levensbedreigende situatie – met de politie. In
sommige gevallen is het voor slachtoffers
lastig om te bellen zonder dat de dader dit
merkt, zeker nu iedereen tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk thuis is.
Alle apotheken in Nederland ondernemen
actie als iemand het codewoord noemt.
Als een slachtoffer het codewoord ‘masker
19’ gebruikt bij de apotheek, en alleen is,
nodigt de apotheker diegene uit om in een

aparte ruimte samen Veilig Thuis te bellen.
Als het slachtoffer samen met een ander de
apotheek bezoekt, neemt de apotheker zelf
contact op met Veilig Thuis. Het melden van
huiselijk geweld via een codewoord bij de
apotheek is al eerder in een aantal andere
landen ingevoerd.
Ben je slachtoffer van huiselijk geweld of
heb je vermoedens van huiselijk geweld in
je omgeving? Je kunt iets doen door erover
te praten of door advies te vragen. In alle
gevallen kun je via 0800-2000 terecht bij
Veilig Thuis. Ben je in direct gevaar? Bel dan
112.

Commissaris der Koningin, 1894-1928

Reisnotities van mr. Artur E.J. baron van Voorst tot Voorst
De CdK van de Provincie Noord-Brabant
bezocht de gemeenten in Noord-Brabant minstens 1 maal per 4 jaar. Indien
er problemen waren of waren geweest,
dan konden de gemeenten op een
eerder bezoek rekenen. De CdK heeft
zijn bezoeken die hij in 32 jaar heeft
gemaakt, vastgelegd in verslagen. Deze
verslagen zijn door het BHIC verzameld
en gebundeld. Verschenen in 2001 met
een inleiding van J. Baartmans-van den
Boogaart. Dit boekwerk (895 pagina’s
excl. Inleiding van nog eens 27 pagina’s)
is volledig te lezen op www.BHIC.nl. Wij
hebben voor De Tweeterp alle verslagen
over Engelen en Bokhoven verzameld en
zullen deze in delen publiceren.

Engelen

Den 14 Mei 1906 kwam ik weer in Engelen;
vanuit Den Bosch had ik eerst Empel
bezocht; van Engelen ging ik nog naar
Vlijmen, en keerde vandaar naar Den Bosch
terug.
Ik verleende audiëntie aan den ouden
Heer Murray, den vader van den burgemeester; die 80-jarige oude Heer houdt
zich bijzonder goed; daarna kwam pastoor
Asseler zijne opwachting maken. Geen
van de twee heeren had iets bijzonders
te vertellen. Bij de raadsverkiezing in 1905
moest er gestemd worden; de kandidaat van de tegenpartij (een ontevreden
bakker) verkreeg acht van de tweeëndertig
stemmen (er zijn 32 kiezers in Engelen.)
Op de gemeenteweide worden thans vier
schaar geweid voor f. 72. De gemeente
laat jaarlijks nog vrij veel op de gemeente
verwerken ten einde de gronden te verbeteren. Het geheele gemeentelijk bezit is ±
60 H.A. groot; verdeeld in drie blokken; op
ieder blok loopen de beesten telkens een
dag of tien. Het is zeer lastig, dat men geen
hekken mag zetten over den polderweg,
om het vee te keeren; men is daarom
gedwongen, om het vee nacht en dag
door hoeders te doen bewaken, hetgeen
zeer kostbaar is. Men hoopte door mijne
tusschenkomst ontheffing te verkrijgen
van de betrokken verbodsbepaling van het
politiereglement op de wegen; ik durfde
daar geen uitzicht op te geven.
Tengevolge van den nieuwen Maasmond
is het weiland zeer in waarde achteruit
gegaan, omdat – vooral het hoog liggende
land – geen winterbevloeiing meer krijgt.
Men is voornemens om in den linker Diezedijk op de grens van Den Bosch en Engelen,
twee inlaatsluizen te maken (één sluis met
twee sluisopeningen); door de ééne zal het
Bossche veld, door de andere de polder
van Engelen, de Vlijmensche buitenpolder

enz. moeten bevloeid worden; de eertijds
ontworpen inlaatsluis te Bokhoven zou
dan achterwege blijven. De zaak schijnt
nog daarop af te stuiten, dat er een toeleidingskanaal zou moeten gemaakt worden
van tamelijke lengte, terwijl er vrij kostbare
afgraving van eenige hectaren grond zou
moeten plaats hebben.
Alvorens te vertrekken ging ik even kennis
maken met de vrouw van den burgemeester
(eene zuster van Godschalcx, den burgemeester van Berlicum); zij heeft een alleraardigst klein jongetje van ± 14 maanden.
Ik dronk bij haar een kop koffie; van een
gereed gemaakt klein ontbijt (brood en
ossentong) maakte ik geen gebruik.

Bokhoven

Den 16 Mei 1906 kwam ik weer in Bokhoven;
ik reed er vanuit Den Bosch heen; dienzelfden dag bezocht ik nog Hedikhuizen en
Herpt.
De wethouder Van Mill trad in september
1903 bij de periodieke raadsverkiezing als
raadslid af, omdat hij, door het huwelijk
van den burgemeester met zijn zuster, des
burgemeesters zwager was geworden.
Sinds de opening van den Maasmond
komen de hooge uiterwaarden niet meer
onder water; Henri Verheyen liet reeds
5 H.A. weiland in bouwland omleggen.
Als dat nog wat meer gebeurt, zullen de
economische verhoudingen in Bokhoven
zeker veel verbeteren: er komt dan wat
meer werk voor de arbeidende klasse.

Men prees zeer de werking van den Maasmond; men had in den afgeloopen winter
geen last van het water gehad; zonder
den nieuwen Maasmond zou het water
over den dijk hebben geloopen. De hooge
hooilanden van Bokhoven mogen dus in
waarde zijn achteruit gegaan, de bewoners
van Bokhoven hebben niets dan lof over de
opening van de nieuwe rivier. Eerste qualiteit hooiland levert bij 1ste snede ± 10.000
pond hooi à f. 12 de H.A.; bij tweede snede
6.000 pond à f. 6. Wordt de toemaat geweid,
dan kan dat ± f. 15.- de H.A. opleveren.
Het schoolhuis is te klein; B. en W. willen
het raadhuis (raadkamer + secretarie) aan
het schoolhuis aantrekken; zij willen dan
een ledig staand huis met ± 23 aren grond
koopen, het huis afbreken en een nieuw
raadhuis bouwen; ik ging met de Heeren
alles bekijken, en vond hun plan eene
kolossale verbetering van den bestaanden
toestand. Men meende met een groote
f. 5.000 klaar te komen. Doordat de burgemeester daar vlakbij woont, kwam ik even
in zijne woning, en maakte ik met diens
echtgenoote kennis. Er schijnt nogal oppositie te zijn tegen het gemeentebestuur; bij
raadsverkiezing is er vrij geregeld stemming.
De doctor uit Hedel is gemeente doctor; hij
schijnt erg ruw te zijn; men klaagde er over,
dat hij altijd zoo mopperde. Wethouder Van
Cromvoirt is doof; men kan met hem haast
niet praten.
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Kasteelbewoner aan het woord
Het leven in coronatijd wordt soms opgevrolijkt door kleine wederwaardigheden.
U kent allemaal wel kasteel Leliënhuyze,
dat immers gelijk een lelie midden in een
waterpartij staat. Bij de inrichting van de
omgeving is men uitgegaan van een mogelijk multifunctioneel gebruik. Men heeft er
mooie fiets- en wandelpaden aangelegd.
Veel dorpsgenoten en ook anderen uit de
gemeente maken hier dankbaar gebruik
van.
Zo is in de zomer de speelweide het domein
van jongeren die graag een duik nemen in
het koele nat. Ook allerlei sport-, yoga- en
trimclubs doen hier elke avond, en in het
weekend ook in de ochtend, hun work-outs.
Toen de golfclub was gesloten, zagen we
regelmatig enthousiaste mensen die op het

veld een balletje kwamen slaan. En natuurlijk hebben ook de hengelaars dit stekje ontdekt.
Maar wat we ook zien, is toch wel een mate
van blindheid voor elkaar en de opgestelde
regels die voor onze hele maatschappij gelden. Zo worden er vaak trouwfoto’s
gemaakt. Immers, wat is er romantischer
dan een foto met op de achtergrond het
mooi aangelegde park en het kasteel.
Maar soms …
Op de brug staat een mooie bruid te shinen.
De fotograaf verlegt haar jurk zodat zij er
pontificaal uitziet. Maar dan komt er een
wandelaar met een hond langs. Gelukkig
heeft hij de hond aangelijnd. Hij zal wel met
de hond over het bruggetje moeten gaan.
Dus wordt de sleep weer angstig opgepakt,

en de man stapt met heel grote passen
over de brug heen. De hond moet door het
water. En dan denk ik: waarom niet een klein
omweggetje gemaakt …
Of er komen twee busjes over het grasveld
aangereden tot vlak aan de waterkant. De
zijdeuren gaan open en vervolgens worden de hengels vanuit de bus in het water
gestoken. De mannen zelf gaan gezellig met
een kratje bij elkaar in de auto zitten. Klaarblijkelijk weten ze niet wat de regels zijn bij
het hengelen, of zoals een hengelaar mij
toebeet: “Ik heb er recht op om te kunnen
vissen waar ik dat wil.” Maar voor de rest is
het toch prachtig om dat allemaal te zien.
We voelen ons dan ook heel gelukkig dat we
hier mogen wonen.

kwam. Daarin werden 22 kogels of kogelhulzen gevonden, waaronder die voor een
Engelse Brengun en Vickers/Enfield en voor
een Amerikaanse Garand. Tegenwoordig is
nauwelijks meer iets van de situatie op de
ansicht bewaard gebleven. De foto maakt
onderdeel uit van een serie van ten minste

drie en dateert van omstreeks 1912. Het slordig met de hand geschreven opschrift (op
het negatief!) kwam vaker voor in die tijd.
Rob Gruben, info@angrisa.nl

Oude ansicht
Een ansichtkaart met de burgemeesterswoning van Bokhoven, gelegen midden op
het Driekoningenplein. Deze (ambts)woning
had burgemeester Johannes Versteeg voor
zichzelf en zijn vrouw Agnes van Mil laten
bouwen. Een dag na hun huwelijk op 21 juli
1898, toen de bouw net gereed gekomen
was, betrok het kersverse echtpaar deze
woning. Versteeg was van 1898 tot aan zijn
dood in 1916 burgemeester van Bokhoven
en hij werd opgevolgd door Adrianus Petrus
Josephus Willemse, die de woning in 1924
kocht van de erfgenamen van Versteeg. Willemse bleef er wonen tot aan het einde van
de oorlog. Tijdens de bevrijding van Bokhoven in oktober 1944 werd het pand verwoest
en de restanten werden gesloopt. Het terrein bleef sindsdien onbebouwd en kreeg
later de naam Driekoningenplein. In maart
2011 werden de funderingen van de burgemeesterswoning door BAAC archeologisch
opgegraven, waarbij onder andere de nog
vrijwel gave kelder van het huis tevoorschijn

Dorpsagenda

Colofon

Woensdag 22 jul en 12 aug
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Woensdag 29 jul, 5 en 19 aug
09.30 uur

Fietsen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Dinsdag 4 aug
10.00 uur

Koﬃeochtend met senioren
Zr. Boerestraat 24 (alleen bij droog weer)

(S)limmerik
Voor vakantie in eigen land valt genoeg te verzinnen.
Op campings en aan zee rolden de boekingen binnen.
Maar rond het Engelermeer en om de hoek aan de Maas,
is de liefhebber van zon en water compleet eigen baas,
en voor een handige visser zelfs snoekbaars te winnen.
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Prettige vakantie
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Ale vrijwilligers van De Tweeterp wensen u
een prettige vakantie!
Rust lekker uit en geniet in Bokhoven, Engelen, rondom huis of wie weet elders.

Website
Claire Volger
www.tweeterp.nl
Distributie
Jan van de Ven,
Ad de Bok 06-50508782
Frans Rooijakkers 06-57010470

Hopelijk hebben we in september allemaal
weer nieuwe energie opgedaan om de
draad weer op te pakken.

Financiële administratie
Elly van Os

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

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

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

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

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

De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 29 augustus.
Kopij moet uiterlijk

maandag 17 augustus
binnen zijn.
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Bij besteding van elke € 10,-- ontvangt u
plaatjes voor in het unieke historische
verzamelalbum van ‘s-Hertogenbosch.

