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Van de bestuursraad

Betrokken bewoners voor groen en biodiversiteit in onze dorpen
Margo van den Oord

Biodiversiteit?

Tja, het is een vreemd woord waar veel mensen nooit van hebben gehoord. ‘Bio’ betekent leven, ’diversiteit’ betekent afwisseling,
verschil, verscheidenheid. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Omdat
er verschillende soorten zijn, blijft de natuur
in evenwicht.
Biodiversiteit is belangrijker dan je misschien zou denken. Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te
noemen. Meer dan veertig procent van de
medicijnen tegen kanker komen voort uit
de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon
water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en
medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen
zorgen ervoor dat we kunnen bestaan.
Wat ’n geluk dat wij in de prachtige omgeving van Engelen, Bokhoven en Haverleij
mogen wonen, werken en recreëren en met
elkaar het groen, de natuur en de biodiversiteit op allerlei manieren kunnen ondersteunen en bevorderen. Van de vele initiatieven die hiervoor door bewoners worden
ondernomen, lichten we er in deze bijdrage
enkele uit. We nodigen lezers uit om erop
te reageren, hetzij door aanvullende ideeën
en bijdragen, hetzij door aan te sluiten bij
bestaande initiatieven en deze daardoor te
versterken.
‘Laten we meer bloemen inzaaien in de bermen en op open plekken in onze dorpen,

zodat de leefomgeving vriendelijker wordt
voor bijen, vlinders en vogels!’ ‘Hoe mooi
zou het zijn als we op deze manier een bijenlint van Engelen naar Bokhoven konden
maken!’ Deze ideeën werden ’n half jaar
geleden opgepakt door Marja Bernts, samen
met Florence Diemont en Birgitta Hermans,
al geruime tijd actief als vrijwilligers in de
Kloostertuin.
Contact werd gezocht en gelegd met de
gemeente en met de HAS. In samenspraak
met groenbeheer werd al een meter brede
strook langs de Graaf van Solmsweg omgewoeld en ingezaaid. Het nieuwe maaibeleid, waarbij slechts een strook van de berm
wordt gemaaid, biedt hierin kansen. Ook
wordt er gekeken naar andere stroken en
percelen zoals bij het Engelermeer, waar
kleine stukjes akker kunnen worden omgezet naar bloemenweides. De Kloostertuin is
natuurlijk al een prachtig voorbeeld van een
burgerinitiatief voor gezelligheid en ontmoeten in combinatie met natuur en biodiversiteit.
In Bokhoven hebben enkele inwoners het
idee opgepakt om een wandelpad door de
velden te maken en de bermen hiervan in te
zaaien met bloemenzaad. Ook is de kop van
de Oppershof door aanwonenden omgetoverd tot een ware oase voor insecten en
vlinders en voorzien van enkele insectenhotels. En alle inwoners van Bokhoven kregen
via het dorpsblad ’t Pareltje een zakje biolo-

gisch bloemenzaad goed voor m² vlinderen bijen bloemen. De bijen en vlinders zijn
de afgelopen periode in onze omgeving dus
goed verwend!
Samen met gemeenten en waterschappen
heeft de provincie Noord-Brabant een regeling ontwikkeld om landschapsbeheer door
particuliere grondeigenaren te stimuleren.
Grondeigenaren kunnen een vergoeding
krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen en wandelpaden over
boerenland. De provincie Noord-Brabant
wil met deze regeling voor meer landschapselementen in Brabant de biodiversiteit
bevorderen.
Hoe mooi zou het zijn als al deze initiatieven
op elkaar zouden kunnen aansluiten. En als
we een inventarisatie- en vlekkenplan zouden kunnen maken om zo een beeld te krijgen van de ontbrekende stukken, waar nog
natuurontwikkeling nodig en mogelijk is.
Deze vraag is ingebracht als studieopdracht
voor eerstejaars studenten Toegepaste Biologie aan de HAS Den Bosch. Hopelijk zijn er
studenten die dit willen oppakken en samen
met ons willen onderzoeken en verder ontwikkelen! We houden de vinger aan de pols!
Ben je door dit verhaal geïnspireerd of heb
je een idee of initiatief dat aansluit bij de
vergroening of natuurontwikkeling in onze
dorpen, laat het ons weten, zodat we het
kunnen delen met elkaar en samen wellicht
weer ’n stapje verder kunnen brengen!
Ons adres: info@bestuursraad.nl.

Bomen, bomen en nog eens bomen ...
John Branderhorst
Dirk Huisman heeft ons in de vakantieperiode geattendeerd op het initiatief van de
gemeente om in de wijk de Muntel extra
bomen te planten. Dit zou mogelijk een vervolg kunnen krijgen in andere wijken. Het

initiatief komt van de afdeling Stadsontwikkeling.
Bij navraag bij de desbetreffende ambtenaar is de behoefte in de wijk Muntel om
extra bomen, met een digitaal ontworpen

bomenplan, geïnventariseerd. Dit betreft
voornamelijk locaties van de openbare
ruimte, maar ook bij particulieren is plaatLees verder op pagina 5
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sing mogelijk, mits het aan de voorzijde van
de woningen is. Een en ander vergt ook tijd,
want men is begonnen met de inventarisatie eind 2019 en nu in 2020 worden in het
najaar de eerste bomen geplant.
Ons bestuursgebied maakt gebruik van een
overzicht, dat genoemd wordt als ‘bomenplan.’ Het is weliswaar alweer gedateerd,
maar het kan een start zijn. Martin Kroezen
en Dirk Huisman leverden wat suggesties
aan uit het verleden.
Een opsomming: langs de Haverlij, de berkenbomen (deze horen bij de eerdere toezeggingen), langs de Engelenseweg, de
Bellaard en de Omloop, Engelerschans, de
Woerd, een niet verder gebruikte grasvlakte
in beheer van SBB, het stuk tussen het Vlonderpad en het honden uitrenveld, of te wel
‘de Poort van Engelen’ genoemd, rondom
Engelerhout, het sportpark Engelerhart. Dit
zijn enkele suggesties, die in het verleden
als ideeën zijn geopperd. Daarnaast zijn er
nog lopende toezeggingen, te weten de
herplanting van de omgezaagde bomen bij
de nieuwe rotonde en door de aannemer
de herplanting van gerooide bomen ten
behoeve van het nieuwe kasteel Heesterburgh en mogelijk later ook Oeverhuijze.

In het gesprek met de gemeenteambtenaar
bleek dat de afdeling Stadsontwikkeling zich
richt op een bestaande wijk om die enigszins groener te maken en daarbij is hulp van
bewoners noodzakelijk. Ik heb aangegeven
dat ons gebied weliswaar een groene uitstraling heeft, maar dat dit nog beter kan en
wij zeer geïnteresseerd zijn om in aanmerking te komen voor een dergelijk initiatief.
Dit najaar beslist men hierover. We zullen in
het overleg met de wethouder op 28 september dit zeker aan de orde stellen.
Inmiddels hebben Dirk Huisman en ondergetekende de handen ineen geslagen om
dit ‘project’ verder handen en voeten te

geven. Mooi burgerinitiatief noemen we dat
tegenwoordig. Mochten er meer belangstellenden zijn, laat het ons weten. Let wel dat
het initiatief geen verwachtingen op korte
termijn kan wekken. Mocht u desondanks
niet kunnen wachten om uw suggesties te
doen, dan kunt u ons bereiken via e-mail:
info@bestuursraad.nl. Om u op de hoogte
te houden zullen we er in de komende edities van De Tweeterp zeker nog aandacht
aan besteden.

centrum van de stad moesten om over wat
contant geld te kunnen beschikken. Aan de
kassa van de PLUS kon men nog extra pinnen bij de boodschappen, maar geen grote
bedragen. Dat lukte niet meer.
Bob heeft daarvoor een heldere verklaring
afgegeven: in de vakantieperiode daalt zijn
omzet normaliter aanzienlijk en daardoor is
er te weinig contant geld beschikbaar, want
dat moet voor andere doeleinden gebruikt
worden.

Inmiddels is de automaat weer teruggekeerd en beschikbaar voor geldopnames tot
maximaal € 250,00 per keer. Bob gaf aan dat
deze voorziening voorlopig blijft als service
voor de dorpen en voor de klanten natuurlijk.
Dat is een hele opluchting en we hopen dan
ook dat Bob ons als klanten tegemoet blijft
komen, alhoewel hij grootse plannen heeft.
Daarover later.

Dienstverlening ...
John Branderhorst
Moesten we de lezers van De Tweeterp tot
driemaal toe informeren dat de dienstverlening in onze dorpen/wijken achteruit schijnt
te hollen, nu een wat meer positief bericht.
Eind juni besloot het management van de
lokale PLUS, te weten Bob Mulder, dat de
geldautomaat voor een wat langere periode
niet meer beschikbaar was.
Doordat we in coronatijd beperkt worden in
onze actieradius, betekende dit dat we verplicht naar de Helftheuvel of zelfs naar het

Dorpstafel Wonen op woensdag 18 november 2020
De Bestuursraad Engelen-Bokhoven heeft het voornemen om op 18 november
2020 (NB: datum gewijzigd!) een dorpstafel te organiseren over wonen.
De gemeente heeft de hoofdlijnen van het gemeentelijk huisvestingsbeleid vastgelegd in de nieuwe woonvisie. Tijdens de dorpstafel zal de gemeente de woonvisie presenteren.
In het belang van onze dorpen vragen wij u om de datum alvast 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 Bestuursraad Engelen-Bokhoven is op maandag 28
september 2020 om 20.00 uur in De Engelenburcht. Insprekers kunnen zich aanmelden tot 28 september 12.00 uur via info@
bestuursraad.nl. Voor eerdere vergaderstukken zie www.bestuursraadengelenbokhoven.nl. NB: in verband met coronamaatregelen dienen ook bezoekers van de
vergadering zich aan te melden en te registreren.
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huis

vrijdag 25 sept. FILM: Joker

DiezepodiumEngelen

muziek & theater

Bingo

vrijdag 9 okt.

ETEN: Wereldkeuken

Zaterdag 17 okt. POPquiz old scool

POPQuiz

beleef het

DIEZE
PODIUM

vrijdag 2 okt.

17 oktober
inschrijven: www.engelenburcht.nl (in de agenda)

huis

DiezepodiumEngelen

huis

DiezepodiumEngelen

vrijdag 23 okt.

Bierproeverij

vrijdag 30 okt.

film lezing Ton Visser

Vrijdag 6 nov.

Bingo

Vrijdag 13 nov.

FILM: Amazing Crace

Vrijdag 19 nov.

ETEN: Wereldkeuken

voor meer info en tickets ga je naar onze website: www.engelenburcht.nl
(Let op, reserveren verplicht!)
huis

DiezepodiumEngelen

beleef het

DIEZE
PODIUM
muziek & theater

Pneumokokken- en griep-vaccinatie
Antoinette Marinus, Sylvia van Manen en Rik van de Laar
Bent u geboren tussen 1 januari 1941 en 31
december 1947? Dan komt u in aanmerking
voor de pneumokokken vaccinatie. Deze
wordt gegeven op dinsdag 6 oktober en
donderdag 8 oktober van 16.00 tot 17.00
uur. Waarom een vaccinatie? Pneumokokken zijn bacteriën die diverse problemen
kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan neusen bijholte-ontstekingen, oorontstekingen
en (zeer ernstige) longontstekingen.
Wanneer mag u geen pneumokokken vaccinatie? Bij koorts, bij verkoudheidsklachten en bij een operatie die binnen 48 uur
na de prik plaats vindt. Als u chemotherapie
ondergaat of een beenmergtransplantatie
hebt gehad, overleg dan met uw behandelend specialist of u in aanmerking komt voor
deze vaccinatie.
U ontvangt van ons een uitnodigingsbrief.
Wilt u zo vriendelijk zijn om deze mee te
nemen naar de afspraak. Aan de vaccinatie

zijn geen kosten verbonden. Pneumokokken- en griepvaccinatie combineren? Graag!
Ook dan kunt u terecht op 6 en 8 oktober.
Neem dan beide uitnodigingen mee.

Griepvaccinatie

Met het oog op het griepseizoen 2020-2021
kunt u op dinsdag 13 oktober, donderdag 15
oktober, dinsdag 20 oktober of donderdag
22 oktober van 16.00 tot 17.30 uur de griepprik komen halen.
Wanneer is het dringend aan te raden
de griepprik te komen halen? Wanneer u
een longziekte heeft, wanneer u een hartaandoening heeft, wanneer u suikerziekte
heeft (ongeacht of u daarvoor insuline moet
gebruiken), wanneer u een aandoening van
de nieren heeft of wanneer u 60-plusser
bent.
Voor alle bovengenoemde groepen is de
griepprik gratis af te halen. Het risico dat u
griep krijgt wordt door de vaccinatie 70%

Bloedprikken mogelijk in Engelen
Wie bloed moet laten prikken, kan ook in
Engelen en Bokhoven weer dichtbij huis
terecht bij de prikposten van het Jeroen
Bosch Ziekenhuis. Sinds kort moet je hiervoor eerst een afspraak maken. Dit kan
online via www.jbz.nl/prikafspraak. Lukt dit
niet? Dan kun je bellen naar 073-553 3699.
Door het coronavirus moest het Jeroen
Bosch Ziekenhuis dit voorjaar veel prikposten sluiten. Steeds meer prikposten openen
nu hun deuren weer met ruimere openingstijden. Toch was het bij veel prikposten nog
erg druk.
Daarom is een afspraak maken nu nodig.
Zo hoef je niet lang te wachten. De dichtst-

bijzijnde prikpost in Engelen en Bokhoven
is vanaf 1 september in De Engelenburcht,
Heuvel 18, 5221 AP Engelen.
We willen graag vooraf weten of je misschien coronaklachten hebt. Vul daarom op
de dag van je afspraak, voordat je komt, een
korte vragenlijst in. Kijk hiervoor op www.
jbz.nl/screening. Heb je coronaklachten? In
De Engelenburcht mag je zelf een mondneusmasker pakken bij de ingang.

kleiner en wanneer u alsnog griep krijgt verloopt deze milder.
Denkt u voor de griepprik in aanmerking te
komen, dan hoeft u hiervoor geen afspraak
te maken: de vaccins liggen klaar op de
praktijk. Meestal zult u dan een uitnodiging van ons ontvangen hebben. U kunt op
bovengenoemde tijden langskomen. Indien
u geen medische indicatie heeft wordt voor
alle patiënten het toedienen van het vaccin
in rekening gebracht.
Ook tijdens de pneumokokken- en griepprikken proberen wij rekening te houden
met de maatregelen tegen corona. Houdt
gepaste afstand van elkaar en kom niet als
u last heeft van verkoudheidsklachten en/of
koorts.
Voor meer informatie kunt u bellen met
telefoonnummer 073-631 1366.

Bloedprikken?
Prik eerst een datum!
Vanaf nu moet u een afspraak
maken voor bloedprikken.
Doe het eenvoudig online op
www.jbz.nl/prikafspraak

Pompoenen en kalebassen
Dat de herfst toch in aantocht is, is te zien bij
Leo de Wit, De Terp 10. Hij heeft weer sierfruit, kalebassen en een groot aantal kleine,
maar dit jaar ook bijzonder grote pompoenen in zijn volkstuin bij de sluis gekweekt en
nu netjes in zijn voortuin opgesteld. Voor
liefhebbers zijn ze voor een paar euro te
koop.
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Iedereen eerlijke
kansen

Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

Op maandag 21 september 2020 start
HandicapNL met de landelijke collecte en
vraagt daarbij aandacht voor de positie
van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.

www.eigenwijzekinderopvang.nl

SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

HandicapNL droomt van een Nederland
waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Wij willen een maatschappij waarin je
eigen keuzes kunt maken. Waarin je weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en
niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen.
Familieleden helpen we een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we
stimuleren de sociale kring en de complete
maatschappij om met een open blik naar de
mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken. Iedereen hoort erbij, iedereen
eerlijke kansen.

#SamenMetersMaken

De HandicapNL collecte maakt dit jaar voor
het eerst onderdeel uit van het grootste virtuele event van 2020: de HandicapNL Collecte[Run], waarbij de eerste meters afgelegd zullen worden van 21 t/m 26 september
door onze 14.000 collectanten. Als klap op
de vuurpijl wordt op zondag 27 september
gestreden voor de laatste meters tijdens de
eerste HandicapNL Virtuele Run.
We zijn met elkaar verbonden door middel
van een exclusieve app.

Geen contant geld?

Geen probleem! Op iedere legitimatiekaart van onze collectanten staat een Ideal
QR-code, waardoor binnen enkele seconden een donatie gedaan kan worden via de
telefoon. Helpt u mee deze droom te verwezenlijken! Voor meer informatie zie www.
handicap.nl/collecte.

Sluiting Biebpunt Engelen
Per 1 oktober sluiten alle biebpunten in
's-Hertogenbosch definitief, dus ook in
Engelen.
Door de coronacrisis was het biebpunt in De
Engelenburcht al lange tijd gesloten en zal
ook in september gesloten blijven.
Helaas verdwijnt hiermee weer een voorziening in Engelen.

‘De gezelligste en mooiste achtertuin van ’s-Hertogenbosch’

De broedkamer van Kasteel Meerwijk wacht op groen licht
Riet Mangnus

Vele jaren was kasteel Meerwijk voor de
omgeving een gesloten, nogal mysterieuze locatie. Die tijden lijken voorbij.
We bezochten creatief ondernemer Mark
Vaneker om eens te luisteren naar zijn
plannen met het kasteel. Plannen genoeg,
het wachten is nu op definitief groen licht
van de gemeente. Een ongewoon interview volgt. Met name de vraag hoe ik de
stroom aan informatie op papier ga krijgen is wel een dingetje ...
En dan fiets je zomaar de oprijlaan op van
kasteel Meerwijk. Blijft toch een bijzondere
ervaring. Eigenaar Mark Vaneker ontvangt
me goedgemutst. Vlotte veertiger, blond
halflang haar. Bepaald alledaags kun je Mark
(Zevenaar, 1973) niet noemen. Op zijn 17de
volgde hij anderhalf jaar highschool in Utah,
waar hij woonde bij een streng gelovig mormoons gezin. Terug in Nederland begon hij
aan de opleiding Reclame en presentatietechnieken in Utrecht. Mark: “In plaats van
de bus te nemen, liep ik altijd van het centraal station naar school. Onderweg legde
ik contact met bedrijfjes langs de route en
kreeg zo steeds meer klanten, maar liefst 30
op een gegeven moment, voor wie ik o.a. de
huisstijl verzorgde.” Hij was 22 jaar oud, had
een goed lopend reclamebureau en besloot
daarom in het 3e jaar te stoppen met de
opleiding. Op zijn 23ste trouwde hij met zijn
grote liefde Nicole.

Horecabaas

Hij verhuisde naar Nijmegen en had daar
bijbaantjes in cafés De Stoof en Gompie.
Toen kwam zijn stamcafé Het Keldertje te
koop en besloot hij de kroeg over te nemen.
Dat liep goed, aldus Mark. Op een gegeven
moment beheerde hij negen horecabedrijven. Op zijn 31ste besloot hij alles van de
hand te doen. “Horeca is leuk, maar dit was
wel een beetje erg veel”, motiveert hij zijn
besluit. Toen kwam de vraag: wat nu?

Mooie brug

Hij kwam terecht in de krantenwereld en
werkte voor HDC Mediagroep, een volle
dochter van de Telegraaf. “Ze zagen in mij
een mooie brug tussen het MKB en de
mediawereld.” Na vier jaar stapte hij over
naar uitgeverij De Geus.
Zijn opdracht: moeilijk verkoopbare literaire
boeken verkopen. Na anderhalf jaar stopte
hij ermee, de economische crisis en de toenemende digitalisering maakten dat hij zich
niet meer kon vinden in de te ontwikkelen
visie.
Daarna deed hij interim klussen voor onder

andere de NRC en bedacht hij WOHI.nl, een
alternatief verdienmodel voor kranten.

Kasteel Meerwijk

“Ik ben een conceptdenker, ik kijk waar
behoefte aan is, ik creëer, ik wil dat mensen lol beleven aan wat ik bedenk. Dat kan
van alles zijn, het moet in elk geval goed en
origineel zijn en je moet er blij van worden.”
Kasteel Meerwijk kwam op zijn pad vertelt
hij. “Ik kwam hier vóór de corona voor totaal
iets anders: helpen met het bedenken van
een leuk businessplan. De meeste mensen
kennen mij van mijn chocolademerk Chocoladna. En daarvóór heb ik weleens geroepen
dat ik een ‘Willy Wonka kasteel’ leuk zou
vinden. Het is mijn droom en ambitie een
bijzondere plek te creëren waar het bijzonder goed toeven is.” Huidige eigenaar Timo
Bosma heeft volgens Mark in de afgelopen
14 jaar waanzinnig mooi verbouwd. “Hij
heeft ook een bos aangeplant op het terrein, ter compensatie voor de aangelegde
parkeerplaats, nee echt, alle credits gaat
naar hem.” Mark vertelt en passant over zijn
zorg om alle door het coronavirus afgelaste
bruiloften op Meerwijk. Het is hem in bijna
alle gevallen gelukt een oplossing te vinden
voor de bruidsparen en hij is daar erg blij
mee. Jan van den Heiligenberg is daarbij
Mark zijn rechterhand. Hij neemt het operationele gedeelte voor zijn rekening. “Jan
is al 25 jaar een vriend en een zeer ervaren
horeca ondernemer, hij gaat alles regelen
op de werkvloer.”

Heel-speciaal bieren en chocola

Mark is bedenker en eigenaar van Chocoladna, een bedrijf met verrassende chocoladeproducten, dranken en smeerbare marsepein. Áls alles doorgaat, komt er te zijner
tijd een chocoladewinkeltje op Meerwijk
waar u het allemaal kunt gaan beleven. Ook
wordt er op Meerwijk een speciaal soort bier
geserveerd afkomstig van de Insel-Brauerei
op het eiland Rügen in Noord-Duitsland.
De bierflessen zijn ware kunstwerkjes verpakt in speciaal papier, waardoor je het idee
krijgt dat elke fles een cadeautje betreft. In

de afgelopen jaren won de brouwerij de
titel beste brouwerij met in negen categorieën het beste bier ter wereld (London Beer
Awards 2016-17-18-19). Meerwijk serveert
16 verschillende Insel-bieren. Proefondervindelijk kan ik u melden dat de titel beste
brouwerij niet voor niks toegekend is ...

En verder …

Het zal u inmiddels niet verbazen: er is
nog meer. Zo heeft Mark contact met een
Deense kunstenaar voor het verfraaien van
het terrein met een paar grote kunstwerken.
Voorts zijn er plannen om het gebouwtje bij
de oprit om te toveren tot koffie- theehuisje.
Daar kan dan van donderdag tot en met
zondag wat gedronken worden met daarbij
een appeltaartje. Bijenkasten voor de verkoop van honing staan ook op het verlanglijstje én, niet onbelangrijk, het idee bestaat
om op afroep een sloep te gaan laten varen
tussen Engelen en het kasteeltje. En hoe zit
het met corona? “Normaal gesproken kan er
350 man op het terras, dat zijn er nu zo’n 120.
Verder is hier heel veel ruimte en gebruiken we binnen moderne luchtfilters, zodat
de gasten veilig kunnen genieten.” De tuin
heeft ook een metamorfose ondergaan en
is uitgebreid met veel knusse zithoekjes. U
kunt zelfs hangend vanuit een boomfauteuil
genieten van het uitzicht over het water.

Persoonlijke elementen

Met dit kasteel valt alles samen, zegt Mark.
Zijn ervaring, ideeën, connecties, zijn bedrijfjes met specialiteiten, hij kan het allemaal
inzetten op deze unieke locatie. “Al deze
ingrediënten moeten er voor zorgen dat
onze gasten zich hier thuis voelen. Momenteel zijn er vooral feesten die al geboekt
stonden van voor de overname.
Meestal heel gezellig hoor, maar soms ook
echt het type feest dat wij niet willen met
bijvoorbeeld een DJ buiten.” Of het nu gaat
om bruiloften, partijen, seminars of workshops: ik wil alles nét iets anders doen.
Lees verder op pagina 10
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Het moet echter wel toegankelijk zijn en
niet buitensporig kostbaar. Ik hecht aan
persoonlijke elementen. Als iemand bijvoorbeeld het draadjesvlees van oma wil
dan gaan wij daarvoor zorgen. We serveren
niet à la carte. We organiseren alles zelf. We
gebruiken daarbij alleen lokale, biologische
producten.” Hij is ook bijzonder trots op zijn
kok, topkok John Spruit, o.a. wereldkampioen hutspot maken.

Wachten op groen licht

Hij benadrukt met klem dat hij nog niet het
hele verhaal kan vertellen: “Het totaalpakket
is nog niet beschikbaar, aangezien we nog
bezig zijn met ontheffingen en vergunningen.” Maar als het aan hém ligt, gaat er van
alles gebeuren. “Ik zit nog in de broedkamer van ideeën. Ik wil mijn plannen zeker
uitstrijken over twee à drie jaar, alles liefst
in samenspraak met gemeente, kunstenaars,
leuke mensen uit de omgeving die iets toe
te voegen hebben. Dus als je zelf goede
ingevingen hebt, neem gerust contact op.
Kom je nieuwsgierigheid bevredigen hier
en laten we kennismaken met elkaar. De
opzet voor de toekomst is een open, rustig
landgoed, waar iedereen met een glimlach

vandaan gaat. Meerwijk kan de mooiste en
gezelligste achtertuin van ’s-Hertogenbosch
worden!”

Beetje verkering, nog niet getrouwd

Omdat de gesprekken met de gemeente nog
in volle gang waren en er vooralsnog geen
uitsluitsel kwam, besloten we in overleg de
plaatsing van het interview een maand op te
schuiven. Afgelopen week ging ik terug om
te horen hoe het ervoor stond. Te midden
van de hectische voorbereidingen voor een
bruiloft vertelde Mark me dat de gemeente
niet onwelwillend staat tegenover zijn plannen en dergelijke initiatieven wil stimuleren.
Totdat het definitieve groene licht gegeven
wordt, blijft het voorlopig echter bij besloten bruiloften, feesten en zakelijke of particuliere bijeenkomsten. En zo nu en dan op
zaterdag- en zondagmiddagen high-lunches en op gezette avonden live cooking
diners en bbq’s met buitenkeuken en live
muziek. De try-outs hiervoor zijn goed
bevallen en smaken naar meer, aldus Mark.
Houd hiervoor wel goed de website van
kasteel Meerwijk in de gaten! U dient vooraf
te reserveren. Mark merkt tenslotte nog op
dat hij graag bij eventuele activiteiten uit

de naaste omgeving betrokken wil worden.
Tevreden besluit hij: “Normaal gesproken
had ik een businessplan geschreven, nu ben
ik gebleven”. Mark woont in Almere-Hout
en heeft samen met Nicole 2 zoons, Maan
van tien en Zee van acht maanden.
Telefoon: 073-2034300 / Mark Vaneker: 0639763065
E-mail: info@kasteelmeerwijk.nl
www.kasteelmeerwijk.nl

Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

Tel 06-30191608
www.bakxfixit.nl
info@bakxfixit.nl

SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

Corona-adviezen vanuit de huisartsenpraktijk
Tijdens de eerste corona maanden zijn er
gelukkig in Engelen en Bokhoven maar een
beperkt aantal mensen heel ernstig ziek
geweest.
Preventie van infectieziekten is in het verleden het meest belangrijk geweest om de
verspreiding van ziekten terug te brengen,
van het dempen van open riolering tot vaccinaties en aandacht voor goede voeding en
een schonere leefomgeving.
Omdat wij nu met een pandemie te maken
hebben is daar onder andere de anderhalvemeter maatregel aan toegevoegd, het
advies om na contact in quarantaine te
gaan, en het advies om veel je handen te
wassen.
Meest belangrijk voor een goed functionerend afweerapparaat: zorg dat je alle bouwstoffen voor je stofwisseling binnen krijgt en
voorkom tekorten van mineralen en vitami-

nes, zorg voor voldoende slaap, ontspanning en sociale contacten.
Wat betekent dit concreet voor je voeding?
•
gevarieerd eten waarbij dagelijks 500
gram (liefst biologische*) groenten of
fruit;
•
voor de energiebehoefte de nadruk op
vetten (olijfolie, lijnzaadolie, kokosolie)
en eiwitten (vis, af en toe vlees, noten,
peulvruchten), in plaats van koolhydraten (suiker, frisdranken, brood, pasta’s);
•
voldoende vocht (1,5 – 2 liter per dag,
waarvan maximaal 1 alcoholconsumptie);
•
de voorkeur voor ontbijt met (volle)
yoghurt, havermout, blauwe bessen (of
andere vruchten) en een handje amandelen of hazelnoten/ walnoten;
•
drie keer per week een goede multi en
omega 3-olie;
•
dagelijks 3-4 paranoten voor het selenium, dagelijks een handje amandelen/
noten voor het zink en dagelijks vitamine D 2000 i.e.
Toelichting:
* Biologisch geteelde groenten en fruit zijn

niet ‘ondersteund’ met chemische bestrijdingsmiddelen. Hierdoor heeft de plant zelf
stofjes moeten aanmaken tegen virussen en
schimmels. De mens kan deze stofjes – salvestrolen – ook gebruiken bij zijn afweer;
e nergie uit koolhydraten geeft makkelijker
overgewicht – mede doordat het lichaam
steeds meer vraagt. Eiwitten geven eerder
een gevoel van verzadiging.
Belangrijke helpers voor het afweerapparaat
zijn zink, selenium en vitamine D.
Een eerste onderzoek is verschenen waaruit
blijkt dat er een rechtstreeks verband is tussen de vitamine D in het lichaam en de uitkomsten van een IC-opname: bij een tekort
aan vitamine D is de sterfte hoger.
Laten we hopen dat er ook de komende
periode weinig ernstige patiënten zullen zijn
in onze dorpen.

Een vreemde tijd voor de seniorenvereniging
Corona treft ons allemaal, maar sommigen
meer dan anderen. Ook al lijken we in Engelen relatief met rust gelaten door het virus.
Het leven van veel mensen is danig op zijn
kop gezet. Voor veel ouderen, vooral in het
begin van de crisis, viel het leven stil: je ziet
je kleinkinderen niet, met de buurtbus naar
de stad (vergeet het maar) elkaar ontmoeten in de sfeer van een reisje of een fietstochtje, of gewoon eens bij de buren op de
koffie, het zat er gewoon niet in. Ook bij de
seniorenvereniging werden alle activiteiten
stopgezet. Natuurlijk gebeurde er wel wat,
een mooie actie van de Plus, een warme
groet in de paastijd of een telefonisch contact, een hulplijn vanuit de kerken, er ging
zeker wel troost van uit, maar de gewone
gezelligheid werd node gemist. Niet fijn
in vreemde tijden, waarin je juist wat extra
warme contacten en plezierige ontmoetingen kunt gebruiken.

Weer aarzelend op gang

Aarzelend starten we momenteel weer wat
activiteiten op, vooral buiten. Met het versoepelen van de maatregelen, werd het
mogelijk het wandelen en het fietsen weer
op te pakken, en ook konden we elkaar
weer eens bij de koffie ontmoeten, tot eind

augustus bleek dat we ook daarin terughoudend zouden moeten zijn. Hoe dan ook,
het wandelen en fietsen gaat door. In het
bestuur denken we ook voorzichtig weer
aan binnen-activiteiten. We hebben nog
geen algemene ledenvergadering gehad dit
jaar en ook de gebruikelijke kerstviering in
december zouden we erg graag door willen laten gaan. Ook zijn er suggesties voor
filmmiddagen in De Engelenburcht of voor
een interessante lezing. Maar wat door zal
kunnen gaan is nog hoogst onzeker. We
weten immers niet hoe het met een tweede
golf gaat. Er blijven zorgen over ouderen
als ze elkaar ontmoeten in ruimtes binnen.
Natuurlijk kun je zeggen dat iedere oudere
zelf moet weten hoe om te gaan met de risico’s die zich voordoen, maar we hebben in
deze ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid om in te schatten hoe de zaken ervoor
staan en hoe we op een zo veilig mogelijke
wijze binnen-activiteiten voor onze leden
kunnen organiseren.

komst. En nu het door het wegvallen van
allerlei activiteiten nog rustig is, betekent
dat niet dat we stil gaan zitten.
Zo bezinnen we ons op het gebruik van
moderne media voor contacten met en tussen onze leden. We nodigen iedereen uit
om met ons mee te denken, of een beetje
tegen. Wat voor creatieve mogelijkheden
ziet u? Wie kan ons helpen met het bouwen
van een website? Wie wil met ons meedenken over activiteiten? In onze activiteitencommissie of anderszins. Uw reacties en tips
zijn zeer welkom. Bij onze secretaris Tineke
Kaal (06-29624546) of voorzitter Hans van
Dartel (06-15124866).

Nadenken

Het is de vraag hoe de toekomst eruit zal
zien. Wanneer we weer terug kunnen naar
wat we normaal vonden met elkaar. Binnen
het bestuur beraden we ons op die toeDe Tweeterp • september 2020 • pagina 11

Niet lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn?
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam.
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft
inzichten.
Info/afspraak 0610292651

www.lalunaenergetischetherapie.nl

Van acupunctuur, ezels en de liefde voor muziek…

Afscheid Sjef Valkenberg
Riet Mangnus

Acupuncturist Sjef (Jeff) Valkenberg is
voor velen van ons geen onbekende. Zijn
praktijk Acupunctuur/Fysio- en Manuele therapie Valkenberg is een begrip in
Engelen en omgeving. Het wordt echter
tijd voor het grote genieten: Sjef gaat per
1 oktober met pensioen. Want je kunt het
beste stoppen nu je gezond bent en alles
nog kunt, aldus Sjef. We zijn eens gaan
luisteren naar hoe hij de afgelopen jaren
heeft beleefd en hoe hij de komende
jaren gaat invullen.
Gastvrijheid is Sjef Valkenberg op het lijf
geschreven. Voorzien van een verfrissend
drankje neem ik plaats op het terras, dat
uitkijkt op zijn goed bijgehouden dierenweide. Want naast acupunctuur en muziek
heeft Sjef nóg een grote liefde: dieren. “Wist
je dat ezels geluk brengen?” Nee, dat wist
ik niet, we zitten dus goed. Sjef Valkenberg
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in,
echt waar, Valkenburg geboren. Hij had een
Franse moeder en een Nederlandse vader.
Na Mulo en HBS moest hij een keuze maken
tussen het conservatorium en de studie M.O.
Lichamelijke Opvoeding (een beroepskeuzetest wees overigens ook nog hotelhouder of rechercheur uit, maar dat terzijde).
“Ik had een grote voorliefde voor zingen en
muziek en volgde zangles op de plaatselijke
muziekschool”, verklaart hij de eerste keuze.
In zijn vrije tijd en vakanties werkte hij in het
openluchttheater en de schouwburg, hij kon
niet genoeg krijgen van opera, operette en
zangfestivals. Op bruiloften zong hij in de
kerk vaak het Ave Maria van Bach. “Helaas

ben ik niet verder gegaan, mijn moeder
zei altijd: Sjefke, al die zangers gaan alleen
maar aan drank en vrouwen ten onder. Het
werd uiteindelijk op aandringen van mijn
ouders dus M.O. Lichamelijke Opvoeding.”
Bulderend: “Ze kon achteraf wel eens gelijk
hebben gehad!” Hij vond de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding trouwens een
geweldige opleiding. “Studeren, sporten,
trainen, leiding geven: het heeft mij een
enorme push gegeven voor mijn latere toekomst. Ik heb in deze vier jaar als onderdeel
van het vak ‘zelfverdediging’ mogen trainen
bij de boksschool van oud-Nederlands kampioen Pierre Doorenbosch, geweldig.” Na
het behalen van zijn diploma ging hij twee
jaar in militaire dienst.

Aanvulling

Begin jaren ’70 verhuisde hij naar ’s-Hertogenbosch en later naar Engelen. Hij gaf
les aan diverse middelbare scholen en
begon direct met de studie Fysiotherapie
en behaalde aansluitend ook zijn diploma
Manuele Therapie. “Ik was gedurende 10 jaar
docent aan de Academie voor Fysiotherapie,
terwijl de praktijk in Engelen steeds verder
groeide. Het was vaak 12 uur werken per
dag, maar wel met veel plezier”, aldus Sjef.
Na zijn docentschap ging al zijn aandacht
naar de praktijk aan het Boerenerf en was hij
inmiddels begonnen met de opleiding Acupunctuur aan het Anglo-Dutch College of
Acupuncture. Daarna volgden nog de opleidingen bij de Nederlandse Artsen Acupunctuur Stichting (Electro AP) en bij Akupunktur
Zentrum Sonnenring (Laser-acupunctuur) in
Frankfurt. Sjef ziet het als een mooie aanvulling op de andere therapieën.

Ezels en peren

We maken even een uitstapje naar zijn dierenweide. Rondom de praktijk op het Boerenerf lopen namelijk ezeltjes, geiten en kippen. Echt alleen mogelijk in een dorp, merkt
Sjef op. “Het geeft een bijzonder cachet dat
je tijdens het behandelen een ezel hoort balken, geiten hoort mekkeren of kippen hoort
kakelen wanneer ze een ei hebben gelegd.”
Ook stond er afgelopen september bij de
ingang een kruiwagen waaruit passanten
een kilootje peren van de bomen in de dierenwei mee konden nemen. Sjef geniet er
zichtbaar van.

Uitbouwen en vijf dependances

Terug naar de praktijk die inmiddels grotere
naamsbekendheid had gekregen. Het aantal
therapeuten in Engelen nam toe. Het Boerenerf zelf werd uitgebouwd en er moest
uitbreiding komen. Die kreeg vorm in de
overname van het oude praktijkgebouw aan
de Buys Ballotweg: de eerste dependance
was een feit. Binnen een half jaar werd de
tweede dependance gevestigd in de wijk De
Vliert. Kort daarna kreeg Sjef het verzoek
revalidatie en fysiotherapie op te zetten en
verzorgen in drie Bossche bejaardenhuizen,
te weten Anthoniegaarde, Zuiderschans
en Grevelingen. Zijn team telde inmiddels
17 medewerkers. “Mijn lieve echtgenote
Magda was secretaresse en deed de administratie van deze omvangrijke werkkring.
De weekends gingen vaak op aan controle
en verzorging van de praktijklocaties.”
Lees verder op pagina 14
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Laatbloeiers

Het was overigens niet alleen maar werken:
in 1980 richtte Sjef met enkele vrienden
muziekkapel De Laatbloeiers op en binnen
een paar jaar verzorgden ze geregeld optredens in de drie bejaardenhuizen. De kapel
bestaat nog steeds. Eerst repeteerde men in
de oefenruimte van de praktijk, later werd
uitgeweken naar Hotel Prinsen in Vlijmen.
“Zelf speelde ik trompet en schuiftrombone
en thuis ook accordeon met gezang erbij,
vaak tot ongenoegen van onze drie studerende kinderen.”

Successen en dieptepunt

Sjef vervolgt: “We hebben meegebouwd
aan Gezondheidscentrum Lage Leun (1997)
alwaar ook een groot gedeelte van de praktijk Acupunctuur en Fysio-Manuele Therapie
werd ondergebracht.” Ondertussen ging
de deeltijdstudie Acupunctuur op hoger
niveau verder en slaagde Sjef in 2005 aan
de Chengdu-University in China voor het
diploma Msc. Traditional Chinese Medicine.
Tegen die tijd had hij de vijf dependances overgedaan aan de personeelsleden
ter plekke en bleven de twee praktijken in
Engelen over. “Naast de vele successen was
er ook een absoluut dieptepunt: het overlijden van dierbare medewerker, fysiotherapeut en acupuncturist, Tjeu van den Elzen

in 2003. Het heeft me jaren gekost om dit
te verwerken.” Hierna besloot hij de Fysioen Manuele Therapie over te doen aan
een geschikte kandidaat en vond deze in
de persoon van Theo Küsters, die ook het
personeel overnam. De Medi-fitness volgde
enkele jaren erna. Zelf bleef hij als zelfstandig acupuncturist werken op het Boerenerf
en in de Lage Leun.

Stoppen

Dit jaar komt het moment om te stoppen
met zijn mooie beroep en wel per 1 oktober.
Acupuncturist Ivana Gutierrez uit Engelen
zal zijn patiënten overnemen na deze datum.
“Het valt zwaar om afscheid te nemen en ik
zal de patiënten en het vak missen, maar je
kunt het beste stoppen nu je nog gezond
bent en nog alles kunt.” Leuke bijkomstigheid vindt hij dat zijn drie kinderen Joost,
Maarten en Lily ook in ‘het werk’ zitten. Joost
met een praktijk op Zuid, Maarten heeft Sjef
zijn deel van de Lage Leun overgenomen
en Lily is op de Lage Leun gestart met een
praktijk voor darmgezondheid.

Levensmotto

“Mijn levensmotto was altijd: balans-voeding-leefstijl-humor-positiviteit en zingen
natuurlijk! Magda en ik hebben nog vele
plannen: we hebben onze dierenweide en

Mavo/ Havo
Vwo

tuin, we golfen en sporten, bezoeken theaters en ook staan er nog enkele wereldreizen op het programma. We maken het resterende geld op, ik wil niet de rijkste van het
kerkhof zijn, toch?” Tot slot wil hij zijn dankbaarheid uitspreken voor het in zijn praktijk
gestelde vertrouwen en hij wenst iedereen
het allerbeste en veel gezondheid toe.

Schei-, wis- en natuurkunde
Scheikunde

Ook meer behoefte om structuur in je
schoolwerk aan te brengen door
bijvoorbeeld betere vaardigheden
strategisch lezen te ontwikkelen?
Vraag vrijblijvend een persoonlijk
gesprek aan bij Wim.
06-344 13 887 / 073-631 20 15

Donateursactie 2020

Sinterklaas 2020

Stichting Engelens Belang staat al meer dan
50 jaar garant voor de organisatie van de
intocht van Sinterklaas, Koningsdag, Herdenking 4 mei en het uitgeven van De Tweeterp. Om dit te bekostigen houden wij jaarlijks een donateursactie. De afgelopen jaren
is de envelop telkens middels De Tweeterp
van september uitgereikt en werd deze
begin oktober door onze collectanten huis
aan huis opgehaald. Een begrip in Engelen is
‘het envelopje’. Helaas gaan we het dit jaar
in verband het coronavirus anders doen.
De donateursactie, die normaal gesproken in de week van 1 t/m 10 oktober wordt
gehouden, zullen we toch door laten gaan!
Hiervoor hebben we een alternatief bedacht.
We hopen dat de inwoners van Engelen
ons willen steunen met de collecte, die we
dit jaar grotendeels digitaal laten plaatsvinden met de nevenstaande QR-code. Deze
is makkelijk te scannen met de camera op
uw mobiele telefoon en verwijst u door naar
een betaalverzoek. Het bedrag kunt u zelf
aanpassen. Ook is het mogelijk om geld
over te maken op de volgende bankrekening van Stichting Engelens Belang IBAN:
NL14 INGB 0008 7012 50 onder vermelding
van Donateursactie.

Ook Sint Nicolaas zal dit jaar rekening moeten houden met de beperkingen rondom
corona. In overleg met de gemeente zal het
sinterklaascomité van Stichting Engelens
Belang het sinterklaasfeest op een andere
manier gaan organiseren dan jullie gewend
zijn.
Vanzelfsprekend worden hierbij de maatregelen van het RIVM opgevolgd. In de volgende editie van De Tweeterp komen we
hier uitgebreid op terug.

In de week van 1 t/m 10 oktober zult u alsnog een envelop in uw brievenbus vinden
met de QR-code die gescand kan worden
en/of een adres waar eventueel contant
geld in de envelop afgegeven kan worden.
We hopen dat we ondanks deze aangepaste
collecte toch op uw bijdrage kunnen rekenen. Als Stichting Engelens Belang gaan we
er alles aan doen om, ondanks de maatregelen, een aantal mooie activiteiten te organiseren aankomend jaar.

huis

DiezepodiumEngelen

gaat “weer”van start
We hebben onze formule van Watch & Bite aangepast!
Door de corona maatregelen is het bijna niet meer mogelijk
om het kijken naar de ﬁlm gecombineerd met het eten te realiseren.
tevens werd het tijd om de formule aan te passen en meer af te
stemmen op alleen de ﬁlm.
Blijf het ﬁlmhuis volgen op onze site en bestel je ticket via onze
ticketservice op www.engelenburcht.nl
Deze ﬁlms staan inmiddels al op de agenda:

vrijdag 25 sept.

Vrijdag 13 nov.
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Esther in het zonnetje gezet
Esther van Veen is door het bestuur en beheer van de Engelenburcht extra in het zonnetje
gezet.
Vanaf 2004 is zij zeer nauw betrokken geweest met het opzetten van de website van de
Engelenburcht, samen met 2 stagiaires en uiteraard de inbreng van Maarten.
Met haar ICT achtergrond en enthousiasme heeft zij zich als vrijwilliger ingezet
om de site en het onderhoud ervan op te zetten.
Esther zelf is eigenlijk al zeker vanaf 1991! met vrijwilligers werk betrokken geweest bij de
Engelenburcht
Ik denk dat iedereen Esther wel eens achter de bar heeft gezien, of in de keuken met lekkere
hapjes bezig, vaak samen met Vincent. (haar man)
Met haar creativiteit en enthousiasme heeft ze in al die jaren menige uurtjes in het
vrijwilligers werk gestopt. En dat jaren altijd al met heel veel plezier, beaamt ze zelf.
Het voordeel van het werk aan de website, zegt ze, is dat je betrokken bent met
wat er speelt in de Engelenburcht.
De werkzaamheden zijn inmiddels overgedragen en uitgebreid met een Ticket service
Esther is gelukkig nog steeds betrokken bij de Engelenburcht, zo houdt ze zich bezig met het
organiseren van de bierproeverijen en is ze nog steeds beschikbaar om te helpen
waar dit nodig is
Kortom een vrijwilliger waar we apentrots op zijn en reden genoeg om haar met een “klein”
bosje bloemen te kunnen verassen.
We hopen dat we nog heel lang van haar inzet en enthousiasme mogen genieten in de
toekomst.

‘I will make floorball an Olympic sport’

Maak kennis met floorball in Engelen
Alisa Lalicic

In de afgelopen edities van De Tweeterp
hebben verschillende sporten de revue
gepasseerd. Obstacle run, hardlopen,
voetbal. In deze editie komt daar een
nieuwe, misschien wel voor u een onbekende sport bij, namelijk floorball. Inmiddels al twintig jaar actief in Nederland,
maar nog geen olympische sport. Sinds
28 augustus 2020 heeft floorball een plek
gekregen in sportzaal Engelerhout. Ik
sprak Marlous Vaarwerk, oprichtster van
floorball in Engelen.

Olympische sport

“I will make floorball an Olympic sport” is
het doel van Marlous. Een sport krijgt pas
de titel ‘olympisch’ als er mimimaal een aantal mensen per land de sport daadwerkelijk
beoefent. Floorball, ook bekend als unihockey heeft die grens nog niet bereikt. “Maar
daar wil ik graag verandering in brengen. We
stonden in de startblokken toen corona uitbrak en het hele plan in duigen viel. Jammer,
maar dat weerhield mij er niet van om later
te starten. Door de versoepelingen kreeg ik
groen licht. Het lukte om een plek in Engelen te vinden. Alsof het zo had moeten zijn.”

Oorsprong

Floorball kent in de jaren zestig zijn oorsprong in Zweden. Het is ontstaan toen ijshockeyers een alternatief zochten voor in
de zomer. In de Scandinavische landen is
floorball een zeer bekende sport. Tijdens de
wereldkampioenschappen bemachtigt een
Scandinavisch land altijd een podiumplek.
In Nederland wordt het veel gespeeld door
mensen die iets anders willen dan hockey.
Waarom het dan nog zo’n onbekende sport
is bij ons? “Omdat het nieuw is en niet veel
mensen het kennen. Door floorball naar
Engelen te halen wil ik daar verandering in
brengen.”

Marlous zelf is al een aantal jaren actief als
floorballster. Ze kwam er ooit mee in aanraking toen ze studeerde in Nijmegen. Later
speelde ze in Den Haag, waar ze in 2016
zelfs landskampioen werd. “Ik verhuisde
naar Den Bosch en daar bleek niets te zitten.
Dat zette mij aan het denken. En zo is het
balletje gaan rollen.”
Floorball lijkt vooral veel op zaalhockey,
alleen met minder regels. In een team zitten
vijf personen (mannen en vrouwen apart)
en een wedstrijd duurt drie keer twintig
minuten. “Het gaat heel snel en je bent veel
aan het rennen. Dát geeft zo’n kick! Ik kan
er al mijn energie in kwijt. Op vrijdag 28
augustus 2020 is de eerste floorballtraining
en we hebben al 24 aanmeldingen. Ik ben
benieuwd wie er allemaal gaan komen!”

Ervaringen

Op uitnodiging van Marlous besluit ik zelf
een kijkje te nemen. Als ik de sportzaal binnenkom, tel ik negentien koppies waarvan
duidelijk zichtbaar is dat ze zich hebben uitgesloofd.
Eén van de deelneemsters zegt: “Het is leuk
om een nieuwe sport in Engelen te hebben.
Het blijft lastig, ook in een dorp als Engelen,
om mensen te leren kennen. Met floorball
wordt de drempel lager om dit te bereiken.”
Robin vertelt: “Het fijne aan floorball in
Engelen is dat het volledig van de grond af
aan start. Niemand kent elkaar, iedereen is
nieuw en dat maakt het enorm toegankelijk
om het gewoon een keer te proberen. Of ik
de volgende week ook kom? Zeker weten!”
Maartje: “Door corona heeft men lange tijd
stil gezeten en in isolatie geleefd. Nu is er
weer ruimte en behoefte om te bewegen
en elkaar te zien. Floorball past prima in het
plaatje om mensen bij elkaar te brengen.”

In de rubriek De Zeepkist geven we een
korte samenvatting van het ongerief dat
de redactie bereikt.

Er zijn zo van die onderwerpen die dorpsgenoten bezighouden of waar ze onvrede
mee hebben. Ook stukjes in De Tweeterp kunnen lezers zo ver brengen dat
ze reageren op redactie@tweeterp.nl.

In de editie van augustus stond een artikel van bewoner Ton Henselmans over zijn
ervaring van geluidshinder in kasteel
Daliënwaerd. Hierop ontving de redactie
reacties van enkele bewoners van dit kasteel. Zij herkennen zich helemaal niet in dit
artikel en wonen al vele jaren met veel plezier in Daliënwaerd. Ze maken zich zorgen
over wat zo’n artikel betekent voor de toe-

Terwijl Marlous samen met de rest haar
champagneglas heft, zegt de trots: “Het is
een droom die uitkomt. Nu staan we hier en
is het ons gelukt om floorball een plek te
geven in Engelen. Proost, op de toekomst.
Want ik ga van floorball een olympische
sport maken.”

Contact

Nieuwsgierig geworden en wil je zelf een
keertje meespelen? Je hebt geen hockey-ervaring nodig, floorball is voor iedereen.
Neem een kijkje op www.floorballdenbosch.
nl en neem contact op met Marlous (info@
floorballdenbosch.nl). Ze leert je graag de
kneepjes van de sport!

komst en betreuren het dat de redactie zonder wederhoor dit artikel heeft geplaatst.
Uiteraard is het niet de bedoeling van de
redactie om door het plaatsen van een ingezonden artikel onrust te zaaien en relaties
tussen buren op scherp te zetten. Als dorpsblad willen wij de lezers informeren, maar
ook de gelegenheid geven hun mening te
geven zoals een krant dit doet met de ‘ingezonden brieven’.
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Waarom Langenhuizen?

(Advertorial)

- 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

Hoogspanning!

www.langenhuizen.nu - 073-6312086
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Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!

Door onze uitstekende schadeafhandeling en contacten met de
verzekeringsmaatschappijen bent u
binnen de kortste keren weer mobiel.
We handelen het gehele schadetraject voor u af. Als erkend Focwa
schadeherstelbedrijf geven wij 4 jaar
garantie op de schadereparatie.
Bij afhandeling met de verzekering
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

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

Het is september en dat betekent dat volop
geoogst wordt. Hoogspanning, want een
wijnboer kan maar één keer oogsten, dus
hier hangt alles van af! In de periode vóór
de oogst is hij al druk bezig: te veel blad
wordt weggehaald en eventuele onrijpe
trosjes ook. Op die manier krijgt wind vrij
spel en dat voorkomt vochtophoging en
zorgt ervoor dat de meeste voedingsstoffen naar de druiven gaan, die geoogst
gaan worden.
Wanneer de druif het optimale suiker- én
zuurgehalte heeft en ook qua smaak helemaal goed proeft, kan er geoogst worden.
Oogsten gebeurt in warmere gebieden zo
vroeg mogelijk en soms zelfs ’s-nachts.
Hierdoor blijven de druiven koel en dat is
voor de vinificatie, vooral voor witte wijnen,
het beste.
Er wordt handmatig of machinaal geoogst.
In sommige gebieden is handmatige oogst
verplicht en in andere gebieden, met steile
hellingen bijvoorbeeld, is het niet anders
mogelijk. In andere gebieden, met grotere
en vlakkere wijngaarden, is machinaal
oogsten erg handig: je kunt snel en efficiënt oogsten en dus alle druiven optimaal
rijp binnenhalen én het scheelt natuurlijk arbeidskosten. In het verleden waren
dit soort machines nogal lomp en weinig
selectief, er kwam, naast druiven, van alles
mee. Tegenwoordig zijn deze machines zo
modern dat alleen druiven meekomen.
De berichten die ik nu krijg van diverse leveranciers zijn voorspoedig en ik neem jullie
de volgende keer mee in de wijnkelder.
De Beverspijken 20 L,
Engelen – ’s-Hertogenbosch
Op afspraak geopend, bel: 073-5530901
of mail naar wouter@bensdorp-wijnen.nl
Website: www.bensdorp-wijnen.nl

PAROCHIE ST. LAMBERTUS
NIEUWE KIJK OP KERK ZIJN

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

Doodgewoon, lijden en dood horen bij het leven
In de maanden september tot en met
november 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
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.

Leerhuis ‘Ethiek in onze tijd’
De katholieke en protestantse kerkgemeenschappen in Engelen organiseren in de herfst
een Leerhuis ‘Ethiek in onze tijd’. Ethiek kennen we van de klassieke vragen, zoals de
vraag of abortus en euthanasie ‘mogen’.
Recent nog ontstonden er morele discussies
over corona en de gezondheidszorg. En op
meer terreinen in ons leven komen we met
morele dilemma’s in aanraking. De grote
achterliggende vragen zijn dan: wat maakt
ons handelen tot goed handelen? En: wie
moeten we zijn om een goed mens te zijn?
Dat zijn de vragen van de ethiek.
In dit Leerhuis gaan we uit van vier filosofische stromingen. We bespreken de basis en
bezien hoe die stromingen doorwerken tot
op vandaag. Ook kijken we naar de aansluiting van die stromingen op de christelijke
traditie. Zo komen we te spreken over allerlei situaties; grote en kleine. Bijvoorbeeld de
vraag of ik iemand in de supermarkt aanspreek als die zich niet aan de coronaregels
houdt. Of hoe ik me moet verhouden tot
een duidelijk verslaafde jongere die me in

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

ST. LAMBERTUSPAROCHIE
Graaf van Solmsweg 75
5221 BM Engelen
Tel. 073 631 12 16
www.parochie-engelen.nl
IBAN NL04RABO 0121 9076 43
secretariaat@parochie-engelen.nl
Het secretariaat is bereikbaar op:
maandag van 9.00 tot 12.00 uur.
Zo 20 sep
10.00 uur

Eucharistieviering met
voorganger pastor Ben
van Bronkhorst
T.i.v. Piet en Truus Klerkx
- Bouman, Jo Boelen, Jan
Cornelissen, Theodorus
van de Grint en Christina
van de Grint - van de
Griend, Koos Roozen van den Heuvel

Zo 27 sep
11.00 uur

Eerste communie viering met voorganger
pastor Fons Boom
In verband met het maximum aantal bezoekers is
dit een besloten viering
voor de eerste communicanten en hun gezinnen.
T.i.v. Jeanne Hurkmans van Leeuwarden

Zo. 27 sep
16.00 uur

Lezing over het leerhuis
‘ethiek’
verzorgd door ds. Marloes Meijer en ethicus
Hans van Dartel

Zo 04 okt
10.00 uur

Eucharistieviering met
voorganger pastor Ben
van Bronkhorst
T.i.v. Els Dirks - de Kleijn,
Coby Mimpen - van de
Griend, Gré Paroel - van
Dijk

Zo 11 okt
10.00 uur

Woord- en communieviering verzorgd door
de werkgroep
T.i.v. Henk Broeren en Bea
Eijmberts - Broeren

Zo 18 okt
10.00 uur

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

het station aanspreekt voor een bijdrage
voor de nachtopvang. Wat is ‘goed’? Welke
overtuigingen en vragen spelen mee in je
(zoeken naar een) antwoord?

Opbouw

Zondag 27 september is er om 16.00 uur een
inleidende lezing in de katholieke Lambertuskerk. Daarin vindt een nadere introductie
plaats op het thema met een eerste schets
van de vier stromingen en de verdere opzet
van het leerhuis. Iedereen is welkom. Na de
kennismaking kunt u zich desgewenst definitief opgeven voor het leerhuis. De vervolgavonden zijn op dinsdagen van 20.0021.30 uur: 6 oktober over plichtethiek, 20
oktober over gevolgenethiek, 3 november
over deugdenethiek en 17 november over
zorgethiek. Het leerhuis wordt verzorgd
door ds. Marloes Meijer en ethicus Hans
van Dartel. Er zijn geen deelnamekosten.
Een donatie ter dekking van onkosten wordt
echter zeer op prijs gesteld. We houden
rekening met regelgeving rond COVID-19.

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-engelen.nl

Overleden

Op 28 augustus is overleden mevrouw
Roozen - van de Heuvel, 85 jaar

Dopen

De doopvieringen kunnen gepland worden
op zondagmiddag, u kunt een afspraak
maken met Monique Janssen (6219416), de
contactpersoon voor de werkgroep.
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ADVENTure
De beide kerken van Engelen gaan op pad in
de weken voor kerst. Met een camper trekken we in de periode tussen 28 november
en 19 december door Engelen om mensen
met elkaar in gesprek te laten gaan. Hiermee doorbreken we samen het donker en
het alleen zijn. Elke zaterdag of zondag van
advent staat de ADVENTure-camper op een
andere centrale plaats in Engelen. Stoelen
en tafels worden uitgeklapt, we schenken
volop koffie, thee en aandacht. En er is elke
week een actueel onderwerp beschikbaar,
op basis van teksten uit de christelijke traditie, dat zomaar kan leiden tot een goed
gesprek. Mensen kunnen elkaar ontmoeten
op weg naar kerst en hartverwarmend met
elkaar delen. Data, plaats en tijden leest u in
de volgende Tweeterp. We houden rekening
met de dan geldende voorschriften i.v.m.
COVID-19.

Mee op ADVENTure?

Wilt u of wil jij meedenken en/of meedoen
aan de verdere invulling van dit ADVENTure?
We zoeken gastvrouwen en gastheren, die
willen zorgen voor de catering. En we zoeken gespreksleiders, die de gesprekken in
goede banen kunnen leiden. Half oktober
organiseren we een voorbereidingsavond.
We bereiden de thema’s en gesprekken met
elkaar voor en we bepalen op welke dagen
en tijden de camper rijdt.
Bent u of ben jij enthousiast geworden om
mee te doen? Aanmelden kan vanaf nu bij
Marloes Meijer: predikant@kerk-engelen.
nl en de Parochie Sint Lambertus: secretariaat@parochie-engelen.nl
Ook kunt u of kun jij voor nadere vragen
hier terecht. Tot slot: meedoen is belangrijker dan tot één van de kerken behoren.

Muziek op Zondag
Op zondag 27 september is er om 10.30
uur in de Protestantse kerk te Engelen
weer Muziek op Zondag. We beginnen
het seizoen met een bijzondere combinatie van verhaal en muziek van Annemieke
Hereijgers, bijzonder begaafd dwarsfluitiste
en lid van het Epos Ensemble. Annemieke
zal vertellen over de wonderbaarlijke eenvoud van het principe van de dwarsfluit en
de geschiedenis van dit prachtinstrument. U
maakt kennis met een groot aantal van haar
verschillende dwarsfluiten, die zij gedurende haar verhaal laat klinken in stukken
van J.S. Bach, G.P. Telemann, C. Debussy en
R. Escher. We verheugen ons op deze dag!
Natuurlijk neemt de kerk de RIVM richtlijnen in acht: Wilt u komen, meldt u aan op
aanmelding@kerk-engelen.nl onder vermelding van 27-09 en het aantal personen

met wie u komt uit hetzelfde huishouden.
Andere huishoudens graag apart aanmelden. Wij bevestigen uw plaatsreservering en
laten u de huisregels van de kerk weten. Het
aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

PROTESTANTSE KERK ENGELEN
De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen
www.kerk-engelen.nl
Predikant: ds. Marloes Meijer - predikant@kerk-engelen.nl
Telefonisch spreekuur: 06 365 019 73
ma 9.00 tot 10.00 uur
wo 18.30 tot 19.30 uur
De uren daaromheen is zij wisselend
bereikbaar.
Scriba: Jenno Schulp
E-mail: scriba@kerk-engelen.nl
Zo 20 sep
10.30 uur

De heer N. Brunsveld

Zo 27 sep
10.30 uur

Muziek op Zondag

Zo 04 okt
10.30 uur

Ds. B. van Litsenburg

Zo 11 okt
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer

Zo 18 okt

Geen dienst

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

Taizégebed Abdij van Berne
ds Marloes Meijer, Joost Jansen o.praem.
‘De kerk bestaat niet voor zichzelf maar
voor de wereld, om er het zuurdesem van
de vrede te zijn.’ Het is een citaat van een
van de laatste pagina’s van de dikke biografie over frère Roger, stichter van oecumenisch jongerenklooster Taizé in Frankrijk.
Op vredeszondag 20 september om 15.00
uur staan we stil bij dat ‘zuurdesem van de
vrede’ tijdens een Taizéviering in de tuin van
de abdij van Berne.
Muzikanten uit allerlei geledingen in de
omgeving ondersteunen de viering muzikaal. Als het mogelijk is volgens de RIVM
richtlijnen zingen, lezen en vieren we een

half uur lang een Taizégebed. Zo kneden we
figuurlijk, maar ook letterlijk (!) het deeg dat
ons vrede geeft.
Daarna is eenieder uitgenodigd om op
gepaste afstand met elkaar in gesprek te
gaan aan de hand van een aantal stellingen. Intussen is het mogelijk om het deeg
tot brood te (laten) bakken bij de aanwezige
vuurkorven. We sluiten af met een korte
presentatie van het boek en na afloop, rond
16.00 uur, kan er een biertje gedronken worden bij de brouwerij van Berne Bier, alsof het
Oyak is.
Aanmelden is verplicht.

Graag via taizeberne@gmail.com. Vermeld je naam, telefoonnummer en het
aantal personen en huishoudens waarmee
je komt. Hier kun je je eventueel ook aanmelden wanneer je muzikale medewerking
wilt verlenen. Mochten de ontwikkelingen
rondom COVID19 roet in het eten gooien,
of bepaalde voorzorgsmaatregelen vragen,
houden we je via de mail op de hoogte.
We kijken naar je uit!

Schoenendoosactie: samen voor het goede doel
Jeanine Teulings en dominee Marloes
Voor veel kinderen in Malawi, Sierra Leone
en op Lesbos is er, zeker in deze coronatijd, weinig leuks te beleven. Wat is het dan
een feest als ze een mooi versierde doos
vol cadeautjes krijgen: speelgoed, schriften,
slippers, haarspulletjes – alles wat voor ons
zo vanzelfsprekend is, is voor kinderen daar
een groot cadeau. Ouders zijn vaak al blij
als ze voldoende eten op de plank krijgen.
Maar die ‘extra’ dingen, heb je als kind óók
zo nodig.
Daarom is er actie schoenendoos: mensen
in het ‘rijke Westen’ vullen een schoenendoos voor kinderen in gebieden waar grote
armoede heerst. Kijk voor tips en ideeën
op: https://schoenendoosactie.nl/. Hier lees
je onder andere waar je de doos mee kunt
vullen. Geef aan of je doos is gevuld voor
een jongen of een meisje en van welke leeftijd (2-4, 5-9, 10-14). De gevulde dozen kun
je feestelijk versieren en inleveren bij onze
kerk, rond de zondagse diensten en andere
activiteiten, of op woensdag 21 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur.
Kinderen en andere knutselaars zijn welkom
om op 21 oktober van 15.00 tot 17.00 uur
in de kerk te komen knutselen. Neem een
gevulde schoenendoos mee, je favoriete
schaar, je best plakkende lijm en je mooiste
versieringen. Wij zorgen natuurlijk ook voor
de nodige knutselspullen en wat lekkers te

Bezinning

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN
Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel. 06 460 346 24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN NL87RABO0121908283
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt Bokhoven
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij
anders aangegeven

drinken. Je mag komen wanneer je wilt en
weer weggaan wanneer je klaar bent. We
houden rekening met de maatregelen rond
COVID-19 en gaan ervan uit dat volwassenen daar zoveel mogelijk aan meewerken.
De kerk sponsort de verzendkosten voor de
dozen (€ 5,00 per doos). Begin maar alvast
met schoenendozen sparen en vullen, dan
trainen wij onze knutsel-skills.

Zie jij ook hoe mensen in deze tijd, getekend zijn door angst en vrees, voor alles wat vreemd
en onbekend is? Angst en vrees heeft de jongere, om contact te leggen met de volwassene
en omgekeerd.
Angst en vrees hebben velen om kennis te maken met een nieuwe, onbekende buur.
Angst en vrees is er bij velen, om toe te treden tot een groep waar je niemand kent.
Angst en vrees is het eerste gevoel bij velen tegenover elke vreemde in ons midden, tegenover een mens met andere gewoonten, met een andere taal, een andere godsdienst, een
andere huidskleur.
Vanwaar die angst? Die angst zegt meer over onszelf dan over die andere …

Bedevaart in Bokhoven

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.
In oktober zijn de vieringen weer in de
kerk.
Zo 20 sep

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en
Corrie van Gestel

Zo 27 sep

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Joke Godschalk-Endstra, Lucia van
Helvoort-Buijs, Jan Zetz
Deze bedevaartviering zal
feestelijk worden afgesloten.

Zo 04 okt

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil
en overleden ouders

Zo 11 okt

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

Zo 18 okt

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

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

Tijdens de bedevaart in Bokhoven, die dit
jaar voor de 181 ste keer wordt gehouden,
komen elke zondag in september veel pelgrims naar de viering tussen de appel- en
perenbomen in de pastorietuin. Op zondag
6 september ging pastor Ben van Bronkhorst voor en werd de muzikale begeleiding
verzorgd door een fluitiste. Er waren ruim
125 belangstellenden.
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Mirjam Branten-van Oosterhout
Meester Prinsenstraat 15
5254 JB Haarsteeg
Tel.: 06-2539 0416
www.consolare.nl

Herfstdipje? Gefeliciteerd!
ds Marloes Meijer
Hoewel we natuurlijk uitkijken naar een
paar prachtige nazomerdagen, worden de
dagen al flink wat korter. En dat gaat sommige mensen niet in de koude kleren zitten.
Snotneuzen, kuchjes, maar vooral … vermoeidheid. Huppelde je net nog enthousiast door de zomer, nu moet je jezelf soms
door de dag heen slepen. Je hebt last van
het bekende herfstdipje. Gefeliciteerd.
Ja, je leest het goed. Gefeliciteerd. Dat geldt
natuurlijk niet voor mensen die last hebben
van échte depressies. Dat zuigende donker, die alles omvattende somberheid – dat
is niet voor te stellen voor wie er geen last
van heeft. Maar voor de mensen met een
herfstdipje geldt het wel: gefeliciteerd. Jouw
lichaam en geest zijn nog goed verbonden
met de natuur en reageren op de seizoenen. Kijk maar naar een boom. In het voorjaar gaat hij bloeien: prachtig ziet hij eruit
– kleurrijk, energiek, vol belofte. In de zomer
draagt hij vrucht – outgoing, gunnend,
gevend. In de herfst worden zijn bladeren
bruin. De sapstromen keren naar binnen, de

boom keert in zichzelf. Hij laat alle ballast
sterven, zodat zijn kern kan overleven. In de
winter laat de boom zijn bladeren dan ook
vallen. Het hoeft even niet meer, nu is het
tijd om te helen, zodat er in de lente weer
voldoende energie is om fris voor de dag te
komen.
Op een of andere manier zijn wij gaan leven
alsof het altijd voorjaar of zomer moet zijn.
We verwachten van onszelf dat we constant
stralen, alles geven, altijd druk zijn… en zijn
dan verbaasd als we moe zijn en instorten.
We doen het onszelf en elkaar aan en zijn
gaan geloven dat het zo móet.
Het is niet eenvoudig om het patroon te
doorbreken, maar vaak is het wel nodig.
Om burn-out, overspannenheid of andere
diepe dalen te voorkomen, om gezond en
in balans te kunnen zijn. Daarom wil ik je
uitnodigen om te gaan wandelen, bij voorkeur door een bos of ander natuurgebied.
Gewoon: schoenen aan, jas aan en gaan. Je
zult merken dat het bewegen, de frisse lucht
en het daglicht je goed doen. Maar kijk ook

goed om je heen, en neem een voorbeeld
aan de natuur. Het wordt herfst. Je mag
het loslaten, al dat druk doen en sociaal
zijn en voldoen aan verwachtingen. Je mag
het van je afschudden, zoals een boom zijn
bladeren laat vallen. Geef eraan toe en keer
in jezelf. Telefoon uit, even geen verplichtingen, alleen maar tijd voor jezelf. Hoe je
dat doet, dat maakt niet uit. Doe iets waar
je van oplaadt, of doe helemaal niets. En
doe het vaker dan één keer. Geef toe aan
wat je lichaam en geest van je vragen als je
een herfstdipje hebt. Zij weten precies wat
je nodig hebt in al die verschillende tijden.
Een wijze prediker zegt het al in de bijbel:
Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd
voor alles wat er is onder de hemel. Er is een
tijd om te baren en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te
rooien. En zo gaat hij door met een prachtige opsomming: een tijd om te vernietigen
en een tijd om te helen, om te rouwen en
om te dansen, te ontvlammen en te verkillen. Ga mee met de tijd, dan houd je balans.

Burendag

Herman de Bokx, ds. Marloes Meijer
Op zaterdag 26 september is het Burendag. In ’s-Hertogenbosch doen ruim 50 organisaties daaraan mee. Ook de protestantse gemeente
Engelen vindt het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en verbindingen aangaan met elkaar. Daarom bieden we een (coronaproof) programma aan, op en rond het kerkplein. We hopen u en jullie daar te ontmoeten.
10.00 -10.15 uur Koffie bij de kerk (kerkplein Oude Lambertus)
De klokken luiden als officiële aftrap. Koffie, thee en limonade worden aangeboden aan de aanwezigen. En koekjes natuurlijk!
10.30 -11.00 uur Engelen in beweging (kerkplein Oude Lambertus)
Anja van sportclub ‘Spulleke’ zet de aanwezigen in beweging. Een half uurtje sporten voor alle leeftijden, om de dag goed te beginnen.
Kinderen spelen onder begeleiding buiten in de buurt van de kerk.
11.30 -12.30 uur Wandeling door het dorp (vertrek vanaf kerkplein Oude Lambertus)
Gids Frans Lucas van Heemkundekring Angrisa leidt ons een uurtje door het dorp en weet historische feiten en actuele uitzichten feilloos
met elkaar te verbinden (maximaal acht personen).
14.00 -16.00 uur Natuur en zingevingswandeling (vertrek vanaf kerkplein Oude Lambertus) Peter Janssen gidst ons door de Henriëttewaard bij Engelen. Een wat langere wandeling, waarbij we onderweg steeds even stil zijn, of in gesprek gaan over zinvragen o.l.v. ds. Marloes
Meijer.
16.00 - 16.30 uur Koffie bij de kerk (kerkplein Oude Lambertus)
Koffie, thee en limonade worden aangeboden aan de aanwezigen. En koekjes natuurlijk! We ronden af zoals we begonnen: de klokken luiden
de dag weer uit.
Voor het hele programma geldt: we vragen je naam en contactgegevens, om contact op te kunnen nemen bij een onverhoopte COVID-besmetting. We houden 1,5 meter afstand van elkaar wanneer mensen niet tot één huishouden behoren. Maar bovenal geldt: weet je welkom
bij een of meer onderdelen van dit programma. We kijken ernaar uit je te ontmoeten.
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Een luchtig welkom!
Een nieuw schooljaar is weer van start
gegaan. Alle kinderen hadden zich met hun
ouders verzameld op het Oberonplein of bij
de hoofdingang van locatie Park. Hoewel
het voor de meeste kinderen zeker niet de
eerste dag is dat ze op school komen, de
eerste schooldag blijft toch altijd spannend.
Dat begint al op zondagavond. Op tijd naar
bed, vroeg opstaan, tas pakken, lunch niet
vergeten, op tijd aanlopen om op tijd weer
op school te zijn en gezamenlijk het schooljaar op te starten.
De start van dit schooljaar was natuurlijk
extra vreemd, omdat ouders nog steeds niet
in de school kunnen komen in verband met
zorgen om een corona uitbraak op school.
Iedereen vroeg zich af hoe zal de start dit
jaar gaan en/of wat zullen we dit jaar gaan
doen bij de opening. Natuurlijk hadden wij
een plan gedacht, zodat elk kind en elke
ouder zich welkom zou voelen. Van veraf
werden de kinderen en hun ouders al toegewuifd door een heuse sky-dancer om
iedereen welkom te heten. Eenmaal verzameld op de juiste plek gingen op het Slot
één voor één de ramen open, waarna een
groepsleider in het raam verscheen. De
groepsleider riep zijn/haar kinderen uitbundig naar binnen en … daar gaan ze … ‘het
nieuwe schooljaar in’. Op het Park gingen de

ramen niet open, maar rolde de groepsleider een heel lange banner uit met daarop de
namen van de kinderen uit de groep. Voor
de kinderen van het Park was dit het signaal
om het nieuwe schooljaar in te stappen. Wij
hebben er weer zin in!

Weken met een Gouden Randje

In het jenaplanonderwijs werken we met
de driejarige stamgroep. We hebben een
stamgroep onderbouw (groep 1-2), middenbouw (groep 3-4-5) en bovenbouw (groep
6-7-8). Elk jaar stromen de oudsten van een
stamgroep door naar een andere bouw. Dit
betekent ook dat er elk jaar nieuwe jongste
kinderen in de stamgroep komen. De kinderen uit de middengroep van vorig schooljaar
worden ‘oudsten’ en zij die vorig jaar nog

de jongsten waren, zijn nu de ‘middelsten’.
Daarmee verandert vanzelfsprekend de
dynamiek in de stamgroep.
Om de groepsvorming op een goede manier
te begeleiden besteden wij daar elk jaar, in
de eerste weken van het schooljaar, uitgebreid aandacht aan. Dit doen we omdat we
het belangrijk vinden dat alle kinderen zich
goed (gaan) voelen in de groep. Pas als een
kind (voor volwassenen geldt dat ook) zich
goed voelt, kan het tot ontwikkeling komen.
In de eerste weken, ‘De Gouden Weken’
van het schooljaar, leren de kinderen elkaar
goed kennen, ontdekken zij elkaars talenten
en leren zij elkaars ‘gebruiksaanwijzing’ kennen.
Het komen tot een echte groep gaat niet in
één keer. Groepsvorming gebeurt in fases.
In de Gouden Weken staan de volgende
fases centraal:
•
Forming: het begin van de groep. De
groep leert elkaar kennen en iedereen laat zich van zijn beste kant zien,
kinderen zoeken ‘gelijkgestemden’.
Ofwel: hoe worden wij een gezellige
groep?
•
Norming: de groepsnormen ontstaan.
Ofwel: welke regels horen bij het realiseren van een gezellige groep?

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM

derwijs
ruim 30 jaar on
Biedt kinderen
incipes.
pr
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WORTELS & VLEUGELS

We willen kinderen laten wortelen d.m.v. kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Daarmee geven we ze vleugels die ze uit kunnen slaan in de wereld.
Dat geven we vorm binnen een pedagogische school. De nadruk ligt dan op opvoeden,
de samenhang en totale ontwikkeling van het kind op de gebieden van kennis,
vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Zodat ieder (h)erkend wordt,
we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht

gesprek

van het kind en de groep. De school werkt met drie verschillende stamgroepen.
De vier pijlers van het Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering.

spel

werk

viering

Door met elkaar te praten leren kinderen hun gedachten te verwoorden,
hun mening te vormen en kritisch naar de mening van een ander te luisteren.
We onderscheiden het leerspel, het creatieve spel,
het bewegingsspel en het vrije spel.
Het gaat om het aanleren, oefenen en gebruiken van vaardigheden
zoals lezen, taal, rekenen en oriëntatie op de wereld.
Aandacht voor belangrijke momenten
binnen de hele school of stamgroep.

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Of wilt u meer
weten over jenaplanonderwijs? Kom gerust langs op een
van onze prachtige locaties. We nodigen u graag uit voor
een persoonlijk kennismakingsgesprek of een rondleiding.
U kunt contact met ons opnemen voor een afspraak met
een van onze locatieleiders:
info@antoniusabt.nl of 073-85 11 200.
Raadpleeg ook de website voor meer informatie over onze
school en de opvangmogelijkheden: www.antoniusabt.nl.

Locatie Slot
Oberon 17

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 LT Engelen

5221 AM Engelen

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

•

Storming: kinderen gaan op zoek
naar hun eigen plek in de groep.
De centrale vraag is: wie is het
sterkst in de fase en heeft dus de
macht, de rollen worden verdeeld.
Ofwel: hoe gaan we met elkaar om
zodat het een gezellige groep wordt en
blijft?

nen en bepaalde typische dingen van elkaar
herkennen. Ook leren zij zich te richten op
de ander, het samen kunnen winnen of verliezen, het volgen van elkaar en het luisteren
naar elkaar. Daarnaast leren zij over verschillende wensen en behoeften van kinderen uit de groep en respect te hebben voor
verschillende meningen. Ze leren volgen
of initiatief nemen en ervaren dat ze zowel
van elkaar verschillen als dingen met elkaar
delen. Ze leren zichzelf te laten zien aan
anderen en zich naar elkaar uit te spreken.
Kinderen leren over het effect van non-verbale communicatie en ontdekken dat er verschillende rollen zijn in de groep.

De kracht van samen

Een kleuter maakt van klei zichzelf

Leren door gesprek en spel

Als groepsleider begeleiden wij het proces
van elkaar goed leren kennen, het zoeken
van gelijkgestemden, het ontstaan van
groepsnormen en de zoektocht naar een
eigen plek in de groep. Dit doen we door
middel van het voeren van kringgesprekken en vooral door spelvormen, elke dag
weer. Tijdens die spelvormen leren kinderen elkaar op een speelse manier kennen,
samenwerken om een oplossing te verzin-

Welkom op locatie Park

Elke dag evalueren we met de kinderen de
dag. We bespreken wat goed ging en wat
nog kan verbeteren. Ook spreken we dingen
voor morgen met elkaar af. Aan het einde
van de dag evalueert ook de groepsleider
voor zichzelf de dag en stelt zichzelf vragen
als: wat valt me op aan de groep, welk kind
valt me op, welk kind heb ik niet of nauwelijks gehoord vandaag en waar ga ik morgen
op letten?
Op internet is veel te vinden over De Gouden Weken. Dit is ook voor (aankomende)
ouders erg interessant om te lezen: www.
kwinkopschool.nl/fileadmin/files/Kwink/
downloads/Kwink_
Gouden_Weken_katern-2018-2019.pdf

Het bord bij de kleutergroepen: kinderen
draaien hun kaartje om als ze er zijn.

Wat wil je dat de juffen over je weet

Welkom op locatie Slot
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Frank Croonen is het vertrouwde gezicht van GeWOON Makelaars.
Geen poeha, ik ben gewoon mezelf en heb een vlijmscherpe blik op
de huidige woningmarkt. Ik kom naar je toe: het huis dat je wil verkopen of aankopen of dat getaxeerd moet worden.
Want dáár gebeurt het!
Korte lijnen, open en duidelijke gesprekken, vooruit denken op de
mark
marktontwikkelingen en vooral; er zijn als het nodig is.
Dus ook ’s avonds of in het weekend.
Bel me en we maken een afspraak.
GeWOON Makelaars : 073-642 21 63
Frank Croonen
: 06-46 08 74 84
Email
: info@gewoonmakelaars.nl
Adres
: Jan Mosmanslaan 61 ’s-Hertogenbosch

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL

Een goede start maken
met hardlopen onder
professionele begeleiding?
Hardloopclub Engelen start op 30 september met een
beginnerscursus.
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).
Startdatum is woensdag 30 september, van 19.30 – 20.30 uur.
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 trainingsschema, 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.

Informatieavond:
16 september

Locatie: Burggolf Haverleij
Aanvang: 19:30 uur - 21:00 uur

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.
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Heesterburgh
John Branderhorst

De vakantieperiode is voorbij en op de
bouwplaats van kasteel Heesterburgh is
weer reuring. Elke ochtend rond zeven uur
start het heien van de palen voor de woningen. Hierover werd al eerder iets gezegd.
Dit werk zal zeker tot eind september uitgevoerd worden, dus ramen dicht als je wilt
uitslapen. Wel wordt door de opzichter aangegeven dat de heipalen kleiner zijn dan die
van het appartementengebouw en ook korter. Dit schijnt aanmerkelijk te schelen qua
werkzaamheden.
Ook de prefab vloerdelen van het appartementengebouw worden met een enorme
hijskraan op zijn plek gelegd. Een leuke puzzel lijkt het wel. Op de foto zijn de contouren van het appartementengebouw goed te
onderscheiden.
Ook meldde de uitvoerder dat tijdens de
vakantieperiode geen schade of diefstal
heeft plaats gevonden. Er was trouwens weinig te halen en de beveiliging is effectief te
noemen.

Medio oktober start de opbouw van het
appartementengebouw en de woningen.
Men heeft een planning, die aangeeft dat
vóór de bouwvakvakantie van 2021 de
meeste woningen beschikbaar komen voor
de nieuwe eigenaren.
De verkoop verloopt spoedig, aldus de projectleider. Het laatste appartement is in de
verkoopfase en slechts enkele woningen
(drie à vier) zijn nog beschikbaar, alhoewel
de contacten met potentiële eigenaren al in
een vergevorderd stadium zijn.
Begin juli is er een videoconferentie geweest
met de geïnteresseerde eigenaren over de
pellet verwarming van het appartementengebouw. Het rumoer in de media zorgde
ervoor dat er onrust bleef bij de kopers/
eigenaren. Naar verluid heeft een medewerker van Heijmans een steekhoudend verhaal
gehouden. De onrust is niet helemaal verdwenen, zodat binnenkort voor deze groep
opnieuw een videobijeenkomst wordt georganiseerd. Ook voor de inwoners van de
omliggende kastelen (Beeckendael, Leliënhuyze en Het Slot) zal door de bestuursraad
apart een bijeenkomst worden georganiseerd in De Engelenburcht.
Verontruste bewoners van de kastelen Leliënhuyze en Beeckendael hebben zich verenigd. Een kleine deputatie (zie foto) heeft
recent in aanwezigheid van een toezichthoudende gemeenteambtenaar en een vertegenwoordiger van Heijmans een wandeling gemaakt rond de bouwplaats. De vraag

is of de afgraving wel erg rigoureus is uitgevoerd, wat mogelijk consequenties heeft
voor de hoger aanwezige notenbomen. De
wortels zijn zichtbaar en menig omwonende
heeft zo zijn twijfels of de bomen niet te erg
beschadigd zijn en onvoldoende houvast
meer hebben in de bodem. Een lichtpuntje
tijdens deze schouwing was, dat de diepte
van de uitgraving beperkt is gebleven,
omdat het zanddepot voldoende is voor de
aanleg van de omgeving. Er is niet meer dan
ruim 50 cm uitgegraven. De reden is duidelijk: afgegraven zand/klei moet verplaatst
worden, dat kost uiteindelijk veel geld. Als
dat bespaard kan worden. is dat pure winst
voor de aannemer. Kortom: geen milieutechnische- of planologische overwegingen,
maar puur financiële argumenten hebben
hier een rol gespeeld. De afvaardiging gaat
de vinger aan de pols houden. Wordt vervolgd!

Kinderen helpen met taal en rekenen: iets voor u?
De Schutskamp en Kruiskamp zijn kinderrijke buurten in Den Bosch West. De wijken
tellen samen dan ook meer dan zes basisscholen. Een aantal kinderen van deze scholen kunnen extra ondersteuning gebruiken.
Zo zijn er kinderen waarvoor het in de klas
net even te snel gaat. Daarnaast hebben in
de afgelopen periode, veel kinderen toen
ze thuisonderwijs kregen, een achterstand
opgelopen.
Er was een grote groep vrijwilligers die eenop-een bijles geven. Helaas zijn er door het
coronavirus veel vrijwilligers gestopt, veel
van hen zijn net wat kwetsbaarder voor het
virus en stoppen vanwege gezondheidsre-

denen. Terwijl er extra veel aanvragen zijn
voor ondersteuning vanuit de kinderen.
Het bijles project is een mooi project, waar
vrijwilligers zich erg gewaardeerd voelen
en veel voldoening uit halen. De resultaten
zijn vaak erg positief. Kinderen, leerkrachten
en ouders merken echt vooruitgang in de
schoolprestaties van de kinderen. De vrijwilligers bouwen daarnaast een leuke band op
met de kinderen. Ook bloeien kinderen echt
op van de individuele aandacht en ondersteuning die zij krijgen.
Helaas hebben we momenteel lang niet
genoeg vrijwilligers om alle kinderen te
helpen. Daarom hierbij de oproep: lijkt het

u leuk om u in te zetten voor de kinderen
in de Schutskamp en de Kruiskamp? Heeft
u wekelijks na schooltijd nog een uurtje of
twee over? Dan hoor ik graag van u! Ervaring in het onderwijs of het geven van bijles
is niet nodig. We kijken samen wat uw sterke
en zwakke punten zijn en maken op basis
daarvan een match met een kind.
Voor vragen of om u aan te melden kunt u
mij bellen of e-mailen. Wijkwerker Benthe
van der Vleuten, benthevandervleuten@
farent.nl, 06-55322160.

€ 15,00 werd, na loting, gewonnen door
Marianne Schreurs. Door de grote deelname
hebben we nog twee cadeaubonnen van
€ 10,00 toegevoegd. Deze zijn gewonnen
door Fenna Timmermans en Frank van Meel.

We willen de prijswinnaars van harte feliciteren en iedereen erg bedankt voor de deelname en enthousiaste reactie.

Paperquiz
In de editie van augustus was een papieren
quiz opgenomen. Hierop is, ondanks dat het
niet gemakkelijk was, onverwacht veel reactie binnengekomen. De oplossing is: hogesnelheidstreinen. De cadeaubon van

Na een heerlijke, warme zomervakantie
zijn we op maandag 24 augustus weer vol
goede moed aan de slag gegaan. Kinderen
en leerkrachten zijn inmiddels weer gewend
aan de dagelijkse gang van zaken op school.
In de klas wordt hard gewerkt en in de
pauze spelen de kinderen gezellig buiten.
Uiteraard hebben we nog steeds te maken
met de coronaregels. De volwassenen houden afstand van elkaar, iedereen wast regelmatig handen, de kinderen worden door de
leerkracht buiten opgehaald. Wel mogen we
weer naar de gymzaal voor de gymles.
Meteen was er in de eerste week op vrijdag al een workshop voor alle kinderen in
het Atrium van onze school. De workshop
werd verzorgd door een ‘professor’ van Mad
Science. De kinderen maakten tijdens deze
workshop kennis met wetenschap en techniek. Er werden experimenten gedaan door
de professor, die daarbij geholpen werd
door enkele kinderen. Aansluitend kunnen
de kinderen een naschoolse wetenschapscursus volgen, waarbij verwondering en zelf
ontdekken de basis vormen. De kinderen
leren op een leuke manier vaardigheden
waar ze in de toekomst plezier van hebben.
Iedere groep is gestart met een nieuw
thema:
De kleuters zijn bezig met het thema ‘Welkom in de wereld’. Er wordt onder andere
aandacht besteed aan de kleutertijd en ‘wij
samen’. De kinderen van groep 1B maakten
bij hun thema een spiegel. Er zullen vast nog
veel knutsels, liedjes, versjes volgen!

De groepen 3 en 4 zijn begonnen met het
thema ‘Bouwen’. De kinderen hebben allerlei vragen gesteld die ze tijdens dit thema
beantwoord willen hebben. Vragen zoals,
hoe maak je een dak op een huis, hoe worden bakstenen gemaakt of hoeveel bakstenen zijn er nodig voor een huis. Ook worden
er allerlei knutsels en tekeningen gemaakt
die bij het thema horen.
De groepen 5 en 6 zijn begonnen met het
thema ‘Stad’. Er wordt besproken hoe een
Middeleeuwse stad er uit ziet en hoe een
stad er tegenwoordig uit ziet. De drukte in
de stad en de veranderingen met betrekking tot het verkeer in de stad. In dit kader
tekenden de kinderen de plattegrond van
een Middeleeuwse stad en ontwierpen de
kinderen zelf een voertuig.
De groepen 7 en 8 gaan aan de slag met het
thema ‘Wereldsterren’.
In groep 7 hebben ze het onder andere
gehad over Vincent van Gogh en de Beatles. Uiteraard werd er gezongen: ‘Help’ van
de Beatles. Er komen zeker nog meer liedjes van andere wereldsterren aan bod. De
groepen 8 gaan op zoek naar wereldsterren
in een bepaalde periode, bijvoorbeeld de
Tweede Wereldoorlog. Hierover volgende
keer meer.
Dit was het nieuws van onze school voor
deze maand.
Wilt u meer of andere informatie over onze
school, dan kunt u contact opnemen met de
directeur, mevrouw B. Entken-Buunen,
telefoon: 073-8519990.
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Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach
Titaniumlaan 82 ‘s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein Treurenburg
Lieke Mommersteeg Tel. 06-16 04 55 20

Onoplettendheid?
René van der Hoeven

Onze minister van Justitie hield zich op enig
moment niet aan de coronaregels, weliswaar
was het op zijn eigen bruiloft, maar toch. Niet
verwonderlijk natuurlijk. Na een vermoedelijk heftige vrijgezellenavond en, zelfs op zijn
leeftijd, op van de zenuwen en vol emoties
voor zijn trouwdag, toch de gelukkigste dag
van je leven, gaat er wel eens iets mis. Mij
lijkt het inderdaad een onvergetelijke dag
geworden. Even je voorbeeldrol vergeten
en de eerste wittebroodsdag meteen herrie.
Niet met de bruid hoor, zij was eigenlijk wel
trots op haar eigen deugniet, die in de roes
van hun huwelijksfeest niet al te afstandelijk
wilde zijn. Kunnen ze nog vaak herinneringen aan ophalen. Erg? Bende gek, kan de
beste gebeuren. Mij overkwam laatst dat
ik een oude vriend tegen het lijf liep, die
ik geruime tijd niet gezien had, en dat wij
elkaar spontaan een hand gaven. Dubbel
fout dus. Op het moment suprême beseften wij hoe schuldig we waren. We hebben
het niet gemeld bij de daartoe geëigende
instanties en de app werkt niet in Den
Bosch. Geen praat er meer over, geen foto’s,
excuses, of ‘het was stom’. Wel een riante
bijdrage aan de cafébaas (in ruil voor bier)
en heel oud-normaal gezellig, echt een middag om nooit te vergeten.
In het geval van onze bruidegom ligt dat
natuurlijk net wat anders: er is beeldmateriaal van en hij dwingt beroepshalve af dat
anderen zich aan de regels houden. Hij zal
toch wel weten dat de hedendaagse folklore
gebiedt, dat bij het minste of geringste
iedereen in de media de ruimte krijgt om
zijn mening te uiten, kortom het democratisch proces zoals dat tegenwoordig vorm is
gegeven, zijn loop neemt?
Hij zal toch wel weten dat hij in zijn positie zelfs kan worden afgerekend op een
onvindbaar bonnetje? Van de Kamer mag
hij blijven, die is al lang blij dat het op dit

ministerie nu eens redelijk goed lijkt te
gaan. Overigens bood hij meteen ruiterlijk
zijn verontschuldigingen aan en zowel hij als
zijn echtgenote stortten ieder een paar honderd euro in een Rodekruisfonds. Zie dat
als een zelfopgelegde boete zonder aantekening in het strafblad. Iedereen tevreden,
zand er over.
Maar ja, er zitten wel een hoop mensen in
de knoei met hun bedrijf en zij worden met
flinke boetes of zelfs sluiting bedreigd bij
overtreding van de coronaregels. De boa’s
zitten met nog meer gebakken peren, worden nu helemaal niet meer serieus genomen als ze mensen al dan niet vermanend
toespreken of verbaliseren. Ze bevinden
zich op, door hun eigen opperbaas gecreëerd, drijfzand, echter bezitten hun ziel niet
helemaal in lijdzaamheid. Deels uit compassie, deels uit lijfsbehoud, delen ze minder
bekeuringen uit.
Bij ons koningshuis is er altijd wel iets aan
de hand: een publiek park afsluiten om
te jagen, bootonderhoud, een wat prijzig
speedbootje, vakantiehuizen in het buitenland, enzovoort. Het is echter zo geliefd bij
hun volk dat het altijd mag blijven.
Ditmaal viel er wat voor in Griekenland: moe
van regeren in crisistijd, was het echtpaar toe
aan een korte welverdiende vakantie. Hun
volk blijft en werkt zoveel mogelijk thuis,
reizen wordt afgeraden, maar ja, privéjetje
hè. Was het de emotie van het moment, zo
heerlijk gegeten dat ze de gerant wilden
bedanken met een gezamenlijke foto om
zijn handel aan de gang te houden, dat ze
even geen afstand hielden? Het toont weer
eens aan dat het ook maar gewone stervelingen zijn.
En dan die foto, als een antiek pendulestel,
zij in het midden en de jongens aan de kant.
Willem met zijn mondkapje in de hand (doe

ik ’s winters altijd met oorwarmers), zij heeft
het nog in haar tasje zitten en de gerant
houdt het zijne verborgen achter haar rug,
of zou dat nog een volgepropte plasticwegwerpboodschappentas zijn? De verklaring
verwoordde zijne majesteit als volgt:
"In de spontaniteit van het moment hebben
we daar niet goed op gelet.” We hebben
echt wel het meest menselijke koningshuis
ter wereld. Mede om die reden denk ik dat
dit mogelijk een voorbeeld van verhullend
taalgebruik is. De werkelijkheid is immers
veel banaler. Waarom staan ze zo dicht
op elkaar? Welnu, de fotograaf heeft als
lijfspreuk: 'Als het niet kan zoals het moet,
moet het maar zoals het kan.’ Hij was zijn
groothoeklens vergeten. Wel mooi zo’n verontschuldiging. Aantekening strafblad? Zou
het koningshuis zichzelf ook een boete kunnen opleggen bijvoorbeeld in de vorm van
een bijdrage in een nog op te richten fonds
voor coronaslachtoffers? Kan het meteen
beschermechtpaar van worden.
Deze week nog komt de regering met een
nieuwe troef.
Naast de alom geprezen app en het dashboard, krijgen we een noodwet, opdat de
minister snel en efficiënt kan ingrijpen. De
mogelijkheden daartoe in onze huidige
grondwet liet de regering onbenut. Waarom
dan een noodwet die de parlementaire
controle buiten werking stelt? Moment van
onnadenkendheid? Vertrouwen is goed,
maar controle is beter, zoals de minister en
ons koningspaar maar weer eens hebben
aangetoond. Daarvan is ook de regering zich
hopelijk bewust. Gelukkig mogen Tweede
en Eerste Kamer er zelf over stemmen. Zou
zo’n wet kunnen verplichten tot boetes voor
iedereen, zelfs als het in een ‘ogenblik van
onoplettendheid’ gebeurde?
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verdriet
slecht slapen

angst
onzekerheid

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

drukte

Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

Ivonne Claassen,

rouw
onrust

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

Duurzame energie
Loodgieterwerken
CV Installatie’s
Dakbedekking
Verkoop van sanitair en
installatie materialen

www.installatiebedrijfvandeven.nl
Installatiebedrijf van de Ven
Nassaudwarsstraat 1
Vlijmen
073 5112309

Veilig wonen in onze dorpen
In 2019 is de gemeente ’s-Hertogenbosch
van start gegaan met het opstellen van
wijkveiligheidsplannen. Dit doen ze voor
alle wijken en dorpen in de gemeente. Door
het voeren van gesprekken met inwoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en professionals wil de gemeente een
meer gedetailleerd beeld krijgen van wat er
speelt op het gebied van overlast en criminaliteit in de verschillende wijken en dorpen.
Voor het opstellen van het wijkveiligheidsplan Engelen is gebruik gemaakt van de
enquête Leefbaarheid & Veiligheid gehouden in 2019, de politiegegevens van 2019,
een wijkveiligheidsenquête gehouden begin
februari 2020 en de actie Boef in de wijk
eind januari 2020.
Ook hebben studenten van het Koning Willem I College op diverse plekken in Engelen
een enquête afgenomen. Deze werkwijze
was zeer succesvol.

meldingen van vervuiling of illegale stort
zijn vergelijkbaar met het gemiddelde van
de gemeente.

Ze hebben de respondenten allereerst
gevraagd hoe prettig men het vindt wonen in
het eigen dorp. Hiervoor geeft men gemiddeld het rapportcijfer 8,5. Dit is voor kom
Engelen en De Haverleij ongeveer gelijk. Eén
procent geeft de buurt een onvoldoende.
Op de vraag hoe veilig zij de buurt vinden
geeft 80% aan de buurt veilig te vinden en
3% onveilig. Met name in De Haverleij voelt
men zich veilig. Vooral de sociale controle/
cohesie ervaart men als positief. Negatief
ervaart men de verkeersveiligheid. Dit heeft
te maken met te hard rijden, onoverzichtelijke kruispunten en inrichting van straten.
Andere problemen die worden genoemd
zijn: vuurwerk, drugsgebruik- en handel,
donkere plekken en ongewenst gedrag bij
het Engelermeer. Voor de oplossing van de
problemen noemt men meer toezicht en
handhaving, snelheidsmeters en camera’s
en verkeersdrempels.

Bij het thema ‘vermogenscriminaliteit’
zoomt men in op woninginbraak, diefstallen
uit auto’s en fietsendiefstal. In 2019 waren
er in Engelen vier woninginbraken per 1000
inwoners. Dat is gelijk aan het gemiddelde
in de hele gemeente. De meeste inbraken
zijn in de kom van Engelen, de minste in
Bokhoven. De politie registreerde minder
auto-inbraken dan gemiddeld. Het aantal
auto-inbraken is gedaald van 7,1 per 1000
inwoners in 2016 naar 1,6 in 2019. Toch is
de perceptie van de inwoners dat het aantal auto-inbraken relatief hoog is. Het aantal fietsendiefstallen is duidelijk minder dan
gemiddeld in de gemeente.

Bij sociale veiligheid hebben we het over
overlast die kan voortkomen uit persoonlijke problemen van mensen, zoals psychische klachten, verstandelijke beperking en
verslaving. Men kijkt hierbij naar overlast
door buurtbewoners, overlast van zwervers/
daklozen en alcohol- en drugsoverlast. In
2019 registreerde de politie hiervan minder
incidenten dan in de rest van de gemeente.
Ook ervaren relatief weinig inwoners hier
wel eens overlast van.
Ook bij het thema ‘geweld’ registreert de
politie minder misdrijven van bedreiging en
mishandeling dan gemiddeld. Ook geven
minder inwoners dan gemiddeld aan dat dit
wel eens voorkomt in hun dorp.

Het thema ‘jeugd en veiligheid’ gaat over
het voorkomen van jongerenoverlast en het

onveilig voelen op plekken waar groepen
jongeren rondhangen. Bij dit thema scoort
Engelen gunstig. Zo registreert de politie
beduidend minder incidenten van jongerenoverlast dan gemiddeld. Ook ervaren de
inwoners minder dan gemiddeld overlast
van groepen jongeren in de buurt.
De gemeente wil dat mensen zich veilig
voelen in het dorp. Vertonen inwoners ‘vermijdingsgedrag’ omdat zij zich niet veilig
voelen? Denk daarbij aan de deur ’s avonds
niet opendoen omdat men dat niet veilig
vindt of omlopen/omrijden om onveilige
plekken in de buurt te vermijden. Engelen
scoort ‘zeer gunstig’ op dit thema. In Engelen voelt maar 8% zich vaak of soms onveilig
in de buurt. Gemiddeld is dit 20%.
In 2019 registreerde de politie 1,1 verkeersongevallen per 1000 inwoners in Engelen.
Een groot deel van de ongevallen vond
plaats op de kruising De Bellaard/De Steenbeemden en op de weg Treurenburg.
Op alle thema’s scoort Kom Engelen ‘gunstig’ en De Haverleij ‘zeer gunstig’. Met
name de sociale controle, buurtpreventie,
weinig overlast en rustige leuke buurt en
inwoners, wordt als zeer positief ervaren.
Aandachtspunten zijn: verkeer, diefstal uit
en van auto’s en vuurwerk. Ook Bokhoven
scoort ‘zeer gunstig’. Inwoners van Bokhoven zijn minder dan gemiddeld tevreden
over parkeergelegenheid en verkeersveiligheid. Ook zijn er in Bokhoven gemiddeld
meer meldingen van vervuilingen en illegale
stort dan gemiddeld in de gemeente.

Bij het thema ‘algemene veiligheid’ gaat het
over diefstal, mishandeling of vernieling. In
2019 registreerde de politie 128 misdrijven in
Engelen. Dat komt neer op 23 misdrijven per
1000 inwoners. Gemiddeld in de gemeente
gaat het om 59 misdrijven per 1000 inwoners. De inwoners van Engelen zijn positief
over de veiligheid van hun dorp. Zij geven
hiervoor rapportcijfer 8 terwijl een 7 het
gemiddelde is.
Het thema ‘woonomgeving’ gaat over parkeren & verkeer en verloedering. Ook hierover zijn de inwoners van Engelen positief.
Ook de score voor verloedering is gunstig.
Ze ervaren weinig graffiti, rommel op straat
en vernieling van straatmeubilair zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes in de buurt.
De ervaren overlast van hondenpoep en de
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Onze werkzaamheden:

✓ Dakbedekking
✓ Zinkwerk
✓ Dakrenovatie
✓ Dak onderhoud
✓ Lekkages
✓ Stormschades
✓ Dakgoten reinigen
✓ Dakgoten repareren
✓ Schoorsteenonderhoud
✓ Nokvorstenrenovatie
Heeft u een lekkage geconstateerd of heeft u stormschade?
Bel ons op onze 24-uurslijn, 7 dagen per week geopend
Ook kunt u ons bellen voor een vrijblijvende offerte of gratis dak-inspectie met camera

Contactgegevens
 Heuvelstraat 1, 5221 AR, ’s-Hertogenbosch
 073-8700163/06-14463408
 www.dakspecialistbrabant.nl
@ info@dakspecialistbrabant.nl
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De demonen van Engelen
31

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...

De

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

Aanmelden kan tot 24 oktober via:
www.halloween-engelerpark.jouwweb.nl
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‘Niet meer kunnen lesgeven vanwege maandenlang thuiswerken’

Coronasyndroom
Alisa Lalicic

“En nu wil ik dat iedereen stil is!” schreeuw ik
door het lokaal. Het is een grote chaos. Studenten roepen door elkaar heen, niemand
zit op z’n plek en zakken chips vliegen in het
rond. “Waarom doet het smartboard niets?!”
Mijn hoofd loopt rood aan en terwijl ik druk
bezig ben met de apparatuur, knalt er een
schooltas door het raam. “Het lukt niet!
Help mij dan!” schreeuw ik hysterisch naar
de collega die rustig in een hoekje zit. “Dit
hoort erbij, we hebben het allemaal” zegt ze
kalm. “Dit is het coronasyndroom. Niet meer
kunnen lesgeven als gevolg van het maandenlange thuiswerken.” Mijn benen voelen
zwak en voordat ik het weet barst ik in huilen uit. Ik ren door de gangen van school en
schreeuw “Ik kan nooit meer lesgeven!”.
Op dat moment klinkt er vogelgezang uit
het bos en komt de zon langzaam op. Het
is mijn Philips Wake-up Light. Even leek het
alsof het allemaal echt was. Al gauw besef
ik dat het maar een droom was, waarin mijn

angst zichtbaar werd. Gediagnosticeerd
worden met het ‘coronasyndroom’.
Deze droom had ik ontelbare keren tijdens
de lockdown. Het thuiswerken had mij volledig in zijn greep. Van de ene op de andere
dag moest het onderwijs worden omgegooid en kreeg de term fulltime werken
een hele andere betekenis. Er waren talloze
vergaderingen om het onlineonderwijs zo
pedagogisch mogelijk vorm te geven. Er
was geen tijd voor sleur, het leek meer op
overleven in de chaos. Werk was altijd thuis,
zelfs als ik sliep.
Het is vrijdag 21 augustus 2020 wanneer
ik voor het eerst sinds 17 maart 2020 weer
terug op ‘school’ ben. Ik zit in een lokaal
waar mijn aantekeningen nog op het bord
staan. Het betrof een les van het vak burgerschap, waarbij studenten met elkaar een
debat hielden over het sluiten van de scho-

≈≈ h e u ve lt j e s ≈≈
Zoekt u HUISHOUDELIJKE HULP?
Slechts € 13,90 per uur:
www.tiptopstudent.nl
whatsapp/bel: 06-14826000
mail: welkom@tiptopstudent.nl.

HOND UITLATEN?
Slechts € 13,90 per uur:
www.tiptopstudent.nl
whatsapp/bel: 06-14826000
mail: welkom@tiptopstudent.nl.

Korting op een regenton!
Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch krijgen van 1 tot en met 31 oktober
2020 weer € 25,00 korting op een regenton.
Een regenton is een slimme manier waarmee
je eenvoudig schoon regenwater opvangt.
Met dit water kun je bijvoorbeeld de planten in je tuin water geven. Met de aanschaf
van een regenton draag je eenvoudig bij
aan het klimaatbestendig maken van onze
leefomgeving. Zo kun jij lekker genieten van
je tuin, help je onze gemeente regenwaterbestendig te maken én bespaar je kostbaar
drinkwater.
Knip de bon uit, vul ‘m in en krijg direct
€ 25,00 korting op een regenton.
Je levert de bon in bij Groenrijk Den Bosch,
Graafseweg 244-246A, Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14, Boerenbond Den Bosch,
Rietveldenweg 2, Intratuin Rosmalen, De
Blauwe Sluisweg 3.
Kijk op www.denbosch.nl/kortingopeenregenton voor meer informatie.

len. En of dat pedagogisch verantwoord
was.
Die vraag stel ik mezelf nu, een half jaar
later, weer. Studenten mogen wel weer naar
school, maar aangepast. Het hele gebouw is
coronaproof met desinfectiemiddel, coronastickers op de tafels, lessen van een half
uur en voldoende afstand tussen de studenten en mij. Studenten komen gefaseerd in
kleine groepjes naar school en volgen daar
alleen de praktijkvakken. De overige vakken volgen ze online vanaf de slaapkamer,
keukentafel of vanuit de auto. Onlangs gaf
ik mijn eerste fysieke les sinds maart. Geen
schreeuwende studenten of zwakke benen
maar ‘gewoon’ weer lesgeven als toen. Eén
ding weet ik zeker: ik heb in ieder geval
geen last van het coronasyndroom!

€ 25 korting op een regenton
Van 1 tot en met 31 oktober 2020

Postcode

krijgen inwoners van gemeente ‘s-Hertogenbosch

Huisnummer

maar liefst € 25,- korting op een regenton.
Actievoorwaarden
Met een volledig ingevulde bon kun je terecht bij:

•

Groenrijk Den Bosch, Graafseweg 244-246A, Den Bosch

ingevulde bon voor inwoners van de

Intratuin Rosmalen, De Blauwe Sluisweg 3, Rosmalen
Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14, Rosmalen

Korting alleen op vertoon van de volledig

gemeente ‘s-Hertogenbosch.
•

Boerenbond Den Bosch, Rietveldenweg 2, Den Bosch

De korting is geldig op alle regentonnen in
het assortiment.

•

Maximaal één bon per huishouden.
Minimum aanschafbedrag = € 45,- incl.
accessoires.

•

Actieperiode: 1 tot en met 31 oktober 2020

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Al een paar jaar leeft het idee om De Schuilplaats een frisse make-over te geven. Een
uitstraling die aansluit bij de belevingswereld van onze doelgroep: jongeren van 11
t/m 18 jaar. Een nieuw logo, imago en wellicht een nieuwe naam! Samen met Wanda
en Saranda van ‘Van Riet Ontwerpers’ zijn er
toffe (gratis) kaarten en posters ontworpen,
die de komende weken in Engelen her en
der te vinden zijn. Verzamel ze alle zes! We
vragen de jeugd (en de rest van de inwoners) van Engelen om mee te denken over
hoe de Schuilplaats er uit moet komen zien
en wat er georganiseerd moet worden?
Niets is te gek en alles is bespreekbaar!
Ook dit schooljaar is er weer een leergemeenschap van studenten van Avans actief.
Zij gaan aan de slag met het nieuwe imago
en logo. Stagiaires van het KW1-C zijn er om
de activiteiten op woensdag en vrijdag te
begeleiden. In de komende weken zullen de
studenten zich via social media voorstellen.
Dit schooljaar kunnen scholieren van het
voortgezet onderwijs hun maatschappelijke
stage doen bij De Schuilplaats. Je kunt je
hiervoor aanmelden door een mailtje naar
Jos, de jongerenwerker, te sturen.

•
•

Halloween 2020

Samen met FC Engelen zijn we druk bezig
met de voorbereiding van de Spook- & Horrortocht. Om alles te realiseren zoeken wij
vrijwilligers! Wij zoeken:
•
Bewoners, die hun tuin, garage, carpoort of 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
no-time ergens een partytent hebben
opgezet, stroom hebben aangelegd of

•

een afzetting hebben gemaakt.
Verkeersregelaars, die ervoor zorgen
dat kinderen met ouders de tocht veilig
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 gecertificeerd zijn voor BHV en EHBO. Hopelijk
niet nodig, maar wel zo fijn als er ook
mensen zijn die kunnen helpen in geval
van nood.

Het stichtingsbestuur van Jeugd- en jongerencentrum De Schuilplaats is op zoek naar
met name bewoners uit Engelen, die plaats
willen nemen in het bestuur. Als bestuurder
neem je deel aan de maandelijkse bestuursvergadering, ben je een klankbord voor
de jongerenwerker en verzorg je de jaarlijkse begroting en subsidie-aanvragen. Dit
samen met een enthousiast bestuur en Jos ,
de jongerenwerker. Wij informeren u graag
verder over wat de taken en tijdsinvestering
die wordt gevraagd van een bestuurslid. U
kunt bellen naar Erik Kruisheer (voorzitter):
0651328162 of mail erik.kruisheer@home.nl
of de jongerenwerker. Vrijwilligerswerk met
jongeren, stagiaires en studenten geeft veel
voldoening.

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!

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

Nieuw bestuur Jjc De Schuilplaats

Wekelijks Activiteitenaanbod vanaf 12 september 2020
Dag
woensdag
vrijdag

Activiteit
Inloop schooljeugd
Boys will be Boys
Girls Club
Inloop
Jongereninloop

Tijd
13.30 – 15.00 uur
15.00 – 16.30 uur
14.30 – 16.00 uur
18.30 – 20.00 uur
20.00 – 21.30 uur

Leeftijd
11+
groep 7 & 8 jongens
groep 7 & 8 meiden
11+
13+

Informatie / Opmerkingen
eigen bijdrage € 1,00 per keer
eigen bijdrage € 1,00 per keer

Jeugd- & jongerencentrum De Schuilplaats, Engelerpark 8, 5221 AM Engelen
schuilplaats@home.nl, www.schuilplaats.info
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Oude ansicht
Zicht op de Schoolstraat, met rechts de
afslag naar de Dorpstraat en links de afslag
naar de Leunweg. Nadat de door architect
Hendrikus (Driekse) Tibosch (*1894) uit Berlicum ontworpen Sint Lambertusschool in
de zomer van 1956 was ingezegend en in
gebruik kon worden genomen, vond men
het nodig de weg waaraan de school was
gelegen, te hernoemen tot Schoolstraat
(voorheen was dat officieel Kommersteeg,
omdat het een kommervol bestaan was zo
aan de rand van het dorp). Wat veel mensen niet weten was dat toen de hoofdingang tot de school ook gelegen was aan de
Schoolstraat, en wel in het midden van wat
later de gymzaal zou worden (nu is dat het
atrium, daarvoor is het lange tijd bibliotheek
geweest). Heemkundekring Angrisa heeft
nog een prachtige foto waarop die hoofdingang staat afgebeeld, keurig met een luifel
tegen de regen. Pas in een tweede fase zou
de hoofdingang worden verlegd naar de
Leunweg, waar hij zich tot op de dag van
vandaag bevindt. Van de oude hoofdingang
aan de Schoolstraat ziet zelfs een bouwhistoricus de sporen niet meer …

Toen burgemeester Kempenaars in 1971 – bij
de annexatie van het dorp door ’s-Hertogenbosch – afscheid nam, werd de school
uit eerbetoon naar hem vernoemd: Kempenaarsschool (redactie voorheen Sint Lambertusschool) Ik vind het nog altijd jammer
dat die naam niet is gehandhaafd. Na een
ingrijpende verbouwing werd de school in
2006 namelijk voor de derde keer van een
andere naam voorzien: De Matrix. De foto-

Iedereen in de beste handen

kaart dateert uit 1968 en maakt onderdeel
uit van een serie van tenminste vijf. Rob Gruben, info@angrisa.nl

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.
Meer weten? Neem contact met ons op.

Behandeling
‘s avonds
mogelijk

en

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

Dorpsagenda

Colofon

Maandag 21,28 september,
5, 12 oktober
10.00-13.00 uur

Koffieochtend voor iedereen
In Herberg Haverleij

Woensdag 23 september en
14 oktober
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Donderdag 24 sept, 1, 8, 15
oktober
10.00 uur-13.00 uur

Koffieochtend voor iedereen
In Herberg Haverleij

Zaterdag 26 september
13.00-17.00 uur

Burendag
In Herberg Haverleij
Vooraf aanmelden via: herberghaverleij@gmail.com

Maandag 28 september
20.00 uur

Vergadering Bestuursraad Engelen-Bokhoven
In De Engelenburcht

Woensdag 30 september en
7 oktober
09.30 uur

Fietsen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Vrijdag 2 Oktober
20.00 uur

Bingo
In De Engelenburcht

Zaterdag 17 oktober
18.30-22.30 uur

Thema-avond Jodendom
In Herberg Haverleij
Vooraf aanmelden via: herberghaverleij@gmail.com
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(S)limmerik

Distributie
Jan van de Ven,
Ad de Bok 06-50508782
Frans Rooijakkers 06-57010470

Wel of niet de coronatest,
is de vraag van oost tot west.
Het virus komt toch ongelegen.
In welke mate moet de zorg nu wegen,
en welke instantie weet dit dan het best?

Financiële administratie
Elly van Os
Advertenties
advertentie@tweeterp.nl
voor aanlevercondities:
zie www.tweeterp.nl

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

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

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

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

De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 17 oktober.
Kopij moet uiterlijk

maandag 5 oktober
binnen zijn.
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Bij besteding van elke € 10,-- ontvangt u
plaatjes voor in het unieke historische
verzamelalbum van ‘s-Hertogenbosch.

GRATIS bezorgen in Engelen, Haverleij en Bokhoven
uitgezonderd PLUS Express

