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Van de bestuursraad

Dorpstafel Wonen gepland op 18 november, gaat vanwege corona fysiek niet door!
Samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch 
wordt op dit moment naar een digitaal 
alternatief gezocht, wij houden u hiervan op 
de hoogte.
Ter gedeeltelijke compensatie hiervan, wordt 

in deze Tweeterp de Woonvisie 2020 gepre-
senteerd, zodat u zich alvast verder kunt 
inlezen. In voorgaande edities van De Twee-
terp hebben we namens de bestuursraad 
allerlei varianten van Wonen in de toekomst 

aan u voorgelegd. Wij zijn heel benieuwd 
naar de ideeën en wensen, die onder onze 
bewoners leven. Een alternatieve dorpstafel 
Wonen in de toekomst, moet hierin meer 
inzicht brengen.

Aangenaam wonen in een sterke stad met leefbare wijken en dorpen

Wethouder Roy Geers

Samen met inwoners en partijen is het 
afgelopen jaar toegewerkt naar de nieuwe 
Woonvisie 2020 van ’s-Hertogenbosch. 
Ook de Bestuursraad Engelen Bokhoven is 
betrokken geweest, en via digitale kanalen 
hebben honderden inwoners meegedacht. 
De grote betrokkenheid bij dit onderwerp 
laat het belang van goed wonen zien.
Met deze woonvisie werken we aan het 
aangenaam wonen in een sterke stad met 
leefbare wijken en dorpen. Onze ambitie is 
dat mensen zoveel mogelijk een vrije keuze 
hebben in hoe ze wonen. Die woning is 
een thuisbasis, om vanuit samen te leven, 
te werken en voor elkaar te zorgen. En die 
woning is gelegen in een dorp of buurt, dat 

is de dagelijkse leefwereld van mensen.
In deze woonvisie werken we daarom ook 
aan het versterken van de dorpen en buur-
ten. Dat doen we door de buurt, of het dorp, 
steeds als vetrekpunt te zien. De opgaven, 
maar vooral ook de oplossingen, verschillen 
namelijk per buurt. Zo zien we in Engelen 
en Bokhoven de opgave om voldoende 
aanbod te creëren voor (koop)starters, maar 
ook voor ouderen. Daarnaast is de betaal-
baarheid van het wonen hier een uitdaging. 
Ook de oplossingen zijn specifi ek voor deze 
dorpen. Zowel Engelen als Bokhoven ken-
nen relatief weinig ruimte voor nieuwbouw. 
Dat betekent dat het beter benutten van de 
bestaande voorraad hier heel belangrijk is. 
Dat kan op allerlei manieren.
Bijvoorbeeld het splitsen van een grote 

woning. Of het (tijdelijk) plaatsen van een 
mantelzorgwoning in een ruime achtertuin. 
Maar er zijn vast meer creatieve oplossingen 
mogelijk. We staan als gemeente open voor 
initiatieven van bewoners om de opgaves 
aan te pakken. Want samen werken we aan 
prettig wonen voor iedereen. 
Dus, heeft u ideeën of creatieve oplossingen 
voor de woonopgave in Engelen, Bokhoven, 
Haverleij? Laat het ons weten, via info@
bestuursraad.nl en hopelijk binnenkort bij 
een te organiseren (voorlopig digitale) alter-
natieve dorpstafel Wonen.
Op de website www.bestuursraadengelen-
bokhoven.nl/home/bewoners-in-beweging 
vindt u de uitgebreide woonvisie en een 
presentatie gericht op ons bestuursgebied.
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Herplant bomen en struiken op rotonde Beverspijken
Martin Kroezen en John Branderhorst

Afgelopen voorjaar werd de bestuursraad 
tijdens een openbare vergadering erover 
geïnformeerd, dat de gemeente een knel-
punt in het verkeer ging aanpakken t.w. de 
rotonde aan De Beverspijken. Enkele jaren 
geleden heeft zich op deze kruising een ern-
stig verkeersongeluk voorgedaan, waarbij 
twee jonge meisjes ernstig gewond raakten. 
De verkeersveiligheid kwam hier regelmatig 
in het gedrang.
De toegestane snelheid op de aanvoerwe-
gen vanaf het viaduct moest omlaag wor-
den gebracht (in volle vaart kwamen auto-
mobilisten Engelen binnen gescheurd). Ook 
werd hiermee een  oplossing voor de ondui-
delijkheid en doorstroom op de T- splitsing 
gecreëerd. De rotonde is ontworpen ana-
loog aan die bij De Vutter, waarbij de fiet-
ser, anders dan bij de Kraanvogellaan, geen 
voorrang krijgt, omdat de rotonde buiten 
de bebouwde kom ligt. Wijziging van deze 
Buiten de Bebouwde Kom (BBK) grens was 
geen optie. Ook werd tegelijkertijd met de 
aanleg van de rotonde voor de gehele rij-
baan van De Haverlij de toegestane snel-
heid aangepast naar 50 kilometer. Overal 
dezelfde snelheid van 50 km per uur en 
daarmee duidelijkheid voor alle verkeers-
deelnemers.
De consequentie was dat voor de ombouw 
enkele bypasses nodig waren, om de door-
stroming van het verkeer niet onnodig te 
hinderen. Hiervoor moesten drie grote abe-
len worden geruimd. Er was geen andere 
optie beschikbaar. Het vervolg heeft u zelf 
allemaal kunnen aanschouwen. In maart zijn 

de drie abelen gekapt, met de toezegging 
dat hetzelfde aantal bomen terug zouden 
worden geplaatst met zelfs nog enkele 
extra bomen als bonus, omdat de nieuwe 
aanplant natuurlijk veel kleiner dan de 
bestaande zou zijn. 
De aanleg van de rotonde aan De Bever-
spijken is met verbazing en bewondering 
gevolgd. Van de uit te voeren werkzaam-
heden heeft het verkeer nauwelijks last 
gehad, hoogstens moesten de fietsers wat 
extra meters maken. Het was ook een aar-
dige bezienswaardigheid om de voortgang 
op de voet te volgen. De klus was medio 
juli geklaard. Alle sporen van het graaf- en 
breekwerk zijn netjes opgelost en het is nu 
een mooie entree geworden voor Engelen, 
Bokhoven en Haverleij.  Op de rotonde zijn 
in het kader van het stimuleren van flora 
en fauna zelfs al een aantal vlinderstruiken 
geplant.

De groene inrichting van het gebied rond 
de rotonde is de laatste activiteit, die nog is 
voorzien. Recent ontvingen wij het plan voor 

herbeplanting, waarbij de biodiversiteit als 
leidraad wordt gehanteerd. Er worden maar 
liefst 18 bomen en struiken geplant, ver-
schillend van soort, in de periode november 
tot april. De soorten zijn ook al bekend. Het 
geheel past in het gemeentelijke streven 
naar biodiversiteit van het groen. Zie hier-
voor bijgevoegde tekening.
Binnen de bestuursraad is inmiddels een 
actie gestart om de vergroening in Engelen, 
Bokhoven en Haverleij, waar al verschillende 
goede initiatieven lopen, meer te coördine-
ren. 
Zo wordt binnenkort de herplant om en 
nabij Heesterburgh opnieuw aan een 
schouw onderworpen. Met een gezamen-
lijke aanpak, zonder aan ieders eigen initi-
atief afbreuk te doen,  kunnen we mogelijk 
meer resultaat bereiken. Onder de noemer 
‘Nog meer groen in Engelen, Bokhoven 
en Haverleij’ willen we dit gaan uitvoeren. 
Mocht u meer willen weten en/of ook willen 
deelnemen in een brainstormgroepje, dan 
kunt u zich richten tot John Branderhorst, 
via info@bestuursraad.nl.

Tekening herplant bomen de Beverspijken, met bijbehorende nummering:
1)3x Grauwe abeel, 2) 3x Iep, 3) 2x Iep,  4) 2x Esdoorn, kruising van rode esdoorn en zilveresdoorn, 5) 3x Kaukasische Els, 6) 3 x zwarte Berk, 7) 2x 
Haagbeuk. 



Oproep ‘Out of the Engelenburcht’
Op het moment dat we dit schrijven is De 
Engelenburcht gelukkig nog open voor ver-
enigingen, die er hun hobby beoefenen, 
muzikaal, sportief en creatief. Zonder natje 
en droogje erbij en zonder gezellig nakaar-
ten in het café. Dat mag even niet. Hobby’s 
vooralsnog in beperkte groepen wel.
Maar laten we even focussen op wat verder 
nog mag en kan. Wij hadden bedacht dat 
we weleens leuke proeverijen konden gaan 
organiseren. We bezorgen een pakketje aan 

huis met allerlei lekkers, een paar glaasjes 
heerlijke wijn bijvoorbeeld met een bijpas-
send kaasplankje. 
Dan kan iedereen in zijn bubbel lekker gaan 
proeven. De bijbehorende uitleg over de te 
proeven producten, een gezellig sfeermu-
ziekje komt via internet over de computer 
en iedere bubbel kan via Zoom of Teams 
of welk platform dan ook, zijn bevindingen 
meedelen aan de rest van de proeverij. Dat 
kunnen we met wijn, met whisky, met gin …  

Wat vinden jullie ervan? Wie heeft expertise 
inzake geestverheff ende en zinnenstrelende 
dranken, weet waar Abraham de mosterd 
haalt, of is superhandig met de vereiste 
sociale media, én heeft zin om de proeve-
rijen mee vorm te geven en te organiseren? 
Meld je snel op info@engelenburcht.nl, ook 
met andere creatieve en bijzondere ideeën, 
en voor je het weet hebben we een paar 
gezellige avonden opgetuigd in de donkere 
dagen voor de kerst. 

EVENEMENTEN UITGESTELD

Na het gezellige, goedbezochte zomerterras wilden we de komende weken op de 
ingeslagen weg verder.  Regelmatig filmhuis organiseren, en eetcafé, en natuurlijk 
ook regelmatig een steengoede band op het Diezepodium. 
Ook zat er een gave popquiz in de pijplijn, en last but not least een gloednieuwe
bierproeverij, met geweldige  bijzondere bieren van een smaakrijkdom, waar je 
meestal alleen maar van droomt.  
En toen kwamen er nieuwe maatregelen van het Outbreak Management Team.  Dat 
was een forse streep door onze rekening.  Niet meer dan 30 mensen tegelijk in de 
Engelenburcht, en om 22:00 u moet het licht uit. Dit alles om het galopperende 
Coronavirus af te remmen.  Dan kan je weer even geen evenementen organiseren!

Maar zoals men zegt: Wat in het vat zit verzuurt niet.  De maatregelen gelden tot 18
oktober. 
Houd onze website in de gaten en onze berichten op facebook. Als er weer iets 
verandert zullen we dat onmiddellijk bekend maken.  En zodra het weer kan, prikken 
we nieuwe datums.

Als je bij een vereniging of club hoort die haar activiteiten uitoefent in de 
Engelenburcht,  lees dan de info die je  van je bestuur  ontvangt. Veel van de 
wekelijkse activiteiten gaan namelijk gewoon wel door. 

www.engelenburcht.nl

EVENEMENTEN UITGESTELD

Na het gezellige, goedbezochte zomerterras wilden we de komende weken op de 
ingeslagen weg verder.  Regelmatig filmhuis organiseren, en eetcafé, en natuurlijk 
ook regelmatig een steengoede band op het Diezepodium. 
Ook zat er een gave popquiz in de pijplijn, en last but not least een gloednieuwe
bierproeverij, met geweldige  bijzondere bieren van een smaakrijkdom, waar je 
meestal alleen maar van droomt.  
En toen kwamen er nieuwe maatregelen van het Outbreak Management Team.  Dat 
was een forse streep door onze rekening.  Niet meer dan 30 mensen tegelijk in de 
Engelenburcht, en om 22:00 u moet het licht uit. Dit alles om het galopperende 
Coronavirus af te remmen.  Dan kan je weer even geen evenementen organiseren!

Maar zoals men zegt: Wat in het vat zit verzuurt niet.  De maatregelen gelden tot 18
oktober. 
Houd onze website in de gaten en onze berichten op facebook. Als er weer iets 
verandert zullen we dat onmiddellijk bekend maken.  En zodra het weer kan, prikken 
we nieuwe datums.

Als je bij een vereniging of club hoort die haar activiteiten uitoefent in de 
Engelenburcht,  lees dan de info die je  van je bestuur  ontvangt. Veel van de 
wekelijkse activiteiten gaan namelijk gewoon wel door. 

www.engelenburcht.nl

Reacties Jeu de Boules baan 
John Branderhorst

Dat het artikel in De Tweeterp van oktober 
goed is gelezen, dat hebben we gemerkt. Op 
de oproep voor suggesties voor een eventu-
eel aan te leggen Jeu de Boules baan is goed 
gereageerd. In totaal zijn er 5 suggesties 
ontvangen, die allemaal heel bruikbaar zijn. 
In  november is er overleg met de wijkma-
nager om de locaties eerst te schouwen en 
vervolgens een voorkeur vast te stellen. De 
eventuele omwonenden of belanghebben-
den zullen geïnformeerd worden, waarna de 
planning en uitvoering gestart kan worden. 
We houden u op de hoogte.
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Oude Tweeterpen in beeld
Enkele leden van Heemkundekring Angrisa 
hebben samen honderden uren vrijwilligers-
werk besteed aan het inscannen van bijna 
alle oude Tweeterpen, geheel en met een 
bijzonder goede kwaliteit. Sommige zijn 
meer dan 50 jaar oud en gemaakt met de 
stencilmachine. Hiermee is een deel van het 
levenswerk van onder andere Charles ter 
Ellen voorgoed vastgelegd.  Dankzij de tech-
nische hulp van Rob van Linden van Angrisa 
en Claire Volger is het nu mogelijk om via 
de computer bijna al deze oude Tweeterpen 
compleet terug te kunnen lezen. Voor inwo-
ners die al langer in ons dorp wonen, is het 

een bron van herkenning, herinnering en 
nostalgie. Erg leuk om eens te bekijken. Nu 
wordt er nog gewerkt aan een inhoudsop-
gave, zodat oude berichten ook gemakkelijk 
terug te vinden zijn. Kijk via onze website 
www.tweeterp.nl. en klik op ‘info’ en daarna 
op ‘archief’ en u ziet de recente Tweeter-
pen. Onderaan deze pagina kunt u kiezen 
voor de oude Tweeterpen. Heeft u nog de 
ontbrekende Tweeterpen tot en met 2004? 
Mogen wij ze inscannen? Aan het compleet 
maken van de edities vanaf 2005 wordt 
gewerkt. Graag uw reactie naar redactie@
tweeterp.nl. 

Wisseling wijkagent 
Per 1 november stopte Danielle Michiels als 
wijkagent van Engelen, Bokhoven en De 
Haverleij. Ze kon de functie van wijkagent 
met wisselende diensten niet meer combi-
neren met de zorg, die thuis nodig is binnen 
haar gezin. Dus droeg ze haar wijk over aan 
Sanne Kusters. Sanne werkt ook al jaren in 
’s-Hertogenbosch, neemt de wijk al waar 
vanaf mei 2020 en zal dit blijven doen tot in 

ieder geval mei 2021. Danielle gaat aan de 
slag bij de teamrecherche in het politiebu-
reau ’s-Hertogenbosch en blijft dus voorlo-
pig beschikbaar als vraagbaak indien nodig. 
Sanne en Danielle hebben een goede over-
dracht kunnen doen. 
Sanne is eveneens bereikbaar via het lan-
delijke telefoonnummer 0900-8844 of per 
mail: sanne.kusters@politie.nl. 

In de afgelopen 3,5 jaar als wijkagent heeft 
Danielle het gebied en de bewoners van 
Engelen, Bokhoven en De Haverleij aar-
dig leren kennen en met veel plezier hier 
gewerkt. Sanne gaat met veel enthousiasme 
hier aan de slag en heeft ook bedrijventer-
rein De Rietvelden onder haar hoede en ook 
daar liggen uitdagingen en kansen. 

Sinterklaas in Engelen
De afgelopen periode heeft het Sinter-
klaascomité Engelen meegewerkt aan de 
regionale Sinterklaas-film van de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Deze film zal worden 
gedeeld met de scholen en kinderopvang 
en is te zien via DTV.
Hoe jammer ook, een groot dorpsfeest aan 
de kade met de intocht van de Sint en een 
kinderfeest in De Engelenburcht zit er dit 

jaar niet in. Toch wil het comité de Sinter-
klaasperiode voor de kinderen in Engelen 
ook in 2020 speciaal laten zijn. Vandaar dat 
ze leuke alternatieven hebben bedacht.

Speurtocht, kleurwedstrijd, live quiz!
Er wordt een Sinterklaasspeurtocht uitge-
zet in Engelen. Zal onze presentator Gabri 
de Pieten vinden? We hebben een aan-
tal filmpjes opgenomen die de speurtocht 
begeleiden en hints geven. De vier filmpjes 
zullen gedeeld worden via onze website, 
social media kanalen en met de scholen en 
kinderopvang op 16, 17, 18 en 19 november. 
De speurtocht zelf kan vervolgens door de 
ouders/verzorgers en kinderen worden 
gelopen in de periode van 20 tot en met 28 
november.
Ook staat er in deze periode een kleurwed-
strijd op het programma.

Op zondag 29 november sluiten we deze 
Sinterklaasperiode in het dorp spectaculair 
af met een online Sinterklaasquiz, welke live 
wordt gepresenteerd door Gabri. 
Heeft hij de Pieten gevonden? Of misschien 
zelfs wel … Sinterklaas? 
Ontzettend blij is het comité met de mede-

werking van de scholen en kinderopvang. En 
daarnaast natuurlijk met alle bijdrages van 
de donateursactie en sponsoren. Ze ver-
wachten op deze manier een onvergetelijke 
Sinterklaasperiode binnen de beperkende 
maatregelen neer te zetten.
Het Sinterklaasfeest in Engelen wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met presentator 
Gabri Wijnakker van de Paarse Caravan, The-
ater & Evenementen. Kijk op www.paarseca-
ravan.nl voor meer info. Houd onze website 
of social media kanalen in de gaten voor 
de filmpjes, link naar de quiz en het laatste 
nieuws: website: www.sinterklaas-engelen.
nl, Instagram: sinterklaascomiteengelen of
Facebook: sinterklaascomite engelen.
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Engelerpark 1, Engelen 073-6314028, www.tennis-engelen.nl

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen

GEMOTIVEERDE STUDENTEN gezocht 
voor goedbetaalde bijbaan: 
www.tiptopstudent.nl  
whatsapp/bel: 0614826000 
mail: welkom@tiptopstudent.nl

Zoekt u HUISHOUDELIJKE HULP? 
Slechts € 13,90 per uur: 
www.tiptopstudent.nl 
whatsapp/bel: 0614826000 
mail: welkom@tiptopstudent.nl

Opnieuw stelt PLUS Mulder de Voedselbank 
in de gelegenheid om voor hen te gaan 
sparen voor de geschenkpakketten. Hebt u 
zegels over? Doe ze dan in de vaas bij de 
uitgang van de supermarkt. De actie loopt 
tot 6 februari 2021.

Kerstwens
Voor slechts € 10,00 plaatsen wij in de vol-
gende editie uw kerst- en nieuwjaarswens. 
Opgave voor 30 november a.s. bij de redac-
tie. Wensen geplaatst in 2019 zullen zonder 
tegenbericht weer worden opgenomen.

Vergadering Bestuursraad 
De volgende vergadering van de Bestuurs-
raad Engelen Bokhoven is op maandag 14 
december 2020 om 20.00 uur in De Enge-
lenburcht. Insprekers kunnen zich aanmel-
den tot 14 december 12.00 uur via info@
bestuursraad.nl. Indien door corona voor-
schriften fysieke bijeenkomsten niet moge-
lijk zijn, vindt deze vergadering digitaal 
plaats via MS Teams. Insprekers en aange-
melde bezoekers ontvangen hiervoor na 
aanmelding een deelname link.

Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.

NB: Ivm coronamaatregelen dienen ook 
bezoekers van de vergadering zich aan te 
melden en te registreren.
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“Ik wil graag mijn passie met de wereld delen”
BCH Skin Clinic staat voor een eeuwig mooie huid
Alisa Lalicic

Het is Bo van Rooij met haar verhaal in 
‘Bedrijf aan huis’. Onlangs is Bo’s droom 
werkelijkheid geworden. Ze is de trotse 
eigenaresse van BCH Skin Clinic, waarbij 
BCH staat voor haar initialen Bo Christina 
Helena. De salon waar men aan het juiste 
adres is voor verschillende behandelingen 
rondom huidverbetering en kennis maakt 
de cryosauna. 

Passie voor het vak
“Al van kleins af aan ben ik bezig met 
schoonheid- en huidverbetering. Toen 
ik zestien was moest ik een studiekeuze 
maken. Ik stelde mezelf de vraag ‘Waar ligt 
mijn passie?’ en kwam zo bij de schoon-
heidsbranche terecht. Ik heb toen voor het 
Summacollege in Eindhoven gekozen, waar 
ik de opleiding ‘Allround schoonheidsspeci-
aliste’ heb gevolgd. Dat was mijn eerste stap 
in de richting naar het starten van een eigen 
onderneming.”

Gran Canaria
Tijdens haar opleiding heeft Bo stage gelo-
pen op Gran Canaria, een inspirerende reis. 
“Het was een kans die ik met beide handen 
aangreep. Ik liep stage in een prachtig hotel, 
waar ik werkzaam was binnen het well-
nesscentrum. Daar heb ik veel massages, 
lichaamspakkingen, gezichtsbehandelingen 
en pedicures mogen doen.  Ik heb er zoveel 
geleerd, zowel over het vak als ook over 
mezelf. Al die kennis bracht ik mee terug 
naar Nederland”, aldus Bo. 

Droom
“Ik wil graag mijn passie met de wereld 
delen”, vertelt Bo enthousiast. Het was altijd 
een droom om een eigen onderneming te 
hebben. Ze heeft veel hulp gehad van haar 

vader, die eveneens een eigen onderneming 
heeft. Ondernemen zit hen in het bloed. Een 
jaar lang is Bo bezig geweest om zich te ver-
diepen in verschillende merken om uitein-
delijk voor Medik8 te kiezen in haar salon. 
Stap voor stap kwam ze steeds dichterbij 
haar doel, een eigen salon.

Werkwijze BCH Skin Clinic 
“Wat ik belangrijk vind, is dat mijn klanten 
met een goed gevoel BCH Skin Clinic uitlo-
pen. Als mensen bij mij komen, dan wordt 
eerst een uitgebreide gezichts-/huidanalyse 
middels een scan (Skin Analysis System) 
gemaakt. Hiervoor worden verschillende 
lichttechnieken gebruikt. Efficiënt voor de 
klant; zo wordt er een passend plan opge-
steld. Daarmee gaan we aan de slag om 
uiteindelijk de gewenste resultaten zo goed 
mogelijk te behalen.” 
Bo, 20 lentes jong, is een gepassioneerde 
dame die graag het beste wil voor haar klan-
ten. Dat is de reden dat zij heeft gekozen 
voor het merk Medik8. Een cosmeceutisch 
huidverbeteringsmerk, dat tussen een cos-
metisch en farmaceutisch product inzit. Het 
is 100% vegan en milieuvriendelijk. Bo vindt 
het belangrijk om zowel het beste voor haar 
klanten te hebben, als voor de wereld om 
ons heen. 

Cryo sauna 
Wat BCH Skin Clinic anders maakt dan 
andere salons is de mogelijkheid om een 
cryosauna behandeling te ondergaan. Een 
sauna die niet warm wordt, maar tempe-
raturen kent van -150 tot en met -196 gra-
den Celsius. Eén enkele behandeling duurt 
maximaal drie minuten.  Het doel van een 
cryosauna is om het lichaam een reset te 
geven. Door de extreme lage temperatu-

ren gaat al het bloed om de organen zit-
ten. Het lichaam komt in een overlevings-
stand terecht. De cryosauna is bedoeld voor 
blessures, chronische pijnen, maar kan ook 
voor psychische problematiek worden inge-
zet. Petra van Rooij, moeder van Bo, is ver-
antwoordelijk voor de cryosauna en heeft 
ook veel kennis over de toepassing van de 
cryosauna. “Er is momenteel een leuke ope-
ningsaanbieding: voor tien behandelingen 
betaalt men geen € 575,00 maar € 450,00. 
Ik wil de mensen graag kennis laten maken 
met de cryosauna.”

BCH Skin Clinic 
Naast de cryosauna ondersteunt Petra daar 
waar nodig is in de salon. Het is een salon 
waar u onder andere terecht kunt voor 
gezichtsbehandelingen, harsen (gezicht), 
massages, huidanalyse. Voor gezichtsbe-
handelingen werkt Bo met haar handen en 
het Hydra Glow Facial apparaat, waar zij 
meerdere behandelingen mee uit kan voe-
ren om zo meer effect te krijgen. Hygiëne 
staat bij haar hoog in het vaandel, er wordt 
altijd gewerkt met handschoenen en een 
mondkapje. Kortom, BCH Skin Clinic is dé 
plek voor iedereen die letterlijk en figuurlijk 
lekker in zijn of haar vel wil zitten.
Bo nodigt u graag uit in haar salon, 
Dorpstraat 6, waar u onder het genot van 
een kopje koffie of thee een kijkje kunt 
komen nemen en waar u met alle vragen 
terecht kunt, zodat Bo u alles haarfijn kan 
uitleggen en u kan laten zien hoe zij te werk 
gaat. U kunt daarvoor een afspraak maken 
via de website https://bchskinclinic.nl of bel 
06-25140100.

Cryo Sauna: Voor uw maximale weerstand en herstel!



GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

Uw persoonlijke coach in 
huidverzorging en huidverbetering 

Susanne Bataille, 
schoonheidsspecialiste
Parcivalring 151 
Slot Haverleij Engelen
Tel: 073-8505520
www.beautyburcht.nl
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50 of niet?
Martin Berens

Sinds de renovatie van De Haverlij (= de 
straat) ben ik in grote verwarring. Immers, 
er was toch duidelijk aangegeven dat, zodra 
de rotonde bij De Beverspijken klaar was, 
de maximum snelheid op de gehele Haver-
lij, dus gemeten vanaf het viaduct over de 
A59 tot kasteel Wuyvenhaerd, 50 km per uur 
zou zijn? De gemeente heeft hier keurig op 
geanticipeerd door overal borden met 50 
km te plaatsen.
Maar wat schetst mijn verbazing, als ik daar 
keurig 50 km rijd? Ik word regelmatig voor-
bij gestoven door andere chauffeurs, die 
als het even kan ook nog de middelvinger 
opsteken. En dan denk ik:  hebben die men-
sen soms onder een steen gelegen? Zijn ze 
net uit een eitje gekropen? Hebben ze dan 

niet meegekregen dat de maximum snel-
heid op die weg is aangepast vanwege de 
vele gevaarlijke situaties? Had de betref-
fende ambtenaar van de gemeente dan 
toch gelijk, toen hij stelde dat waarschijnlijk 
de meeste Engelenaren/Bokhovenaren zich 
toch niet zouden houden aan die 50 km, net 
zo goed als men massaal de doorgetrokken 
streep oversteekt om een auto te passeren 
die wel 50 km per uur rijdt?
Krijgen we dadelijk weer massaal bezwaar-
schriften van mensen die zijn bekeurd 
omdat ze harder reden dan de toegestane 
50 km? Of ondertekenen diezelfde mensen 
dadelijk weer massaal een petitie waarin de 
gemeente wordt gevraagd om de weg veili-
ger te maken?

Op het gehele Engelense en Bokhovense 
gebied geldt een maximale snelheid van 50 
km en in de oude kernen zelf 30 km. U bent 
echt niet eerder bij de verkeerslichten bij het 
viaduct. En bedenk waarom de maximum 
snelheid op 50 km is gesteld. Echt niet om 
automobilistje te pesten, maar voor de vei-
ligheid van ons allemaal, inclusief de jeugd.

Sponsoractie PLUS Mulder
Supermarkt PLUS Mulder steunt 15 vereni-
gingen in ons dorp met een grote spon-
soractie die eerder dit jaar werd gehouden. 
Op zaterdag 24 oktober was er een, door 
corona, sobere ‘prijsuitreiking’ op de stoep 
voor de winkel. Iedere vereniging ontving 
een gedeelte van de prijzenpot van 
€ 5.000,00. Winnaar is het Vakantiejeugd-
werk met € 693,01, tweede is De Zonnebloem 
met € 458,33 en derde is Heemkundekring 
Angrisa met € 447,19. Alle deelnemende 
verenigingen danken eigenaar Bob Mulder 
voor deze sympathieke actie.

In memoriam  
René Henskens
Charles ter Ellen

Na enkele jaren van strijd, hoop en wanhoop 
tegen de zo zeer gevreesde ziekte, kregen 
we 7 oktober 2020 het bericht, dat René 
Henskens zijn gezin op veel te vroege leef-
tijd heeft moeten verlaten. René is geboren 
op 26 februari 1956 en bracht zijn jeugd en 
studie door in ’s-Hertogenbosch. Hij wilde 
het onderwijs in, want leven en werken met 
jeugd was hem alles. Zijn eerste baan was op 
‘t Geerke, om daarna over te stappen naar 
buurtschool KC de Haren. Op 10 december 
1980 trouwde René met Marjolijne Witlox. 
Het jonge gezin kwam in november 1982 
in de Sint Lambertusstraat wonen, waar het 
gezin uitgroeide tot vier kinderen. 
Toen hij werd gevraagd om bestuurslid te 
worden van Engelens Belang, vroeg hij eerst 
bedachtzaam: “Wat houdt dat in?” Toen hij 

hoorde dat het veel met jeugd betrof, was 
hij gauw gewonnen. Vele jaren was hij een 
zeer bezielend bestuurslid en niets was hem 
te veel bij het organiseren van Koningin-
nedag, Sinterklaasviering en ook Vakantie-
jeugdwerk. Voor zijn medebestuursleden 
een eerlijke, trouwe en plezierige kameraad. 
In januari 1994 verhuisden zij naar hun zeer 
geliefde woning aan de Hoogveldweg 22, 
waar ze vele mooie jaren hebben gewoond, 
maar waar ook de gezondheidsproblemen 
zijn begonnen.
Engelen verliest in René een inwoner met 
een hart voor de jeugd van Engelen, waar-
aan hij veel van zijn vrije tijd heeft gegeven. 
Namens Engelens Belang willen wij dan ook 
Marjolijne bedanken dat zij René de vrijheid 
gaf zich hiervoor in te zetten. We wensen 
haar, de kinderen en de kleinkinderen veel 
sterkte toe, om dit zware verlies te kunnen 

accepteren en verwerken. Moge René nu 
welverdiend rusten in vrede. 



Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

Niet  lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn? 
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam. 
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft 
inzichten. 
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“De munitie was op, maar ik was eigenlijk nog niet uitgeschoten”
Yolie Mulkens stapt uit Bestuursraad Engelen Bokhoven
Riet Mangnus

Zoals in de vorige editie vermeld stond, 
stapte Yolie Mulkens half september jl. 
uit de Bestuursraad Engelen Bokhoven 
(BREB). De ambtelijke molens maalden 
haar te traag en de bestuursraad werd 
vaak ‘als een lastige wesp’ weg gezwaaid. 
Nu het stof wat is neergedwarreld, zoe-
ken we haar op om te polsen hoe de vlag 
er momenteel bij hangt. 

“Weet je wat het is?”, steekt ze van wal, “Bur-
gemeester en wethouders van de gemeente 
Engelen en Bokhoven hebben zich destijds 
bij de annexatie door ’s-Hertogenbosch bij-
zonder ingezet om Engelen en Bokhoven 
goed achter de laten. Engelen kwam met 
veel grond en relatief weinig bewoners bij 
’s-Hertogenbosch. Er is voor geknokt hen 
een goed pakket aan altijddurende dienst-
verlening te geven. Dat betrof onder andere 
een busverbinding, een gemeenteloket en 
een bestuursraad (een unieke oplossing, 
want Nederland telt daarvan slechts een 
handvol). In tegenstelling tot een wijkraad, 
wordt een bestuursraad gekozen, tegelijker-
tijd met de gemeenteraadsverkiezingen. Het 
is een officieel adviesorgaan. Er is een offici-
ele kieslijst en je moet inwoner van Engelen 
of Bokhoven zijn om je kandidaat te stellen 
of te stemmen voor de BREB.”

Horzel
Yolie was zes jaar actief in de Bestuursraad 
Engelen Bokhoven. Haar eerste portefeuille 
omvatte Verkeer, Vervoer en Bereikbaarheid, 
haar laatste Energietransitie en Duurzaam-
heid.  Het werk geeft haar geen voldoening 
meer. “De lange-termijndoelen waren voor 
mij niet langer een uitdaging. Dit werd mede 
veroorzaakt door de houding van enkele 
gemeenteambtenaren en van de wethou-
ders in bestuursraadvergaderingen of bij de 
beantwoording van vragen en/of adviezen 
van de BREB. Dit werd door mij steeds vaker 
als stuitend ervaren. Kijk, je bent het intern 
niet altijd eens en er wordt flink gediscussi-
eerd, maar we traden daarna met één stem 
naar buiten. Het steekt daarom des te meer 
dat, met veel tijd en energie, opgestelde en 
naar voren gebrachte standpunten vaak te 
snel ter zijde worden geschoven. De demo-
cratisch gekozen bestuursraad wordt té vaak 
als lastig gezien en voorstellen en ideeën té 
makkelijk weggewoven. Het vergde steeds 
meer veerkracht en energie.” 

Openheid en daadkracht
Haar werkzaamheden hebben haar ook 
veel gebracht: uitdagende projecten en 
interessante ontmoetingen met mensen uit 

het dorp en daarbuiten. De mores van de 
gemeentepolitiek ervaren in al haar calei-
doscopische kleuren en uitingen, vaak mooi, 
maar ook rauw en stuitend, aldus onze 
dorpsgenoot. Liever gaat ze zich richten 
op zaken die echt voldoening of resultaat 
geven. “Ik blijf me inzetten voor korte-ter-
mijn projecten die tot stand komen in een 
sfeer van openheid en daadkracht.” Ze heeft 
zich onlangs, op uitnodiging, aangesloten 
bij Actiecomité Windpark Rietvelden Nee. 
Verder zou ze aandacht willen besteden aan 
de met veel geld neergezette, maar tot dus-
ver niet bewoonde, zwaluwentil bij kasteel 
Leliënhuyze of aan een ander natuurproject. 
Ze geeft rondleidingen door de Haverleij, 
gaat binnenkort een lezing geven in Her-
berg Haverleij over de geschiedenis van dit 
bijzondere gebied en ook is ze omroepster 
bij de Avondvierdaagse geweest.    

Expertisevijver
Helaas wordt haar stokje niet doorgegeven. 
Geen opvolging, dat maakte het een zware 
overweging,  maar haar besluit is geno-
men. “Het was een eer om de bestuursraad 
te mogen vertegenwoordigen. Ik heb veel 
meer positieve dan negatieve ervaringen 
opgedaan. En er zijn zeker ook een aan-
tal positieve zaken gerealiseerd, zoals de 
nieuwe rotonde en de eenduidige snelheid 
op de Haverleij. Het werk voor de bestuurs-
raad is belangrijk en zeer uitdagend. Wat 
zou het mooi zijn wanneer jongere, leer-
gierige mensen zich melden als kandidaat 
voor de bestuursraad. Mensen die midden 
in de samenleving staan en thuis zijn in een 
bepaald onderwerp zoals cultuur, bestuurs-
kunde, welzijn, onderwijs of vervoer. Die hun 
werkervaring willen inzetten voor het wel-

zijn van hun directe woonomgeving. Die de 
ogen van de gemeente verder willen ope-
nen. Stel je eens voor, dat de bestuursraad 
op die manier een expertisevijver krijgt om 
uit te vissen.” 

Genoeg te doen
Er zijn nog zoveel ontwikkelingen om over 
mee te praten, betoogt Yolie, ze noemt 
onder andere nieuwbouw, de blijvende 
noodzaak voor een ontmoetingscentrum 
voor jong en oud, geluidoverlast, sport en 
recreatie, natuurbehoud, seniorenwonin-
gen, horeca, de snelheid in de Schoolstraat 
en de veiligheid van de Maasdijk. Afsluitend: 
“Ik hoop dat mensen zeggen: ik kan me 
voorstellen dat ze gestopt is, maar ík zie er 
wel een uitdaging in om de ontwikkelingen 
hier in de gaten te houden en zo een actieve 
bijdrage te leveren aan een mooie, prettige, 
natuurrijke en veilige woonsfeer in Engelen 
en Bokhoven.” 



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

Wilt u meer weten over jenaplanonderwijs? Kom dan 
naar een informatieavond op een van onze prachtige 
locaties. Mail of bel voor de data: info@antoniusabt.nl 
of 073-85 11 200. Raadpleeg de website voor meer 
informatie: www.antoniusabt.nl.

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? 
Bel of mail voor een persoonlijk gesprek 
met een van onze locatieleiders.

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

Weinig mensen staan erbij stil als ze een 
liedje op de radio meezingen; maar ter-
wijl we dat doen, trainen we bijna alle 
onderdelen van onze hersenen. Als je met 
muziek bezig bent, zijn er veel verschil-
lende centra in je hersenen tegelijkertijd 
hard aan het werk.

Muziek ondersteunt het leren
Muziek is, net als lezen en denken, nodig om 
je te ontplooien. Daarom is muziek dit jaar 
een van de speerpunten van Jenaplanschool 
Antonius Abt. Muziek hoort er gewoon bij!  
Door naar muziek te luisteren of het uit te 
voeren, activeer je vrijwel ieder deel van het 
brein. Als kleuters/kinderen muziek leren 

Jenaplanschool Antonius Abt: daar zit muziek in!
spelen, geven ze hun hersenen een inten-
sieve training. 
Daarmee is muziek net zo belangrijk als taal 
en rekenen. Het mooie is dat de onderdelen 
van de netwerken in de hersenen die nodig 
zijn voor muziek, ook gebruikt worden voor 
taal, denken, rekenen, luisteren, concentra-
tie en motoriek. 
Het leren van muziek spelen, zingen en luis-
teren naar muziek gaat niet ten koste van 
het curriculum, maar draagt juist aan bij aan 
de ontplooiing en de ontwikkeling van kin-
deren.

De taal van muziek
Als je naar muziek luistert, luister je naar 
klanken, je luistert naar hoe die klanken 
elkaar opvolgen, naar de harmonie en naar 
het volume. Je bent net zoals in woorden of 
in taal bezig met het ritme. Daarnaast moet 
je ook nog eens de klanken waarnemen en 
analyseren om je zang te kunnen aanpassen 
als dat nodig is. Kinderen die veel in aan-
raking komen met muziek, leren uiteindelijk 
beter praten, schrijven en rekenen. 

Muziek, emotie en verbinding
Het maakt niet uit welke taal je spreekt of 
uit welke cultuur je komt, want muziek is 
van alle mensen en van alle tijden. Muziek 

is de taal waarin iedereen kan communice-
ren. Muziek is verbindend, geeft geluk en 
een goede sfeer. Bovendien heeft muziek 
maken een positieve invloed op de geest. 
Daarnaast creëert muziek emotie en geeft 
het zelfvertrouwen. Dit is goed te zien tij-
dens de lessen ukelele die onze teamleden 
volgen en de muzieklessen die aan de kin-
deren gegeven worden. We genieten samen 
van de ervaringen die door muziek worden 
gecreëerd. 

Relatie samenwerken en muziek 
Muziek verbetert de samenwerking tussen 
de twee hersenhelften, waardoor kinderen 
creatiever worden en beter leren omgaan 
met emoties en stilstaan bij wat de ander 
voelt. Als kinderen muziek maken, moe-
ten ze rekening houden met elkaar. Dat 
heeft een positief effect op het contact en 
de samenwerking van kinderen onderling. 
Door samen muziek te maken, leren kinde-
ren op een heel natuurlijke manier rekening 
met elkaar te houden. Wat of wie je bent, 
telt in de muziekles niet meer mee.

Iedereen kan het (leren)
Sommigen (volwassenen en kinderen) zeg-
gen al gauw: ‘Ik ben helemaal niet muzikaal’ 
of ‘Ik kan helemaal niet zingen.’ Iedereen 
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kan genieten van muziek en iedereen kan 
het leren. Het is dan ook helemaal niet erg 
als je geen muzikaal talent bent. Muziek kun 
je zien als sport; een rondje hardlopen is 
altijd goed, maar je hoeft echt niet de vol-
gende Dafne Schippers te zijn. Niet iedereen 
hoeft in de top te zitten.

Onze groepsleiders volgen op dit moment 
een op maat gesneden professionalise-
ringstraject om de kinderen een goed 
muziekaanbod te kunnen bieden. We wor-
den hierbij ondersteund door Harry Hen-
driks, die onze theoretische kennis uitbreidt, 
voorbeeldlessen geeft, komt kijken naar de 
lessen die we zelf geven en daar feedback 
op geeft. Maar ook, en dat is wellicht nog 
het belangrijkst, ons het belang van muziek 
laat inzien en ons daar veel plezier in laat 
beleven. Zo wordt muziek op Jenaplan-
school Antonius Abt een feest voor jong én 
oud! 

Muziek is meer dan leuk!
Muziek is puls, tempo en ritme voelen; 
klank, toonhoogte en melodieën horen. 
Maar muziek is ook sfeer, vorm, contrast, 
structuur, herhaling en daardoor veiligheid 
ervaren. Muziek roept verwondering op, rust 
of actie, beweging, verstilling en blijdschap. 
Eigenlijk is muziek een uitingsvorm en een 
afspiegeling van het leven zelf. Vooral door 
de stem en/of door klanken kunnen mensen 
in het diepste van hun zijn geraakt worden. 

Muziek is plezier voor jong en oud
En dat is goed te zien tijdens de muziek-
lessen die gegeven worden en het plezier 
dat zowel de kinderen als de groepsleiders 
daaraan beleven. Een voorbeeld daarvan is 
de studiedag van 20 augustus jongstleden. 
Vanwege de coronamaatregelen heeft het 
team een studiedag buiten. Het is lastig, 
iedereen zit op anderhalve meter, teamle-
den kunnen elkaar niet altijd goed verstaan. 
De verbondenheid met elkaar is er als Harry 
Hendriks komt om ons een workshop uke-
lele te geven. Aan het einde van de work-
shop spelen we met het team samen ‘The 
lion sleeps tonight.’ 
Iedereen is blij en vrolijk ... en die anderhalve 
meter voelen we niet meer. 

Het team had er zelfs zoveel lol in dat zij met 
18 teamleden extra ukelelelessen zijn gaan 
volgen. Hoe fijn is dat! Fijn voor de groeps-
leiders, maar ook voor de kinderen … want 
je leert het meest van diegene die zelf ple-
zier beleeft aan hetgeen hij/zij aan anderen 
wil leren. En met dat leren zit het wel goed 
op Jenaplanschool Antonius Abt! 



                                     

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 

BETER
THUISWERKEN

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

praktisch

ADVIES
voor gezond
thuiswerken

Fysio Engelen kan het thuiswerken voor u optimaliseren met praktisch advies en tips. 
Heeft u al klachten? Zeker dan geldt; bel nu voor een afspraak 073-6312077 of mail met 
info@fysio-engelen.nl . Meer informatie zie www.fysio-engelen.nl
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Lily Valkenberg over darmgezondheid
René van der Hoeven

Lang geleden dat ik met een voor mij 
wildvreemde vrouw geanimeerd heb zit-
ten praten over poep(en). Daar blijken in 
de praktijk nog wel eens problemen van 
zeer uiteenlopende aard aan te kleven. 
Cliënten voelen zich vaak wat ongemak-
kelijk bij het praten over deze materie, 
maar dat ijs weet Lily gauw te breken. 
Ze ontvangt je hartelijk, weet als erva-
ringsdeskundige waar je het over hebt 
en vindt het volstrekt normaal de dingen 
bij hun naam te noemen, als is het maar 
om misverstanden te voorkomen. Lily is 
inderdaad de dochter van Sjef. Zij heeft 
op de Lage Leun haar praktijk voor darm-
gezondheid. 

Beroepskeuze
Voor haar hotel- en toerismeopleiding liep 
ze op haar 19e stage in Londen. Met veel 
succes, ze hield er zowel een diploma als 
haar man aan over. Samen reisden ze over 
de wereld om te werken in internationale 
hotels, onder andere in Zuid-Afrika, Egypte, 
Thailand, India, Mauritius en Dubai. In 2001, 
tijdens haar verblijf in het Thaise Bangkok, 
leerde ze iemand kennen die werkzaam 
was in de gezondheidssector. Omdat ze zelf 
vroeger veel darmklachten had, besloot ze 
dit onderwerp verder te gaan onderzoe-
ken, zei het hotelwereldje gedag en begon 
met haar opleiding voedingsleer. Niet lang 
daarna kreeg ze haar eerste baan in de 
gezondheidsbranche als manager en voe-
dingsdeskundige in een detox retraite in 
het centrum van Bangkok. Aldaar werden 
detoxkuren, darmspoelingen, veganistische 
voeding, yoga en massages aangeboden. 
Dit was het begin van haar darmgezond-
heidsavontuur. 

Eigen praktijk
Inmiddels is ze weer een paar jaar terug in 
Nederland. Omdat haar studies en ervarin-
gen altijd in het Engels hadden plaatsge-
vonden, vond Lily het noodzakelijk om nog 
enkele studies te volgen in Nederland. Het 
gebruik van de Nederlandse terminologie 
was lastig na 30 jaar alleen Engels gespro-
ken te hebben. Ook om lid te kunnen wor-
den van een beroepsvereniging diende ze 
bepaalde certificaten opnieuw te behalen.

Ziekte en gezondheid begint in de 
darmen
Kleur, geur, vorm, hoeveelheid van je ont-
lasting, of het makkelijk of moeilijk komt, of 
je weinig of veel papier nodig hebt, vertel-
len veel over je gezondheid. Kijk na afloop 
dus even achterom. Als ontlasting drijft, 
kan het zijn dat je te veel lucht produceert, 

plakken kan betekenen dat de vetten niet 
goed verteerd worden. De kleur hangt vaak 
af van wat je eet. Na bijvoorbeeld een rode 
bietensalade kan je ontlasting wat rood 
zien. De perfecte kleur zit zo’n beetje tussen 
Nutella en pindakaas in. 

Mensen kampen met allerlei maag- en 
darmklachten. Obstipatie is daar vaak één 
van. Helaas worden er dan nogal eens 
laxeermiddelen aanbevolen, terwijl vaak 
wat veranderingen in het dagelijkse voe-
dingspatroon, extra water en een natuur-
lijk vezelsupplement, al verlichting kunnen 
brengen. Diarree kan verschillende oorza-
ken hebben. Het kan zijn dat je intolerant 
bent voor zuivel, dat je niet genoeg goede 
darmbacteriën hebt of dat je misschien last 
hebt van darmparasieten. 
Ook klachten als hoofdpijn, huidklachten, 
vermoeidheid en zelfs depressie kunnen 
vanuit de darmen ontstaan. Gezonde dar-
men maken namelijk 80% van het geluks-
hormoon serotonine aan, niet gezonde dar-
men aanmerkelijk minder. Dit kan leiden tot 
sombere gedachten en depressieve gevoe-
lens. Ook ons immuunsysteem zit voor het 
grootste gedeelte in ons darmstelsel. In 
deze onzekere coronatijden is het dus extra 
belangrijk om op je darmgezondheid te let-
ten! 

Hoe houd je je darmen gezond?
Natuurlijke, gezonde voeding is de basis van 
een goede darmgezondheid, maar wat voor 
de één gezond is, hoeft dat niet voor de 
ander te zijn. Ons lichaam kan intolerant zijn 
voor bepaalde voedingsmiddelen. 
Een voedselintolerantie kan zich 48-72 uur 
na het eten van bepaalde voeding uiten 
in bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid, 
huidklachten of stemmingswisselingen. Je 
kunt je laten testen op voedselintoleranties. 

Als je al langer last hebt van een slecht ont-
lastingspatroon, kan colonhydrotherapie, 
ook wel darmspoeling genoemd, een uit-
komst zijn. Een darmspoeling is een zeer 
milde en veilige behandeling ter reiniging 
van de dikke darm. 
Je weert gifstoffen uit je bloedbaan en 
neemt voedingsstoffen makkelijker op 
waardoor de organen beter blijven functi-
oneren. Ook stimuleert het de natuurlijke 
darmperistaltiek.

Eén tot twee keer per jaar een detoxkuur 
is aan te raden. Door het gebruik van een 
bepaald dieet, massage en supplementen, 
reinig je je organen en bloed van gifstoffen 
van onder andere bespoten groenten en 

fruit, alcohol en medicijnen. Vaak wordt een 
detoxkuur gecombineerd met darmspoelin-
gen voor een nog beter resultaat. 

Heb je van alles al geprobeerd en blijf je 
toch nog klachten hebben? Dan kan een 
ontlastingstest nog veel aan het licht bren-
gen. Deze test toont onder andere aan of je 
je voeding goed verteert, je lever en je pan-
creas hun werk goed doen, of je misschien 
last hebt van darmparasieten, schimmels of 
gisten.

Meer weten? Kijk op 
www.darm-gezondheid.nl
lily@darm-gezondheid.nl
06 82196120



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

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!
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Waarom Langenhuizen?

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

www.langenhuizen.nu   -   073-6312086

Wat in het vat zit …
Dat neem ik deze maand heel letterlijk, 
want ik wil je wat meer vertellen over hout-
rijping. Wijn gist in roestvrijstalen vaten 
en wordt dan, na een tanklagering, gebot-
teld. Een klein gedeelte van de wijn rijpt op 
eikenhouten vaten. Waarom doet de wijn-
boer dit? 
- Door vatrijping komen de tannines uit het 
hout in de wijn, dat verlengt de levensduur.
- Hout laat, in kleine hoeveelheden, zuur-
stof door. Hierdoor rijpt een wijn en worden 
de tannines zachter en de wijn soepeler.
- Smaak: hoe nieuwer het vat, hoe meer 
smaak dit afgeeft. Veel mensen vinden 
die vanille- en karameltonen uit het hout 
lekker. Door die extra smaak worden wijnen 
complexer en dus voor veel wijnliefhebbers 
interessanter.

Goede redenen dus om aan de gang te 
gaan met houten vaten. Waarom doet niet 
iedere wijnboer dit dan?
- Wederom smaak: niet iedere wijn is 
er geschikt voor. Je hebt wijn nodig die 
van nature veel smaak heeft. Witte wijn 
van Chardonnay en rood van Cabernet 
Sauvignon of Syrah bijvoorbeeld. Zo niet, 
dan gaan de houttonen overheersen.  
- Kosten: houten vaten zijn kostbaar en het 
geeft bovendien veel werk in de kelder, veel 
manuren dus. Niet iedere wijnboer kan zich 
dit veroorloven.
- ‘Part des Anges’, het ‘Engelendeel’: wijn 
die verdampt of in het hout trekt tijdens de 
rijping: je hebt dus méér wijn nodig en dat 
kan ook niet iedereen zich veroorloven.

Wij verkopen een ruime selectie houtge-
rijpte wijnen én leveren gratis in Engelen en 
Bokhoven!

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

(Advertorial)
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PAROCHIE ST. LAMBERTUS

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

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

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Vieringen
Mocht u vragen hebben over de vieringen 
in coronatijd, steun nodig hebben of om 
andere reden contact op willen nemen, stuur 
een e-mail naar secretariaat@parochie-en-
gelen.nl. De coronamaatregelen kunnen 
nog worden aangescherpt. Houd vooral in 
deze tijd onze website www.parochie-enge-
len.nl regelmatig in de gaten. Daarop staat 
de actuele situatie steeds vermeld.

Overleden
Op 7 oktober is op 63-jarige leeftijd overle-
den Rene Henskens, Hoogveldweg.
Op 9 oktober is op 86-jarige leeftijd overle-
den Gerard van Buul, St Lambertusstraat.
Op 16 oktober is op 60-jarige leeftijd over-
leden P Roelofs, Kolgans.

Dopen
Op 4 oktober is gedoopt Louelle Hagen-
berg, De Beemd. De doopvieringen kunnen 
gepland worden op zondagmiddag, u kunt 
een afspraak maken met Monique Jans-
sen (073-6219416), contactpersoon voor de 
werkgroep.

Kerst 
Door het coronavirus zal Kerstmis 2020 er 
heel anders uitzien dan we gewend zijn. Met 
de huidige maatregelen zijn we voornemens 
op kerstavond om 18.00 uur een familievie-
ring te doen en om 20.00 uur en 22.00 uur 
twee keer de ‘nachtmis’. Op eerste kerst-
dag is er dan om 10.00 uur een viering. Alle 
vieringen zijn met reservering en met een 
beperkt aantal bezoekers.
Actuele situatie op onze website www.paro-
chie-engelen.nl.

Geslaagde Allerzielenviering

Zo 15 nov  
10.00 uur 

Eucharistieviering met 
voorganger pastor Ben van 
Bronkhorst
T.i.v. Henriette Beekman -
Caminada, Koos Roozen - 
van den Heuvel

Zo 22 nov
10.00 uur

Eucharistieviering met 
voorganger Abt Denis 
Hendrickx 
In deze viering krijgen drie 
jongeren het sacrament van 
het Vormsel
T.i.v.  Paula Broeren - Sieben 
en Henk Broeren

Zo 29 nov 
10.00 uur

Eerste zondag van de ad-
vent: Meditatieviering
T.i.v.  Jeanne Hurkmans - van 
Leeuwarden, Gré Pardoel - 
van Dijk, Jo Boelen

Zo 06 dec
10.00 uur

Woord- en communie-
viering met voorganger 
diaken Jan Joosten 
T.i.v. Henk Broeren

Zo 13 dec
10.00 uur

Woord- en communie-
viering met voorganger 
diaken Jan Renders
T.i.v. Riet Beekman en Toos 
Broeren

Berichten uit de parochie
Wereldwijd lijden miljoenen vrouwen en 
kinderen honger. En kunnen daardoor nau-
welijks ontsnappen aan de armoedeval: de 
vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding 
en een gebrekkige opleiding. 
De armoedeval krijgt mensen al op jonge 
leeftijd in haar greep en slechts weinigen 
weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding 
is een belangrijke schakel in deze cyclus, 
waarvoor met name vrouwen en kinderen 
kwetsbaar zijn. 
Adventsactie wil vrouwen en kinderen hel-
pen ontsnappen uit deze vicieuze cirkel van 
armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren 
we campagne tijdens de vier weken voor 
Kerstmis: de adventsperiode. We steunen dit 
jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat 
gezinnen zelf groente, granen en fruit kun-
nen verbouwen en op die manier beschik-
ken over gezond en gevarieerd voedsel. 
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw 
bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 
0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie of bijdra-
gen in de extra collecte in de kerk op zon-
dag 20 december. Voor meer informatie: 
www.adventsactie.nl. 

Op maandag 2 november jl. was de jaar-
lijkse Allerzielenviering in de Sint Lamber-
tuskerk, een oecumenische gebedsdienst, 
voorgegaan door Ds. Marloes Meijer en 
Tineke Kaal. Met als thema ‘De dood voor-
bij’ stonden liefde en de troost centraal. Er 
werden, deels door nabestaanden, 6 kaar-
sen ontstoken, voor de parochianen die in 
het afgelopen jaar zijn heengegaan.  Op het 
kerkplein plaatsten belangstellenden gedu-
rende de dag kaarsen in de vorm van een 

Vormselviering 
Op zondag 22 november zal abt Denis 
Hendrickx van de Abdij van Berne aan drie 
jongeren het vormsel toedienen. Voor deze 
viering moeten we door de coronamaatre-
gelen helaas ook het reserveringssysteem 
hanteren. Gelieve zich uiterlijk maandag 16 
november aan te melden via e-mail: secre-
tariaat@parochie-engelen.nl tijdens het 
spreekuur op maandagochtend via tel: 073-
6311216 of via een briefje in de brievenbus 
bij de pastorie. Geef svp aan met hoeveel 
personen uit één huishouden u komt. Mocht 
er onverhoopt voor u geen ruimte meer zijn, 
dan laten wij dit tijdig weten. Zonder tegen-
bericht is er ruimte beschikbaar.

lichtend hart, als teken van de liefde waarin 
we met elkaar verbonden blijven, over de 
grenzen van de dood heen. 



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

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

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Zo 15 nov
10.30 uur

Ds. W. van Egmond

Zo 22 nov
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer

Zo 29 nov
10.30 uur

P. de Koning

Zo. 06 dec Geen dienst

Zo 13 dec
10.30 uur

Muziek op Zondag

Zo 20 dec
1�.00 uur

Kinderkerstfeest

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

Muziek op Zondag 
Op zondag 13 december is er om 10.30 uur 
in de Protestantse Kerk te Engelen een win-
terconcert met violiste Marleen de Bruin 
-Philharmonie Zuidnederland- met werken 
van o.a. Bach, Telemann, Biber en John Wil-
liams (Schindlers List). Marleen studeerde 
met plezier aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag, bij Isabelle van Keulen en 
anderen. Zij speelde veel kamermuziek, solo 
met diverse orkesten, en deed orkesterva-
ring op door te spelen als remplacant en 
samen te werken met inspirerende dirigen-
ten als Valery Gergjev en Jaap van Zweden. 
Met het Metropole Orkest speelde zij ook 
lichte en jazzmuziek, o.a. bij het North Sea 
Jazz Festival. Vanaf 2003 heeft zij een vaste 
aanstelling als plaatsvervangend aanvoer-
der 2e violen bij Philharmonie Zuidneder-
land, waar zij -naast violiste zijn- ook edu-
catieve workshops voor het basisonderwijs 
ontwikkelt en concertpresentaties geeft.                                                                                                            
Marleen heeft al zo’n 25 jaar een eigen les-
praktijk en heeft vele leerlingen zien groeien 
van beginnend tot (ver)gevorderd violist. 
Momenteel geeft zij tevens online vioolles-
sen via Skype.

U bent van harte welkom. Wilt u komen, 
meldt u aan op aanmelding@kerk-engelen.
nl onder vermelding van 13-12 en het aan-
tal personen met wie u komt uit hetzelfde 
huishouden. Andere huishoudens graag 
zich apart aanmelden. Wij bevestigen uw 
reservering en laten u de huisregels van de 
kerk weten. Het aantal beschikbare plaatsen 
is beperkt.                                        

Meer Muziek op Zondag: zondag 31 januari 
2021: Canto Ostinato op 2 Marimba’s, slag-
werkers Esther Doornink en Peter Elbertse.

Actie Schoenendoos

Jeanine Teulings, Marloes Meijer

Wat een verrassing was dat. Op ‘zomaar 
een woensdag’ in de herfstvakantie organi-
seerde de Protestantse kerk in Engelen een 
knutselmiddag voor Actie Schoenendoos. 

We dachten dat een klein aantal kinderen 
langs zou komen om dozen te versieren. 
Maar nee, er kwamen véél kinderen. Som-
migen bleven gezellig knutselen, anderen 

gaven alleen een mooi versierde doos af en 
gingen snel weer naar huis. Er werden zelfs 
nog dozen nabezorgd bij kerkleden thuis, 
zodat die ze weer mee konden nemen naar 
de kerk.
Wat mooi om te merken dat kinderen hun 
kamer hadden doorzocht en ouders de zol-
der en een paar winkels hadden leeggehaald 

om dozen te vullen met spullen voor kinde-
ren die het niet breed hebben. Knuff els, pot-
loden, tandpasta, knikkers ... Het was best 
moeilijk voor de kinderen en leiding om niet 
zélf lekker te gaan spelen met al het moois. 
Maar, alles is over de dozen verdeeld, waar 
nodig nog aangevuld en voorzien van een 
verzendlabel. 

Haast bezwijkend onder de 58 dozen zijn we 
naar het inzamelpunt gegaan. En heel trots 
hebben we de dozen ingeleverd. De inwo-
ners van Engelen (en omgeving) zijn uit hun 
coronabubbel gekropen en hebben zich 
ingezet voor kinderen die het hard nodig 
hebben.
Dank u en jullie wel!
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Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel. 06 460 346 24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN NL87RABO0121908283
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt Bokhoven

Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij 
anders aangegeven

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Zo 15 nov Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts 

Zo 22 nov Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Jo en Mien 
Vugts-Brekelmans, Jan van 
Haaren

Zo 29 nov 1e Advent
Viering met orgelbegeleiding 
Intenties voor Joke God-
schalk- Endstra, Lucia van 
Helvoort-Buijs en Jan Zetz

Zo 06 dec 2e Advent
Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders

Zo 13 dec 3e Advent
Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Maria van 
Heijingen, Fred Leenaers, over-
leden familie Masraff

Zo 20 dec 4e Advent
Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

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

Actief in Engelen en omgeving
Peter Polling

Het afgelopen jaar heeft de diaconie van de 
Protestantse Gemeente Engelen samen met 
het dorp een aantal zeer succesvolle acties 
mogen voeren. In het voorjaar werd veel 
opgehaald voor de Voedselbank en daarna 
in twee etappes een groot bedrag voor de 
vluchtelingen op Lesbos. Wij zijn Engelen 
dankbaar voor de warme hulp en steun voor 
deze acties!

In november voeren we weer actie. Deze 
keer om in deze moeilijke tijd in het dorp, 
maar ook in de regio en in de wereld, klein-
schalige hulp te kunnen blijven bieden aan 
mensen en instellingen die dat nodig heb-
ben. Denk daarbij aan een weeshuis op de 
Filipijnen, daklozenopvang in Den Bosch, 
geestelijke ondersteuning in de gevangenis, 
tijdelijke noodopvang van vluchtelingen, 
enz. 

Hoe doen we dat dan? 
We houden zelf contact met kleinschalige 
projecten. Daardoor weten we wat nodig is, 

kunnen we soms ook met praktische zaken 
helpen en weten we waaraan het geld dat 
we geven, wordt besteed. En in normalere 
tijden komen er ook mensen bij ons om uit-
leg te geven over het werk, de mooie kanten 
en de problemen. Daar leren we allemaal 
van. 

Wilt u ons helpen met helpen? Dat kan 
natuurlijk! U kunt uw bijdrage storten op 
IBAN NL23 RABO 0121 9151 58, ten name 
van Diaconie Protestantse Gemeente Enge-
len, onder vermelding van gift. 

Wilt u meer informatie over wat de diaconie 
van de Protestantse Gemeente Engelen doet 
of wilt u helpen bij een actie in het dorp? 
Kijk dan op onze website www.kerk-enge-
len.nl of stuur een mailtje naar diaconie@
kerk-engelen.nl Nogmaals heel veel dank 
voor de steun in de afgelopen maanden. We 
hopen ook in de toekomst een beroep op u 
te mogen doen!

Sfeervolle kerstwandeling
Omdat Kerstmis 2020 heel anders zal zijn 
dan andere jaren, heeft een aantal organi-
saties de handen ineengeslagen om er tóch 
een goede tijd van te maken.
In de donkere dagen rond kerst, willen 
we een aantal initiatieven, die wat licht en 
vreugde brengen, vormgeven. U zult er 
zeker meer over horen, maar nu kunnen we 
u alvast melden dat er op woensdagavond 
23 december gelegenheid is om een kerst-
wandeling te maken door de oude dorps-
kern van Engelen. Onderweg is er muziek, 
zijn er kerststallen, is er volop lekkers en 
voldoende te beleven. Daarnaast zal er 
gelegenheid zijn om van hart tot hart met 
elkaar te spreken via Zoom en zullen er ook 
op andere plaatsen momenten vol warmte 
en licht zijn.

Natuurlijk moeten we rekening houden 
met de dan geldende coronamaatregelen, 
daarom kunnen we nog niet helemaal aan-
geven hoe alles er aan toe zal gaan, maar we 
verzekeren u dat er ook dit jaar in Engelen 
kerst gevierd zal worden. Wilt u meedoen in 
de organisatie of op de avond zelf? Neem 
dan contact op met predikant@kerk-en-
gelen.nl. Marloes coördineert dit initiatief, 
maar er zijn vele handen nodig om het 
mogelijk te maken.
We zijn blij met de betrokkenheid van Bur-
gers van Betekenis, De Engelenburcht, Her-
berg Haverleij, beide kerken, Heemkunde-
kring Angrisa en Muziek op de Dieze.
Meer informatie in De Tweeterp van decem-
ber en via www.tweeterp.nl. 

Kliederviering
Hoe doe je dat eigenlijk: dapper zijn? De 
kleine David vraagt het zich af als hij de 
grote reus Goliath op zich af ziet komen. Hij 
is maar zo klein en die reus is zo vreselijk 
groot. Zou hij wel een kans maken? Voor 
alle dappere kinderen en voor alle kinderen 
die dapper willen worden is er 15 novem-
ber weer een kliederviering in Engelen. Om 
16.00 uur aan De Kerkhof 3. 
We gaan oefenen met dapper zijn en pro-
beren of we reuzen kunnen verslaan. Kom 
je ook?

We sluiten af met een viering met een mooi 
verhaal en een kleine maaltijd voor de kin-
deren. 
Opgave is nodig omdat corona veel onzeker 
maakt. Zo kunnen we u goed op de hoogte 
houden van de maatregelen die we treffen. 
Last minute aanmelding is geen probleem. 
Graag via een appje of belletje naar Marloes 
Meijer 06 36501973.



Mirjam Branten-van Oosterhout 
Meester Prinsenstraat 15 

5254 JB Haarsteeg 
Tel.: 06-2539 0416 
www.consolare.nl 

  

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

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

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

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!
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Mavo/ Havo  Schei-, wis- en natuurkunde 
Vwo    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 
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Aanmeldingsformulier
O  Ik wil graag een Kerstengel zijn  
  
Naam:    
Adres:
Postcode/Plaats:
E-mail:
Telefoonnummer:                      

O  Ik geef iemand op om een Kerstengel 
te krijgen

Naam:
Adres:            
Postcode/Plaats:

Poewee
Marloes Meijer

Poewee, zou Tommy van Sesamstraat 
zeggen, als hij ons zo bezig zag. Poewee 
de poewee.
We zijn nogal druk allemaal. We moeten 
van alles van onszelf. Omdat we denken 
dat als wij het niet doen, niemand het 
zal doen. Omdat we hoge verwachtingen 
hebben. En misschien ook omdat we op 
die manier zekerheid krijgen, en houvast. 
Ik heb het druk, dus ik ben …

In de bijbel staat een verhaal over een man 
die ook zo leefde. Alleen, hij heeft erva-
ren dat dat niet altijd lukt. Hij is ingestort. 
Burned-out geraakt. Hij ziet geen uitkomst 
meer en wil eigenlijk alleen nog maar dood. 
Hij is zwaar teleurgesteld in het leven, in 
zijn lot en vooral ook in zichzelf. En dan (je 
mag het lezen als een beeldend verhaal) 
bemoeit God zich ermee. En God komt niet 
met aanmoedigingen en eisen. Zegt niet 
‘Kom op joh’ of ‘Hou vol’. Nee, God stuurt 
een engel, die de man zacht aanraakt. Die 
hem nabij is en hem wat te eten en te drin-
ken geeft. Niet een keer, maar vaker. Tot de 
man weer verder kan. Zijn weg is nog steeds 
eenzaam, en nog steeds uitzichtloos. Maar 
heel voorzichtig durft hij God weer onder 
ogen te komen. Hij vreest boosheid, geweld, 

donderend geraas, want hij heeft zijn eigen 
veeleisendheid op God geprojecteerd. Maar 
gelukkig blijft God wie hij altijd al is geweest. 
En God vraagt in een zachte bries ‘Wat doe 
je hier? Waar ben je nu toch in beland, jon-
gen?’  zacht, zorgzaam, teder is die vraag. En 
de man verdedigt zich weer, vooral tegen de 
verwijten die hij zichzelf maakt. En God? God 
zegt niet ‘Hup, en nou weer aan het werk’. 
En ook niet ‘Kop op, je kunt het’. Of ‘Ach joh, 
het valt toch wel mee?’ Of ‘Tja, we hebben 
het allemaal wel eens zwaar’. Nee, God zegt 
iets dat lijkt op ‘poewee’. Hij geeft de man 
de gelegenheid om het los te laten, om te 
stoppen met jagen, met voldoen aan alle 
verwachtingen, met zichzelf voorbij lopen.
Om zo te ontdekken dat er onder zijn drukte 
en ‘gedoe’ een mens schuilt. 
Het zou zo helend zijn, voor ons, als we wat 
vaker stil zouden gaan staan. Dat voelt naar, 
verlaten, eenzaam. Maar als we uit onze 
harde schulp kruipen, kunnen we ook die 
vraag horen, die ons terug brengt bij ons-
zelf: ‘Mens toch, waar ben je in beland?’ Mis-
schien kunnen we proberen om wat vaker 
‘poewee’ te denken en zo die zachtheid en 
zorgzaamheid toe te laten, zodat we onszelf 
weer vinden.
Elia bij de Horeb staat in 1 Koningen 19.

Laatste zondag kerkelijk jaar
22 November is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Daarna begint met de Advent 
een tijd van verwachting en vooruitzien. Op 
deze laatste zondag worden de namen van 
de overledenen genoemd en is er gelegen-
heid om kaarsjes aan te steken voor hen die 
we missen. Het lijkt wel wat op het katho-
lieke Allerzielen. Vanwege de geldende 
maatregelen gaat het dit jaar wat anders 
dan andere jaren. Zondag 22 november is 
de Protestantse kerk (aan De Kerkhof) vanaf 
09.30 uur open. U bent welkom om binnen 
te lopen en een kaarsje aan te steken. Deze 
kaarsjes worden dan in de dienst meegeno-
men in de herdenking en gebeden. Wan-
neer u wilt dat er een bepaalde naam of een 
korte gebedsintentie wordt uitgesproken 
tijdens de dienst, kunt u die op een briefje 
schrijven en bij het kaarsje achterlaten. U 
kunt ook een naam of intentie doorgeven 
via de app of mail van Marloes: 06 36501973, 
predikant@kerk-engelen.nl. In de dienst 
zullen deze terugkomen. Via facebook kerk-
diensten protestantse kerk engelen (live) of 
youtube (na afloop) kunt u de dienst mee-
beleven.   In de dienst is plaats voor een 
beperkt aantal personen. U kunt zich opge-
ven via aanmelding@kerk-engelen.nl.

Engelenproject
In de vorige Tweeterp las u een uitgebreid 
artikel over het engelenproject. Binnenkort 
vindt u ook meer informatie in de brieven-
bus, want het is bijna zover dat de engelen 
uit kunnen vliegen! Doet u al mee?
Elke zondag in de adventstijd bezorgt u een 
klein cadeautje, een kaart of een tekening 
bij iemand die wel wat licht kan gebruiken 
in deze donkere dagen. Kleine moeite, groot 
plezier.
Of misschien kent u iemand die een engel 
nodig heeft? Geef het door, dan zorgen wij 
dat de engelen langs vliegen.
Op www.engelenproject.nl kunt u zien dat 
we niet alleen in Engelen met dit project 
bezig zijn. De engelen vliegen over het hele 
land.
Op deze site vindt u ook inspiratie voor 
cadeautjes, die u kunt bezorgen op verschil-
lende adressen.

Vul de gegevens in en doe de strook voor 16 
november in de brievenbus van de katho-
lieke of protestantse kerk of lever de strook 
in bij de familie Rijkaart: Velderwoude 20 of 

mail de gegevens naar: secretariaat@paro-
chie-engelen.nl of predikant@kerk-engelen.
nl.

Vanzelfsprekend worden alle gegevens ver-
trouwelijk behandeld door de medewerkers 
van het Engelenproject: ds. Marloes Meijer, 
Enny Coppée, Tino Pol, George Barbiër, 
Michel Rijkaart en Riekie de Visser.



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

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

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

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL

 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

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

✓ De onderdelen worden beschermd 
tegen sneeuw, regen en pekel 

✓ Gratis haal- en brengservice in 
Engelen De Bloemendaal 5 

(Industrieterrein De Vutter) 
5221 EB, Den Bosch 

088 0123 060 

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

 

Winterbeurt 
Bereid je fiets voor op de winter met onze 

speciale winterbeurt 

tegen sneeuw, regen en pekel
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De herfst is begonnen. Overal zien we blaad-
jes vallen en de bomen worden kaal.
Voor de herfstvakantie sloten alle groepen 
hun thema af. De resultaten waren verbluf-
fend! De kinderen van de groepen 3 en 4 
hadden mooie resultaten met hun ‘droom-
huis’. Groep 5 maakte zelf een stad met 
onder andere een ziekenhuis, een garage, 
een McDonald’s en zelfs de Matrix.
Zoals u vorige keer al hebt kunnen lezen, 
kozen we in de Kinderboekenweek uit alle 
groepen de beste lezer van onze school. Dit 
jaar won Quinten uit groep 5 de wedstrijd. 
Op de foto ziet u hoe blij hij was met het 
mooie resultaat. Naast hem zijn tweeling-
broer, die al even enthousiast was!
De peuters, de kleuters en de kinderen van 
de groepen 3 en 4 hadden in de week voor 
de herfstvakantie ‘showtime’ in het Atrium. 
Alle groepen hadden een optreden voorbe-
reid en lieten het resultaat aan elkaar zien. 
De groepen 3 t/m 8 kregen in de periode 
voor de vakantie twee judolessen in de 
gymzaal. Uiteraard was alles coronaproef 
geregeld. 
De kleutergroepen zijn begonnen met het 
nieuwe thema: ’Herfst’. De lokalen zijn in 
herfstsfeer gebracht en zien er heel mooi uit. 
Groep 1A heeft zelfs een groot web boven in 
de klas hangen met heel veel spinnen er aan 
en een prachtige herfsttafel. Groep 1B heeft 
een spinnenweb tegen het raam. 
Ook de andere groepen zijn intussen met 
een nieuw thema begonnen. De midden-
bouw gaat aan de slag met het thema 
‘Ruimte’. De bovenbouw werkt aan ‘Wereld-

oorlog en holocaust’. 
In de groepen 8 zijn de kinderen een 3D 
kaart aan het maken. De kinderen van 8A 
tekenden daarnaast een portret van zichzelf. 
Ze mochten zichzelf tekenen, zoals ze zich 
graag zouden zien. Als ware kunstenaars 
gingen ze aan de slag. Het resultaat mag er 
zijn!
De plusklas van de groepen 7 en 8 doet mee 
aan de SlimmerIQuiz. Dit is een quiz waarbij 
de kinderen kunnen laten zien wat ze in hun 
mars hebben. Inspirerende vragen en een 
onverwachte benadering laten de kinderen 
zien dat iedereen creatief kan denken. Uit de 
voorronde zijn twee groepjes overgebleven 
die aan de regionale wedstrijd mee deden. 
Vanwege alle maatregelen werd er online 
gespeeld. Op woensdagmiddag 4 novem-
ber werkten de groepjes twee uur intensief 
aan de opdrachten. De winnaars hiervan 
gaan naar de grote finale.
De kinderen van de plusklas 5-6 en 7-8 
nemen deel aan de ‘beverwedstrijd’. De kin-
deren krijgen verschillende vragen die te 
maken hebben met informatica, algoritmen, 
structuren, informatieverwerking, logica, 
puzzels en toepassingen. Pittige onderwer-
pen, maar de opgaven zijn zó gemaakt dat 
iedereen ze met logisch en goed nadenken 
kan oplossen. De vraag is of dit je binnen de 
gegeven tijd lukt!
Digitale media spelen een belangrijke rol in 
het dagelijks leven, ook in dat van kinderen. 
Mediawijsheid is daarom belangrijk. Tijdens 
de Week van de Mediawijsheid (5 tot en met 
13 november) besteden wij in de groepen 

7 en 8 extra aandacht aan mediawijsheid. 
Het spelen van de serious game MediaMas-
ters is daar onderdeel van. Spelenderwijs 
maken leerlingen kennis met de kansen en 
de gevaren van media. We gaan aan de slag 
met onderwerpen als WhatsApp, privacy, 
cybercriminaliteit en nepnieuws.
Dit was het nieuws van onze school voor 
deze maand. Wilt u meer of andere infor-
matie over onze school, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur, Mevr. B. Ent-
ken-Buunen, tel. 073-8519990.



Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach

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

Volg ons op  
voor info over

Boozt workshops
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Boodschappen doen
René van der Hoeven

Beetje sombere ochtend. We moesten voor 
een paar boodschappen naar de stad, dus 
lekker even een frisse neus halen met de 
fi ets; scheelt gezondheid en parkeergeld. 
In alle vroegte was het koud en opvallend 
stil, zal wel aan de persconferentie van gis-
teravond liggen. Meestal gaan we over het 
viaduct via de prachtige Engelsedijk langs 
de Fransche Wielen richting Orthen en de 
Citadel. Vandaag via de Rietveldenweg en 
de stationstunnel, op het Stationsplein om 
de Draak heen, normaal een ramp, met 
overal en uit allerlei richtingen voetgan-
gers, fi etsers, scooters, auto’s en bussen, 
nu fl uitje van een cent. Zelfs geen wachtrij 
Bossche-bollen-liefhebbers op de stoep 
bij de bekende winkel. Eerst even naar de 
ANWB, gelegen aan het, o zo sfeervolle, 
Burgemeester Loeff plein, waar het gebrek 
aan reislustigen opviel. Daarna de markt op, 
maar daar stonden slechts een nog opstar-
tende viskraam en een reeds vol in bedrijf 
zijnde groentekraam. Ik mocht op ander-
halve meter, gelukkig wel binnen gehooraf-
stand, op de fi etsen passen, terwijl vrouwlief 

sinaasappelen, pastinaken en knolselderij 
ging kopen. Ja, we doen er echt alles aan.

De klant voor haar had zijn tassen volge-
laden met allerlei gezonds, viste een pasje 
uit zijn jas en wilde betalen. Geen punt, ook 
op de markt hebben digitalisering en covid 
toegeslagen. De groentevrouw haalde het 
pinapparaatje tevoorschijn, maar dat wilde 
niet starten.
“Dè ha’k eerder dees week ok al. Ik heb ze 
al een paor kere gebeld en ze zinne det de 
batterije d’r uit moeste, weer d’r in en as het 
nie lukte zò nog een paor kere. D’r was in 
elluk geval niks mis mee ’t masjien”, zei ze 
hoofdschuddend. Ze ondernam een nieuwe, 
wederom vergeefse, poging. “Hij moet ‘t 
toch gewóón doen.”  “Zouwen ‘t de batte-
rijen nie zijn, misschien is ’t gewóón wel te 
kou. Hedde gin wèrrum plekske?”, vroeg de 
klant, gniff elend met zijn hand op zijn borst-
been kloppend en naar haar knikkend. “Och 
jonge, ge moest is wete”, zei ze lachend en 
“Dè kèn ik wel hebben hòr.” Het apparaatje 
sloeg spontaan aan. 

Halloween in Slot Haverleij 



Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl

C l a a s s e n        P s y c h o s o c i a a l        A d v i e s b u r e a u
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau
 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

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

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

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

Vanaf 5 december: 
volop diverse soorten volle kerstbomen
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Pigment winnen uit inheemse planten 
De Verftuin: het verhaal van de juf die boerin werd
Riet Mangus

Kunstenares en eigenares van Atelier De 
Heerlijkheid in Bokhoven Marike Boer-
man heeft afgelopen schooljaar na 20 
jaar haar baan als docente kunstvakken 
opgezegd. Ze verruilt haar rode laarzen 
met hoge hak voor klompen, want ze 
wordt verfboerin! Tegenover haar atelier 
gaat ze namelijk een tuin aanleggen: ‘De 
Verftuin’. Een plek waar het goed toeven 
is voor bijen, vogels, vlinders en voor een 
zeldzaam soort kunstenaar, aldus Marike. 
Dat vraagt om een bezoekje.

Verf met een verhaal 
Marike houdt zich al jaren bezig met het op 
ambachtelijke wijze maken van verven, zoals 
olieverf en ei-tempera. Voordat synthetische 
pigmenten in gebruik kwamen, werden er al 
vele verschillende plantensoorten gebruikt 
voor het maken van verf, vertelt ze. “Vanaf 
de industriële revolutie is de opkomst van 
synthetische verfstoffen te zien. Deze stof-
fen zijn in lichtechtheid stabiel en zijn zui-
verder dan verfstoffen die men uit planten 
haalt. Er zitten daarmee belangrijke voorde-
len aan het werken met synthetische verf-
stoffen. Meer en meer vindt er echter een 
herwaardering plaats voor het werken met 
plantaardige of minerale kleurstoffen. Dit 
heeft te maken met het feit dat resultaten 
die met plantaardige verfstoffen worden 
geboekt onmogelijk bereikt worden met 
synthetische verfstoffen. Kleuren uit  plant-
aardige verfstoffen zijn veel ‘rijker’ dan de 
‘vlakkere’ synthetische kleuren. Dat komt 
omdat in planten altijd meer kleuren aan-

wezig zijn dan de kleur die uiteindelijk de 
boventoon voert.”

Onderwijzen en inspireren
Marike vertelt graag over de verf, bindmid-
delen en kleurstoffen die je bij haar uit de 
tuin kunt komen halen en kunt verwerken 
tot verf. Gedreven: “Ik wil mensen graag 
leren over de eigenschappen van materia-
len en hoe je daar technisch mee omgaat. 
Ik wil hen bewust leren kijken en hen laten 
onderzoeken wat kunst met hen doet. Ik 
blijf daarnaast ook gewoon lesgeven, maar 
alleen nog tijdens cursussen in mijn eigen 
atelier, echt geweldig.” 

Verbinding tussen hoofd en doek
De belangrijkste reden voor de kunstenares 
om De Verftuin aan te leggen is dat ze tijdens 
het verwerken van de planten tot kleurstof 
of het maken van de bindmiddelen met haar 
hoofd bij haar te maken schilderijen is. “Ik 
voel de olie en bepaal de dekking of intensi-
teit van kleur. Zo maak ik de verbinding met 
wat ik in mijn hoofd heb en wat er op het 
doek moet komen zo intens mogelijk. Ik leef 
met en in het materiaal dat ik nodig heb om 
mijn beelden vorm te geven.” 

De onbekende kleurenwereld
De tuin is nog in aanleg, maar de kunstena-
res ziet het al helemaal voor zich: straks 
stapt u op de fiets richting Bokhoven om er 
te vertoeven op een plek voor kunstenaars 
en kunstminners en om te oogsten uit de 
natuur. “Ontdekken hoe rijk de wereld van 

kleur is in bloem, blad, vrucht, zaad en wor-
tel. Een heel oude, maar voor velen van ons 
onbekende kleurenwereld. Ik hoop naast 
medekunstenaars overigens ook ande-
ren te treffen die creatief bezig willen zijn, 
want een oude stoel of T-shirt kunnen hier 
natuurlijk ook een kleurtje uit eigen tuin krij-
gen”, aldus Marike.                   

Denk mee, doe mee, help mee
Het is leuk en spannend om De Verftuin aan 
te leggen: veel kennis is te vinden in boeken 
en op internet, maar veel is incompleet of 
verloren gegaan, legt ze uit. Het (her)ont-
dekken van het winnen van pigmenten uit 
planten zal een proces worden van vallen 
en opstaan. Marike en haar man Rick zien 
De Verftuin als een ontmoetingsplek  voor 
mensen die net als zij willen ontdekken en 
kennis willen delen. “Het kan tevens een plek 
zijn voor educatie en voorlichting,  maar ook 
gewoon een plek waar je je welkom voelt en 
waar degenen die daar behoefte aan heb-
ben in rust aan de slag kunnen. Dus kom 
langs, denk mee, doe mee en help mee!”

Heb je ideeën, wil je verf leren maken of wil 
je meehelpen?
App of mail : 0618275207
marike.boerman@gmail.com

 'À la Van Gogh: pigment uit Afrikaantjes'

'De Verftuin in wording'



073-8518050
impact-it.nl
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Alisa Lalicic

Column

Gelukszoeker deel II

“We zijn op zoek naar iets”

Er zijn zo van die onderwerpen die dorpsge-
noten bezighouden of waar ze onvrede mee 
hebben. Ook stukjes in De Tweeterp kunnen 
lezers zo ver brengen dat ze reageren op 
redactie@tweeterp.nl. 
In de rubriek De Zeepkist geven we een korte 
samenvatting van het ongerief dat de redac-
tie bereikt.

Van Martin Berens ontvingen wij het vol-
gende verhaal: Tijdens een korte wandeling 
door Haverleij’s dreven, zie ik daar plotseling 
een auto geparkeerd op de groenstrook. 
Achterklep open, allerlei gereedschappen 

op de grond en een duidelijk geagiteerde 
eigenaar. Op mijn vraag wat er allemaal aan 
de hand was, zei hij: “Ik kom net van mijn 
werk af bij kasteel Heesterburgh en rijd 
vrolijk naar huis. Maar schiet er plotseling 
een hond de weg op. Het baasje liep vrolijk 
fl uitend verder. Ik wilde toch wel die hond 
ontwijken en daarbij ging ik even van de 
weg af in de berm en belandde ik met mijn 
auto tegen een fi kse stoeprand bij de bus-
halte. Klaarblijkelijk kon mijn voorband daar 
niet tegen en ik ben nu dus bezig om mijn 
voorband te verwisselen. Maar wat mij nog 
het meest stoort, is dat de eigenaar van de 
hond vrolijk verder liep. De hond schoot na 
zijn escapade terug het fi etspad op en liep 
achter het baasje aan. 
Geen spijtbetuiging, geen dankjewel dat ik 
de hond niet heb aangereden, niets van dit 
alles. En het was toch wel een stevige klap, 
dat moet hij gehoord hebben. En ik dacht 
nog wel dat hier in de Haverleij alleen maar 
aardige mensen wonen.”

Tja en dan begrijp je dat het niet voor niets 
een regel is om binnen de bebouwde kom 
de hond aangelijnd te houden. En ook 
dat bijna geheel Engelen en Bokhoven 
bebouwde kom is. De hond mag alleen los-
lopen op de daarvoor bestemde stroken en 
buiten de bebouwde kom in de berm.

Ook kregen wij dit bericht binnen als reactie 
op de Zeepkist in editie oktober: “We zijn als 
sinterklaascomité inderdaad druk met crea-
tieve oplossingen. Zo ook met de transitie 
van Piet. Inmiddels is gemeentebreed een 
besluit genomen over de transitie van Piet.
Vanzelfsprekend gaan we dat besluit in 
Engelen volgen. Helaas is er nog geen nieuw 
beeldmateriaal. We hopen in 2021 nieuwe 
beelden aan de kade in Engelen te kunnen 
maken van de Sint en zijn Pieten.”

Alisa Lalicic

Het zijn de kleine dingen die een groot ver-
schil maken. Dat geldt misschien wel het 
meest voor geluk. De verhuizing naar Enge-
len was een grote verandering. Het zijn uit-
eindelijk de kleine dingen, die hier voor mij 
voor het echte geluk zorgen. Het wonen in 
een fi jne buurt, een groenrijke omgeving, 
waar ik dagelijks een wandeling door maak. 
De kleinschaligheid van Engelen zorgt dat ik 
niet ver hoef te zoeken naar een geluksge-
voel. Het ervoor open durven staan en écht 
zien wat er om je heen gebeurt, brengt mij 
al een heel eind. Ik ben er lang naar op zoek 
geweest. Het was op één van de boerderijen 
in Australië, waar ik een belangrijke levens-
les leerde over geluk. 

Het is 27 april 2016 als ik samen met een 
Duitse backpacker Nick in een weiland sta. 
Hoewel het al laat in de middag is, is het nog 
steeds boven de dertig graden. We hebben 
het bloedheet en we zijn op zoek naar iets. 
Glenn, de boer, had van een afstand geroe-
pen wat we moesten doen. Geen van ons 

beide had precies verstaan wat. Er waren 
alleen twee scheppen, al gauw begonnen 
we ijverig met graven. 
“Verdomme, hoe diep moeten we graven?” 
zegt Nick geïrriteerd. “Ik weet het ook niet. 
Misschien kun jij een stukje verderop begin-
nen dan ga ik hier wel verder”, stel ik voor. 
Inmiddels zijn we een uur aan het zwoe-
gen zonder enig spoor. “Welke kleur zou 
het hebben?” vraag ik aan Nick, die intus-
sen steeds agressiever met zijn schep in de 
grond graaft. “Alisa, hou op met vragen stel-
len. Ik weet het niet!”. “Nou, ik stop ermee 
hoor. Dit is onbegonnen werk. We weten 
niet eens naar wat we zoeken!” zeg ik boos 
en gooi mijn schep weg. Glenn repareert 
een eindje verderop de molen. Hij krijgt 

niets mee van ons gekibbel of doet net alsof 
hij het niet hoort. Nick leunt met zijn armen 
op zijn schep. “Vraag jij het?”. Ik kijk naar 
onze mislukte pogingen om iets te zoeken. 
Als je een vraag aan Glenn de boer stelt, dan 
zucht hij diep, schudt hij afkeurend met zijn 
hoofd, gevolgd door een zin met 'fucking' 
als standaard bijvoeglijk naamwoord. Het 
kan mij weinig schelen, ik ga niet nog langer 
graven en zoeken naar iets waarvan onbe-
kend is wat. Ik schraap mijn keel en vraag 
dan aan Glenn waar Nick en ik eigenlijk naar 
zoeken. “Wat?! Zoeken? Er is fucking niets 
om naar te zoeken! Jullie moeten een gleuf 
graven voor de pijp die daar ligt!”
Zoek niet naar geluk. Creëer je eigen weg 
er naar toe.



Zet je licht aan!
In verband met de donkere dagen vraagt de 
politie uw aandacht voor het aanzetten van 
de verlichting op uw fiets en die van uw kin-
deren. Hiervoor hebben wij een aantal tags 
geplaatst op fietspaden in Engelen. Voor uw 
eigen veiligheid en zichtbaarheid adviseren 
wij goede fietsverlichting te gebruiken. Zie 
hiervoor de website www.anwb.nl. 

Stop heling
Koopt u een tweedehands fiets of elektro-
nica? Controleer dan of het een framenum-
mer of serienummer heeft. Veel goederen 
hebben een uniek serie- of framenummer, 
denk hierbij aan: fietsen, elektronica, auto’s 
en onderdelen van voertuigen. Deze num-
mers zijn belangrijk om de herkomst en 
eigendom te kunnen bepalen en spelen 
daarom een belangrijke rol bij de bestrijding 
van diefstal en heling. Het is strafbaar om 
goederen in je bezit te hebben, waarvan de 
identiteit niet meer is vast te stellen omdat 
het unieke nummer is verwijderd of onlees-
baar is gemaakt. Als u goederen koopt, con-
troleer ze dan goed op aan- of afwezigheid 
van die nummers. Ontbreekt het nummer of 
is het onleesbaar gemaakt … koop het dan 
niet! 

Tweedehands goederen controleren? 
Het serienummer staat bijna altijd op het 
product zelf, vaak met de vermelding S/N. 
Meestal staat het serienummer ook op de 
verpakking, op de pakbon en/of de factuur. 
Vaak staat ook in de gebruiksaanwijzing 
waar je het serienummer kunt vinden. Bij 
elektronica (computers, foto-, film-, audio- 
en videoapparatuur) staat het serienummer 
bijna altijd op de achterkant of onderkant 
van het apparaat. Bij mobiele telefoons staat 
het serienummer meestal op de bodem van 
het batterij vak. Je moet de batterij dus uit 
de telefoon halen om het serienummer te 
kunnen lezen.  Bij fietsen bestaat het serie-
nummer uit het framenummer. Meer infor-
matie over de plaats van het framenummer 
op de fiets is te vinden op www.centrum-
fietsdiefstal.nl/operationeel/framenummer.  
Sommige fietsen zijn voorzien van een chip. 
Ook het nummer van de chip kun je registre-
ren. Voor meer informatie over de fietschip: 
www.centrumfietsdiefstal.nl/operationeel/
fietschip.  Bij voertuigen is het kenteken het 
unieke nummer. Daarnaast zijn de meeste 
onderdelen van een voertuig voorzien van 
aparte unieke nummers. 

Meer informatie
Om een voorwerp te controleren of voor 
meer informatie over heling kunt u kijken 
op. www.stopheling.nl/nl/controleren.

Fiets kwijt?
Bent u uw fiets kwijt in de gemeente ’s-Her-
togenbosch? Het kan zijn dat uw fiets niet 
gestolen is, maar is opgehaald door de 

gemeente. Dit doen we bijvoorbeeld met 
fietsen die staan in een stallingsverbod of 
bij fietswrakken. In onze gemeente hebben 
we de stallingsmogelijkheden vergroot door 
meer ruimte te maken en de openingstijden 
te verruimen en daarbij is de stalling gratis. 
De fietsen die uit de openbare ruimte wor-
den verwijderd gaan na registratie 3 maan-
den in opslag bij het fietsendepot. Bent u uw 
fiets of bijvoorbeeld uw sleutels kwijtgeraakt 
in de gemeente ‘s-Hertogenbosch? Kijk op  
www.verlorenofgevonden.nl.
Op deze site staan fietsen vermeld die van 
straat zijn gehaald en andere voorwerpen 
die gevonden zijn. Maak voor het ophalen 
van uw verloren voorwerp een afspraak met 
het depot. Dit kunt u doen via de site van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch www.s-herto-
genbosch.nl/gevonden-en-verloren.

Veiligheid
Hier volgen een aantal tips om te voorko-
men dat u slachtoffer wordt van babbeltrucs:
eerst checken, dan klikken. Klik niet zomaar 
op een link. Vraag rechtstreeks bij de instan-
tie van wie het verzoek lijkt te komen of het 
verzoek daadwerkelijk van hen afkomstig 
is. Neem geen contact op via de link of het 
telefoonnummer in het verzoek. Gaat het 
om geld? Gaat het om belangrijke gege-
vens? Is er haast bij? Let op! Neem de tijd 
om er goed over na te denken en wees 
voorzichtig.  Kijk voor meer tips en infor-
matie op www.veiliginternetten.nl. Dit is een 
netwerk van allemaal organisaties die zich 
bezighouden met veilig gebruik maken van 
het internet. 
Toch slachtoffer geworden? Doe aangifte, 
alleen met uw informatie kan de politie de 
dader opsporen en kan worden voorkomen 
dat anderen ook slachtoffer worden. Infor-
matie over op welke manieren u aangifte 
kunt doen is te vinden via deze link: www.
politie.nl/themas/aangifte-doen.html

Fietsendiefstal
Het aantal fietsdiefstallen is weer toege-
nomen. Gelukkig kunt u zelf al een aantal 
stappen ondernemen, zodat uw fiets goed 
beveiligd is tegen diefstal. Zie hieronder een 
aantal preventietips van de fietsersbond: 
1. Zet uw fiets in een bewaakte stalling als 

daar de mogelijkheid voor is. Daar heeft 
u de meeste kans dat de fiets er nog 
staat als u terugkomt. 

2. Gebruik meerdere verschillende sloten, 
bijvoorbeeld een ringslot, een beugel-
slot en een kettingslot. Dit werkt vertra-
gend en veel dieven zijn gespecialiseerd 
in één soort slot. Gebruik altijd een slot 
die voldoet aan het ART-keurmerk. Dit 
keurmerk is speciaal voor sloten voor 
tweewielers. Gebruik de link onderaan 
het bericht om te controleren of uw slot 
voldoet aan dit keurmerk. 

3. Verbind uw fiets met een slot aan de 
‘vaste wereld’ (fietsenrek), zodat de 
fiets niet meegenomen kan worden 
naar een donker steegje of een andere 
plek, waar de dief op zijn gemak kan 
werken. 

4. Zet uw fiets nooit alleen aan het voor-
wiel vast. Door het hele land liggen ste-
vig vastgelegde voorwielen waarvan de 
frames zijn meegenomen.

5. Noteer altijd uw framenummer. Het 
framenummer maakt uw fiets uniek en 
daarmee kunt u aangifte doen bij de 
politie. Voor informatie, waar uw frame-
nummer te vinden is, kunt u kijken op: 
www.centrumfietsdiefstal.nl/faq.

Is uw fiets toch gestolen, doe dan altijd 
aangifte bij de politie. De gegevens van uw 
fiets komen dan in het fietsdiefstalregister te 
staan. Hierdoor kan uw fiets mogelijk terug-
gevonden worden. 
Link ART-Keur: www.stichtingart.nl.
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Nieuw boek over oorlogsperiode van Wilton Desmense
John Branderhorst

Recent kreeg ik van Heemkundekring 
Angrisa het boek van Wilton Desmense 
met de titel ‘Engelen tussen bevrijding en 
vrijheid’ in handen. Een handzaam exem-
plaar dat handelt over Engelen en Bokho-
ven, gedurende de periode 5 november 
1944 - 5 mei 1945.

Het verrassende intro, waarom de schrijver 
deze periode koos, bleek een eenvoudig 
‘boterbriefje’ te zijn van de Stoomfabriek 
Laurent Verhoeven uit Heusden, waar op de 
achterzijde een schema was getypt. Dit was 
de start van zijn diepgaand en minutieus 
onderzoek naar de herkomst en de reden 
van dit schema, waarbij de schrijver zich 
verdiept heeft in de gebeurtenissen in deze 
periode.
Zijn zoektocht leidde via diverse bronnen, 
archieven en zelfonderzoek naar de leef-
omstandigheden  vlak na de bevrijding van 
onze dorpen. 
Er is veel literatuur over de Tweede Wereld-
oorlog, maar dit aspect heb ik nog ner-
gens kunnen ontdekken. De schrijver heeft 
zich beslist niet gespaard als het gaat over 
zijn lange zoektocht tot in archieven in het 
buitenland, waarbij hij menig trieste situa-
tie moest optekenen. Een niet alledaagse 
geschiedschrijving.

De opbouw van het boekje geeft weer hoe 
de bevrijders zich naar ‘s-Hertogenbosch 
vochten en welke strijd er eerst geleverd 
moest worden, voordat er sprake was van 
enige bevrijding. Tot in detail is het boek-
werk gedocumenteerd met de gegevens 
van elk gevechtsonderdeel, hun strijd tegen 
de vijand, hun materieel en het verlies van 
kameraden, totdat uiteindelijk de vijand zich 
gewonnen gaf.
De periode van ‘bevrijding’ zien we veelal 
terug via de media, waarbij een uitgelaten 
menigte zich te goed doet aan het gevoel 
van opluchting en vrijgekomen opgekropte 
spanning. Dit werd anders beleefd in ónze 

dorpen. Was de oorlogsperiode relatief rus-
tig verlopen voor de dorpen, hier brak  echt 
een tijd aan van ontbering, verlies, overleven 
en veel materiële schade.

De schrijver neemt de lezer als het ware mee 
in de ellende van die tijd. Ik heb zelf de oor-
log niet meegemaakt, maar het gebeurde 
menig keer dat ik van mijn ouders te horen 
kreeg: ‘Wacht maar,  als er eens oorlog komt’ 
of ‘Eet nu maar alles op, want als er oorlog 
komt’… Veelal ongeloof en onbekendheid 
van dit gevoel, wat dit in werkelijkheid aan 
den lijve betekent. 
Een crisis, zoals nu corona, of heftige 
gebeurtenissen maken ons even wakker, 
maar daarna verdwijnt het effect weer snel.

Het boek leest vrij gemakkelijk, maar er 
blijven indringende situaties hangen. Geen 
proza, maar met nuchterheid stelt hij vast: 
men is toch ‘bevrijd’, maar voor de reali-
teit van alledag van de inwoners van beide 
dorpen was dit wrang. Er bleef hun niets 
gespaard, zelfs tweemaal een evacuatie. Het 
relaas van de gewone burger, die niets liever 
wilde dan zijn (karig) bestaan voortzetten. 
Het bevrijde Engelen en Bokhoven, in feite 
ogenschijnlijk onbelangrijke dorpjes, wer-
den plotseling wél belangrijk: een vooruit-
geschoven post en uitvalsbasis. Maar ook 
doelwit van beschietingen. De gruwel kwam 
tot uiting in het aantal doden van een groep 
bewoners, die door de weilanden trok om 
bescherming te zoeken. Zij werden doelwit 
van een beschieting, met alle gevolgen van 
dien. Evacuaties tot aan Dongen toe was 
hun lot.
Het front stopte bij Engelen en Bokhoven 
en de inkwartiering van soldaten van ver-
schillende onderdelen en verschillende 
nationaliteiten, had ook zo zijn repercus-
sies. Vele woningen werden onderzocht en 
veel mooie en dierbare spullen verdwenen. 
Dagelijkse beschietingen met grof geschut, 
mortieren en machinegeweervuur, dat alles 
maakte het verblijf tot een hel. De winter 
deed er nog een schepje bovenop, zodat 
aan alles gebrek was.
Dat ondanks deze barre omstandigheden 
nog enkele lichtpuntjes vermeld konden 
worden, is  verwonderlijk. Contacten met 
bewoners, kleine feestelijkheden, en ontroe-
rende momenten komen ook ten tonele.
De kerkelijke organisaties en het pensionaat 
hebben een dominante rol in deze periode 
gespeeld. Hulp, onderdak en troost werden 
onbaatzuchtig geboden. 

Nieuw is de invloed van een War Artist. Hij 
schetst de grauwe werkelijkheid met pen 

en houtskool en werkt het later achter de 
linies uit. Hierdoor krijgt de lezer – zonder 
enige heroïek – een beeld van de strijd die 
geleverd werd, maar ook de verschrikkelijke 
verwoesting. Het boek is overigens rijkelijk 
voorzien van origineel fotomateriaal, dat ter 
plekke is genomen. 
Het verloop van de oorlog wordt in enkele 
acties indringend beschreven, zonder 
opsmuk, zoals de realiteit van het overste-
ken van het koude Maaswater voor een 
verkenning. Het ooggetuigenverslag van 
een van de overstekers is als een jongensro-
man, spannend en beklemmend. Het gevaar 
van een confrontatie en met slechts lichte 
bewapening werden deze verkenningstaken 
uitgevoerd. Hier kan geen Hollywoodfilm 
tegenop. Het verhaal is kennelijk nog niet 
af, want de schrijver heeft een vervolg voor 
ogen. Dit handig boekwerk zou ook goed 
lesmateriaal kunnen zijn voor de groepen 
8 van de twee basisscholen. Oorlog is niet 
leuk of spannend, maar gruwelijk met veel 
leed.
Het is een document geworden voor een-
ieder, die affiniteit met onze dorpen heeft. 
Hulde aan de oorspronkelijke bewoners, 
waarvan de meesten zijn overleden. Deze 
tijd willen we niet herbeleven en daarom is 
dit boek van Wilton Desmense op zich zeker 
al een aanrader- zeker ook voor die prijs - 
voor deze en volgende generaties, die zich 
betrokken voelen bij deze geschiedkundige 
episode van onze twee dorpen.

‘Engelen tussen bevrijding en vrijheid’, 
geschreven door Wilton Desmense (Engelen 
2020) kost € 15,00 (voor leden van Angrisa 
€ 12,50) en is te bestellen per mail: info@
angrisa.nl of tel. 073-6311702. Het kan iedere 
dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur 
worden opgehaald in de pastorie aan de 
Graaf van Solmsweg of naar u worden opge-
stuurd (dan komen er wel portokosten bij).



Kasteel Heesterburgh 
John Branderhorst

Vanuit Heijmans wordt gemeld, dat de bouw 
nu echt gestalte krijgt. Vooral het apparte-
mentengebouw staat al flink in de steigers. 
De vloer van de tweede verdieping is recent 
geplaatst/gestort. Van enkele huizen staat 
het skelet er al. Er rijden grote vrachtwagens 
af en aan, die de prefab muren aanvoeren 
en een grote kraan zwaait de delen naar de 
plaatsen, waar ze thuishoren. 
Over Oeverhuyze wordt gemeld dat de 
voorverkoop nog loopt.  BPD (ontwikkelaar, 
voorheen Bouwfonds) is drukdoende om 
alle verkoopstukken, tekeningen, omschrij-
vingen, sfeerimpressies etc. te vervaardi-
gen, wat al met al nogal wat tijd kost. De 
definitieve start van de verkoop is nog niet 
bepaald. Wel zijn er al een paar honderd 
aanmeldingen binnengekomen op de pre-
sale. Zie website Oeverhuyze. Daar komen 
we later in de tijd nog op terug.

Zoals gemeld zouden we in deze column, 
deze keer, iets zeggen over veiligheid op de 
bouwplaats. 
Aan de omheining hangen spandoeken, 
waarop de veiligheid op de bouwplaats 
wordt gepromoot: veilig werken of niet! De 
uitvoerder vertelt, dat al sinds de start de 
veiligheid een punt van aandacht is. Vooraf 
is aan de hand van het ontwerp en tekenin-
gen beoordeeld, welke veiligheidsrisico’s 
zich kunnen voordoen. Gevaarzetting wil 
men zoveel mogelijk beperken.

Een voorbeeld: vroeger werd de ruwbouw 
geplaatst en kwamen er later steigers tegen. 
Nu plaatst men de steiger vóór het leg-
gen van de vloer van elke verdieping. De 
werknemers hebben dan misschien bij een 
misstap, niet meer dan een ‘kleine val’. Dit 
beperkt het risico van ernstige verwondin-
gen, of van een slechte afloop. Ook kijkt 
men vooraf goed wat logistiek (planning 
van activiteiten) past, zodat alle werkzaam-
heden achter elkaar plaats vinden, zonder 
dat men elkaar qua werkzaamheden hindert 
of kruist. Ook de bereikbaarheid is nu beter 
georganiseerd. 

De huidige toegangsweg naar de bouw-
keten is bewust parallel aangelegd met de 
feitelijke hoofdingang van de bouwplaats, 
waardoor in een later stadium het bouw-
verkeer de nieuwe bewoners niet hoeft te 
hinderen. Dus bouw en bewoners worden 
gescheiden gehouden. Uiteraard draagt 
eenieder, die op de bouwplaats werkt, ver-
plicht een helm, veiligheidsschoeisel en een 
felgeel hesje. Vooral dat laatste is van belang 
om elkaar goed zichtbaar te maken, vooral 
nu het al vroeg donker wordt. Een kraan-

machinist heeft feilloos zicht of er iemand 
onder zijn bewegingsarm is.
Nu heeft corona een extra dimensie gege-
ven aan het gehele bouwproces.
De bouwplaats is hermetisch met hekken 
afgeschermd en de toegang extra met een 
portier (Henk) bemand. Hij draagt er zorg 
voor dat er geen ongewenste bezoekers 
of eigenaren, die een kijkje willen nemen,  
rondlopen. Deze toegangsbeveiliging houdt 
ook in dat eenieder, die op de bouwplaats 
werkt, zich vooraf moet melden en inschrij-
ven. Men heeft dan zicht op wie er allemaal 
werkt op een bepaald tijdstip.
Ook de werknemers moeten zich houden 
aan de regel van 1.5 meter en moeten een 

VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
Checklist Aannemers) certificaat bezitten. 
Verder staan er overal borden over de 1.5 
meter norm om de werknemers scherp te 
houden.
Binnenkort wordt er een extra bouwkeet 
neergezet, zodat ook in de toekomst de 
nieuwe medewerkers kunnen pauzeren met 
in achtneming van de 1.5 meter norm. 
We nemen, als buitenstaanders, voetstoots 
aan dat het op de bouw allemaal goed gere-
geld is, maar dat er al een belangrijk voor-
traject aan vast zit, zal niet iedereen weten. 
Voorkomen is beter dan genezen. De bevei-
liging van de bouwplaats hebben we al eer-
der besproken.
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binnen zijn.

Colofon

Centraal alarmnummer: 112
Politie: 0900 - 8844 (geen spoed)
Brandweer: 0880 - 208101
Huisartsenpraktijk: 073 - 6311366 
Apotheek Lage Leun: 073 - 6330203
Apotheek Medsen, Kooikersweg 203d, 
073 - 6233095
Tandarts: 073 - 6311588 
Jeroen Bosch Ziekenhuis: 073 - 5532000

Dierenambulance Den Bosch: 073 - 6146070   
Stadskantoor Wolvenhoek: 073 - 6155155    
Afvalstoff endienst: 073 - 6156500
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig: 
073 - 6155555
Brabant Water storingen: 073 - 6838000
Essent storingen: 0800 - 0340
Stichting Farant: 073 - 6124488 
Vivent: 088 - 1637000

Belangrijke telefoonnummers

Dorpsagenda

Elke woensdag 
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Maandag 14 december
20.00 uur

Vergadering bestuursraad 
In De Engelenburcht

(S)limmerik
Een aardig Frans balspel om wat voor te voelen 
is petanque of wel jeu de boules.
De spelregels eenvoudig voor jong en oud.
Wel zware ballen met voorbehoud,
plus slechts een bank langs de baan zonder stoelen.

Lichtjesloop
De aangekondigde Lichtjesloop van Hard-
loopclub Engelen op woensdag 9 december 
gaat niet door in verband met oorona. Er is 

contact geweest met de gemeente en op 
basis van deze informatie wordt de Lichtjes-
loop jammergenoeg geannuleerd. 



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 

Spaar voor het enige echte 
PLUS Boodschappenpakket.
•  Ontvang 1 spaarzegel bij elke 10 euro aan boodschappen*
•  Ontvang wekelijks extra zegels bij diverse actieproducten 
•  Lever je volle spaarkaart (75 zegels) in en ontvang een gratis Boodschappenpakket t.w.v. 50 euro
•  Sparen kan van zondag 25 oktober 2020 t/m zaterdag 30 januari 2021
•  T/m zaterdag 6 februari 2021 kun je je spaarkaart inleveren

Kijk voor meer informatie op 
plus.nl/boodschappenpakket

•  Ontvang wekelijks extra zegels bij diverse actieproducten 
•  Lever je volle spaarkaart (75 zegels) in en ontvang een gratis Boodschappenpakket t.w.v. 50 euro
•  Sparen kan van zondag 25 oktober 2020 t/m zaterdag 30 januari 2021
•  T/m zaterdag 6 februari 2021 kun je je spaarkaart inleveren

GRATIS
boodschappenboodschappen

t.w.v.

* Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijke toegestane artikelen. 

 Zondag
 09.00 - 19.00 uur


