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Van de bestuursraad
Wonen, zorg en ontmoeting in Duitsland 

Lees verder op pagina 5

Yvonne Schram

De	 resultaten	 van	 veel	 onderzoeken	 laten	
zien	dat	er	in	kleine	dorpen	behoefte	is	aan	
meer	 geschikte	 woningen	 voor	 jongeren	
en	senioren.	Voor	jongeren	zijn	er	vaak	niet	
genoeg	 betaalbare	 woningen	 beschikbaar	
in	het	eigen	dorp.	En	een	deel	van	de	seni-
oren	zou	graag	kleiner	gaan	wonen	 in	een	
levensloopbestendige	 woning	 in	 de	 nabij-
heid	 van	 voorzieningen	 of	 goed	 met	 het	
openbaar	vervoer	bereikbare	voorzieningen.	
In	 een	 serie	 artikelen	 in	De	Tweeterp	heb-
ben	 we	 het	 ontwikkelen	 en	 realiseren	 van	
nieuwe	woonvormen	in	binnen-	en	buiten-
land	verkend.	Dit	keer	het	 laatste	artikel	 in	
deze	reeks	ter	voorbereiding	van	de	dorps-
tafel	over	wonen	in	het	najaar.

Wonen	en	ontmoeting	in	Duitsland
Generaties	 verbinden	 wordt	 in	 Duitsland	
langs	twee	routes	gestimuleerd:	door	wonen	
en	ontmoeting.	Het	Mehrgenerationenwoh-
nen	ontwikkelt	zich	langs	allerlei	vormen	van	
groepswonen.	 In	 één	woongebouw	maken	
generaties	 afspraken	 over	 onderlinge	 hulp	
en	gezamenlijke	activiteiten.	De	ontmoeting	
heeft	 plaats	 in	 Mehrgenerationenhäuser,	
een	 soort	 buurtcentra,	 waar	 allerlei	 activi-
teiten	worden	georganiseerd	voor	verschil-
lende	 generaties.	 Oud	 en	 jong	 ontmoeten	
elkaar	 in	 gemeenschappelijke	 ruimten.	 In	
Duitsland	 zijn	 inmiddels	 450	 gebouwen	
gerealiseerd	van	meergeneratiewonen.	
Bijzonder	 is	de	manier	waarop	deze	meer-
generatiewoningen	 tot	 stand	 komen.	 Pro-
fessionals	moeten	een	stapje	terug	doen	om	
burgers	de	ruimte	te	geven:	burgerinitiatie-
ven	krijgen	voorrang	in	de	nieuwbouwont-
wikkelingen.	 De	 gemeente	 bewaakt	 vooral	
de	betaalbaarheid,	 toegankelijkheid	en	het	
voorkomen	van	speculatie.	Burgers,	die	zelf	
een	meergeneratiegebouw	willen	realiseren,	
moeten	 zelf	 20%	 van	 de	 benodigde	 mid-
delen	 bij	 elkaar	weten	 te	 brengen.	 Daarna	

zijn	banken	bereid	om	tegen	aantrekkelijke	
rentetarieven	 het	 benodigde	 geld	 voor	 de	
verdere	ontwikkeling	te	lenen.	
Zo	is	ook	het	woongebouw	voor	drie	gene-
raties	in	Alt	Stralau	ontstaan.	In	22	woningen	
van	een	investeerder	wonen	55	mensen.	Ze	
delen	een	grote	tuin,	een	gemeenschapswo-
ning	voor	ontmoeting,	een	hobbyruimte	en	
wasruimte.	Het	gebouw	is	in	twee	jaar	gere-
aliseerd	 inclusief	 groepsvorming.	 Bijna	 alle	
woningen	zijn	drempelloos	en	vijf	woningen	
zijn	 rolstoelgeschikt.	 De	 leeftijdsopbouw:	
een	 kwart	 jongeren,	 de	 helft	 mensen	 van	
middelbare	leeftijd	en	een	kwart	ouderen.
Een	 ander	 voorbeeld	 van	 een	 dergelijke	
woonvoorziening	 staat	 in	 Salzgitter.	 Hier	
wordt	 de	 zorg	 voor	 ouderen,	mensen	met	
dementie,	 vluchtelingen	 en	 kinderopvang	
gecombineerd.	Generaties	helpen	elkaar,	er	
is	 saamhorigheid	 en	minder	 eenzaamheid.	
Er	is	een	manager	aangesteld,	die	zorgt	voor	
de	coördinatie.	Het	restaurant	en	café	dra-

gen	bij	aan	integratie	tussen	jong	en	oud	en	
nieuwkomers.

Meergeneratiewonen	 KAS	 &	 CO	 in	
Utrecht
Een	 vernieuwend	 woonconcept	 in	 Utrecht,	
geïnspireerd	op	het	méér(generatie)wonen	
in	Duitsland,	 is	KAS&CO!	Een	meergenera-
tiehof,	bedoeld	voor	mensen	die	hun	eigen	
leven	 leiden	 en	 af	 en	 toe	 ook	 hun	 kennis,	
kunde,	 tijd	 én	 ruimte	 met	 anderen	 willen	
delen.	Het	gebruik	van	de	gezamenlijke	kas,	
de	binnentuin	en	het	dakterras	kan	door	de	
bewoners	zelf	worden	ingevuld.	Het	co-wo-
nen:	 iedereen	 zijn	 eigen	 woning	 met	 veel	
flexibiliteit,	maar	 ook	 een	 beetje	 samen,	 is	
uniek	 in	Nederland	volgens	de	projectont-
wikkelaar.	In	KAS&CO-wonen	is	plaats	voor	
20	woningen,	10	appartementen	en	2	pen-
thouses.	

De	 Bestuursraad	 Engelen-Bokhoven	 heeft	
het	 voornemen	 om	 op	 10	 november	 2020	
een	dorpstafel	 te	organiseren	over	wonen.	
De	gemeente	heeft	de	hoofdlijnen	van	het	
gemeentelijk	huisvestingsbeleid	vastgelegd	
in	 de	 nieuwe	woonvisie.	 Tijdens	 de	dorps-
tafel	zal	de	gemeente	de	woonvisie	presen-
teren.
Het	is	goed	te	weten,	dat	de	gemeente	zelf	
geen	woningen	bouwt.	Dit	doen	projectont-
wikkelaars,	 woningcorporaties	 en	 particu-
lieren.	De	gemeente	begeleidt	de	planvor-

Hoe ziet het leven er in onze dorpen over 10 à 20 jaar uit?
ming,	 verkoopt	 soms	bouwgrond	en	 zorgt	
voor	 de	 riolering	 en	 bekabeling.	 Zodra	 de	
woningen	 gereed	 zijn,	 zorgt	 de	 gemeente	
voor	 de	 bestrating	 en	 het	 aanplanten	 van	
bomen	en	struiken	in	de	openbare	ruimte.	
In	het	belang	van	onze	dorpen	vragen	wij	u	
om	de	datum	vast	in	uw	agenda	te	noteren.	
Tijdens	de	dorpstafel	kunnen	woonwensen	
worden	besproken	en	kunnen	we	nadenken	
over	 de	 inrichting	 van	 onze	 dorpen	 in	 de	
toekomst!	

Volgende vergadering
De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	 Engelen-Bokhoven	 is	 op	maandag	31	
augustus	 2020	 om	 20.00	 uur	 in	 De	 Enge-
lenburcht.	 Insprekers	 kunnen	 zich	 aanmel-
den	 tot	 31	 augustus	 12.00	 uur	 via	 info@
bestuursraad.nl.		
Voor	 eerdere	 vergaderstukken	 zie	 www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl
NB:	 Ivm	 coronamaatregelen	 dienen	 ook	
bezoekers	 van	 de	 vergadering	 zich	 aan	 te	
melden	en	te	registreren.



Bel Wim
voor een afspraak

06 344 138 87

Feesten

Bruiloften

Portretten

Familie-/kindershoot

Studio bij jou aan huis

Optredens / concerten

Bedrijfsreportages

Voor jouw unieke invalshoek

www.artishoot.nl
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De	vier	windmolens	van	Windpark	De	Riet-
velden	 worden	 van	 het	 type	 N117	 van	 het	
merk	Nordex.	Hiermee	wordt	gekozen	voor	
de	 stilste	 windmolen	 uit	 de	 types	 die	 in	
aanmerking	 komen	 om	 op	 deze	 locatie	 te	
realiseren.	 In	 de	 vergunning	 is	 vastgelegd	
dat	de	molens	een	ashoogte	van	maximaal	
125	meter	mogen	hebben	en	een	rotordia-
meter	van	maximaal	122	meter.	De	Nordex	
N117	 voldoet	 daaraan	 met	 een	 ashoogte	
van	 119	 meter	 en	 een	 rotordiameter	 van	

117	meter.	De	 tiphoogte	 is	daarmee	 177,50	
meter.	De	vier	nieuwe	windmolens	worden	
daarmee	 groter	 dan	 de	 huidige	 molen	 bij	
Treurenburg.	Die	heeft	een	ashoogte	van	98	
meter	 en	een	 rotordiameter	 van	82	meter.	
De	 nieuwe	 molens	 zijn	 wel	 stiller	 dan	 de	
bestaande.

Windpark	 de	 Rietvelden	 is	 een	 initiatief	
van	 Heineken,	 firma	 Barten,	 BCTN,	 familie	
Pennings,	 coöperatie	 Bossche	 Windmolen	

Windpark kiest stilste windmolen
West	en	Pure	Energie.	De	vier	windmolens	
wekken	naar	verwachting	gezamenlijk	circa	
38,6	miljoen	kilowattuur	stroom	per	jaar	op.	
De	elektriciteit	van	drie	van	de	vier	molens	
wordt	 gebruikt	 om	 de	 brouwerij	 van	 Hei-
neken	van	60%	van	de	elektriciteitsvraag	te	
voorzien.	 De	 vierde	 molen	 wordt	 gebruikt	
voor	 de	 leden	 van	 de	 coöperatie	 Bossche	
Windmolen	West.

Start	bouw
Zoals	 eerder	 gemeld	 start	 de	 bouw	 eind	
2020	of	begin	2021.	De	bouw	begint	met	de	
aanleg	 van	wegen	naar	de	 locaties	 van	de	
windmolens	vanaf	de	openbare	weg	en	de	
aanleg	van	zogeheten	kraanopstelplaatsen.	
Dat	 zijn	 verharde	 plaatsen	 naast	 de	 toe-
komstige	molen	waarop	 een	 hijskraan	 kan	
staan.	Vervolgens	wordt	er	geheid	voor	de	
fundering	en	wordt	er	beton	gestort.	 In	de	
loop	 van	2021	worden	de	windmolens	 zelf	
geplaatst.
Tijdens	 de	 bouw	 is	 Matthijs	 Oppenhuizen	
van	Pure	Energie	de	contactpersoon.	Hij	 is	
bereikbaar	 op	 info@windparkderietvelden.
nl	 of	 06-5787	 0755.	 Voor	meer	 info:	 www.
windparkderietvelden.nl.

Samen	 met	 actieve	 dorpsgenoten	 geven	
we	 invulling	 aan	 de	 behoefte	 van	 jong	 en	
oud	om	elkaar	te	ontmoeten,	samen	te	wer-
ken,	van	elkaar	te	 leren.	Een	van	de	mooie	
voorbeelden	 daarvan	 is	 Herberg	 Haverleij,	
samen	met	veel	vrijwilligers	gerealiseerd	 in	
een	leegstaande	ruimte	bij	de	Antonius	Abt-
school	 in	het	Slot.	De	combinatie	van	her-
bergiers	en	bezoekers	van	de	herberg	met	

Elkaar kunnen ontmoeten blijft continue 
aandachtspunt voor bestuursraad

leerlingen	 van	 de	 school	 maakt	 extra	 veel	
mooie	 kansen	 en	 verbindingen	 mogelijk.	
De	bestuursraad	zet	zich	graag	in	om	meer	
van	deze	prachtige	ontmoetingsplekken	 te	
helpen	realiseren.	Geïnspireerd	door	onder-
staand	 initiatief	 en	 ideeën	 opgedaan	 voor	
onze	dorpen?	Laat	het	ons	weten	op	info@
bestuursraad.nl.

Vanaf	 september	 opent	 de	 Herberg	 weer	
haar	deuren!	Er	 is	een	 leuke	activiteitenka-
lender	samengesteld	tot	en	met	december.	
Elke	maand	verschijnt	een	nieuwsbrief	met	
daarin	 extra	 aandacht	 en	 uitleg	 (en	 aan-
meldmogelijkheid)	 voor	de	activiteiten	 van	
die	maand.	Meld	 je	 daarom	 snel	 aan	 voor	
deze	 nieuwsbrief:	 herberghaverleij@gmail.
com,	 ook	 als	 je	 vrijwilliger,	 dus	 herbergier	
wil	worden!	
	

In	de	maand	september	besteden	we	aan-
dacht	aan	het	maken	van	een	mooie	wan-
deling,	uiteraard	Burendag	op	26	september	
waar	we	een	prachtige	 invulling	voor	heb-
ben	gecreëerd	en	hebben	we	een	leuke	the-
ma-avond	georganiseerd	waar	cultuur	cen-
traal	staat,	dit	keer	in	het	teken	van	Rusland.	
In	 het	 kader	 van	 Kunst&Cultuur	 geven	we	
hier	ook	invulling	aan	door	wisselende	kunst	
te	 tonen	 in	de	Herberg.	Gezellig	een	 spel-

letje	 doen?	 Ook	 daar	 wordt	 aan	 gedacht.	
Onze	vaste	openingsmomenten	in	de	week	
zijn	maandag	 en	 donderdag	 van	 10:00	 tot	
13:00	uur.	Bij	alles	wat	we	organiseren	staat	
onze	 gezondheid	 en	 veiligheid	 bovenaan.	
De	 Herberg	 heeft	 passende	 maatregelen	
getroffen	 in	 het	 kader	 van	 corona.	 Wees	
welkom	in	Herberg	Haverleij	voor	alle	inwo-
ners	van	Engelen	en	Bokhoven!

Herberg Haverleij, een warme ontmoetingsplek 
voor alle dorpsgenoten



 
 
 Tafeltennissen is weer begonnen! 
 
 
Jeugd (8-14)   donderdag van 19:30 tot 20:30 
  
Young Adults (14-17) donderdag van 20:00 tot 22:00 
 
Volwassenen   donderdag van 20:00 tot 23:00 
 
Locatie    De Engelenburcht (Heuvel 18) 
 
 
Meer weten? Loop op donderdagavond binnen of kijk op  
www.recrea-engelen.nl 
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In	het	weekend	van	6	tot	en	met	8	augustus,	
met	 tropische	temperaturen,	was	de	aftrap	
van	 de	 activiteiten	 die	 De	 Engelenburcht	
deed	 in	 het	 kader	 van	 de	 Bossche	 Zomer.	
Op	de	vrijdagavond	ging	men	van	start	met	
de	film	Mama	Mia.	Ruim	30	personen	geno-
ten	van	de	beelden	en	de	muziek	behorende	
bij	deze	kaskraker.	Een	mooi	groot	scherm,	
de	 bar	 buiten	 en	 een	 gezellig	 aangekleed	
terras	 maakten	 er	 een	 geslaagde	 avond	

van.	Op	zaterdagavond	werd	de	inwendige	
mens	verwend.	De	kokkinnen	van	de	Bosch-
veld	 Wereldkeuken	 zorgde	 voor	 heerlijke	
hapjes	 en	 gerechten	 voor	 een	 buffet	waar	
ruin	20	personen	erg	van	hebben	genoten.	
Op	zondag	van	er	live-muziek.	Dit	was	door	
de	hitte	verschoven	naar	het	begin	van	de	
avond.	 Formatie	Blue	Century	 zorgde	 voor	
stemmige	bluesmuziek.	Jammer	dat	er	toen	
minder	 belangstelling	was	 om	 te	 genieten	

Tropisch zomerterras bij De Engelenburcht
van	de	muziek,	gezellige	klets	en	een	hapje	
en	 een	drankje.	Het	beheer	 en	de	 vrijwilli-
gers	van	De	Engelenburcht	deden	zichtbaar	
hun	uiterste	best	om	het	de	gasten	aan	niets	
te	laten	ontbreken.	Ook	in	twee	weekenden	
hierna	 werd	 door	 De	 Engelenburcht	 met	
succes	hetzelfde	programma	georganiseerd	
met	 steeds	 een	 andere	 film,	 verschillend	
eten	en	andere	muziek.

Bingo
De	bingo	in	De	Engelenburcht,	op	elke	eer-
ste	 vrijdag	 van	 de	 maand	 om	 20.00	 uur,	
gaat	 weer	 van	 start	 op	 vrijdag	 4	 septem-
ber	 a.s.	 Om	 voldoende	 afstand	 tot	 elkaar	

te	kunnen	houden	wordt	deze	bingo	nu	 in	
de	grote	 zaal	gehouden.	U	bent	 van	harte	
welkom.

De	luchtbehandeling	in	De	Engelenburcht	is	
volledig	corona-proof.	Omdat	de	installatie	
is	aangelegd	in	de	periode	dat	er	binnen	nog	
gerookt	mocht	worden,	zijn	de	inlaat	en	de	
uitlaat	van	de	lucht	volledig	gescheiden.	Om	
energiezuinig	 te	 zijn	wordt	de	warmte	van	
de	 ‘oude	 lucht’	wel	 gebruikt	 om	de	 nieuw	
aangezogen	 lucht	 op	 te	 warmen,	 maar	 ze	
komen	zeker	niet	met	elkaar	in	contact.	Dit	
gegeven	 is	 mondeling	 verklaard	 door	 een	
erkend	bedrijf	dat	hiervoor	door	De	Enge-
lenburcht	 is	 ingehuurd.	Het	schriftelijk	rap-
port	hiervan	is	onderweg.



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

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost
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Waarom Langenhuizen?

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

www.langenhuizen.nu   -   073-6312086

BIJLES	voor	uw	kinderen?	
Slechts	 €	 13,90	 per	 uur,	 www.tiptopstu-
dent.nl,	 whatsapp/bel	 06-14826000	 of	
mail	welkom@tiptopstudent.nl.

GEMOTIVEERDE	 STUDENTEN	 gezocht	
voor	goedbetaalde	bijbaan,	www.tiptop-
student.nl,	whatsapp/bel	 0614826000	of	
mail	welkom@tiptopstudent.nl	

≈≈heuvel t jes≈≈

Als	 drie	 nuchtere	 Hollandse	 jongens,	
Remond	en	Robbin	Hooghiemstra	en	Sjoerd	
van	 Reusel	 besluiten	 op	 de	 fiets	 naar	 de	
Nieuw-Zeelandse	plaats	Bluff	te	gaan	is	het	
enige	gegeven	dat	vast	staat,	dat	ze	moeten	
trappen.	Hoeveel	 en	 via	welke	 routes	 blijft	
open.	Het	 is	puur	avontuur.	Er	moeten	wel	
voorbereidingen	 worden	 getroffen	 zoals	
visa,	inentingen,	aanschaf	fietsen,	maar	ver-
liefd	worden,	valt	daar	niet	onder.	Het	eer-
ste	obstakel	heeft	al	plaats	gevonden	voor	
vertrek.	Met	bluf	naar	Bluff	is	een	dagboek,	
een	reisverslag	van	dit	avontuur.	Spring	ach-
terop	de	fiets	en	beleef	het	mee!

Benieuwd	naar	ons	avontuur?	Neem	contact	
op	 met	 Sjoerd	 van	 Reusel,	 073-631	 2350,	
svreusel@ziggo.nl	of	Robbin	Hooghiemstra,	
06-54257575,	 robbin.hooghiemstra@home.
nl.	verkrijgbaar	voor	€	20,00	(eventuele	ver-
zendkosten	€	4,50	of	kleiner	als	15	km.	thuis-
bezorgd)

(Advertorial)
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Alisa Lalicic
	
In	 eerste	 instantie	 zou	 het	 interview	 gaan	
over	de	mogelijkheid	die	G-teams	 (Special	
Soccer)	 werd	 geboden	 te	 trainen	 in	 stadi-
ons	 van	 betaalde	 voetbalclubs.	 Wanneer	
ik	 contact	 opneem	met	 de	 desbetreffende	
persoon,	Bert	Geerts,	blijkt	dat	er	veel	meer	
te	vertellen	is	dan	alleen	het	G-team	(Special	
Soccer)	van	FC	Engelen.	In	dit	interview	leest	
u	het	hele	verhaal.	

Voorzitterschap	
Dertien	 jaar	 geleden	 ging	 Bert	 met	 zoon	
Stef,	die	toen	zes	jaar	oud	was	en	de	overtui-
ging	had	om	profvoetballer	te	worden,	naar	
FC	Engelen.	Al	gauw	kwam	Bert	erachter	dat	
FC	Engelen	een	club	was	met	veel	sfeer	en	
gemoedelijkheid.	 Het	 waren	 Paul	 Vorsten-
bosch	en	Robert	Batens	die	vroegen	of	Bert	
mee	 wilde	 bouwen	 aan	 een	 steeds	 groter	
wordende	club.	
“Ik	 begon	 met	 het	 trainen	 van	 mijn	 zoon	
en	 na	 een	 jaar	 werd	 ik	 jeugdvoorzitter.	
Vanaf	 dat	 moment	 zijn	 we	 gaan	 bouwen	
aan	 een	 stabiele	 organisatie.	 We	 maakten	
een	 plan	 voor	 de	 organisatie,	 met	 daarbij	
een	 gezonde	 ambitie.	 Sommige	 kinderen	
kwamen	net	als	Stef	naar	de	club,	omdat	ze	
prof	wilden	worden,	anderen	speelden	meer	
voor	het	plezier.	Het	uitgangspunt	 is	vanaf	
het	 eerste	 moment	 duidelijk	 geweest:	 bij	
FC	 Engelen	moet	 iedereen	 op	 zijn	 of	 haar	
niveau	kunnen	voetballen.”	aldus	Bert.

Naast	het	bouwen	aan	de	organisatie	 is	er	
voor	 een	 voetbalclub	 nog	 een	 belangrijk	
uitgangspunt,	namelijk	het	ontwikkelen	van	
voetbal.	Daarover	 zegt	Bert:	 “Hiervoor	heb	
ik	 al	 snel	 Edwin	Voets	 gevraagd.	Met	 hem	
kwam	 ik	 in	 contact	 via	 het	 team	 van	onze	
kinderen.	Waar	we	zijn	gestart	in	een	vereni-
ging	met	 twee	mensen	die	het	 jeugdvoet-
bal	 leidden	 en	 circa	 tien	 vaste	 vrijwilligers,	
zit	 dat	 aantal	 nu	 op	 circa	 60-80	 personen.	

‘De kracht zit in het verbinden van mensen binnen de club’
Terugblik op twaalf jaar voorzitterschap bij FC Engelen 

Komend	 seizoen	 starten	 we	 met	 circa	 42	
jeugdteams	en	vier	seniorenteams.	
Binnen	 het	 seniorenvoetbal	 is	 ons	 eerste	
elftal	 ‘het	vlaggenschip’	van	de	vereniging.	
Leuk	te	vermelden	dat	hier	op	dit	moment	
veel	Engelense	jongens	spelen,	in	combina-
tie	met	 jongens	van	buiten	het	dorp	die	al	
vele	 jaren	aan	de	club	verbonden	zijn.	Dat	
zegt	 iets!	 Daarnaast	 is	 onze	 hoofdtrainer	
een	 ‘oud’-profvoetballer	 Anthony	 Lurling,	
ook	 al	 woonachtig	 in	 Engelen.	 Een	 ‘oud’-
prof	 als	 trainer,	welke	 amateurclub	 kan	dit	
zeggen?”

De	 bestuurlijke	 kracht	 zit	 in	 het	 verbinden	
van	mensen	binnen	de	club,	waarbij	 ieders	
capaciteiten	 op	 de	 juiste	 manier	 worden	
ingezet.	Dat	is	waar	Bert	energie	van	krijgt.	
Hij	 vindt	 het	 belangrijk	 dat	 de	 club	 een	
afspiegeling	van	de	maatschappij	is.	Special	
Soccer,	 meidenvoetbal	 maar	 ook	 senioren	
en	35/45+	voetbal	horen	daarbij.	

Special	Soccer	
Een	uitgesproken	ambitie	van	Bert	was	om	
een	 G-team,	 liever	 Special	 Soccer,	 bij	 FC	
Engelen	te	 laten	starten.	“We	hebben	hier-
over	 meerdere	 malen	 met	 de	 gemeente	
gesproken.	 Drie	 jaar	 geleden	 kwam	 voor	
ons	de	 kans	dit	werkelijk	 te	 faciliteren.	Via	
contacten	 met	 een	 vertegenwoordigster	
van	de	KNVB	en	de	Zwaluwen	Jeugd	Actie	
(aangepast	 voetbal	 van	 de	 KNVB)	 zijn	 we	
met	een	team	in	contact	gekomen	dat	een	
nieuwe	plaats	zocht	om	te	kunnen	voetbal-
len.	 Komend	 seizoen	 gaan	 we	 ons	 derde	
seizoen	in.	Ik	ben	uiteindelijk	zelf	als	trainer	
met	dit	team	aan	de	slag	gegaan	en	dat	is	
geweldig	om	te	doen!	Het	is	van	belang	om	
deze	 groep	 een	 veilige	 omgeving	 te	 bie-
den	met	 rust	en	 regelmaat.	Als	 trainer	van	
dit	team	kan	ik	stellen	dat	FC	Engelen	deze	
voorwaarden	kan	waarborgen	en	dat	is	iets	
om	trots	op	te	zijn.”

Meidenvoetbal	
Het	 was	 voor	 FC	 Engelen	 ondenkbaar	 om	
geen	meidenvoetbal	bij	de	club	te	hebben,	
mede	gestimuleerd	door	de	successen	van	
het	Nederlands	vrouwenelftal.	Na	een	moei-
zame	 start,	 het	moest	 even	 landen,	 zijn	 er	
veel	 jonge	meiden	 actief,	 komend	 seizoen	
zullen	 er	 drie	 teams	 starten.	 Uiteindelijk	
hopen	we	om	ooit	een	echt	damesteam	op	
de	been	 te	 krijgen,	 het	 geeft	 namelijk	 een	
leuke	dynamiek	op	de	club.

Afscheid	nemen	
Na	 twaalf	 jaar	 voorzitterschap	 heeft	 Bert	
besloten	 om	 afscheid	 te	 nemen.	 In	 eer-
ste	 instantie	zou	het	afscheid	 in	maart	 zijn	
geweest	 maar	 door	 Covid-19	 is	 het	 ver-
plaatst	 naar	 september	 ‘20.	 Ondanks	 de	
bevlogenheid	 waarmee	 Bert	 zijn	 voorzit-
terschap	 heeft	 volbracht,	 voelt	 het	 voor	
hem	prettig	om	het	los	te	mogen	laten.	“Er	
mag	weer	ruimte	komen	voor	mensen	met	
nieuwe	ideeën	en	een	frisse	blik	op	de	toe-
komst	van	een	prachtige	club.’	

Volgend	jaar,	oktober	2021,	viert	FC	Engelen	
haar	 vijftigjarig	 jubileum.	 “Met	 trots	 kan	 ik	
zeggen	dat	ik	daar	een	stukje	aan	heb	bijge-
dragen.	Laat	ik	dan	vooral	niet	alle	anderen	
mensen	vergeten	waarvan	het	er	nu	te	veel	
zijn	om	op	te	noemen.	Het	is	fantastisch	om	
te	 zien	 dat	 er	 zoveel	 betrokkenheid	 is	 van	
mensen	en	een	grote	groep	‘oudgedienden’	
die	nog	steeds	iedere	week	actief	zijn	op	de	
club…	Voetbal	verbindt.”

Bert	draagt	op	24	september	’20	tijdens	de	
jaarlijkse	 algemene	 ledenveergadering	 het	
stokje	 over	 aan	 de	 beoogde	 nieuwe	 duo-
voorzitters	Ruud	Aben	en	Bram	Broeks.
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Tijdens	 Open	 Monumentendag,	 in	 het	
weekend	 van	 12	 en	 13	 september,	 zijn	 dit	
jaar	helaas	geen	gebouwen	te	bezoeken.	De	
organisatie	biedt	nu	een	bijzonder	alterna-
tief.	Via	de	virtuele	weg	kun	je	doordringen	
tot	 plekken	 in	 ’s-Hertogenbosch,	 Sint-Mi-
chielsgestel	en	Vught	waar	je	normaal	nooit	
kunt	of	mag	komen.

Altijd	al	een	keer	op	het	dak	van	het	Stad-
huis	 in	 ’s-Hertogenbosch	 willen	 staan?	 Of	
ben	je	benieuwd	naar	de	toren	van	de	Sint-
Jan	of	 de	 toren	 van	de	 kerk	 in	 Bokhoven?	
Rond	willen	lopen	in	het	pas	gerestaureerde	
raadhuis	van	Vught,	het	spannende	kasteel	
Maurick?	Beklim	nu	plekken	en	ruimtes	die	
zelfs	op	een	normale	Monumentendag	ach-
ter	 slot	 en	grendel	 zitten.	Ontdek	 het	 ver-
borgen	erfgoed	via	speciaal	gemaakte	360	
graden	 opnamen,	 met	 bijzondere	 video’s	
vol	 mooie	 verhalen	 en	 met	 dronebeelden	
van	onze	monumenten	en	de	Linie	1629.	
Deze	zijn	vanaf	vrijdag	11	september	te	vin-
den	op	www.monumentendagonline.nl	

Wij	hopen	dat	we	in	2021	er	zoals	gewoon-
lijk	weer	een	prachtige	Open	Monumenten-
weekend	van	te	kunnen	maken.	De	essentie	
van	 Open	Monumentendag	 is	 immers	 het	
bezoeken	en	beleven	van	de	panden.

De	kerk	van	Bokhoven
De	kleine	boerengemeenschap	van	Bokho-
ven	was	aanvankelijk	nog	geen	zelfstandige	
parochie.	Op	23	juli	1363	kreeg	het	dorp	pas	
een	eigen	kapel,	die	werd	opgetrokken	op	
de	gemene	gronden	van	het	dorp.	Vermoe-
delijk	betrof	het	een	klein	zaalkerkje.	
Al	 snel	 wilden	 de	 dorpelingen	 hun	 kapel	
verheffen	tot	een	eigen	parochiekerk.	Begin	
1369	 ondernamen	 inwoners	 van	 het	 dorp	
daarom	een	reis	naar	Luik	om	hun	wens	te	
bespreken	en	voor	te	leggen	aan	de	prins-
bisschop	aldaar	en	op	23	maart	1369	werd	
de	kapel	met	goedkeuring	van	de	prinsbis-
schop	officieel	tot	parochiekerk	van	Bokho-
ven	verheven.	Korte	tijd	later	werd	tegen	het	
kleine	zaalkerkje	een	forse	toren	gebouwd.	
Het	is	de	toren	die	er	nu	nog	staat	en	waar	
de	 klokkenstoel	 van	 de	 afbeelding	 in	 is	
geplaatst.	

De	omzetting	van	de	kapel	naar	een	paro-
chiekerk	betekende	dat	Bokhoven	het	recht	
verkreeg	van	dopen,	begraven,	huwen,	het	
bewaren	van	relikwieën	en	verder	van	alles	
wat	 tot	 het	 bestuur	 van	 een	 parochiekerk	
en	de	zielzorg	behoorde.	Al	 snel	bleek	het	
bestaande	 zaalkerkje	 achter	 de	 nieuwe	
toren	 voor	 al	 die	 activiteiten	 te	 klein	 en	
werd	begonnen	met	de	bouw	van	een	nieuw	
kerkschip	en	koor.	Bij	oorlogshandelingen	in	
1498	werd	deze	kerk	helaas	–	op	de	toren	na	

–	grotendeels	verwoest	door	Gelderse	troe-
pen.	Het	gebouw	werd	provisorisch	hersteld	
en	 in	 1500,	op	de	 zondag	voor	Pinksteren,	
gewijd	aan	de	heilige	Antonius	Abt.	In	1521	
verkreeg	de	kerk	een	nieuw	koor.	Tien	 jaar	
later	werden	het	schip	en	het	koor	van	een	
nieuwe	 eikenhouten	 kapconstructie	 voor-
zien.	Dat	betrof	een	zogenaamde	open	kap:	
vanuit	de	kerk	keek	je	rechtstreeks	naar	een	
houten	tonvormig	gewelf	dat	tegen	de	kap-
spanten	was	gespijkerd	en	rijkelijk	was	ver-
sierd	met	schilderingen.	Tot	1771	zou	het	zo	
blijven.	 In	dat	 jaar	werd	de	oude	open	kap	
aan	het	oog	onttrokken	door	een	fraai	roco-
co-gewelf	van	stucwerk	dat	 in	sterk	geres-
taureerde	 vorm	 tegenwoordig	 nog	 steeds	
zichtbaar	is.	

Tijdens	 het	 Twaalfjarig	 Bestand	 (1609-1621)	
hoefde	men	niet	meer	te	vrezen	voor	militai-
ren	die	de	 toren	als	uitkijkpost	gebruikten.	
Of	nog	erger,	het	gebouw	opbliezen,	zoals	
in	het	nabije	Engelen	in	1587	was	gebeurd.	
Het	was	dé	ideale	periode	om	de	kerk	uit	te	
breiden,	en	dat	deed	men	dan	ook.	In	1610	
werden	tegen	het	bestaande	koor	aan	beide	
kanten	dwarse	beuken	gebouwd,	de	zoge-
naamde	transepten.	
Het	 aldus	 gevormde	 gebouw	 had	 gedu-
rende	de	Tweede	Wereldoorlog	flink	 te	 lij-
den	van	beschietingen.	Vanaf	1950	vond	een	
ingrijpende	herstelling	en	restauratie	plaats.	
Zo	 zien	 we	 tegenwoordig	 weliswaar	 een	
middeleeuws	 gebouw,	 maar	 grote	 delen	
van	 de	muren	 en	 de	 indeling	 van	 de	 ven-
sters	dateren	van	na	1950.	

Tot	 slot	 wijzen	 we	 op	 de	 beroemde	 graf-
tombe	van	graaf	Engelbert	II	van	Immerseel	
en	zijn	vrouw	Hélène	de	Montmorency.	Die	
laatste	was	op	13	juli	1648	op	het	kasteel	van	
Loon	op	Zand	overleden.	Haar	lichaam	werd	
in	de	Predikherenkerk	te	Antwerpen	begra-
ven.	In	de	grafkelder	onder	de	voet	van	het	
altaar	 in	 de	 parochiekerk	 van	 Bokhoven	
werden	 haar	 ingewanden	 tijdelijk	 bijgezet.	
De	bedoeling	was	om	deze	delen	later	over	
te	plaatsen	naar	het	marmeren	praalgraf	dat	
speciaal	voor	de	graaf	en	zijn	vrouw	zou	wor-
den	vervaardigd	en	in	Antwerpen	zou	wor-
den	geplaatst.	Op	20	juni	1649	sloot	de	graaf	
daartoe	een	contract	van	duizend	patacons	
(circa	ƒ	2.500,-)	af	met	de	Antwerpse	beeld-
houwer	Artus	Quellinus.	De	graftombe	werd	
in	 diens	 Amsterdamse	 atelier	 vervaardigd.	
Maar	tot	plaatsing	in	Antwerpen	kwam	het	
niet.	De	graaf	vond	het	daar	te	onrustig	en	
dus	werd	de	tombe	per	schip	naar	de	kerk	
van	 Bokhoven	 gebracht.	 Tegen	 de	 noord-
kant	van	de	kerk,	in	de	oksel	tussen	transept	
en	 koor,	werd	 daarom	 in	 1651	 een	 nieuwe	
grafelijke	 kapel	 voor	 de	 tombe	 gebouwd.	
Het	werk	daarvoor	was	nog	maar	nauwelijks	
gereed	toen	de	graaf	zelf	overleed.	Dat	was	
op	26	september	1652.	Hij	werd	plechtig	bij-
gezet	naast	de	ingewanden	van	zijn	vrouw.	

Toen	de	grafkapel	in	de	Tweede	Wereldoor-
log	een	voltreffer	kreeg,	bleef	de	prachtige	
marmeren	tombe	bewaard,	omdat	de	toen-
malige	pastoor	Breugelmans	hem	helemaal	
had	ingepakt	in	strobalen!	De	kapel	werd	na	
de	oorlog	niet	meer	herbouwd	en	de	tombe	
werd	geplaatst	 in	 het	 noordertransept	 van	
de	 huidige	 kerk,	 alwaar	 hij	 jaarlijks	 vele	
bezoekers	trekt.	

Open Monumentendag gaat virtueel
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau
 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

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

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

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

Ook na uw werk kan u nog 

bij ons in de kappersstoel!

(Alleen op afspraak)

Hoogveldweg 12
5221 BA Engelen
06 12 57 08 86
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Philip van Beek, secretaris kerkbestuur

De	huidige	Sint	Lambertuskerk	aan	de	Graaf	
van	Solmsweg	is	gebouwd	in	1933	en	mede	
gefinancieerd	 door	 de	 parochianen	 van	
toen,	 die	 elke	week	 daarvoor	 een	 dubbel-
tje	 betaalden.	 Toen	 een	 fikse	 bijdrage.	 Nu	
meer	dan	80	jaar	verder	is	de	kerk	een	fraai	
gemeentelijk	monument.

De	huidige	andere	realiteit	 is,	dat	we	anno	
2020,	te	maken	hebben	met	een	steeds	klei-
ner	 en	 ouder	wordend	 aantal	 parochianen	
dat	de	wekelijkse	kerkdienst	bezoekt.	Alleen	
bij	 feestdagen	 en	 speciale	 gelegenheden	
is	het	in	de	kerk	nog	goed	bezet.	De	paro-
chie	 wordt	 voornamelijk	 draaiend	 gehou-
den	 door	 de	 inzet	 van	 een	 steeds	 kleiner	
wordende	 groep	 vergrijzende	 vrijwilligers.	
Ook	het	aantal	deelnemers	aan	de	gezins-
bijdrage	 stijgt	niet.	 Een	gezonde	financiële	
exploitatie	 van	 de	 parochie	 zal	 over	 een	
aantal	jaren	een	probleem	gaan	worden.

De	 Sint	 Lambertuskerk	 is	 voor	 veel	 dorps-
genoten	 een	 dierbaar	 gebouw.	 Ze	 zijn	 er	
gedoopt,	 hebben	er	hun	eerste	 communie	
gedaan,	zijn	er	getrouwd,	hebben	er	gezon-
gen,	 hebben	 van	 hieruit	 hun	 dierbaren	
begraven	 of	 gecremeerd,	 zijn	 er	 jarenlang	
vrijwilliger	(geweest)	en/of	hebben	er	finan-
cieel	 veel	 aan	 bijgedragen,	 Kortom,	 voor	
velen	 is	of	was	de	kerk	een	groot	stuk	van	
hun	leven.

Daarom	voelt	het	kerkbestuur	zich	verplicht	
om	de	regie	over	de	toekomst	van	de	kerk	
en	de	pastorie	zelf	in	handen	te	houden	en	
denkt,	 samen	met	het	Parochieel	 Pastoraal	
Overleg	(PPO),	al	vanaf	2016	regelmatig	na	
over	 de	 toekomst	 van	 de	 geloofsgemeen-
schap.	 Deze	 bijeenkomsten	 hebben	 gere-
sulteerd	in	twee	werkgroepen.	

Nieuwe	kijk	op	kerk	zijn
Deze	werkgroep	 is	sinds	medio	2018	actief	
en	 focust	 op	 een	bredere	geloofsgemeen-
schap	in	Engelen.	Dit	alles	in	nauwe	samen-
werking	 met	 bestaande	 en	 enkele	 nieuwe	
vrijwilligers,	als	ook	de	buren	van	de	Protes-
tantse	kerk.	Voorbeelden	van	nieuwe	activi-
teiten	zijn	onder	andere	lezingen,	Stap	in	de	
Passion	en	meditatiemomenten.

Herbestemming	gebouwen
Samen	met	het	kerkbestuur	wil	deze	werk-
groep	nu	de	discussie	voeren	over	de	toe-
komst	 van	 het	 bestaande	 kerkgebouw	 en	
pastorie.	Dit	 in	nauw	overleg	met	de	paro-
chianen	 en	 vele	 betrokken	 dorpsgenoten.	
De	 werkgroep	 wil	 in	 kaart	 brengen	 welke	
(andere)	 functies,	 naast	 die	 voor	 de	 ere-
dienst,	 in	 het	 kerkgebouw	 kunnen	worden	
ondergebracht,	dan	wel	gehuisvest,	om	de	
financiële	 exploitatie	 op	 langere	 termijn	
te	 kunnen	waarborgen.	 Deze	 visie	 zal	 ver-
volgens	 in	 samenspraak	met	 de	 Abdij	 van	

De toekomst van de Sint Lambertuskerk

Berne,	 het	 Bisdom	 ’s-Hertogenbosch,	 de	
provincie	 Noord-Brabant,	 de	 gemeente	
’s-Hertogenbosch	afdeling	Herbestemming	
Monumenten	en	de	Bestuursraad	Engelen	–	
Bokhoven,	 portefeuille	Wonen,	Ontmoeten	
en	Zorg,	de	basis	vormen	voor	een	profes-
sioneel	 onderzoek	 op	 uitvoerbaarheid.	 Dit	
onderzoek	kan	deels	gesubsidieerd	worden	
door	 de	 gemeente.	 Het	 kerkbestuur	 hecht	
bij	 het	 in	 kaart	 brengen	 veel	 waarde	 aan	
openheid,	draagvlak	en	inbreng	van	betrok-
kenen	 waaronder	 de	 Protestantse	 kerk	 en	
de	parochie	in	Bokhoven.

Op	woensdagavond	22	juli	jl.	heeft	de	werk-
groep	met	 een	 aantal	mensen	 uit	 Engelen	
een	 eerste	 bredere	 bijeenkomst	 gehouden	
om	een	begin	te	maken	met	de	uit	te	wer-
ken	visie	over	de	 toekomst	van	de	gebou-
wen.	 Centraal	 daarbij	 stonden	 de	 vragen	
over	 de	 essentiële	 functies	 die	 behouden	
moeten	blijven	en	wat	er	kan	worden	 toe-
gevoegd,	mede	ook	gezien	de	 aard	 en	de	
ligging	van	kerk	en	pastorie.	De	uitkomst	is	
een	grote	verzameling	van	bruikbare	ideeën	
en	suggesties	die	zullen	worden	uitgewerkt	
in	een	op	te	richten	projectgroep.	
Kern	 van	 de	 verdere	 aanpak	 is	 betrokken-
heid	 van,	 inbreng	 door,	 respect	 voor	 en	
draagvlak	bij	alle	belanghebbenden.	Met	op	
de	eerste	plaats	 respect	 voor	de	parochia-
nen.



Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach

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

Boozt workshops



De TweeTerp • JULI 2020 • pagIna 15

Jammer	genoeg	zal	in	Engelen	dit	jaar,	tra-
ditioneel	in	het	derde	weekend	van	septem-
ber,	geen	kermis	komen	te	staan.	Enerzijds	
door	de	beperkingen	en	onzekerheden	door	
corona,	anderzijds	door	het	ontbreken	van	
voldoende	belangstelling	van	kermisexploi-
tanten	om,	zonder	actief	benaderen	of	bij-
betaling,	in	Engelen	met	hun	attracties	aan-
wezig	 te	zijn.	Voor	hen	zijn	 in	de	 loop	van	
de	 jaren	 de	 kosten	 alleen	 maar	 gestegen,	
terwijl	het	aantal	bezoekers	gelijk	 is	geble-
ven	of	zelfs	gedaald.	Als	er	geen	exploitan-
ten	 willen	 komen,	 kan	 de	 gemeente	 ook	
geen	 kermis	 organiseren.	 Met	 dit	 laatste	
probleem	krijgen	veel	kleine	kernen	steeds	
meer	te	maken.

Vorig	jaar	ontstond	daarom	het	initiatief	van	
Bob	Mulder	en	Erol	van	den	Bergh	om	het	
‘Engelens	weeknd’	te	organiseren,	een	groot	
evenement	 waar	 de	 kermis	 een	 onderdeel	
van	 is.	 En	 met	 groot	 succes!	 Echter	 door	
de	corona-perikelen	kan	dit	evenement	dit	
jaar	in	de	vorm	van	2019	niet	plaatsvinden.	
Er	 wordt	 nog	 wel	 naar	 kleinschalige	 alter-
natieven	gekeken,	 echter	 zonder	 kermisat-

tracties.	Voor	het	volgend	 jaar	 is	er	wel	de	
intentie	 om	 het	 ‘Engelens	 Weeknd’,	 inclu-
sief	kermis,	weer	 te	organiseren.	Voor	zo’n	
groot	combinatie-evenement	 is	er	nog	wel	
belangstelling	bij	de	exploitanten.

Kortom,	een	kermis	is	in	Engelen	in	de	toe-
komst	 alleen	 nog	 mogelijk	 in	 combinatie	
met	een	groot	 totaal-evenement.	Op	 zich-

Geen kermis in Engelen

zelf	zeer	positief,	echter	 je	bent	wel	steeds	
afhankelijk	 van	 enkele	 initiatiefnemers	 die	
de	verantwoordelijkheid	op	zich	nemen,	het	
regelen	 en	 er	 heel	 veel	 tijd,	 geld	 en	 ener-
gie	in	willen	steken.	De	kleine	dorpskermis,	
georganiseerd	door	de	gemeente,	met	wat	
nevenactiviteiten	 op	 de	 zondagmiddag,	 is	
helaas	verleden	tijd.

Kon	 het	 bestuur	 van	 de	 Buurtbus	 vorige	
maand	 nog	 voorzichtig	 spreken	 van	 het	
weer	opstarten	van	de	Buurtbus	per	1	sep-
tember,	 door	 allerlei	 ontwikkelingen	 is	 dit	
zeer	onzeker	geworden.	Zij	zijn	van	mening	
dat	ze	er	alles	aan	moeten	doen	om	het	ver-
voer	per	Buurtbus	zo	veilig	mogelijk	te	laten	
verlopen	 voor	 zowel	 chauffeurs	 als	 passa-
giers.	Gezien	het	feit	dat	de	meeste	chauf-
feurs	in	de	risicogroepering	vallen	voor	wat	
betreft	corona,	wil	het	bestuur	dan	ook	dat	
dit	 goed	plaatsvindt.	Daarnaast	 hebben	 zij	
natuurlijk	 ook	 te	 maken	 met	 regelgeving	
vanuit	 regering	 of	 plaatselijke	 veiligheids-
commissie.	Die	schrijven	voor	dat	de	buurt-
bussen	mogen	rijden	maar	uiteraard	zowel	
chauffeur	als	passagiers	met	een	mondkapje	
op.	Bij	de	grote	bussen	moeten	de	zitplaat-
sen	achter	de	chauffeur	onbezet	blijven	en	
moeten	alle	passagiers	via	de	achteruitgang	
instappen.	 Dit	 totdat	 de	 RDW-spatscher-
men	voor	de	chauffeurs	heeft	goedgekeurd.	
Hierdoor	is	het	niet	mogelijk	om	in	contact	
te	komen	met	de	chauffeur.	

Het	 merendeel	 van	 de	 chauffeurs	 van	 de	
Buurtbus	heeft	 aangeven	weer	 te	gaan	 rij-
den,	 indien	 zij	 ook	 een	 spatscherm	 in	 de	
bus	zouden	hebben.	Helaas	heeft	het	RDW	
bepaald	 dat	 busjes	 waarvoor	 rijbewijs	 B	
nodig	 is,	 gelijkgesteld	 worden	 met	 perso-
nenauto’s	 en	 dat	 er	 dus	 geen	 spatscher-
men	 in	bijvoorbeeld	de	Buurtbus	geplaatst	

mogen	 worden.	 De	 chauffeur	 moet	 dan,	
evenals	de	passagiers,	 de	 volledige	 rit	 een	
mondkapje	dragen,	hetgeen	neerkomt	op	4	
uur	achtereen	een	mondkapje	op.	Daarnaast	
zijn	de	chauffeurs	dan	niet	beschermd	tegen	
besmettingen	door	de	passagiers.	Immers	in	
de	Buurtbus	 is	geen	achteruitgang	en	pas-
sagiers	komen	binnen	aan	de	voorkant	dicht	
bij	de	chauffeur.
Het	merendeel	van	de	vrijwillige	chauffeurs	
heeft	aangegeven,	dat	zij	dan	toch	maar	lie-
ver	een	goed	werkend	vaccin	afwachten	als	
er	geen	spatscherm	in	de	bus	komt.	Daarom	
zal	 het	 met	 het	 huidige	 aantal	 chauffeurs	
niet	 mogelijk	 zijn	 om	 een	 volwaardige	
dienstregeling	 neer	 te	 zetten.	 Van	 Arriva	

heeft	 het	 bestuur	overigens	ook	begrepen	
dat	 de	 Buurtbussen	 pas	 weer	 gaan	 rijden	
indien	 een	 volwaardige	 dienstregeling	 kan	
worden	opgezet.
Daarom	heeft	het	bestuur	van	de	vereniging	
met	pijn	 in	haar	hart	moeten	besluiten	om	
de	dienstregeling	van	de	Buurtbus	pas	weer	
te	 starten,	 zodra	er	 in	de	Buurtbussen	een	
spatscherm	wordt	gemonteerd	of	nadat	er	
een	goed	werkend	vaccin	is,	zodat	in	ieder	
geval	 de	 chauffeurs	 worden	 beschermd.	
Natuurlijk	zijn	zij	bezig	met	gemeente,	pro-
vincie	 en	Arriva	 een	overleg	op	 te	 starten,	
hoe	dat	ze	de	Buurtbussen	weer	de	weg	op	
kunnen	krijgen.

Opstarten buurtbus onzeker



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

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

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

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL

                                     

Onze werkzaamheden: 

✓ Dakbedekking 

✓ Zinkwerk 

✓ Dakrenovatie 

✓ Dak onderhoud 

✓ Lekkages 

✓ Stormschades 

✓ Dakgoten reinigen 

✓ Dakgoten repareren 

✓ Schoorsteenonderhoud 

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

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

Daar	 waar	 een	 zomervakantie	 normaal	
gesproken	bestaat	uit	lang	leve	de	vrijheid,	
is	het	nu	een	uitdaging	om	van	iedere	dag	
een	bijzondere	dag	te	maken.	Zonder	al	te	
veel	Corona-gedoe.	Het	zijn	de	kleine	din-
gen	die	een	groot	verschil	maken,	zo	bleek	
uit	 een	 reisherinnering	 van	 een	 paar	 jaar	
geleden.

Ik	 ging	 een	 rondreis	 door	 Azië	 maken	 en	
startte	mijn	avontuur	in	Bangkok,	Thailand.	
Een	overweldigende	stad,	perfect	te	bezich-
tigen	in	een	tuktuk	(Aziatisch	openbaarver-
voermiddel).	Ik	kocht	een	stadsplattegrond,	
omcirkelde	de	highlights	en	stapte	naar	een	
tuktukker.	“Dit	wil	ik	zien,	ik	heb	de	hele	dag,	
hoeveel	 kost	 het?”.	 De	 tuktukker	 gaf	 me	
een	hand.	 “It’s	 a	 special	 day	 today!	 zei	 hij.	
De	overheid	wil	het	gebruik	van	de	 tuktuk	
stimuleren“.	Voor	40	baht	(destijds	50	euro-
cent)	bood	hij	mij	een	sightseeing	tour	aan.	
“Geen	 grapjes,	 vriend”.	 Tuktukker	 belooft	
een	fantastische	rit.	Met	de	wind	door	m’n	
haren	vliegt	de	tuktuk	door	de	drukke	stra-
ten	van	Bangkok.

Na	 een	 kwartier	 stoppen	 we	 bij	 een	 klein	
kantoor.	“Hier	kun	je	een	tour	boeken”	zegt	
tuktukker.	Komt	dat	even	goed	uit,	ik	wil	de	
floating	market	graag	 zien.	Als	 ik	 het	 kan-
toor	binnenstap	zitten	er	twee	mannen	aan	
een	bureau	met	 folders	over	dagtrips	naar	
de	 floating	 market.	 De	 verkoper	 is	 ietwat	
opdringerig	 maar	 ik	 weet	 kalm	 te	 blijven	
en	boek	een	trip.	 “Okay?”	vraagt	 tuktukker	
die	 buiten	 keurig	 heeft	 gewacht.	 De	 tour	
wordt	 voortgezet.	We	 stoppen	 bij	 tempels	
en	 boeddha’s,	 het	 is	 fantastisch!	 Ik	 maak	

‘Met de wind door m’n haren vliegt de tuktuk door de drukke 
straten van Bangkok’

tientallen	 foto’s	 en	 prijs	 mezelf	 gelukkig.	
“Okay?”	zegt	de	tuktukker	weer.	Wat	zijn	ze	
toch	ook	vriendelijk.	“Wil	je	naar	een	fashion	
market?”.	Dat	lijkt	me	hartstikke	leuk.	In	een	
seconde	staan	we	voor	een	fashion	market.	
Ik	 stap	naar	binnen;	er	 staan	drie	mannen.	
Eén	met	 een	meetlint,	 één	met	 een	 stapel	
boeken	en	één	met	een	jurk.	Ik	neem	plaats	
op	de	bank	en	een	van	de	mannen	laat	wat	
stofjes	voelen.	Ik	bekijk	de	jurken	in	de	cata-
logus.	“What	do	you	think?”	vraagt	hij.	“It’s	
beautiful”	zeg	ik.	En	of	ik	al	weet	wat	ik	wil.	“I	
don’t	really	need	a	dress”.	De	boeken	wor-
den	 dichtgeslagen	 en	 voordat	 ik	 het	 weet	
sta	ik	buiten	de	fashion	market.	“Not	okay”	
zeg	 ik.	 Op	 de	 stadsmap	 laat	 hij	 me	 zien	
waar	we	naartoe	gaan.	Een	 tempel	op	een	
berg.	Hij	belooft	weer	te	wachten.	Het	is	een	

klim	maar	uiteindelijk	bereik	 ik	de	top	met	
een	overweldigend	uitzicht	over	de	stad.	Ik	
maak	wat	foto’s	en	vind	mijn	weg	terug	naar	
beneden.	Ik	zie	tuktukker	niet	en	besluit	om	
wat	te	eten.	“Not	spicy!”	zeg	ik	nadrukkelijk.	
Ik	denk	dat	 ik	eend	eet.	Na	een	half	uur	 is	
tuktukker	nog	steeds	spoorloos.	Een	van	zijn	
collega’s	zegt	dat	hij	al	weg	is.	“He	wanted	
to	go	home”	zegt	ie.	“Not	okay”	denk	ik	bij	
mezelf.	Een	paar	dagen	later	zit	ik	in	een	bus	
op	weg	naar	de	floating	market.	Achter	mij	
zitten	 twee	backpackers	en	 ik	hoor	de	een	
tegen	de	 ander	 vertellen:	 “De	man	 van	de	
tuktuk	bood	een	tour	aan	voor	40	baht!	 Ik	
ging	naar	een	kantoortje	waar	ik	deze	tour	
kocht,	een	fashion	market	en	naar	een	tem-
pel	 op	 een	 berg.	 Het	 was	 zo’n	 bijzondere	
dag!”

Khao San Road

St. Agathastraat 21
6287 AJ Eys
The Netherlands

www.aagje.biz
+31 (0)654340779

Lisette Langens 
Mark Wijnmaalen

Je kunt vanuit
onze B&B:
- vakantie vieren
- wandelen
- fietsen
- wielrennen
- lekker eten- lekker eten
- mountainbiken
- Aken bezoeken
- Maastricht bezoeken

Een bijzondere dag



Kelderdrama’s …
Ik	 word	 nog	 wel	 eens	 gevraagd	 om	 bij	
klanten	langs	te	komen	om	hun	wijnkelder	
te	beoordelen.	Want,	 ‘er	 liggen	nogal	veel	
oudere	flessen	en	die	zullen	vast	veel	waard	
zijn’.	 Vaak	 zijn	 deze	 wijnen	 gekocht	 voor	
een	speciale	gelegenheid.	Vaak	moet	ik	hen	
teleurstellen,	de	wijn	is	dan	over	de	kop	en	
ondrinkbaar.	Jammer,	wijn	is	gemaakt	om	te	
gedronken	te	worden	en	wijnen	die,	zeg	20	
jaar	of	langer	bewaard	kunnen	worden,	zijn	
zeldzaam	(en	kostbaar!).

Wil	 je	 een	 wijnkelder	 aanleggen	 en	 niet	
teleurgesteld	 worden	 als	 bij	 die	 speciale	
gelegenheid	de	wijn	niet	meer	te	drinken	is,	
laat	je	dan	goed	adviseren.	Dat	doe	ik	uiter-
aard	graag,	maar	geef	nu	al	vast	enkele	tips:
•	 Investeer	 in	 magnums	 (1,5	 liter).	 Hierin	
ontwikkelt	 de	 wijn	 zich	 langzamer.	 En	
een	magnum	op	een	 speciale	gelegen-
heid	is	extra	feestelijk!

•	 Vintage	Port	is	zeer	lang	houdbaar.
•	 Denk	aan	de	temperatuur:	die	mag	niet	
te	 veel	 fluctueren	 óf	 te	 hoog	 worden.	
Bewaar	je	wijn	dus	in	een	kelder	of	wijn-
bewaarkast.

•	 Proef	 om	 de	 zoveel	 tijd	 een	 fles:	 dan	
weet	je	vanzelf	of	de	wijn	zich	in	goede	
richting	ontwikkelt.	Hoe	goed	 je	 je	ook	
laat	 adviseren,	 het	 gaat	 uiteindelijk	 om	
je	eigen	smaak!

Meer	informatie	nodig?	Ik	sta	voor	je	klaar!

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

(Advertorial)
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TENNISSEN

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

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen
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PAROCHIE ST. LAMBERTUS

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

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.

In	de	maanden	september	tot	en	met	novem-
ber,	waarin	we	 ook	 stilstaan	 bij	 Ziekendag	
en	Allerzielen,	 staat	 centraal	 ‘waarom	 is	 er	
lijden	en	dood?’.	We	gaan	troostrijk	om	met	
dit	thema.	Want	als	er	sprake	is	van	lijden	en	
dood,	dan	 is	er	ook	sprake	van	 leven.	Wat	

Bij lijden en dood, hoort ook leven
zegt	de	christelijke	boodschap	dan?	Het	 is	
juist	belangrijk	om	inspirerend	te	zijn	in	zo’n	
tijd	als	deze.	Hoop	doet	leven,	ook	in	tijden	
van	lijden	en	dood	en	reflecteren	is	dan	juist	
goed.	 Hiermee	 gaan	we	 deze	 periode	 aan	
de	slag.	

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.	Lambertus-
kerk	aan	de	Graaf	van	Solmsweg.	Sam’s	Kle-
dingactie	zamelt	al	sinds	1967	kleding	in	en	
is	daarmee	een	van	de	oudste	 charitatieve	
kledinginzamelaars	 van	 Nederland.	 Deze	
kledinginzameling	wordt	ondersteund	door	
1200	vrijwilligers.

Zo	30	aug	
10.00	uur	

Woord en communie-
viering met voorganger 
diaken Jan Renders
T.i.v.	Miek	Groenen-
daal	–	Broeren	en	Henk	
Broeren,	Gre	Pardoel	–	
van	Dijk

Zo	6	sep
10.00	uur

Woord en communie-
viering door de werk-
groep 
T.i.v.	Ans	Bindels

Zo	13	sep
10.00	uur	

Ziekenzondag, oecu-
menische viering met 
ds. Marloes Meijer en 
Tineke Kaal
T.i.v.	Anton	en	Damien	
Beekman,	Coby	Mimpen	
–	van	de	Griend

Zo	20	sep
10.00	uur

Eucharistieviering met 
voorganger pastor Ben 
van Bronkhorst
T.i.v.	Piet	en	Truus	Klerkx	
–	Bouman,	Jan	Cornelis-
sen

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Vieringen

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

Dopen

De	 doopvieringen	 kunnen	 gepland	 wor-
den	op	zondagmiddag,	u	kunt	een	afspraak	
maken	met	Monique	Janssen	(6219416),	de	
contactpersoon	voor	de	werkgroep.

Traditioneel	 vieren	we	 de	 jaarlijkse	 zieken-
dag	 in	 september	 met	 een	 oecumenische	
viering	in	onze	kerk.		De	ziekendag	komt	tot	
stand	 door	 samenwerking	 tussen	 parochie	
St.	Lambertus	en	de	Protestantse	Kerk	Enge-
len.	 Er	 is	 dit	 jaar	 gekozen	 voor	 het	 thema	
Hoop.	 Na	 afloop	 van	 de	 viering	 zal,	 zoals	
gebruikelijk,	een	attentie	aan	zieken	en	seni-
oren	worden	bezorgd.	Door	corona		drinken	
we	dit	jaar	geen	koffie	of	thee	op	het	kerk-
plein.	 In	 verband	 met	 de	 coronaregels	 en	
daardoor	de	capaciteit	van	het	kerkgebouw	

Ziekenzondag
zullen	 we	 voor	 deze	 viering	 een	 reserve-
ringssysteem	hanteren.	Gelieve	zich	uiterlijk	
maandag	 7	 september	 aan	 te	 melden	 via	
e-mail:	 secretariaat@parochie-engelen.nl,	
tijdens	het	 spreekuur	op	maandagochtend	
via	tel:	073-631	1216	of	via	een	briefje	in	de	
brievenbus	 bij	 de	 pastorie.	 Geef	 svp	 aan	
met	hoeveel	personen	uit	één	gezin	u	komt.	
Mocht	 er	 onverhoopt	 voor	 u	 geen	 ruimte	
meer	zijn,	dan	laten	wij	dit	tijdig	weten.	Zon-
der	tegenbericht,	is	er	ruimte	beschikbaar.	

Jeugd en jongeren 
Verdiepingsavond
JBDB	 on	 Tour,	 een	 initiatief	 van	 Jong	 Bis-
dom	Den	Bosch	sinds	vorig	jaar!	Ook	in	het	
werkjaar	 2020-2021	 zullen	 we	 een	 drietal	
verdiepingsavonden	 voor	 jongeren	 (16-30	
jaar)	 aanbieden,	 waarbij	 de	 gedelegeerde	
voor	Jeugd	&	Jongeren	in	ons	bisdom,	René	
Lamers,	 ons	meeneemt	 de	 diepte	 in!	 Kom	
jij	ook?	Donderdag	10	september,	vrijdag	2	
oktober	 en	donderdag	 12	 november	 2020.	
Meer	informatie	op	de	website	van	het	bis-
dom.



Zo	30	aug
10.30	uur

ds. Marloes Meijer
Viering Heilig Avondmaal

Zo	6	sept
10.30	uur

ds.	L.	Lamens

Zo	13	sept
10.00 uur		

ds. Marloes Meijer
Oecumenische	dienst	in	
de	St.	Lambertuskerk

Zo	20	sept
10.30	uur

dr.	N.	Brunsveld

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

Predikant: ds.	 Marloes	 Meijer	 -	 predi-
kant@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

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Om	 een	 dienst	 te	 kunnen	 bijwonen	 moet	
u	 zich	 van	 tevoren	 aanmelden	 via	 aan-
melding@kerk-engelen.nl	 (graag	 vermel-
den	 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.

Op	 29	 en	 30	 augustus	 vindt	 de	MIVA-col-
lecte	plaats	in	de	katholieke	kerken.	Dit	jaar	
vragen	wij	uw	aandacht	voor	vluchtelingen	
in	Bangladesh.	Pionier	Anwar	 (53)	werkt	 in	
het	zuiden	van	Bangladesh	op	de	grens	van	
Bangladesh	en	Myanmar.	De	situatie	van	de	
vluchtelingen	 is	 hier	 heel	 schrijnend.	 Zijn	
droom	is	om	het	leed	van	de	mensen	hier	te	
verzachten.	Anwar	zet	zich	hier	dag	en	nacht	
voor	in.

In	 2017	 vluchtten	 ruim	 700.000	 Rohingya	
vluchtelingen	 van	 Myanmar	 naar	 Bangla-
desh.	 Sindsdien	 wonen	 zij	 op	 de	 grens	 in	

MIVA-collecte

ds Marloes Meijer

Nu	het	gewone	leven	niet	zo	gewoon	meer	
is,	 keer	 je	ook	niet	 echt	 ergens	naar	 terug	
na	 de	 vakantie.	 Het	 Coronavirus	 heeft	 ons	
leven	behoorlijk	op	zijn	kop	gezet	en	blijft	
dat	 ook	 nog	wel	 even	 doen	waarschijnlijk.	
Wat	geeft	je	dan	zekerheid	als	alles	op	zijn	
kop	staat?	Wat	helpt	om	keuzes	te	maken?

Geloof	 is	 voor	 velen	 iets	 van	 vroeger,	 de	
wetenschap	 is	 ook	 niet	 voor	 iedereen	
betrouwbaar	 en	 over	 de	 overheid	 zijn	 ook	
allerlei	 meningen.	 Maar	 wat	 geeft	 je	 dán	
houvast,	 in	 je	 leven?	Het	 is	 lastig	om	daar	
een	antwoord	op	te	vinden.	We	proberen	als	
maatschappij	zekerheid	te	krijgen	door	dui-
delijke	scheidslijnen	te	trekken:	tussen	goed	
en	fout,	tussen	wie	bij	‘ons’	horen	en	wie	bij	
‘de	ander’.

Zo	maken	we	van	de	wereld	een	Hollywood-
film	of	een	stripverhaal,	met	een	duidelijke	
strijd	 tussen	de	helden	 en	de	 slechteriken.	
En	 zo	kun	 je	ook	heerlijk	 veilig	 in	 je	eigen	
comfortzone	blijven.	Maar	je	doet	ook	heel	
wat	mensen	 tekort.	Want	de	meeste	men-
sen	hebben	goede	kanten	en	zwarte	rand-
jes,	zijn	een	mix	van	goed	en	slecht,	verstan-
dig	en	stom.	Althans,	de	mensen	die	ik	ken,	
inclusief	ikzelf,	zitten	zo	in	elkaar.
Daarom	houd	 ik	me	vast	 aan	de	gedachte	
dat	 ieder	mens	de	moeite	waard	 is.	Dat	 is	
mooi	en	moeilijk	tegelijk.	Het	is	mooi,	omdat	
ik	er	op	die	manier	bij	blijf	 horen.	Ook	als	
mijn	leven	niet	perfect	verloopt.	
Maar	het	is	tegelijk	ook	moeilijk:	want	als	ík	
de	moeite	waard	ben,	dan	is	een	ánder	dat	
ook.	

En	dan	denk	 ik	aan	Bas	van	Wijk.	Hij	wilde	
voorkomen	dat	het	horloge	van	zijn	vriend	
werd	gestolen	en	werd	daarbij	doodgescho-
ten.	Bizar,	onterecht	en	niet	te	verkroppen.	
Voor	de	dader	is	Bas	niet	de	moeite	waard	
en	 hij	 ‘schiet	 hem	 af’.	 Vervolgens	 zijn	 de	

media	gaan	bewijzen	dat	Bas	wél	de	moeite	
waard	 is.	 Allerlei	mooie	 herinneringen	 aan	
hem	worden	gedeeld.	Terwijl	dat	niet	hoeft,	
want	ieder	mens	ís	de	moeite	waard.	Inclu-
sief	 de	 minder	 mooie	 herinneringen,	 waar	
we	niks	over	horen	of	lezen,	maar	die	er	vast	
ook	 zijn.	 Lastiger	 is	 wat	 er	 rond	 de	 dader	
gebeurde.	Wat	hij	deed	is	niet	goed	te	pra-
ten,	 maar	 kunnen	 we	 hem	 dan	 helemaal	
afschrijven?	Hetzelfde	doen	als	wat	hij	deed	
dus	eigenlijk?	Of	gaan	we	ervan	uit	dat	ook	
hij	de	moeite	waard	 is,	ondanks	het	vrese-
lijke	dat	hij	heeft	gedaan?
Nee,	de	familie	van	Bas	hoeft	dat	niet	zo	te	
vinden,	 dat	 zou	 veel	 teveel	 gevraagd	 zijn.	
Maar	 ik,	 als	 verder	 afstaand	mens,	 wil	 het	
toch	 proberen	 zo	 te	 zien.	 Zodat	 ik	 nooit	
iemand	zomaar	afschrijf,	of	neerschiet	…
Ik	 hoop	 trouwens	 ook	 dat	mensen	 dat	 bij	
mij	 ook	 zo	 willen	 zien	 als	 ik	 wellicht	 ooit	
een	grove	fout	maak:	dat	ik	tóch	de	moeite	
waard	blijf.

Het	is	nogal	een	opdracht	soms,	om	aan	die	
overtuiging	vast	te	blijven	houden.	
Het	helpt	mij	dat	ik	óók	nog	geloof	dat	ieder	
mens	 voor	God	de	moeite	waard	 is.	Als	 ik	
het	zelf	niet	kan	om	het	positieve	in	iemand	
te	zien,	dan	weet	ik	dat	God	dat	wél	ziet.	En	
dat	helpt	mij	dan	weer	om	het	wat	meer	los	
te	 laten	en	dan	toch	nóg	maar	eens	te	kij-
ken.	Het	helpt	me	ook	als	ik	het	positieve	in	
mezélf	niet	meer	zie.	God	vindt	me	wél	de	
moeite	waard.	Dat	geeft	vertrouwen.	
Maar	wat	je	ook	gelooft,	laat	het	vooral	dit	
zijn:	ieder	mens	is	de	moeite	waard.	En	dus	
niet	de	ene	groep	wél	en	de	andere	groep	
niet,	of	het	ene	individu	wél	en	het	andere	
niet.	
Ieder	mens	 is	 de	moeite	waard.	Die	 ander	
net	 als	 jij.	Dat	geeft	mij	 zekerheid,	ook	als	
alles	op	zijn	kop	staat.	Dat	helpt	mij	om	keu-
zes	te	maken.

Zekerheden

één	 van	 de	 grootste	 vluchtelingenkampen	
ter	 wereld.	 Terug	 kunnen	 ze	 niet,	 Bangla-
desh	verder	in	mogen	ze	ook	niet.	In	dit	uit-
zichtloze	bestaan	zorgt	Pionier	Anwar	voor	
deze	mensen.	Een	ambulance	helpt	hem	de	
vluchtelingen	 in	 elk	 geval	 te	 voorzien	 van	
medische	zorg.	MIVA	trekt	zich	het	 lot	van	
deze	mensen	 aan	 en	 wil	 hem	 helpen	met	
meer	ambulances.

U	 kunt	MIVA	helpen	door	 een	gift	 over	 te	
maken	 op	 NL42	 INGB	 0000	 002950	 ten	
name	van	MIVA	of	royaal	meedoen	tijdens	
de	kerkcollecte	op	zondag	30	augustus.
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Graaf	Engelbertstraat,	Bokhoven
Tel.	06	460	346	24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN	NL87RABO0121908283
t.n.v.	Parochie	H.	Antonius	Abt	Bokhoven

Alle	vieringen	beginnen	om	11.15	uur	tenzij	
anders	aangegeven

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Zo	30	aug Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Jan Zetz en Joke 
Godschalk - Endstra 

Bedevaartvieringen in september
Bij	goed	weer	worden	de	vieringen	op	
gepaste	afstand	in	de	tuin	van	de	pastorie	
gehouden	en	bij	slecht	weer	in	de	kerk.

Zo	6	sept Viering	met	muzikale	onder-
steuning	van	fluitist
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders

Zo	13	sept	 Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers, 
Maria van Heijningen, overle-
den familieleden Masraff, Jo en 
Mien Vugts-Brekelmans
Na	de	viering	bezichtiging	van	
het	kerkje	in	Bokhoven	tot	
14.00	uur

Zo	20	sept Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en 
Corrie van Gestel

Zo	27	sept Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Joke God-
schalk-Endstra, Lucia van 
Helvoort-Buijs, Jan Zetz
Deze	bedevaartviering	zal	
feestelijk	worden	afgesloten

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

De	 septembermaand	 staat	 in	 Bokhoven	 in	
het	teken	van	de	bedevaart	op	Sint-Corne-
lius.	Er	is	elke	zondag	een	eucharistieviering	
om	 11.15	 uur.	 Als	 het	 weer	 goed	 is,	 vindt	
deze	plaats	in	de	pastorietuin	achter	de	kerk.	
Door	het	corona-virus	zullen	er	dit	jaar	geen	
koren	 deelnemen,	 maar	 wordt	 er	 gezorgd	
voor	passende	muzikale	ondersteuning.	Op	
de	laatste	zondag	van	september	is	ook	een	
gilde	aanwezig	met	een	kleine	afvaardiging.	
De	 zitplaatsen	 zijn	 op	 voldoende	 afstand.	
Hierdoor	kunnen	er	ruim	100	personen	zit-
ten	in	de	tuin.		

In	februari	1839	had	de	toenmalige	pastoor	
van	 Bokhoven	 van	 pater	 jezuïet	 Wolff	 uit	
Nijmegen	 enkele	 stukken	 beenderen	 van	
de	3e-eeuwse	paus	en	martelaar	Cornelius	
ontvangen.	Hij	vroeg	meteen	toestemming	
voor	 de	 verering	 van	 deze	 relikwieën	 die	
hem	door	 paus	Gregorius	 XVI	 in	 augustus	
werd	 gegeven.	 Direct	 daarna	 werd	 al	 in	
september	van	dit	jaar	de	eerste	bedevaart	
georganiseerd.	 Cornelius	werd	 vooral	 aan-
geroepen	tegen	stuipen	en	vallende	ziekten,	
maar	 hij	 gold	 ook	 als	 beschermer	 van	 het	
vee.	

Bedevaartvieringen in Bokhoven

Het	 boekje	 ‘Wonderen	 in	 de	 schepping’	
door	Prof.	Dr.	W.	Gitt	 laat	 iets	 zien	van	de	
grootheid	en	de	 creativiteit	 van	God	 in	de	
schepping.	 We	 zien	 schitterende	 wezen-
tjes	zoals	vlinders,	pelikanen	en	flamingo’s.	
Ook	 lezen	 we	 over	 de	 kleine	 goudplevier	
en	zien	we	de	wonderen	van	een	sneeuw-
vlok,	regenboog	en	eikenblad.	De	auteur	is	
wetenschapper	en	vanuit	zijn	vakgebied	en	
kennis	schrijft	hij	uitvoerig	over	de	sterren,	
de	planeten	en	het	heelal.	

Wonderen in de schepping

Hij	 laat	 de	 grootheid	 en	 macht	 van	 God	
zien!	Wie	is	Hij	toch	en	hoe	kan	ik	als	mens	
bij	die	grote	God	komen	en	vrede	met	Hem	
vinden?	Hoe	kan	ik	gelukkig	worden		-		en	
voor	eeuwig	gelukkig?



Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

Niet  lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn? 
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam. 
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft 
inzichten. 
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Een goede start maken  
met hardlopen onder  
professionele begeleiding? 

Gedurende 10 trainingsweken krijg je op een ontspannen en gezellige manier 
looptraining van professionele trainers. De trainingsweken bestaan uit 
1 training per week (’s avonds) door één van onze trainers en 1 of 2  
trainingen per week individueel. Na 10 weken ben je klaar om deel te nemen 
aan de Lichtjesloop (5km).

Kijk voor meer informatie over Hardloopclub Engelen op www.hardloopclubengelen.nl

Hardloopclub Engelen is een groep enthousiaste loopliefhebbers en trimmers. De club 
is in 1992 begonnen en uitgegroeid tot een officiële vereniging. Sinds april 1994 is de 
club aangesloten bij de Atletiekunie. Behalve de sportieve prestatie, die iedereen voor 
zichzelf bepaalt, is de sfeer bij ons erg belangrijk. Kortom: ontspannende inspanning.

Wil je ook meedoen aan deze unieke, bijzondere Lichtjesloop op 9 december 
2020? Meld je dan snel aan door: 

• Een email te sturen naar: ledenadministratie@hardloopclubengelen.nl. Je 
ontvangt dan het inschrijfformulier en een uitnodiging voor de informatie 
avond.

• Voor slechts € 70,- ontvang je naast 10 trainingen ook een trainings- 
schema, veiligheidshesje, gratis deelname aan de Lichtjesloop van  
9 december 2020 en een lidmaatschap van hardloopclub Engelen  
inclusief het lidmaatschap van de Atletiek Unie tot 31 december 2020.

Het inschrijfformulier is ook terug te vinden op de website. 

Hardloopclub Engelen start op 30 september met een  
beginnerscursus. 

Startdatum is woensdag 30 september, van 19.30 – 20.30 uur. 

Informatieavond: 
16 september 
Locatie: Burggolf Haverleij
Aanvang: 19:30 uur - 21:00 uur
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Oude ansicht
We	 kijken	 hier	 naar	 de	 Graaf	 van	 Solms-
weg,	 die	 pas	 in	 1971	 (toen	 de	 zelfstandige	
gemeente	 Engelen-Bokhoven	 bij	 ’s-Herto-
genbosch	 werd	 gevoegd)	 haar	 naam	 ver-
kreeg	 en	 voor	 die	 tijd	 simpelweg	 bekend	
stond	 als	 Diezekant.	 Rechts	 de	 bordestrap	
van	 het	 in	 1828	 gebouwde	pensionaat.	De	
positie	van	de	buitentrap	naar	de	beletage	
in	het	midden	van	de	gevel	wordt	nog	ver-
sterkt	door	een	aantal	stoeppalen	met	zwart	
geverfde	ijzeren	kettingen	ertussen.	Hiervan	
vinden	we	tegenwoordig	helaas	niets	meer	
terug.	Dat	 is	 jammer,	want	dergelijke	stoe-
pelementen	 worden	 steeds	 zeldzamer.	 Ze	
zijn	-	inclusief	de	kettingen	-	nog	lange	tijd	
hergebruikt	 voor	 een	boerderij	 in	De	Terp.	
Op	een	tweetal	ansichtkaarten	uit	1988	zien	
we	ze	daar	nog	staan.	Op	het	moment	dat	de	
hier	afgebeelde	ansichtkaart	werd	gemaakt	
(dat	 was	 in	 1974)	 waren	 in	 het	 pensionaat	
nog	 onderdelen	 van	 het	 blindeninstituut	
BLIZO	ondergebracht.	Dat	instituut	zou	ech-
ter	in	1976	uit	het	dorp	vertrekken	(naar	de	

Steffenberg	 in	Vught),	waarna	het	gebouw	
werd	onderverdeeld	 in	 appartementen.	De	
kaart	werd	in	1974	op	de	markt	gebracht.	Er	
zijn	in	ieder	geval	nog	twee	andere	kaarten	
bekend	die	tot	deze	serie	behoren.	R.	Gru-
ben,	info@angrisa.nl

De	aanhoudende	combinatie	van	bloedheet	
en	kurkdroog	weer	heeft	niet	alleen	gevol-
gen	voor	het	watergebruik	thuis,	maar	ook	
bij	sluis	Engelen.	De	Aa	en	de	Dommel	voe-
ren	 op	 dit	moment	 geen	water	meer	 aan.	
Om	het	peil	op	niveau	te	houden	wordt	er	
nu	via	de	stuw	Crevecoeur	geen	water	meer	
geloosd	op	de	Maas.	

Zuinig met water
Ook	de	vistrap	is	afgesloten.	Verder	worden	
de	boten	nu	in	clusters	doorgelaten,	waarbij	
de	beroepsvaart	voorrang	heeft	op	de	ple-
zierjachten.	Want	iedere	keer	dat	de	deuren	
opengaan,	loopt	er	water	weg	en	moet	dat	
weer	 aangevuld	 worden	 om	 het	 peil	 van	
2.30	meter	te	behouden.	

Ballonvaart

Ook de ballonvaart is weer van start gegaan.



Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

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

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

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!
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Iedereen in de beste handen

Meer weten? Neem contact met ons op. 

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

Behandelingen 
‘s avonds 
mogelijk

Fysio- en Manuele therapie Engelen is een fysiotherapiepraktijk voor mensen met 
beweegproblemen en biedt praktische oplossingen en een actieve trainingsgerichte 
aanpak voor gezond bewegen met aandacht voor persoonlijke begeleiding.
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René van der Hoeven

Oud-Engelenaar	Kees	Mosterd	heeft	‘einde-
lijk’	 zijn	 in	 2016	 bestelde	 ‘De	Geschiedenis	
van	Engelen’	opgehaald.	Na	een	telefoontje	
heb	ik	met	hem	gesproken	over	Covid-19	en	
de	 zeevaart.	 Kees	 is	 kapitein	 op	 een	 schip	
met	de	poëtische	naam	DLV2000.	Dit	186	m.	
lange	schip	is	uitgerust	om	booreilanden	te	
plaatsen	en	pijpleidingen	tot	1	meter	door-
snee	 te	 leggen.	 Voor	 specificaties	 zoek	 op	
internet	onder:	‘dlv2000’.

Niet	naar	huis
Nu,	 tijdens	 zijn	 verlof,	 verblijft	 hij	 noodge-
dwongen	bij	 zijn	zus	 in	Rosmalen,	bezoekt	
hij	 zijn	 kinderen	 uit	 een	 vorig	 huwelijk	 en	
oude	 vrienden,	 enzovoorts.	 Hij	 woont	 in	
Mongolië	alwaar	de	liefde	hem	bracht.	Met	
verlof	 wilde	 hij	 daarheen,	 naar	 zijn	 vrouw	
en	twee	kinderen	van	3	en	10.	Dat	kan	niet,	
vanaf	 12	 maart	 is	 de	 grens	 gesloten,	 ook	
voor	buitenlandse	vliegtuigmaatschappijen.	
Mongolië	 is	nog	zo	goed	als	coronavrij	en	
dat	wil	men	graag	zo	houden.	De	Mongoli-
sche	evenknie	van	onze	nationale	trots	heeft	
zeven	vliegtuigen	en	vliegt	op	een	beperkt	
aantal	landen.	Heel	anders	dan	bij	ons	gaan	
passagiers	 en	bemanning	bij	 aankomst	 op	
eigen	kosten	21	dagen	verplicht	in	quaran-
taine.	Daarna	nog	verplicht	14	dagen	thuis.	
Op	deze	manier	ben	je	snel	door	het	aantal	
beschikbare	bemanningen	en	je	verlof	heen.	
Inmiddels	moet	 je	 je	 inkopen	op	wachtlijs-
ten	waarvan	de	prijzen	net	zoals	de	ticket-
prijzen	spectaculair	stijgen.	Hij	vreest	dat	hij	
eenmaal	 in	het	 land,	er	niet	meer	uitkomt.	
Mongolië	 kent	 geen	 zeehavens.	 Ziedaar	
Kees’	situatie.

Hoe	kom	je	aan	boord
Bemanning	wisselen	is	door	coronamaatre-
gelen	erg	moeilijk.	 Een	 tijd	geleden	moest	
Kees	weer	aan	boord	 in	Durban.	Het	schip	
lag	 in	 de	 haven,	 zijn	 verblijfsvergunning	
was	verlopen,	hij	had	hotel	noch	vliegticket,	
maar	 mocht	 van	 de	 immigratiedienst	 niet	
aan	boord,	hij	moest	land	uit.	Kees	speelde	
hoog	spel	en	zei:	“Bel	de	politie	maar.”	Uit-
eindelijk	mocht	 hij	 na	 een	 hoop	 gesoebat	
maar	 zonder	 politiebemoeienis,	 toch	 aan	
boord.	Zijn	collega,	die	hij	afloste,	wilde	dol-
graag	van	boord	maar	hij	moest	mee	naar	
Rio	varen,	alwaar	hij	het	schip	verlaten	en	op	
verlof	kon.	Ze	zaten	samen	nog	vijf	weken	
aan	boord.
Kees:	“Mijn	schip	is	nu	aan	het	werk	in	Rio.	
Het	 leek	 mij	 het	 beste	 om	 mijn	 verlof	 in	
Nederland	 door	 te	 brengen	 dat	 als	 uitval-
basis	nog	de	beste	mogelijkheid	geeft	om	
terug	op	het	schip	te	komen.	 Ik	hoop	eind	
augustus	in	Mexico	weer	aan	boord	te	gaan,	

nadat	ik	daar	eerst	14	dagen	in	quarantaine	
heb	gezeten.”

Covid-19-maatregelen	aan	boord,	een	
selectie
•	 In	 het	 luchtverversingssysteem	 zitten	
standaard	 vliegtuigfilters	 en	 nu	 ook	
speciale	desinfecterende	pakketten.	Het	
systeem	 staat	 op	 volledige	 buitenlucht	
i.p.v.	70%	recirculatie.

•	 Bij	 het	 aan	 boord	 gaan	 schoenen	
ontsmetten	in	desinfecterende	vloeistof.

•	 Verplicht	 gebruik	 automatische	
ontsmettingsdispensers	 bij	 betreden	
eetzaal.	

•	 1,8	meter	afstand	waar	mogelijk.
•	 Kantinepersoneel	draagt	mondmaskers.
•	 De	 12-uursdiensten	 zijn	 zo	 ingedeeld	
dat	er	maar	twee	personen	tegelijkertijd	
slapen	in	de	vierpersoonshutten.

•	 Afstand	houden	door	 kruisen	op	 tafels	
waar	het	bord	niet	mag	staan.

•	 Elke	twee	weken	is	er	een	oefening	met	
de	zes	 lifeboats.	De	bemanning	die	het	
schip	 varend	 houdt,	 is	 tijdelijk	 vrijge-
steld.	De	rest	van	de	bemanning	wisselt	
sterk,	 is	vaak	onbekend	met	de	materie	
en	 moet	 deelnemen.	 Dat	 is	 een	 heel	
gepuzzel,	in	zo’n	bootje	mogen	normaal	
106	mensen,	nu	slechts	18.	Gelukkig	is	er	
niet	altijd	400	man	aan	boord.

Kees:	 “Liften	 en	 gangen	 blijven	 problema-
tisch.	Het	voornaamste	is:	Zorg	dat	het	virus	
niet	 aan	 boord	 komt.	 Dat	 betekent	 onder	
andere	 zo	 min	 mogelijk	 aflossen.	 Lokaal	
personeel,	 vaak	 door	 de	 plaatselijke	 over-
heid	verplicht	in	dienst,	wordt	elke	14	dagen	
afgelost,	 ander	personeel	met	grotere	 tus-
senpozen.	De	kans	dat	het	virus	aan	boord	
komt	 is	 dus	 zeer	 reëel.	 Inmiddels	 is	 het	
zover,	 aanvankelijk	 waren	 er	 vier	 mensen	
besmet,	nadat	iedereen	getest	werd	137.	Zij	
zitten	in	een	hotel	in	quarantaine.”

Zorgelijke	situatie
Kees	is	bezorgd	over	de	thuissituatie	van	het	
grootste	 deel	 van	 zijn	 bemanning:	 “Alleen	
als	je	aan	boord	bent,	krijg	je	betaald.	Niet	
tijdens	je	verlof	en	ook	niet	als	je	niet	naar	
het	 schip	 kunt.	 Kortom	 als	 je	 aan	 boord	
moet	blijven	omdat	 je	er	niet	af	 kunt,	 ver-
dien	je	heel	veel,	als	 je	thuis	zit	niets.	Daar	
deze	mensen	vaak	uit	de	armere	delen	van	
de	wereld	 komen	en	 in	 hun	gemeenschap	
veel	 anderen	 van	 hun	 inkomen	 afhankelijk	
zijn,	 heeft	 het	 een	 catastrofale	 uitwerking	
als	dat	inkomen	wegvalt.	Wereldwijd	wordt	
250.000	man	niet	afgelost.”

Voorleven	
Het	 schip	 is	 één	 grote	machinekamer,	 het	
enorme	aantal	 veiligheidsvoorschriften	aan	
boord	 is	 door	 corona	 nog	 eens	 toegeno-
men.	 Op	 naleving	 wordt	 nauwgezet	 toe-
gezien.	 Kees:	 “Ik	 ben	 een	 voorstander	 van	
voorleven,	 het	 goede	 voorbeeld	 geven.	
Regels	 zijn	 er	 voor	 iedereen,	 van	hoog	 tot	
laag.	Het	kan	niet	 zo	 zijn	dat	de	officieren	
zich	gedrag	permitteren	dat	anderen	niet	is	
toegestaan.”	

Leven	aan	boord
De	werktijden	 zijn	 twaalf	 uur	 op	 en	 twaalf	
uur	af.	Kees	werkt	van	06.00	tot	24.00	uur.	
Met	 vrije	 tijd	 heeft	 hij	 geen	 probleem,	 die	
heeft	hij	niet.	De	papierwinkel	 is	enorm	en	
breidt	 alleen	maar	 uit.	 In	 principe	 gaat	 hij	
6	weken	op	en	6	weken	af,	de	 reistijd	 valt	
in	 zijn	 verlofdagen.	 De	 afgelopen	 keer	 zat	
hij	drie	maanden	op	het	schip.	Het	contact	
met	het	thuisfront	gaat	digitaal.	Vooral	zijn	
jongste	is	het	nu	wel	zat,	vindt	dat	zijn	vader	
er	onderhand	maar	weer	eens	moet	zijn.	Als	
papa	 via	 een	 beeldverbinding	 zegt	 dat	 hij	
zijn	 lieve	 schat	 is,	 kust	hij	 soms	het	beeld-
scherm.	Goed	dat	er	Fisherman’s	Friend	is.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet
Kees Mosterd over Covid-19 en zeevarenden

Kees aan boord van een supplier met op de achtergrond de DLV2000



Halloween 31 oktober 2020
Om alles te realiseren hebben we de hulp van de bewoners uit Engelen nodig.

Wij zoeken…
-  Bewoners die hun tuin, garage, carpoort, of zelf hun huis (mits coronamaatregelen dit toe laten) 
    willen versieren en aankleden in een Halloweenthema.
-  Figuranten en acteurs: jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassenen die het leuk vinden om zich te verkleden 
    en rol te hebben ergens tijdens de tocht.
-  Mensen die willen schminken en helpen bij het maken van mooie kostuums.
-  Creatievelingen, die helpen bij de aankleding van een bijv. een garage en thema’s mooi kunnen vormgeven. 
-  Bouwers: handige Harries, die in now-time ergens een partytent hebben opgezet, stroom hebben aangelegd of 
    een afzetting hebben gemaakt.
-  Verkeersregelaars: je zorgt ervoor dat kinderen met ouders veilig de tocht maken.
-  Vrijwilligers die allerlei hand en spandiensten willen verrichten op de 31ste oktober. Denk hierbij aan ondersteuning 
 in de opbouw en aankleding van zowel het Engelerpark als een helpende hand bij bewoners thuis.
-  EHBO & BHV: mensen die gecerti�ceerd zijn voor BHV en EHBO. Hopelijk niet nodig, maar wel zo �jn als er ook 
  mensen zijn die kunnen helpen in geval van nood.

 Wat bieden wij?
  -  Vrijwilligers en bewonersmeeting: een avond waarop alles wordt duidelijk gemaakt over de Spook- en 
     Horrortocht. Waar ruimte is om vragen te stellen én antwoorden te krijgen.
  -  Je bent natuurlijk onderdeel van een fantastisch evenement dat hoort bij Engelen en daarom zal de 
     organisatie ook zorgen voor een toepasselijke afsluiting!

     Griezelige groeten namens de organisatie,    Danielle Westerhout    Jos de Kort
              Fc Engelen     Jjc de Schuilplaats
              06-29349651      06-55788548
              events@fcengelen.nl    j.dekort@powerup073.nl
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René van der Hoeven

Als	landen	geld	willen	om	Corona	het	hoofd	
te	 bieden,	 eist	 Nederland	 er	 herstructure-
ringsmaatregelen	 voor	 terug,	 ter	 voorko-
ming	 van	 dezelfde	 situatie	 over	 een	 paar	
jaar.	 Waarom	 steken	 we	 dan	 niet	 ook	 de	
hand	 in	 eigen	 boezem	 en	 herstructureren	
we	 ons	 land	 op	 allerlei	 gebied	 niet	 zoda-
nig,	 dat	we	over	 een	paar	 jaar	 niet	 net	 zo	
onvoorzien	en	onverwacht,	wederom	in	een	
gezondheidscrisis	terecht	komen,	of	mocht	
dat	toch	zo	zijn,	er	beter	tegen	opgewassen	
zijn?	

De	vraag	is	of	we	in	Nederland	wel	zo	intel-
ligent	bezig	zijn.	Ik	noem	u	wat	zaken	die	ik	
afgelopen	tijd	langs	zag	komen.	Twee	grote	
steden	 stellen	mondkapjes	 verplicht	 terwijl	
de	wet	 hier	 kennelijk	 niet	 in	 voorziet.	Niet	
alle	geleerden	zijn	het	hierover	eens,	maar	
loop	je	tegen	een	verbaal	aan	en	laat	je	het	
voorkomen	dan	bestaat	er	grote	kans	dat	je	
het	wint.	
Is	 het	 niet	 beter	 tevoren	 te	 kijken	 onder	
welke	 wet	 zo’n	 verplichting	 valt	 en	 dus	
afdwingbaar	is?	De	rechters	hebben	al	werk	
zat,	 wie	 niet	 trouwens	 in	 de	 publieke	 sec-
tor.	 Zo	 gauw	 de	 eerste	 geverbaliseerde	 is	
vrijgesproken,	 voelt	 al	 helemaal	 niemand	
zich	meer	geroepen	tot	het	dragen	van	een	
mondkapje,	 wat	 toch	 juist	 de	 bedoeling	
was.	Nu	zijn	we	met	deze	gang	van	 zaken	
als	land	niet	uniek,	maar	voorkomen	is	beter	
dan	genezen.	Ik	mag	hopen	dat	de	onlangs	
geopperde	 maar	 nog	 onuitgewerkte	 qua-
rantaineplannen	duidelijk,	uitvoer-	en	hand-
haafbaar	zijn.

Een	grootgrutter	waarvan	de	naam	me	even	
ontschoten	 is,	blies	het	aloude	19e	eeuwse	

Waarheen leidt de weg?

begrip	 ‘gedwongen	 winkelnering’	 nieuw	
leven	in.	Elk	personeelslid	ontving	ruimhar-
tig	 een	waardebon	 van	 25	 euro,	 daar	 hun	
fantastische	 inzet	 tijdens	 de	 coronacrisis	
had	geleid	tot	een	behoorlijke	omzetverho-
ging.	De	bon	was	alleen	te	besteden	in	een	
zusterbedrijf!	 Toen	 konden	 ze	 de	 aandeel-
houders	natuurlijk	niet	passeren,	die	kregen	
als	douceurtje	een	veelvoud	van	25	euro,	vrij	
te	besteden.	U	begrijpt	de	werknemers	zijn	
gemotiveerder	 dan	 ooit,	 laat	 maar	 komen	
die	volgende	golf.	

Als	 ik	goed	ben	geïnformeerd	 loop	 je	nog	
steeds	 zonder	 enige	 controle	 Schiphol	 uit	
Nederland	 in.	Ook	 al	 kom	 je	 uit	 een	 don-
kerrood	 gebied	 en	 is,	 in	 tegenstelling	 tot	
ander	vervoer,	de	mensenstroom	hier	volle-
dig	beheersbaar.	Vrijwillig	testen	kan	inmid-
dels	maar	wat	als	 je	positief	 test?	Gelukkig	
gaat	de	app	per	17	augustus	proefdraaien	in	
Overijssel,	en	nu	maar	hopen	dat	hij	werkt,	
de	mensen	meewerken	en	de	GGD	daar	nog	
wel	ruimte	heeft	voor	testen	en	contacton-
derzoek.

Anderhalvemeter	 is	 inmiddels	 voor	 velen	
een	 rekbaar	 begrip,	 overbevolkte	 stran-
den,	drukke	winkelcentra,	terrassen,	illegale	
thuis-,	 strand-	 en	 bosfeesten,	 relletjes	 en	
soms	best	volle	bootjes	op	De	Dieze.	Nooit	
beseft	dat	er	nog	zo	veel	grote	families	zijn.	
Ook	zo	benieuwd	hoe	het	afstand	houden	
in	het	onderwijs	op	de	middelbare	scholen	
binnenkort	vorm	gaat	krijgen?

Het	 vertrouwen	 in	 in	 ieder	 geval	 één	 zie-
kenhuisdirectie	zou	wel	eens	terug	kunnen	
lopen.	 Vanuit	 een	 hedendaagse	 mentali-

teit	en	het	juiste	gevoel	voor	marktwerking	
besloot	zij	de	leidinggevenden,	let	wel	in	het	
geniep,	een	gratificatie	 te	geven	omdat	 ze	
tijdens	 het	 hoogtepunt	 van	 de	 pandemie	
zo	 veel	 vergaderd	hadden.	Dus	 terwijl	 een	
flinke	meerderheid	van	het	personeel	nog	in	
de	touwen	hangt	en	zonder	salarisverhoging	
in	het	 verschiet	bij	probeert	 te	 komen	van	
het	werk	 aan	het	 bed	dat	 ze	 langdurig	 en	
onder	 extreme	omstandigheden	 verrichtte,	
krijgen	de	 leidinggevenden	die	 in	een	ver-
gaderzaaltje	met	een	bak	koffie	zittend	op	
hun	reet	eindeloos	hebben	zitten	ouwehoe-
ren	stiekem	een	bonus.	-Zo,	dat	is	er	uit,	het	
werd	me	even	teveel,	moet	de	hitte	zijn-	Dat	
is	de	manier	waarop	je	als	zorginstelling	om	
gaat	met	je	‘menselijk	kapitaal’?	En	waaruit	
wordt	die	gratificatie	betaald?	Is	er	een	pot	
met	 zwart	 geld,	 of	 edelmoediger,	 betaalt	
de	 directie	 uit	 eigen	 zak?	 Zal	 wel	 de	 post	
onvoorzien	zijn.	Wiens	geld	zit	er	in	die	pot?	
Van	de	ziektekostenverzekeraars,	inderdaad,	
het	onze.	Zou	iemand	van	de	leidinggeven-
den	overigens	geweigerd	hebben?

Het	 nieuwe	 normaal	 is	 nog	 in	 de	 nodige	
nevelen	gehuld,	de	reeds	zichtbare	contou-
ren	lijken	erg	op	het	oude	normaal	en	geven	
weinig	hoop	op	verandering.	

Ter	 relativering:	Mocht	 u	 zich	 ergeren	 aan	
een	 aantal	 verschijnselen	 rondom	 Corona	
en	 toch	 niet	 naar	 buiten	 kunnen	 wegens	
de	hitte	of	het	virus,	bekijk	dan	integraal	op	
youtube	het	recente	interview	over	Covid-19	
van	de	zeer	bedreven	ondervrager,	Jonathan	
Swan,	met	de	president	van	de	U.S.	Gewoon	
Swan	Trump	typen	en	de	rest	gaat	vanzelf.	
Zeer	de	moeite	waard.



Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl

Alisa Lalicic 

Als	u	deze	Tweeterp	leest,	is	de	zomerperi-
ode	bijna	voorbij.	Een	periode	waarin	u	wel-
licht	 naar	 het	 buitenland	op	 vakantie	 bent	
geweest	 of	 van	 uw	 tuin	 een	 subtropisch	
zwemparadijs	heeft	gemaakt.	

Deze	zomer	hadden	de	kranten	genoeg	om	
over	te	schrijven.	‘Warmste	week	ooit	geme-
ten!’,	 afschuwelijke	 steekpartijen,	 tragische	
verdrinkingen,	Corona	lockdowns	en	oranje	
reisadviezen.	 Komkommertijd?	 	 Hopelijk	
heeft	u	een	heerlijke	zomer	gehad	en	kunt	u	
er	weer	tegenaan.	Om	in	de	komkommers-
feren	 te	blijven	op	deze	pagina	een	 lekker	
recept	om	het	laatste	staartje	van	de	zomer	
goed	door	te	komen.

Een	salade	die	vroeger	niet	mocht	ontbre-
ken	 tijdens	 een	 barbecue	 bij	 ons	 thuis,	 en	
nog	 steeds.	 Een	 salade	 die	 u	 vast	weleens	
op	de	menukaart	heeft	gezien	 in	Bulgarije,	
Griekenland	of	Kroatië.	Een	allemansvriend!

Shopska salade 
	Ingrediënten	salade	
•	1	komkommer	
•	1	paprika	(rood/geel)
•	3	tomaten
•	1	ui	
•	feta	(200	gr)
•	optioneel:	olijven

Ingrediënten	dressing	
Olijfolie,	azijn,	peterselie,	peper,	zout

Recept	
1.	Snijd	de	tomaat,	komkommer	en	paprika	
in	blokjes	van	1cm
2.	Snipper	de	ui	(geen	uien-fan?	Laat	de	ui	
een	poos	weken	 in	een	bakje	met	azijn	en	
suiker,	 voeg	 vervolgens	 toe	 aan	 de	 salade	
zónder	de	azijn-suiker)
3.	Meng	de	 groentes	 in	 een	 grote	 salade-
kom

Kom, kom maar!

4.	Meng	alle	 ingrediënten	van	de	dressing,	
besprenkel	de	salade	
5.	 Verkruimel	 de	 feta	 en	 strooi	 gelijkmatig	
over	de	salade

Bon		appetit!	
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De Demonen van Engelen

Halloween

31 oktober 2020

De demonen van Engelen
Het laatste weekend van oktober zal Engelen veranderen 
in een ware spookstad. Heb jij wel eens de verhalen 
gehoord over onverklaarbare verschijnselen? Van het 
spook in het slot tot de geesten rondom de voetbalvelden.

Er is een verhaal dat iedereen wel kent. Heb jij ze wel 
eens gezien? De een noemt het demonen, de ander witte 
wieven. Maar is het waar.......?

Zaterdgag 31 oktober 2020
Houdt deze avond maar vast vrij...

Dit jaar wordt anders dan vorig jaar...nog veel leuker.
Ga jij met ons de demonen de stuipen op het lijf jagen?

Durf jij het aan?Deelname2 euro p.p.
Aanmelden kan tot 24 oktober via:

www.halloween-engelerpark.jouwweb.nl

Houd onze Facebook pagina’s en 
sites in de gaten. Binnenkort 

meer informatie.



Op	15	augustus	2020	is	het	75	jaar	geleden	
dat	 Japan	 in	 Zuidoost-Azië	 capituleerde.	
In	 een	 zojuist	 verschenen	 boek	 beschrijft	
dorpsgenoot	 Frits	 Kool	 het	 fascinerende	
levensverhaal	van	matroos	Dirk	de	Jong	uit	
Alblasserdam	die	verloofd	was	met	Agaath	
de	Ruijter,	de	tante	van	Frits,	uit	Den	Helder.	
Gedurende	de	oorlogsjaren	woonde	Agaath	
met	haar	 familie	als	evacué	 in	een	aardap-
pelkamer	 in	Broek	op	 Langedijk.	De	plaats	
waar	ook	Frits	Kool	is	opgegroeid.	Terwijl	de	
familie	van	niets	wist,	begon	op	25	juni	1944	
het	transport	van	Dirk	de	Jong	en	honder-
den	 andere	 krijgsgevangen	 van	 het	 kamp	
Gloegoer	 in	 Medan	 naar	 de	 werkkampen	
langs	de	Pakan-Baroe-spoorlijn	in	Sumatra,	
Nederlands-Indië.	

Dorpsgenoot Frits Kool schrijft boek
Dirk	was	 verloofd	met	 Agaath.	 Het	 trouw-
pak	van	Dirk	hing	klaar	en	bij	Agaath	waren	
de	 kasten	 gevuld	 met	 de	 uitzet.	 Maar	 de	
verschikkingen	van	de	Pakan	Baroe	bepaal-
den	het	tragisch	einde	van	Dirk	en	Agaath.	
De	 bevrijding	 kwam	 voor	 Dirk	 te	 laat.	 Hij	
bezweek	op	7	augustus	1945.	

Het	boek	met	 160	pagina’s	en	veel	afbeel-
dingen	 kost	 €	 20,00	 en	 is	 te	 bestellen	 via	
www.boekenbestellen.nl	 	 ISBN/EAN:	 978-
94-6406-152-9	 	 NUR	 code	 689	 of	 via	 Frits	
Kool,	Velderwoude	49,	073-6330610,	e-mail:	
kzd@wxs.nl.

John Branderhorst

Jarenlang	 kon	men	 voor	 een	bloedafname	
terecht	in	de	ruimte	van	het	Steunpunt	van	
de	Lage	Leun	aan	de	Kraanvogellaan	in	het	
dorp	Engelen.	Dit	blijkt	nu	niet	meer	moge-
lijk.	Wat	was	de	situatie?
Als	een	huisarts/specialist	een	bloedafname	
noodzakelijk	vond,	kon	je	normaliter		vroeg	
in	de	ochtend	bij	het	steunpunt	 in	de	 lage	
Leun	terecht.	Heel	praktisch	en	in	de	volks-
mond	 ‘de	 prikdienst’	 genoemd,	 vond	 de	
afname	meestal	vlot	plaats.	

Nu	 blijkt	 dat	 een	 organisatie	 DVU,	 wat	
staat	voor	‘Diagnostiek	Voor	U’,	deze	dienst		
verleende.	 Sinds	 het	 begin	 van	 het	 	 Coro-
na-tijdperk	is	deze	organisatie	DVU	gestopt	
met	het	afnemen	van	bloed	in/op	de	locatie	
Lage	 Leun	 aan	 de	 Kraanvogellaan.	 Binnen	
deze	 organisatie	 werden	 al	 meer	 kleinere	
afname	punten	uit	organisatorisch	oogpunt	
gesloten.	Per	1	juli	stoppen	hun	activiteiten	

Dienstverlening wederom verminderd
sowieso	in	Den	Bosch	en	omgeving.	Reden	
is	dat	de	VGZ	–	kennelijk	de	grootste	zorg-
verzekeraar	in	deze	omgeving	–	het	contract	
per	2021	niet	meer	verlengde.	
					
Volgens	 de	 huisarts	 worden	momenteel	 al	
hun	 patiënten	 voor	 een	 bloedafname	 ver-
zocht	zich	-	op	afspraak	-	te	melden	bij	het	
JBZ.	Dit	ziekenhuis	neemt	nu	alle	de	bloedaf-
names	waar.	Of	het	JBZ	ooit	een	decentrale	
locatie	 willen	 openen,	 is	 nog	 niet	 bekend.	
Samen	met	 de	 huisarts	 en	 apotheek	West	
is	men	 in	onderhandeling	met	het	 JBZ	om	
deze	voorziening	toch	mogelijk	te	maken.	
						
Stichting	 Trombosedienst,	 die	 vestigingen	
heeft	 in	Den	Bosch	t.w.	het	JBZ:-	St.	Teuni-
slaan	-	Sporthal	Maaspoort	-	de	Stolp	Rijn-
straat(nieuw)	en	in	Drunen	en	Rosmalen	blij-
ven	momenteel	 ruimer	open.	Wel	komt	de	
Trombosedienst	 bij	 de	mensen	nog	 steeds	
thuis,	als	er	een	indicatie	voor	bestaat.

Zoals	eerder	is	het	sluiten	van	het	gemeen-
teloket,	 een	 apotheek	 en	 nu	 de	 bloedaf-
name	 weer	 een	 verminderde	 dienstverle-
ning	in	onze	buurt.	Jammer,	want	de	locatie	
was	 pasgeleden	 verbouwd	 om	 de	 afname	
van	een	betere	afstemming	tussen	de	artsen	
en	de	apotheek.	Of	het	hierbij	blijft?	Uit	het	
oogpunt	 van	 kosten	 en	 efficiëntie	 worden	
verschillende	 vormen	 van	 dienstverlening	
tegen	het	licht	gehouden,	maar	de	belangen	
van	de	patiënten/cliënten	of	bewoners	zijn	
daarbij	kennelijk	van	ondergeschikt	belang.	
We	 hopen	 dat	 het	 JBZ	 dit	 inziet	 en	 een	
positieve	beslissing	neemt	op	het	 initiatief.	
Wordt	vervolgd.

In	2019	is	door	de	gemeente	in	het	gebied	
van	De	Haverleij	een	proef	uitgevoerd	met	
het	vervangen	van	de	aluminium	verkeers-
borden	 door	 de	 bamboe	 uitvoering.	 In	
De	 Tweeterp	 is	 hieraan	 destijds	 aandacht	
besteed.	
Na	 ruim	 een	 jaar	 zou	deze	 proef	 geëvalu-
eerd	worden.	Nu	blijkt	uit	contacten	met	de	
gemeenteambtenaar	dat	de	proef	als	zoda-
nig	geslaagd	 is.	Was	het	 vervreemden	 van	
zowel	de	palen	als	de	verkeersborden	elke	

Bamboe verkeersborden
week	wel	het	geval,	na	de	vervanging	is	er	
geen	bord	meer	gestolen.	De	houdbaarheid	
van	 het	materiaal	 is	 voor	 een	 wat	 langere	
periode	 gepland	 en	 daarvoor	 wordt	 nog	
ervaringen	mee	opgedaan.	 Er	 is	 zelfs	weer	
een	nieuw	alternatief	beschikbaar	gekomen,	
maar	 dat	 is	 pas	 in	 de	 testfase.	 Kortom:	 de	
ergernis	 van	 het	 verdwijnen	 van	 verkeers-
borden	is	in	onze	wijk	ten	einde	en	we	doen	
het	 voorlopig	 met	 de	 bamboe	 uitvoering.	
Op	zich	niet	onaantrekkelijk.	
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“Ik hoorde een enorme klap”
Kees van den Oord

Engelen	en	Bokhoven	vierden	75	jaar	gele-
den,	 in	 mei	 1945,	 de	 zwaarbevochten	 vrij-
heid.	Eindelijk	vrij:	de	wederopbouw	van	de	
dorpen,	het	puinruimen	en	het	werken	aan	
de	 landbouw	konden	beginnen.	De	schou-
ders	er	onder	was	het	motto	en	er	werd	met	
grote	 inzet	 aan	de	wederopbouw	gewerkt.	
Het	tragisch	overlijden	van	de	19-jarige	Kees	
van	 der	 Leeden	 (1925-1945)	 dompelde	 de	
kleine	 Bokhovense	 dorpsgemeenschap	 in	
diepe	rouw.	Kees	raakte	tijdens	het	maaien	
op	 het	 Helleke,	 een	 landbouwperceel	 van	
de	 familie	Van	der	 Leeden	aan	St.	Corneli-
usweg,	 een	 verborgen	 landmijn.	 “Ik	 weet	
alleen	uit	verhalen	dat	hij	in	de	lucht	vloog.	
Hij	 was	 daar	 met	 zijn	 oudere	 broer	 aan	
het	maaien”,	aldus	zijn	neef	 Johan	van	der	
Leeden.	 Het	 ongeval	 gebeurde	 op	 10	 juli	
1945.	 Kees	 van	 der	 Leeden	 werd	 naar	 het	
ziekenhuis	 in	 ‘s-Hertogenbosch	 gebracht,	
maar	hij	overleed	op	19	juli	1945.	Hij	werd	op	
het	parochiekerkhof	in	Bokhoven	door	pas-
toor	 Breugelmans	begraven.	 Een	grafsteen	
met	de	tekst	‘Cornelius	van	der	Leeden	geb.	
7-4-25	overl.	ten	gevolge	van	een	noodlot-
tig	ongeval	19-7-45’.

Manden	mijnen
“Ik	hoorde	een	enorme	klap.	Ik	liep	met	neef	
Janus	van	de	Oever	naar	het	Helleke.	Kees	
van	der	Leeden	was	daar	met	zijn	broer	Nico	
aan	het	maaien.	Er	liepen	twee	paarden	voor	
de	maaimachine,	waarvan	een	zwarte”,	ver-
telt	Harrie	van	Cromvoirt	(1939).	Het	Duitse	
leger	 had	 langs	 de	 weg	 naar	 het	 veer	 op	
Ammerzoden	 heel	 wat	 mijnen	 gelegd.	 “Er	
zijn	daar	een	aantal	manden	mijnen	geruimd.	
Sommige	werden	soms	gebruikt	om	te	vis-
sen	in	de	Maas.	De	mijn	werd	dan	tot	ont-
ploffing	 gebracht.	 De	 vissen	 kwamen	 dan	
versuft	bovendrijven	en	konden	eenvoudig	
worden	geschept.	Gevaarlijk	maar	wel	effec-
tief”,	 aldus	Harrie	 van	Cromvoirt.	 Kees	 van	

Het Veerhuis rond 1900, 

ansichtkaart 1912

Familie Van der Leeden rond 1927: 

Ria,Toon, Jo, Mien, Annie, In, Nico, Kees en Betsie.

De familie Van der Leeden rond 1964, 

v.l.n.r: Hein, vader Jos, Johan en Jacqueline.
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der	Leeden	komt	uit	een	groot	gezin	van	13	
kinderen	(5	jongens,	8	meisjes),	dat	woonde	
in	het	Veerhuis	aan	de	Maasdijk	nr.	4	(nu	12).	
Het	huidige	horecapand	stamt	uit	ca.	1875,	
in	 de	 haaks	 aangebouwde	 schuur	 uit	 1900	
waren	vroeger	stallen	voor	koeien,	paarden	
en	later	schapen.	De	schuur	werd	tijdens	de	
jaren	tachtig	van	de	vorige	eeuw	verbouwd	
tot	een	 feestzaal.	 	Café,	partyboerderij	Het	
Veerhuis	Bokhoven	is	sinds	maart	2005	een	
gemeentelijk	monument.	 	Het	voorste	deel	
aan	de	Maasdijk	 bestaat	 links	 uit	 een	 café	
en	rechts	uit	een	woongedeelte	met	slaap-
kamers	op	de	bovenverdieping.	“Ik	ben	hier	
geboren.	Na	mijn	twee	zussen	Diny	en	Jac-
queline	en	mijn	broer	Hein,	ik	ben	de	jong-
ste,”	 vertelt	 Johan	 van	 der	 Leeden	 (1963).	
Johan	nam	rond	1990	de	exploitatie	van	het	
café	Het	Veerhuis	over	van	zijn	ouders.	“Mijn	
droom	 was	 rond	 1983	 een	 grote	 caravan-
camping,	mijn	 oudere	 broer	 Hein	 zou	Het	
Veerhuis	 als	 restaurant	 exploiteren.	 Door	
verzet	van	de	buren	ging	dat	niet	door.	Mijn	
broer	Hein	 vertrok	 en	 ging	 elders	 aan	 het	
werk	 als	 kok.	 Ik	 maakte	 van	 Het	 Veerhuis	
een	 party-restaurant	 en	 gaf	 mijn	 baan	 als	
beroepschauffeur	op.	Ik	heb	in	1995	zelf	een	
nieuw	 huis	 naast	 het	 café	 gebouwd.	 Mijn	
ouders	 kwamen	 bij	 mij	 wonen	 en	 trokken	
uit	Het	Veerhuis.	Vooral	mijn	moeder	Dina	
heeft	jarenlang	daar	achter	de	tap	gestaan.	
Dat	gold	ook	voor	mijn	opa	Driekske	(1888-
1972),	van	wie	de	gevleugelde	uitspraak	was	
“tappen	en	nathouden”.	Hij	woonde	bij	ons	
achter	in	het	huis.	Vader	Jos	(1929-1999)	was	
en	voelde	zich	meer	boer	dan	cafébaas.”

Zeven	generaties
Johan	 van	 der	 Leeden	 vormt	 de	 zevende	
generatie	 die	 gewoond	 en	 geleefd	 heeft	
in	het	Veerhuis	 van	Bokhoven.	De	Van	der	
Leedens	 waren	 kastelein,	 boer	 of	 schip-
per.	 Aan	 het	 einde	 van	 de	 18de	 eeuw	 	 op	

11	februari	1798	trouwde	Wilhelmus	van	der	
Leeden,	afkomstig	uit	Hijkop,	met	Balduina	
Coolen	uit	Helmond.	Zij	hadden	zes	kinde-
ren	van	wie	Cornelius	(1813-1875)	de	jongste	
was.	Hij	was	van	beroep	schipper	en	voer	op	
de	marktschuit	 in	november	1837	die	in	de	
‘krommen	veerkamp’	 in	de	Dieze	bij	Enge-
len	kapseisde.	Vijftien	personen,	van	wie	de	
jongste	Agnes	 van	Mill	 18	 jaar	 en	de	oud-
ste	Maria	de	Kort	60	jaar	oud	was,	kwamen	
om.		De	lading	van	de	mark	bestond	vooral	
uit	een	grote	hoeveelheid	aardappelen	die	
op	de	Bossche	markt	werden	verkocht.	De	
marktschuit	 die	 door	 paarden	werd	 voort-
getrokken,	sloeg	door	een	fout	van	de	toger	
om.	In	plaats	van	de	touwen	strak	te	houden	
liet	de	toger	bij	het	overstag	gaan	de	touwen	
te	 vroeg	 los,	waardoor	 de	 schuit	 omsloeg.		
Een	kruis	en	een	gedenksteen	bij	de	ingang	
van	 de	 parochiekerk	 herinneren	 aan	 deze	
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Twee bevrijders voor Het Veerhuis in mei 1945. Het Veerhuis werd volgens het 

dagboek van pastoor Breugelmans op 10 november 1944 door drie granaten 

getroffen, de familie Van der Leeden besloot toen uit te wijken naar familie in 

Nieuwkuijk. Foto Stadsarchief ’s-Hertogenbosch

De granaatscherf zit nog altijd achter het bord Volledige Vergunning

 Foto Ad Hartjes

Johan van der Leeden mei 2020, de laatste kastelein 

na vader Jos, opa Driek en overgrootvader Toon. 

Foto Ad Hartjes.

ramp	 die	 het	 kleine	 Bokhoven	 zwaar	 trof.	
Schipper	 Cornelius	 van	 der	 Leeden	 kreeg	
in	1875	op	het	kerkhof	een	neogotisch	2.30	
meter	 hoog	 grafmonument:	 een	 engel	 op	
een	piëdestal.	Dit	is	een	rijksmonument	.	De	
derde	generatie	 bestond	uit	Driek	 van	der	
Leeden	 (1826-1905),	de	vierde	uit	Antonius	
(1856-1906),	 de	 vijfde	 uit	 Driek	 (1888-1972)	
en	de	zesde	uit	 Jos	van	der	Leeden	 (1929-
1999).

Voetveren
Van	der	Leedens	waren	uiteraard	ook	betrok-
ken	bij	een	veerverbinding	naar	Hedel.	Deze	
bestond	al	aan	het	einde	van	de	17de	eeuw.	
In	 1688	 onderhield	 een	 voetveer	 de	 over-
tocht	 van	 Bokhoven	 naar	Hedel.	 Aan	 Bok-
hovense	kant	betrad	de	reiziger	het	veer	bij	
het	Veerhuis	aan	de	Bokhovense	Maasdijk.	
Hij	 landde	aan	de	overzijde	 in	de	Beneden	
Waarden	 van	 Hedel.	 Daarvandaan	 had	 hij	
dan	nog	een	wandeling	van	zo’n	kleine	twee	
kilometer	voor	de	boeg	om	via	de	Maasdijk	
Hedel	te	bereiken.
Hendrik	Doop,	de	eerste	 veerman,	pachtte	
een	voetveer	voor	de	luttele	som	van	14	gul-
den.	 In	 het	 begin	 van	 de	 achttiende	 eeuw	
betaalde	veerman	Hendrick	Philipse	jaarlijks	
10	gulden.	Er	was	nog	een	andere	veerver-
binding	vanuit	Hedel	naar	Fort	Crèvecoeur.	
Die	bracht	meer	geld	op:	560	gulden.	Zo’n	
vier	 kilometer	 stroomafwaarts	 tegenover	
Ammerzoden,	lag	aan	de	westkant	van	Bok-
hoven	een	ander	voetveer.	En	nog	eens	een	
kleine	 drie	 kilometer	 westelijker	 kon	 men	
met	het	Wellse	veer	vanuit	de	Bokhovense	
polder	oversteken	naar	Well.
Het	 veerhuis	 van	 Bokhoven	 verloor	 zijn	
functie	tijdens	de	jaren	dertig	van	de	vorige	
eeuw.	 Anton	 Schuttelaars	 van	 het	 BHIC	
stelde	in	2011	vast	dat	het	voetveer	op	een	
topografische	kaart	uit	1928	nog	werd	ver-
meld.	 Maar	 na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	

kwam	de	verbinding	niet	meer	 voor.	 “Mijn	
vader	 die	 in	 1929	 geboren	 werd,	 kon	 zich	
niets	 meer	 herinneren	 van	 een	 voetveer”,	
aldus	Johan	van	der	Leeden.

Verkoop
Wat	de	directe	toekomst	wordt	van	het	Veer-
huis	van	Bokhoven,	 is	onduidelijk.	Eigenaar	
Johan	 van	der	 Leeden	heeft	 in	 ieder	geval	
besloten	 om	 het	 pand	 te	 verkopen.	 “Twee	
jaar	geleden	is	Parkinson	bij	mij	vastgesteld.	
Hoe	 deze	 ziekte	 zich	 verder	 ontwikkelt,	
weet	 ik	niet,	maar	 ik	moet	er	wel	 rekening	
mee	houden”,	aldus	Johan	die	in	Bokhoven	
samen	met	zijn	moeder	naast	Het	Veerhuis	
blijft	wonen.	Aan	de	lange	geschiedenis	van	
Het	Veerhuis	en	Van	der	Leedens	komt	dus	
een	eind.	Veel	inwoners	bewaren	mooie	en	
dierbare	herinneringen	aan	dit	unieke	café	
in	 Bokhoven.	 “Ik	weet	 nog	dat	 er	 hier	 een	
halve	 eeuw	geleden	 nog	drie	 cafés	waren,	
twee	aan	het	Driekoningenplein	en	een	aan	
de	Bokhovense	Maasdijk”.	Het	Veerhuis	is	en	
was	de	pleisterplaats	van	biljarters,	fietsers,	
wandelaars,	 kaarters,	 carnavalvierders	 en	
vissers.	 Tijdens	de	 jaren	 zestig	 en	 zeventig	
werd	er	direct	achter	het	café	veel	gevoet-
bald.	Zes	dagen	in	de	week,	er	was	op	twee	
velden	 een	 zogenaamde	 wilde	 competitie.		
“Er	waren	hier	wel	 80	 clubs,	waaronder	de	
Bokhovense	club	Het	Veerhuis.	Op	zaterdag	
waren	er	soms	acht	tot	tien	wedstrijden	en	
op	 zondag	 twee	 tot	 drie.	 De	 voormalige	
varkensstallen	 werden	 gebruikt	 als	 kleed-
kamers,”	 aldus	 Johan	 die	 tijdens	 de	 jaren	
negentig	 van	 de	 vorige	 eeuw	 steeds	meer	
feesten	 en	 partijen	 ging	 organiseren.	 Het	
leven	in	en	rond	partycentrum	Het	Veerhuis	
veranderde	grondig.	De	voetbalsport	en	het	
carnaval	verdwenen,	de	recreatie	en	de	fees-
ten	bleven	doorgaan.	Johan	bouwde	na	heel	
wat	 strijd	 in	 2018	 eindelijk	 zijn	 gewenste	
serre.	De	coronatijd	betekent	voor	Het	Veer-
huis	 een	 moeilijke	 tijd.	 Trots	 laat	 hij	 een	
krantenbericht	zien	van	26	juli	1961	met	als	

kop:	‘Eén	dagje	Bokhoven	is	veertien	dagen	
vakantie.’	In	dit	artikel	werd	geschreven	dat	
in	Bokhoven	niets	te	doen	is	’behoudens	op	
een	warme	 zomerdag	 en	 op	de	 zondagen	
in	september.	Verder	helemaal	niets.	In	het	
oude	dorp	ademen	zeven	voorbije	eeuwen	
en	 zo’n	 tweehonderd	 dorpelingen	 die	 een	
goed	bestaan	vieren	op	beste	kleigrond.	In	
dit	dorp	kijkt	men	de	auto	nog	na	tot	hij	uit	
het	gezicht	verdwenen	is’.		Ook	de	73-jarige	
Driekse	van	der	Leeden	werd	destijds	geïn-
terviewd.	 “Er	 gebeurt	 hier	 niet	 veel.	 Maar	
wat	zou	dat?	Wij	leven	gelukkig.”	Of	Bokho-
ven	straks	zonder	Het	Veerhuis	gelukkig	zal	
zijn,	is	nu	de	vraag.
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Wekelijks	Activiteitenaanbod	vanaf	12	september	2020

Dag  Activiteit  Tijd  Leeftijd  Informatie / Opmerkingen
woensdag	 Inloop	schooljeugd	 13.30	–	15.00	u	 10+	
	 	 Boys	will	be	Boys			 15.00	–	16.30	u		 Gr.	7	&	8		 Jongens,	eigen	bijdrage	€	1,--	per	keer
vrijdag		 Girls	Club	 	 14.30	–	16.00	u	 Gr.	7	&	8		 Meiden,	eigen	bijdrage	€	1,--	per	keer
	 	 Inloop	 	 	 18.30	–	20.00	u	 11+	
	 	 Jongereninloop	 	 20.00	–	21.30	u	 13+	
	 	
Jeugd-	&	jongerencentrum	De	Schuilplaats,	Engelerpark	8,	5221	AM	Engelen
schuilplaats@home.nl,	www.schuilplaats.info	

Nieuwe bestuursleden 
gezocht voor De Schuilplaats
De	Schuilplaats	 is	 al	 20	 jaar	een	plek	waar	
jongeren	 elkaar	 kunnen	 ontmoeten	 en	
ruimte	 kunnen	 geven	 aan	 hun	 creativiteit.	
Jongeren	tussen	de	10	en	18	jaar	organiseren	
hier	 zelf	 evenementen	 en	 activiteiten,	 met	
behulp	 van	 de	 professionele	 jongerenwer-
ker	 van	 Powerup073.	 Discoavonden,	 spel-

letjes	avonden,	samen	muziek	maken:	naar	
alle	ideeën	wordt	geluisterd.	Jaarlijks	wordt	
ook	een	Halloween-spooktocht	gehouden.

Eric	Kruisheer	heeft	zich	twaalf	jaar	lang	met	
veel	 plezier	 ingezet	 als	 voorzitter	 voor	 De	
Schuilplaats,	maar	het	is	tijd	om	in	2020	het	

stokje	 door	 te	 geven.	Als	 voorzitter	 leid	 je	
de	 maandelijkse	 bestuursvergadering,	 ben	
je	een	klankbord	voor	de	jongerenwerker	en	
verzorg	je	in	het	team	de	jaarlijkse	begroting	
en	subsidie	aanvragen.	Dit	alles	samen	met	
een	enthousiast	bestuur	en	Jos	de	jongeren-
werker.	Vrijwilligerswerk	met	 jongeren,	sta-
giaires	en	studenten	geeft	veel	voldoening	
en	 indien	gewenst	blijft	hij	betrokken.	Ook	
andere	bestuursleden	geven	aan	het	stokje	
te	willen	over	te	dragen	in	2020,	aan	betrok-
ken	 Engelenaren	 om	 De	 Schuilplaats	 te	
ondersteunen.	Nieuwe	 frisse	 ideeën	 geven	
immers	nieuwe	impulsen.	Wie	wil	deze	uit-
daging	 oppakken?	 Bel	 0651328162	 of	mail	
erik.kruisheer@home.nl.

Voor	 informatie	 over	 activiteiten,	 vrij-
willigerswerk	 bij	 De	 Schuilplaats	 en	 de	
functie	 van	 een	 jongerenwerker,	 kunt	 u	
contact	opnemen	met:	 Jos	de	Kort,	 Jonge-
renwerker	 De	 Schuilplaats/	 Powerup073,	
06-557.885.48,	j.dekort@powerup073.nl

Nieuwsupdate
Kijk op www.tweeterp.nl 

voor meer actueel dorpsnieuws



Op	 zaterdag	 29	 en	 zondag	 30	 augustus	
komen	 er	 waarschijnlijk	 veel	 wielrenners	
door	 ons	 dorp.	 Dan	 wordt	 het	 wielereve-
nement	 ‘Ronde	 van	 Frankrijk	 in	 Brabant’	
gehouden.	 Een	 tocht	 van	 80	 kilometer	 ten	
bate	van	de	actie	Spieren	voor	spieren	waar-
van	de	start	en	finish	is	bij	de	Maaspoorthal.	
Op	 zaterdag	 kunnen	 de	 wielrenners	 op	
eigen	 gelegenheid	 gaan.	Op	 zondag	 is	 de	
start	tussen	8.30	en	11	uur	en	de	aankomst	
uiterlijk	om	14.30	uur.	De	ronde	gaat	via	Ber-
licum,	Schijndel,	Haaren,	Cromvoirt,	Nieuw-
kuijk	en	Engelen	terug	naar	de	Maaspoort.	
Een	leuk	sportief	evenement	voor	het	goede	
doel.	 Voor	 meer	 informatie:	 www.sporten-
voorspieren.nl.

Tour de France

Ton Henselmans

Sinds	ik	De	Tweeterp	ontvang	heb	ik	al	ver-
schillende	min	of	meer	euforische	berichten	
voorbij	 zien	 komen	 over	 de	 veelbespro-
ken	 kastelen	 van	 Engelen.	 Leuk	 om	 deze	
te	 lezen,	maar	als	bewoner	van	een	mooie	
woning	aan	de	binnenring	van	kasteel	Dali-
enwaerd	wil	ik	toch	graag	ook	eens	een	kri-
tische	noot	plaatsen.	

Daliënwaerd	 is	 een	 complex	 in	 een	 car-
révorm.	 De	 buitenwand	 van	 het	 kasteel	
bestaat	 uit	 woningen	 met	 uitzicht	 op	 de	
golfbaan.	In	de	binnenring	staan	woningen	
die	direct	aan	het	binnenplein	grenzen.	Via	
een	trap	kom	je	uit	op	het	houten	dek	waar-
aan	de	voordeuren	van	de	woningen	liggen.	
In	 de	 eigen	 garage	 onder	 de	 woning	 en	
onder	het	houten	dek	is	plek	om	de	auto	te	
parkeren.	Op	het	verharde	deel	van	het	bin-
nenplein	 staan	bankjes	en	op	het	grasveld	
staat	een	speeltoestel.
Klinkt	en	oogt	prima.	Toch	is	er	iets	mis.	De	
architect	heeft	totaal	geen	rekening	gehou-
den	met	de	factor	geluid.	De	carrévorm	met	
binnenplein	is	een	klankkast.	Door	de	vorm-
geving	van	het	complex	kan	het	geluid	niet	
weg	en	weerkaatst	het	tussen	de	woningen.	
Hetzelfde	geldt	voor	geluid	onder	het	hou-
ten	dek.	

Dat	wreekt	zich	vooral	als	het	droog	weer	is.	
Dan	spelen	veel	kinderen	buiten	en	gebrui-
ken	 bewoners	 het	 houten	 dek	 in	 plaats	
van	hun	terras	aan	de	andere	kant	van	hun	
woning.	 Wij	 kunnen	 dan	 niet	 meer	 rustig	
op	 ons	 fijne	 en	 ruime	 terras	 zitten	 want	
het	gegil,	gekrijs	en	gehuil	van	de	kinderen	
komt	 vaak	 bij	 ons	 zo	 hard	 binnen,	 dat	we	
van	lieverlee	maar	naar	binnen	gaan	en	de	

deuren	 sluiten	omdat	het	geluid	 anders	 in	
huis	 ook	 nog	 steeds	 storend	 hoorbaar	 is.	
Natuurlijk	moeten	 kinderen	buiten	 kunnen	
spelen,	hen	valt	ook	niets	kwalijk	te	nemen.	
En	 de	 ouders	 en	 andere	 bewoners	 zullen	
misschien	een	heel	ander	beeld	hebben	of	
zich	niet	bewust	zijn	van	het	geluid	dat	 zij	
maken	 of	 horen,	 maar	 dit	 is	 zoals	 wij	 het	
ervaren.	 Het	 is	 niet	 alleen	 het	 geluid	 van	
de	 kinderen.	 Blaffende	 honden,	 luidruch-
tig	 afscheidnemende	 visite,	 claxonnerende	
auto’s,	skateboards,	voetballen	enz.,	ja	zelfs	
gesprekken	 op	 een	 normaal	 geluidsniveau	
klinken	 veel	 harder	 door.	 Het	 houten	 dek	
voegt	 daar	 nog	 iets	 anders	 aan	 toe.	Wan-
neer	kinderen	daar	met	een	fiets	of	skelter	
op	 rijden	 en	 langs	 onze	 woning	 komen	 is	
het	alsof	er	een	trein	door	de	woning	rijdt.	
Qua	geluid	dus	een	ronduit	slecht	ontwerp.	

Daliënwaerd

Vanzelfsprekend	is	er	altijd	meer	geluid	op	
plekken	waar	mensen	bij	 elkaar	wonen.	En	
er	is	hier	heus	geen	sprake	van	moedwillige	
geluidsoverlast	door	anderen.	Maar	dat	de	
geluiden	door	de	vormgeving	van	het	com-
plex	getransformeerd	worden	in	regelrechte	
herrie	 is	 in	 de	 tijd	 dat	we	 hier	wonen	 een	
enorme	en	onverwachte	tegenvaller	geble-
ken.	Bij	de	bezichtigingen	 in	de	 late	herfst	
leek	het	namelijk	heerlijk	rustig	te	zijn.		Ove-
rigens	is	Daliënwaerd	hierin	niet	uniek.	Vol-
gens	een	onderzoek	uit	2011	door	een	stu-
dent	van	de	Radboud	Universiteit	speelt	dit	
probleem	ook	bij	andere	kastelen.	Daarom	
mijn	tip	voor	toekomstige	belangstellenden:	
het	ziet	er	prachtig	uit	zo’n	kasteelwoning,	
maar	leg	eerst	je	oor	heel	goed	te	luisteren.	
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Er zijn zo van die onderwerpen die dorps-
genoten bezighouden of waar onvrede 
mee hebben. Ook stukjes in De Tweeterp 
kunnen lezers zo ver brengen dat ze rea-
geren op redactie@tweeterp.nl. 
In de rubriek De Zeepkist geven we een 
korte samenvatting van het ongerief dat 
de redactie bereikt.
Deze keer constateert de redactie zelf iets 
minder fraais.

Het	 principe	 van	 de	 elektrische	 GO-deel-
scooters	is	een	prima	aanvulling	op	het	toch	
beperkte	openbaar	vervoer	 tussen	Engelen	

en	de	stad.	Je	downloadt	een	app,	vindt	bin-
nen	enkele	minuten	een	e-scooter,	unlockt	
deze	met	een	QR-code	en	rijden	maar.	Na	
gebruik	parkeren	 in	het	 servicegebied.	Het	
gevolg	hiervan	is	dat	op	diverse	locaties	 in	
het	dorp	één	of	meerdere	scooters	verloren	
staan	achtergelaten.	Een	zeer	slordig	beeld	
in	de	openbare	ruimte.	Waarom	worden	er	
niet	enkele	 centrale	parkeerplaatsen	 in	het	
dorp	aangewezen?

Supermarkt	PLUS	Mulder	 steunt	 15	 vereni-
gingen	in	ons	dorp	met	een	grote	sponsor-
campagne.	Bij	elke	10	euro	aan	boodschap-
pen	ontvangt	de	klant	een	sponsormunt	die	
bij	de	uitgang	in	de	kokers	van	de	verenigin-
gen	gedaan	kan	worden.	Iedere	vereniging	
ontvangt	 een	 gedeelte	 van	 de	 prijzenpot	
van	5000	euro	naar	gelang	de	hoeveelheid	
munten	in	hun	koker.	Een	tussenstand	op	7	
augustus	geeft	aan	dat	het	Vakantiejeugd-
werk	 aan	 kop	 gaat,	 gevuld	 door	 de	 Zon-
nebloem	 en	 Heemkundekring	 Angrisa.	 De	
sponsorsactie	loopt	nog	door	tot	5	septem-
ber.

Sponsoractie PLUS Mulder

John Branderhorst

In	de	 vakantieperiode	 is	 er	weinig	of	 niets	
meer	gebeurd	op	de	bouwplaats.	Een	aan-
nemer	 heeft	 wel	 alle	 grondboringen	 voor	
de	 warmte-	 en	 koelvoorzieningen	 uitge-
voerd.	Vlak	 voor	de	 vakantie	 is	 er	 een	bij-
eenkomst	geweest	met	de	bewoners	van	de	
appartementen	over	de	 toepassing	 van	de	
pelletkachel.	De	informatie	is	goed	overge-
komen,	 alhoewel,	 naar	 verluidt,	 de	 scepsis	
is	gebleven	over	deze	wijze	van	verwarmen.	
Na	de	vakantieperiode	wordt	het	heien	weer	
gestart	 en	 wel	 voor	 de	 woningen.	 Dat	 zal	
een	lange	periode	zijn	met	overlast	voor	de	
omgeving.	U	bent	gewaarschuwd.

Inmiddels	 is	 de	 afgraving	 (in	 de	 vorm	 van	
zgn.	 wadi’s)	 van	 het	 terrein	 grotendeels	
aan	 de	 oostkant	 gereedgekomen.	 Menig	
bewoner	 van	 de	 kastelen	 heeft	 zijn/haar	
scepsis	 getoond	 dat	 de	 wortelpartijen	 van	
de	notenbomen	erg	beschadigd	zijn,	door-
dat	er	 toch	wat	grond	dicht	bij	de	 stam	 is	
afgegraven.	Boze	tongen	zeggen	zich	dat	bij	
een	 stevige	westerstorm	de	bomen	onvol-
doende	 grip	 hebben	 en	 zullen	 omwaaien.	
Zeker	nu	de	hitteperiode	heeft	toegeslagen	
is	de	grond	erg	droog.	Enkele	bewoners	van	
beide	kastelen	zijn	nu	bereid	samen	met	de	
projectleider	van	de	gemeente	dit	aspect	ter	
plaatse	 te	gaan	bekijken	 tijdens	een	 rond-
gang	of	 schouwing.	We	zijn	benieuwd	wat	
dit	oplevert!

Ook	 de	 afgegraven	 grond	 is	 voorlopig	 op	
de	locatie	van	Oeverhuize	gedeponeerd.	Dit	
wordt	 ook	 in	 de	 schouwing	meegenomen.	
Volgende	maand	hopen	we	meer	ontwikke-
lingen	en	details	te	vermelden.

Heesterburgh

Meldden	we	eerder	dat	de	steiger	weer	gemaakt	zou	worden,	evenwel	is	dit	nu	al	gebeurd.	
Nadat	vandalen	er	brand	op	hadden	gesticht,	maakt	de	 jeugd	er	weer	druk	gebruik	van.	
Alleen	moeten	ze	zorgen,	dat	de	rommel	die	ze	maken,	zoals	verpakkingen	van	snoep	en	
chips,	meenemen	en	niet	laten	rondslingeren.	Hulde	aan	de	wijkmanager	die	dit	snel	voor	
elkaar	heeft	gekregen.

Steiger bij Engelermeer



1 6 16 7 6

2 15 3 4 10 1

3 11 4 6 5

4 12 9 2

5 10 6

6 3 9 5 16

7 1 7

8 17 4 14

9 6 12 13

10 4 9 10 12

11 2

12 17 9

13 14 3 15 8

14 15

15 2 14 11 3 4

16 5 4 14

17 6 1

18 4 1 1

19 10 10 8

20 4 16 11 9 9 13 3

Muziek
1	 Welke	 R&B-zangeres	 en	 actrice	
overleed	 in	 2001	 bij	 een	 vliegtui-
gongeluk?

5	 Welke	 dans	 wordt	 in	 een	 groep	
gedanst	bij	Rueda	de	Casino?

8	 Hoe	heet	de	dochter	van	Madonna?
11	 Onder	 welke	 naam	 kennen	 we	
Alecia	Beth	Moore	beter?

Eten en drinken
6	 Welk	stofje	komt	vrij	in	je	hersenen	
als	je	chocolade	eet?

9	 Welke	vis	wordt	ook	wel	Hollandse	
Nieuwe	genoemd?

15	Wie	eet	geen	vlees,	eieren	enzuivel,	
maar	wel	vis?

18	Uit	 welk	 land	 komen	 poffertjes	
oorspronkelijk?

Dieren
4	 Wat	voor	dier	is	een	dikdik?
13	Hoe	 worden	 mosselen	 van	 onge-
veer	1	cm	groot	genoemd?

14	Welke	 kleur	 heeft	 de	 huid	 van	 de	
ijsbeer?

20	Hoe	 wordt	 ‘vogelkunde’	 ook	 wel	
genoemd?

Sport
3	 Hoe	wordt	het	scorebord	bij	kaatsen	
genoemd?

7	 Hoe	worden	bij	het	bowlen	3	strikes	
achter	elkaar	genoemd?

12	Welke	sport	betekent	in	het	Japans	
‘zachte	weg’?

19	Welke	Nederlandse	gemeente	heeft	
als	enige	geen	voetbalvereniging?

Vervoer
2	 Hoe	 worden	 de	 verkeerslichten	
genoemd	 die	 de	 wachttijd	 aan-	
geven?

10	Hoe	wordt	het	deelgebruik	van	een	
auto	genoemd?

16	Hoe	noemen	we	iemand	die	op	een	
andere	plaats	werkt	dan	woont?

17	Welke	 Marokkeaans	 autofabrikant	
is	momenteel	de	enige	in	Afrika	die	
sportauto’s	produceert?

Pub Paperquiz 

Veel
succes!

Er mag nog geen pubquiz georganiseerd worden in De Engelenburcht, maar we kunnen natuurlijk wel een papieren quiz plaatsen 
in De Tweeterp. En hier is hij dan: de allereerste Paperquiz!

Hoe	werkt	het?
•	 We	hebben	voor	u	20	vragen	opgesteld,	verdeeld	over	5	categorieën
•	 De	nummers	voor	de	vragen	corresponderen	met	de	nummers	van	het	oplossingsschema
•	 Gelijke	cijfers	zijn	gelijke	letters
•	 Na	invulling	ziet	u	in	de	grijze	verticale	balk	de	oplossing

Stuur	uw	oplossing	voorzien	van	naam	en	adres	per	e-mail	naar	redactie@tweeterp.nl	of	lever	het	in	op	het	redactieadres:	Heuvel	11,	5221AP	
Engelen.	Onder	de	goede	inzendingen	wordt	een	cadeaubon	ter	waarde	van	€	15,00	verloot.
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De	volgende	editie	
verschijnt	in	het	weekend	

van	19	september.
Kopij	moet	uiterlijk	

maandag 7 september
binnen	zijn.

Colofon

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

(S)limmerik

Dorpsagenda

Maandag	31	augustus
20.00	uur

Vergadering bestuursraad	
In	De	Engelenburcht

Dinsdag	1	september
10.00	uur

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

Woensdag	2	en	16	september
09.30	uur

Fietsen met senioren
vanaf	De	Engelenburcht

Vrijdag	4	september
20.00	uur

Bingo
in	De	Engelenburcht

Woensdag	9	september
09.30	uur

Wandelen met senioren
vanaf	De	Engelenburcht

Deze	zomer	halverwege,
was	voor	velen	wikken	en	wegen,
al	dan	niet	op	stap	te	gaan.
En	intussen	toch	voldaan
met	eigen	home,	een	zekere	zege!		

Lieve	(schoon)(o)ma,	gefeliciteerd	met	je	verjaardag!	
Kinderen	en	kleinkinderen



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


