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Van de bestuursraad
John Branderhorst en Margo van den Oord

Even voorstellen...
Hier is hij dan, Ton van Helvoort, de nieuwe
wijkmanager voor Engelen, Bokhoven en de
Haverleij.
Op maandagavond 25 januari tijdens de
openbare vergadering van de Bestuursraad
met de wethouder stelde hij zich voor, Ton
van Helvoort, onze nieuwe wijkmanager.
Hij is 62 jaar en woont in Rosmalen. Ton is
al ruim 16 jaar in dienst van de gemeente
‘s-Hertogenbosch, waarvan nu 4 jaar wijkmanager in het gebied West en Groote Wielen en nu komt ook ons gebied erbij. Een
stevige klus alles bij elkaar. ‘s-Hertogenbosch is opgedeeld in 14 gebieden (wijken
en dorpen), die door 6 gebiedsmanagers
worden bemenst.
Zijn taak is het zorgdragen voor de leefbaarheid van Engelen, Haverleij en Bokhoven,
sociaal, fysiek en veilig. Samen met bewoners, bestuursraad, gemeente, verenigingen, politie, zorg- en welzijnsorganisaties en
al die daar verder bij betrokken zijn. Zijn rol
is het zorgen voor verbinding, voor contact,

voor begrip, voor overzicht, voor samenhang en voor vertrouwen. Ons bestuursgebied kende hij al vanwege zijn voormalige
functies in Onderwijs en Welzijn vanuit de
gemeente.   Met name heeft hij aandeel
gehad in de Engelenburcht, de opzet van
Engelerhart en trefpunten voor sport en
jeugd en cultuur. Ook voor de scholen, met
name De Matrix, is hij geen onbekende.  
Onlangs nog  maakte hij met zijn eega een
wandeling op de Maasdijk en genoot van
het mooie weer en de uitzichten. Wat hem
opviel was de rust en de stilte in dit gebied.

Hij heeft er veel zin in en kijkt uit naar de
samenwerking met bewoners, verenigingen
en de bestuursraad.
Er liggen de komende tijd aardig wat onderwerpen op zijn bordje en we starten dan ook
met een periodiek gestructureerd overleg,
om alle lopende en nieuwe onderwerpen
samen te bespreken en aan te pakken. We
heten Ton van harte welkom in ons gebied
en gaan uit van een prettige samenwerking,
ook met de andere collega’s van Ton.

Vergroening en verduurzaming: een traject, dat we voor 2021 met extra aandacht vanuit de Bestuursraad hebben aangezet, is
momenteel volop in ontwikkeling. Om de eerste signalen uit het veld te melden zijn onderstaande items een goed voorbeeld. Ook
nog een aanvulling op de december editie: de berken langs De Haverlij zijn inmiddels geplant. Over de verdere diversiteit aan deze
laan wordt nog overlegd.

Nieuw speelveldje aan de Kokmeeuw
De wijkregisseur meldde een actie voor
het speelveldje aan de Kokmeeuw. In de
tekst aan de omliggende bewoners stond:                                                                                                                                           
Het speeltuintje bij de Kokmeeuw is verouderd. We gaan de speeltuin daarom opnieuw
inrichten. Met de nieuwe inrichting voldoet

Oude situatie

de speelvoorziening weer aan de eisen van
deze tijd. In deze brief leest u wat we gaan
doen. Op maandag 4 januari starten we met
het verwijderen van de huidige speeltoestellen en het kunstgras. In week 2 leggen we
nieuw kunstgras aan en plaatsen we nieuwe

speeltoestellen. Vanaf maandag 18 januari
kan hier weer fijn gespeeld worden.
Op 13 januari jl.  is het nieuwe speelveld officieel opgeleverd.

Nieuwe situatie

Lees verder op pagina 5
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Bedrijfsreportages

Meer over onze Jeu de Boules banen
Zoals eerder is gemeld in De Tweeterp heeft
de oproep om suggesties voor een Jeu de
boules baan meerdere reacties opgeleverd.
Samen met de voormalige wijkmanager
Ronnie van Gaal zijn de locaties inmiddels
bezocht. Vooraf waren er enkele criteria
benoemd o.a. goede bereikbaarheid, dicht
bij woonadressen van ouderen, geen uitnodiging voor een hangplek. Bezocht zijn de
entree bij Beeckendael, speelveld Leliënhuyze, Het Slot, BurgGolf en de speelweide
achter de Lage Leun.
Daarnaast zijn we blij verrast dat we nog
meer banen en locaties ontdekt hebben,
o.a. in Wuijvenhaerd. Een mogelijkheid is
ook het speelveld in Holterveste. De verharding, evenals bij de ruimte voor de
school in Het Slot, is dusdanig,   dat met
enige improvisatie, een potje Jeu de boules zeker mogelijk is. Een verwijzing naar
de rustieke pleintjes in Frankrijk is treffend.                                                                                
Ook de organisatie van BurgGolf heeft de
ambitie op haar terrein een baan aan te leggen.

De speelweide achter de Lage Leun, aan het
Postekampke, bleek een mooie kansrijke
locatie, die met aanwonenden verder uitgewerkt kan worden.
Vanuit de gemeente - in dit geval de wijkmanager -werd ook geopperd om de
speeltoestellen en het voetbalveldje van
een facelift te voorzien. Dat zou betekenen, dat het voetbalveld zou worden
aangepast en van kunstgras voorzien,
à la het Peter Panveldje nabij Het Slot.                                                                     
Dit wordt al met al een forse investering,
die vooraf een goede voorbereiding vraagt,
door zowel de gemeente  (Sport en Beheer),
Bestuursraad (Wijk- en dorpsbudget) en
omwonenden. Al met al een serieus en redelijk zwaar project voor 2021, dat met goede
wil en inzet van allen mogelijk moet worden.
Mochten gebruikers van het speelveld en/of
omwonenden nu al goede tips of suggesties
hebben, dan kunt u deze mailen aan info@
bestuursraad.nl t.a.v. John Branderhorst.
Via de hoofdvereniging Jeu de Boules vernamen we al de data van het EK Jeu de Bou-

les in ’s-Hertogenbosch: het EK Tête-à-tête /
Doubletten / Mix is van 13 tot en met 17 juli
2022! Wij zijn graag van de partij!

Jeu de Boules baan Wuijvenhaerd

Zaailingen en stekken voor MeerBomenNU
Burgers uit ‘s-Hertogenbosch en omstreken,
die zaterdag een zaailing of stek uit hun
tuin inleveren, krijgen van de lokale Plus
supermarkt een gratis mandarijn of appel.
Deze actie is opgezet door Dirk Huisman,
een enthousiaste vrijwilliger voor MeerBomenNu, de campagne die gratis bomen
(ver)plant door gebruik te maken van jonge

boompjes en struiken uit tuinen, stadsparken en natuurgebieden. Op 23 januari
organiseert MeerBomenNu een landelijke
doneer-een-zaailing-dag voor klimaat en
biodiversiteit. Op bijna 60 plekken in het
hele land kunnen burgers jonge boompjes
en struiken en stekken inleveren, die vervolgens worden geplant op het platteland. Dirk

Dirk Huisman met de aanhanger bij de Kiss en Ride bij Engelerhart

Huisman: “Als we allemaal een beetje helpen, kunnen we Nederland heel goedkoop
groener maken en het is nog leuk ook!”,
aldus een persbericht van MeerBomenNu.
Inderdaad stond Dirk Huisman op 23 januari
jl. - een frisse zaterdag - met een aanhanger bij Engelerhart, om aan het einde van
de dag met een volle bak stekken en zaailingen naar Mini-Utopia (‘s-Hertogenbosch) te
rijden, waar de stekken geplant worden. De
Plus sponsorde de actie met kistjes mandarijnen en appels, Autobedrijf Haarsteeg met
balpennen en Hoveniersbedrijf van Bokhoven met de aanhangwagen. We kunnen
trots zijn op onze lokale bedrijven en particulieren, die voor deze goede groene zaak
opkomen!
Veel inwoners hadden de info gelukkig nog
gezien in de krant, en via Nextdoor, maar
met iets meer tijdige info zou er hoogstwaarschijnlijk nog meer respons van de
bewoners gekomen zijn!
Gelukkig komt er een herkansing voor de
mensen die deze oproep gemist hebben:
zaterdag 27 februari staat Dirk weer met de
aanhanger voor u klaar en wordt een volgende inzameling gehouden van 8.30 tot
16.30 uur.
Locatie: Kiss en Ride gedeelte bij Engelerhart, Engelerpark 2-10, 5221AM Engelen .
Lees verder op pagina 7
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Keukenprins(es) worden?
Leren koken en bakken?
Dat kan…
KOOKLES KINDEREN (8-12 jaar)
Bij Werkplaats Kr8
Hoogveldweg 8 Engelen
Woensdagmiddag 14.30 – 16.30 uur
Start als de basisschool weer open mag
8 lessen, door Cecile Brinkhoff
Info/inschrijven via 06-36154666
of cbrinkhoff@kpnmail.nl

Wilgen knotten
Het snoeiseizoen voor onze bomen is in
volle gang. Particulieren en gemeente doen
hun uiterste best om de kwaliteit van het
kostbare groen zo optimaal mogelijk te
houden. Langs de Hennen Weide (achter
Beeckendael) en De Woerd en ook langs het
fietspad bij het Engelermeer zijn de wilgenbomen ontdaan van hun takken (geknot).
De voorman van Weener XL sprak ik daarover aan en hij wist me te vertellen dat dit
proces om de drie jaar herhaald wordt. Dat
klopt ook qua cyclus.

Verheugend was ook dat een hele week
snoeien aan de Hennen Weide nauwelijks
voor overlast heeft gezorgd. Dit omdat
hier elektrisch gereedschap is gebruikt! Een
voorbeeld voor meerdere contractaannemers, die met bosmaaiers en bladblazers
hun werkzaamheden verrichten. De motormaaiers veroorzaken een oorverdovend
lawaai en dat leidt tot overlast en klachten.
In het overleg met de gemeente wordt door
de Bestuursraad deze milieubelastende
werkwijze dan ook aangekaart.

Het vervolg op de verrichte snoeibeurt is dat
de takken netjes bij elkaar worden gebracht
en afgevoerd naar de milieustraat voor
opslag. Daarover zegt de afvalstoffendienst:
“Het snoeihout van de bomen bieden wij bij
een verwerker, in het zuiden van Brabant,
aan. Deze maakt snippers van het hout en
bewerkt het nog verder. Vervolgens komen
deze snippers terug naar de afvalstoffendienst. Wij gebruiken dit als grondstof om
de kachels van onze biomassacentrale mee
te stoken. De biomassacentrale zorgt voor
warm water. Bedrijven, waaronder wijzelf,
gebruiken het warme water voor de verwarming.”
Mijn relatie met de pelletverwarming van
het appartementengebouw in Heesterburgh is dan ook meteen gelegd. Info vanuit
Heijmans is: in de leveringsakte is opgenomen dat de brandstof voor de pelletkachel
voor 20 jaar dient te voldoen aan de NTA
8080 eisen en dit dus ook doorgelegd tot na
de oplevering. Overigens worden voor deze
pellets geen bomen gerooid, maar gebruik
gemaakt van het zogenaamde afvalhout.
Bovenstaande is dus hier van toepassing.
We zullen maar zeggen dat de bal weer
rond is. De aanblik van de knoesten van
boomstammen is een plaatje waard.

Fiets- en voetpad Hennen Weide

Bevorderen van biodiversiteit; Bewoners in Beweging
Om de bewustwording van het belang
van biodiversiteit en de daarmee samenhangende natuurontwikkeling in onze
omgeving te bevorderen, publiceerde de
bestuursraad in het najaar van 2020 in De
Tweeterp en in ’t Pareltje uitnodigende artikelen hierover.
De oproep aan bewoners om hieraan mee
te werken heeft volop reacties en aanmeldingen opgeleverd, zodat inmiddels een
groep bewoners klaarstaat om lopende en
nieuwe initiatieven verder invulling te geven.
De samenwerking, middels de bestuursraad,
hierin met IVN, Waterschap AA en Maas,
Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en
de gemeente ’s-Hertogenbosch is afgelopen week nog uitgebreid met 5 studenten
van de HAS Hogeschool Den Bosch. Zij gaan
in het kader van hun studie Toegepaste
Biologie onder de naam BioXperience een
inventarisatie-onderzoek uitvoeren met als
resultaat een plan hoe de biodiversiteit in
onze dorpen verder kan worden bevorderd.
Bestaande initiatieven als bijenlint, bloem-

zaadacties, oeverbeplanting, natuurtuinen,
natuurlijke wandelroutes, bomenvariaties,
bloemenweides, ooievaarsnesten, bloemrijke dijktaluds, nieuwe insectenvriendelijke
aanplant, meer bankjes, etc, worden hier
uiteraard in meegenomen.

Onder de naam Werkgroep Biodiversiteit
kunnen we in 2021 samen mooie stappen
gaan maken in verdere natuurontwikkeling! Zin om mee te denken en doen? Laat
het ons weten: info@bestuursraad.nl t.a.v.
Margo van den Oord

Lees verder op pagina 9
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Samen Slim Rijden Haverleij
(vervolg op artikel in de decembereditie)
Misschien hebben de lezers de auto van
Samen Slim Rijden Haverleij de afgelopen
weken al ergens zien staan. Deze auto is tijdelijk in de Haverleij om aandacht te vragen
voor het initiatief. Dat heeft al 40 enthousiaste mensen opgeleverd, die het initiatief
een warm hart toedragen. Zo’n 10 mensen
willen graag helpen om het initiatief in de
Haverleij op de kaart te zetten. Daarnaast
hebben zo’n 30 mensen tot nu toe aangegeven dat ze overwegen om mee te doen.
Voor deze mensen was er op donderdag
28 januari een eerste online informatieavond. Voor deze informatieavond hadden
12 bewoners zich ingeschreven. Een goede
meeting via Teams, waarin alles vlot, informatief en transparant de revue passeerde.
Een aanrader! Er volgen nog 3 informatie
avonden: woensdag 10 februari, donderdag
25 februari, dinsdag 9 maart.

Wat is Samen Slim Rijden Haverleij?

Met Samen Slim Rijden Haverleij delen
bewoners van de Haverleij een aantal elektrische auto’s met elkaar. De auto’s worden gedeeld in warme besloten kring. Het
gebruik van de elektrische deelauto’s werkt
heel eenvoudig. Je kiest een abonnement,
dat past bij je gebruik. Er zijn abonnementen
voor incidenteel en intensiever gebruik (bijvoorbeeld 2-3 dagen per week). Vervolgens
kun je met een app op je smartphone een
auto reserveren. Het openen en sluiten van
de auto doe je met dezelfde app, daarvoor
heb je geen sleutel meer nodig. En aan het
einde van de maand worden de kosten van
het gebruik automatisch verrekend. Er zijn
lokale mensen die je graag even op weg helpen, zodat je zorgeloos je eerste kilometers
kunt gaan maken in de nieuwe deelauto!
Doordat er meerdere auto’s beschikbaar

zijn, grijp je nooit mis. En omdat de auto’s
in een besloten groep worden gedeeld, laat
iedereen de auto ook weer representatief
(rook- en afvalvrij) achter voor de volgende
gebruiker.

Beeckendael

We zijn nog op zoek naar een bewoner
van kasteel Beeckendael, die het leuk vindt
om mee te denken met Samen Slim Rijden
Haverleij voor kasteel Beeckendael.

Info

Meer informatie en aanmelden voor de
informatieavond:
Meer informatie is te vinden op https://
haverleij.samenslimrijden.nl
Inschrijven voor de informatieavond kan
via https://haverleij.samenslimrijden.nl/aanmelden
Contactpersoon voor dit initiatief is Bram
Veldhuis (bramveldhuis@onzeauto.com of
06-53238123)

Volgende vergadering
Op maandag 1 maart 2021 om 20.00 uur is
de volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven digitaal via Teams.
U kunt zich tot 1 maart 12.00 uur via info@
bestuursraad.nl  aanmelden als inspreker.
Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl
NB: I.v.m. coronamaatregelen en de digitale
uitvoering van de vergadering, dienen ook
bezoekers van de vergadering zich aan te
melden om een inlogcode te kunnen ontvangen.

Mieke Bok neemt afscheid bij Fysio Engelen
Na 7,5 jaar met heel veel plezier bij Fysio
Engelen te hebben gewerkt, ga ik nu
afscheid nemen. Per 1 februari ga ik starten
in een andere fysiotherapiepraktijk. Ik ben
enorm dankbaar voor de tijd dat ik in Engelen heb gewerkt en de kansen die ik heb
gekregen. Het was een hele mooie start van
mijn werk als fysiotherapeut en later ook als
oedeemtherapeut en oncologiefysiotherapeut in opleiding.

Ik kijk fijn terug op de vele prettige en leerzame momenten die mijn werk in de praktijk
en het contact met patiënten, collega’s en
andere disciplines hebben opgeleverd.
Bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Mieke Bok

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij. De vele patiënten, behandelingen en trainingen hebben er mede voor
gezorgd dat het een mooie tijd was in Engelen. De ervaringen die ik hier heb opgedaan
zal ik met me meenemen.
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SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ ‘s-Hertogenbosch
073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl

...ik voel me veilig
en vertrouwd

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!

Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

Acupunctuur
voor
WelZijn
Ivana Gutiérrez
Gespecialiseerd in het
behandelen van stress
en burn-out

“Laat je energie
weer stromen!
”
Gezondheidscentrum Lage Leun
Kraanvogellaan 13, Engelen • 06 44 20 08 22

www.acupunctuurvoorwelzijn.nl

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

“Je hebt niet voor niets 10 vingers en 2 handen”

Handencentrum De Langstraat
Riet Mangnus

Het aantal disciplines in de Lage Leun lijkt
ongekend voor een dorp als Engelen. Dit
keer laten we ons licht schijnen op Handencentrum de Langstraat. Waarom een
handencentrum en wat doen ze precies?
Ergotherapeute Anna Nesterova helpt me
verder. Het handencentrum is opgericht
door praktijkhouder Inge van Hattum. De
praktijk in Engelen bestaat sinds 2019, in
dat jaar vierden ze hun 10-jarig bestaan.
Er bestaan 4 locaties: Drunen, Zaltbommel, Engelen en Weert.   Het team bestaat
uit 3 fysiotherapeuten en 1 ergotherapeut,
allen gespecialiseerd in hand en pols, en 2
praktijkassistentes. De Langstraat is verbonden met het HPEC, het Hand-Pols Expertise
Centrum Den Bosch. Het HPCE-team wordt
gevormd door plastisch chirurgen uit het
JBZ, revalidatieartsen en therapeuten uit
revalidatiecentrum Tolbrug en diverse handencentra in de omgeving. Allen gespecialiseerd in aandoeningen aan hand en pols.

lichamelijke en/of psychologische beperkingen. Hierbij wordt ook gelet op iemands
energieniveau.”

chosociaal gebied. Mensen hierbij mogen
begeleiden naar herstel geeft mij veel voldoening.”

Dry needling

Vergoeding

Het centrum biedt voor spierproblemen
verder ook nog dry needling, een behandelmethode waarbij met dunne naaldjes drukpunten in de spieren worden aangeprikt om
verkramping weg te nemen. Hierdoor ontstaat een snelle en langdurige ontspanning
van de spier en vermindering van uitstralende pijnklachten.

Voor behandeling kunt u terecht na doorverwijzing van uw arts of specialist. U kunt
ook zonder verwijzing terecht. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende
pakket, ergotherapie vanuit het basispakket.
Raadpleeg uw zorgverzekering voor meer
informatie of informeer bij   uw handtherapeut.

Dankbaar werk

Handencentrum de Langstraat
0416-745165
www.topfysiotherapie.nl/handencentrum
E-mail:
info@handencentrumdelangstraat.nl
Facebook: /handencentrumdelangstraat
Twitter: @TFHandencentrum

Wat maakt dit werk bijzonder voor haar?
Daar hoeft ze niet lang over te denken. “Ik
zie handtherapie als een combi van zowel
functie- als activiteitenniveau. We kunnen
onze handen niet missen. Je hebt ze de hele
dag door nodig. Een handletsel heeft veel
impact op je dagelijkse leven, ook op psy-

Relatief jonge discipline

“Handentherapie is een relatief jong vak, het
bestaat pas 20 jaar”, vertelt Anna. “Gelukkig weten huisartsen tegenwoordig steeds
beter de weg te vinden naar ons. Kijk, je
gaat je lichaam vaak pas waarderen, wanneer er iets aan mankeert. We zijn ons er
vaak niet van bewust dat het een wonder is
dat alles goed werkt, er kan zó veel misgaan.
Je handen, je kunt niet zonder, we hebben
alle vingers nodig voor een goede grip.”
Het Handencentrum behandelt o.a. breuken, afgescheurde pezen, gewrichtsslijtage,
duimklachten, gewrichtsontstekingen, dystrofie, overbelastingsklachten (peesontsteking, triggerfinger), zenuwbeklemmingen
en werkt ook aan herstel na operaties. De
therapie is gericht op het vergroten van de
functionaliteit van hand en pols.  

Ergotherapie

Anna: “Fysio is meer gericht op functionaliteit van spieren, botten, ligamenten enz. De
ergotherapeut werkt op activiteitenniveau.
Je leert omgaan met het opnieuw en anders
uitvoeren van activiteiten. Er wordt gekeken naar wat je wél kunt, naar de inrichting
van je huis, kantoor en naar hulpmiddelen.
Welke mogelijkheden zijn er om handelingen zelfstandiger en of met minder klachten
te verrichten. Denk aan tóch kunnen koken,
tóch boodschappen kunnen doen, ondanks

Ergotherapeute Anna Nesterova
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DEN BOSCH

Achter het Stadhuis 20a

LIVE VIDEO SERVICE
zolang de winkel dicht moet blijven

Stuur een bericht naar onderstaand nummer en we lopen
samen door de winkel.
Samen met jou op zoek naar het perfecte product en dezelfde
dag nog in huis!

50% KORTING
OP DE GEHELE COLLECTIE
06 – 520 853 62

“Het allermooiste is de repeterende beweging”

De verfijnde stipkunst van Hans Gilbers
Riet Mangnus
Nu we kunstrubriek Terpentijn nieuw
leven hebben ingeblazen, volgen we
wederom het kunstenaarsspoor in ons
dorp. Wat een verrijking toch elke keer
weer. Dit keer leidt het spoor naar Leliënhuyze-bewoner Hans Gilbers, een van de
toptekenaars van de stipkunst.
Hans (Enschede, 1959) volgde na de middelbare school de PABO. Al paashazen en
Sinterklazen tekenend op het schoolbord,
kreeg hij herhaaldelijk te horen dat hij ‘leuk
kon tekenen’. Hij was destijds echter meer
geïnteresseerd in gitaar spelen en optreden
in bandjes, vertelt hij. Het tekenen bleef op
de achtergrond. Nadat hij met de PABO was
gestopt, kwam Hans via een uitzendbureau
uiteindelijk bij de Belastingdienst terecht.
“Van mijn salaris kon ik instrumenten kopen
en een pick-up en platen enz.”

Verwerkte symboliek

Hij is gek op stripverhalen en al zijn gedachten, angsten, filosofieën over leven en dood
verwerkte hij symbolisch in zijn kunst. Het
werk uit deze periode was grimmig en
donker, vertelt hij. Zo tekende hij een strip
waarin een man uit een put klimt en ook een
waarin een man letterlijk zijn last afwerpt
en weer doorgaat. Hij lacht: “Ja, ik kon het
mezelf aardig moeilijk maken, ik zat mezelf
nogal eens in de weg.”

Trance

Uiteindelijk pakte hij het tekenen weer op.
Op een gegeven moment wilde de club van
spoorwegliefhebbers een illustratie voor
hun blad. Hans: “Omdat mijn potloodtekeningen bij het drukken niet goed overkwamen, ben ik gaan experimenteren met pen
en inkt. Ik probeerde uit te vinden hoe ik
grijstinten kon realiseren voor licht en donker, en schaduwen. Bij toeval ontdekte ik
dat die stippen dat kunnen.” Zijn ogen lichten op: “Het allermooiste is de repeterende
beweging: ik raak er vaak van in een soort
trance. Het verveelt gewoon nooit.”

Ontwikkeling

Hij volgde verschillende tekenlessen zoals
perspectieftekenen, portret tekenen en een
beetje schilderen, maar leerde ook veel van
andere kunstenaars. Na enige tijd kwam hij
op zijn werk bij de communicatieafdeling
terecht en maakte kennis met het grafische
vak (desktoppublishing). “Omdat je daar
een grafische opleiding voor nodig hebt,
besloot ik die te gaan volgen in Eindhoven.
Ik leerde over kleur, licht, contrast, compo-

Hans Gilbers bij één van zijn werken

sitie, perspectief, kreeg kunstgeschiedenis;
het hele pakket kwam voorbij. En zo werden uiteindelijk al mijn ‘losse flodders aan
kennis’ mooi aan elkaar geknoopt.” Na zijn
grafische opleiding begon hij als freelance
grafisch ontwerper multimedia.

zou er gebeuren als je dat doet? Mijn vorig
werk toonde mijn worsteling met dit gegeven, in mijn huidige werk hoef ik mezelf niet
meer te bewijzen met interessante uitleg
erover. Nu wil ik alleen nog mezelf inspireren en hopelijk ook mijn medemens.”

Elke stip telt

Kwaliteit

Hans maakt verfijnde tekeningen door het
plaatsen van miljoenen minuscule stippen.
Zo creëert hij kleur- en grijstinten in zijn
werk. Deze tijdrovende en intensieve techniek (hij zet zo’n 250 stippen per minuut) zie
je maar zelden. Hij behoort dan ook tot de
toptekenaars van de stipkunst. Elke stip doet
ertoe in zijn werk. Om een idee te krijgen:
zijn werk van het Chrysler gebouw in New
York bevat maar liefst 2 miljoen stippen.

Inspireren

“Tja, ik deed altijd maar wat me goed en
leuk leek. Een paar maanden geleden pas
viel alles op z’n plaats: ik wil eigenlijk alleen
maar mijn hart volgen. Dat uit zich in mijn
werk, ook in de gebouwen die ik teken.” Verwonderd: “Die gebouwen staan daar al honderden jaren zichzelf te zijn. Ze zijn zichzelf
genoeg. Ze roepen mij ook op mezelf te zijn.
Dat spreekt me zo in gebouwen aan. Iedereen zou zijn of haar hart moeten volgen, wat

Zijn tekenwerk wordt ook overgebracht op
keramiek (schalen, borden, tegeltjes) en zo
getransformeerd in een driedimensionale
kunstbeleving. Ook zijn er kaartensets met
zijn werk. Graag vertelt hij nog dat de inkt
die hij gebruikt archiefwaardig is en dat
hij werkt met zuurvrij papier. Zijn kunstwerken en reproducties zijn gecertificeerd.
Hans werkt nog een paar dagen per week
en besteedt zijn overige tijd aan de kunst.
Momenteel exposeert hij bij KuBra-Art in
Rosmalen en later dit jaar zijn er plannen
voor een expo bij Markt 2 in Zaltbommel.
Hans heeft 2 volwassen kinderen en woont
samen met Imre. Bij vertrek schenkt hij me
een set kaarten met daarop Sint-Jan, Chryslergebouw en Sagrada Familia. Ik hoor ze
fluisteren: volg je hart…   
Interesse? 06-12498602 / stipkunst@hansgilbers.nl / www.hansgilbers.nl
Instagram: hansgilbers_art
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DE KAPSALON IS
CORONAPROOF

Cryosauna
Door de lage temperaturen (tot -196°C)
wordt celvernieuwing bevordert, je huid
verstevigt en het verouderingsproces
aanzienlijk vertraagt.

PERSOONLIJKE AANDACHT,
DAAR LIGT MIJN FOCUS.

Verwen jezelf of een ander met de
(h)eerlijkste producten of geef deze
feestdagen onze kadobon!
Verkrijgbaar in de salon.

CHRISTEL VAN DE LAAK
AFSPRAAK MAKEN? KIJK OP E

Q OF BEL 06 12 57 08 86

BCH Skin Clinic

KAPSALON HIP & HAIR

Dorpstraat 6
5221 AH ‘s-Hertogenbosch
info@bchskinclinic.nl
+31 (0)6 25 14 01 00

HOOGVELDWEG 12
5221 BA ENGELEN

Geniet van verschillende verzorgende,
ontspannende en resultaatgerichte
behandelingen.

www.bchskinclinic.nl

Een portret van Cees en Mia de Graaf

Engelen in vroegere tijden
Ingrid Roefs
Engelen in vroeger tijden… Wie kan er
beter over vertellen dan diegenen die
het Oude Engelen zélf nog beleefd hebben? Een serie portretten waarin we even
worden meegenomen naar het levendige
verleden.
Eigenlijk is dit stuk een beetje een vreemde
eend in de bijt. Want welbeschouwd is Cees
met zijn bijna 90 jaar in historisch opzicht
‘een jonge Engelenaar’. Maar toch… Doordat hij en zijn vrouw Mia hier al 30 jaar geleden landden, hebben zij toch al heel wat
zien veranderen in ons mooie dorp.
Het koppel ontmoette elkaar op latere leeftijd in een tennishal waar hij speelde en zij
haar oudste zoon aanmoedigde. Als vanzelfsprekend rees op enig moment de vraag
‘waar zullen we gaan wonen’? Een bevriende
makelaar wees hen op zes nieuwbouwhuizen aan het Jochemmekampke en het Dennekampke in Engelen.

Vaders kerk

“Voor Mia was alles hier nieuw, maar ik had
met Engelen altijd al een soort historische
band,” legt Cees uit. “Mijn vader was namelijk de architect van de Rooms-Katholieke
kerk hier! (Zie kader.) Vroeger reden we ook
wel eens aan de overkant van de Dieze en
dan stopte hij de auto. Dan wees hij naar
de kerk en zei hij: “Ceesje, zie je daar dat
spitsje? Dat heeft papa gemaakt.” En altijd
als ik langs de kerk kom en ik het bordje
zie hangen met zijn naam erop, proost ik in
gedachten altijd even op hem. Dan zeg ik:
“Hé ouwe, goed gedaan!””

Cees en Mia de Graaf met teckel Polleke

Gecharmeerd

“Ik had inderdaad nog nooit van Engelen gehoord, maar toen we hier dat eerste
verkennende rondje reden, was ik direct
gecharmeerd van het dorp,” vervolgt Mia.
“Die rust en stilte! Die natuur eromheen:
heerlijk! Achteraf gezien behoorden de
‘Kampkes’ tot de uitbreidingen na de Heinekenstraat, De Vlacie, de Engeler Schans,
het bungalowpark en de villawijk. Je moet
je voorstellen dat wij toen aan de rand van
het dorp woonden. Wist je dat wij destijds in
de verte uitkeken op de kerk van Vlijmen?
Alleen de huizen van het Zandkampke stonden ertussen. Daarachter alleen maar weilanden en rust. Ja, ik voelde me direct thuis.”
Cees: “Ja, en dan dat historische hart met

1933 - Sint Lambertuskerk en pastorie vlak na oplevering
Bron: Angrisa Heemkundekring Engelen

Architect Hein de Graaf
Uit: Met gansen trou | Heemkundekring ‘Onsenoort’

het mooie protestantse kerkje. Dat heb ik
nog ooit geschilderd. Zo’n lieflijk plekje…”

Oprichting TV Engelen

Terwijl Mia graag de rust en ruimte opzocht,
maakte Cees in rap tempo kennis met het
dorp. “Ik ben altijd een fervent tennisser
geweest, dus toen ik hoorde dat er in Engelen een tennisvereniging werd opgericht,
heb ik me daar direct bij aangemeld. Dat
was prachtig! Er werd met veel energie leuk
samengewerkt en ik leerde zo razendsnel
veel mensen kennen. Ik heb er sindsdien
ook altijd met bijzonder veel genoegen
gespeeld. Tot twee jaar geleden.” Lachend: “
Lees verder op pagina 35

De kerk is gebouwd ter vervanging van
een eerder kerkgebouw dat te oud en
te klein was, onder andere door de vele
meisjes die in het Pensionaat woonden.
In 1929 werd pastoor H. Serrarens, Norbertijn van de Abdij van Berne, geïnstalleerd. De pastoor die zich als bouwpastoor opwierp en intensief aan de slag
ging om de financiering van de kerk rond
te krijgen. Op 27 december 1932 gaf het
bisdom toestemming voor de bouw van
de kerk met pastorie. H.M. de Graaf uit
’s-Hertogenbosch werd gekozen als
architect.
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GA VOOR EEN
WINTERGLOW
5 NIEUWE BEHANDELINGEN!

MEER INFO OP:

Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach
Titaniumlaan 82 ‘s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein Treurenburg
Lieke Mommersteeg Tel. 06-16 04 55 20

Vervoer over water koerst op elektrisch
René van der Hoeven
Over Maas en Dieze, langs Engelen en Bokhoven vaart, sinds eind vorig jaar, de splinternieuwe Den Bosch Max Blauw de route
‘s-Hertogenbosch-Antwerpen (± acht uur)
en ‘s-Hertogenbosch-Rotterdam (± vijf
uur) en vice versa. Het zoveelste containerschip, maar wel met iets wezenlijk nieuws
onderdeks: een dieselelektrische voortstuwingsinstallatie. Twee op diesel draaiende
stroomaggregaten leveren elk 600 kW aan
twee elektromotoren voor de voortstuwing.

Naam

Het schip is eigendom van Den Bosch Max
B.V.. Den Bosch staat voor de vaste haven
waarvoor het bedrijf containers af- en aanvoert, Max voor het streven naar maximale
reductie van emissies en maximaal laadvermogen van containers. In Werkendam wordt
het zusterschip afgebouwd, de Den Bosch
Max Groen, dat in februari in de vaart komt.
De schepen gaan dezelfde route tegen
elkaar in varen. Groen en blauw om de twee
zusjes duidelijk te onderscheiden, groen
staat voor duurzaamheid en blauw voor
water, niet toevallig de belangrijkste kleuren uit de huisstijl. Heel functionele namen
dus. Ik mis wel een beetje de romantiek van
bloemrijke namen als Spes Nostra, Volharding, De twee gebroeders, Vertrouwen, Deo
Volente, Eben-Haëzer.

Bemanning

De Den Bosch Max Blauw vaart volcontinu
met twee ploegen. Een ploeg bestaat uit vier
bemanningsleden en wisselt per veertien
dagen, dus twee weken op en twee weken
af. Interessant om te weten: in één van de
ploegen werken een vrouwelijke kapitein en
matroos.

Dieselelektrisch

Het systeem heeft zich in de loop der jaren
bewezen, met name in de sleepvaart. Er
vaart op het moment reeds een aantal dieselelektrische vrachtschepen. Het is weliswaar duurder in aanschaf maar onderhoudsvriendelijker, zuiniger in gebruik en
het legt minder beslag op de ruimte. Ook
een keerkoppeling is niet meer nodig. Bij
de MAX-schepen levert de torpedoachtige
vorm van het onderwaterschip aan de achterkant ook nog een flinke energiebesparing
op. Het gemiddeld brandstofverbruik ligt
aanzienlijk lager dan bij een conventioneel
aangedreven schip. De brandstoftank van
18000 liter is toereikend.

Vergroting laadvermogen

Het casco van het schip is met lichtere materialen gebouwd, waardoor het leeg minder

De DDen Bosch Max Blauw op de Dieze

diepgang heeft. Dat betekent dat het meer
containers kan laden voor het de maximale
diepgang van 2.7 meter van Sluis Engelen
bereikt. Zo betaalt de extra investering zich
op den duur ook terug. De maat van het
schip, 90 m x 11.45 m, is afgestemd op de
grootte van Sluis Engelen.

van een containerschip wordt uitgedrukt
in het aantal twintigvoetscontainers dat
het kan laden. TEU staat voor Twenty Feet
Equivalent Unit, oftewel 6,10 m lang, 2,44 m
breed en 2,59 m hoog. Een 40-voetscontainer is twee TEU.

Afwijkende indeling

De joint venture Den Bosch MAX en BCTN
(Barge Container Terminals Nijmegen) is
volop in gesprek met het consortium ZES
(Zero Emission Services), de gemeente en
de provincie. Het is de bedoeling om in
samenwerking met alle betrokkenen op het
industrieterrein rond de containerterminal
in ‘s-Hertogenbosch, over te stappen van
fossiele brandstof op elektriciteit uit winden zonne-energie. ZES werkt aan een concept met verwisselbare batterijcontainers
en laadstations in de containerhavens van
Alphen aan den Rijn, ‘s-Hertogenbosch,
Alblasserdam en Nijmegen. Nu vaart de
Den Bosch Max Blauw nog dieselelektrisch,
maar als het zo ver is, is de overschakeling
op alleen elektrisch vrij simpel. De verwachting is dat de twee MAX schepen binnen 5
tot 10 maanden volledig emissievrij worden
aangedreven. Als er om een of andere reden
geen batterijcontainer geladen kan worden,
vormen de generatoren de noodvoorziening.

Veel aandacht is besteed aan meer
laadruimte. De gebruikelijke woning in de
boeg van het schip is verdwenen. De woning
achter op het schip, met 11 x 8 m de grootte
van een appartement, bestaat uit veertig
vierkante meter woonkamer met keuken
en vijf slaapkamers, waarvan vier met een
tweepersoonsbed en een gezamenlijke
bad- en toiletruimte. De woning beslaat het
hele achterschip. Het achterdek bevindt zich
op de woning. Op het voorschip heeft de
gebruikelijke woonruimte plaats gemaakt
voor meer laadvermogen, de containers
staan tot vlak achter de boeg.

Voorschip

Voorin het schip staat zowel aan bak- als aan
stuurboordzijde een dieselaggregaat met
elk op het voordek er boven een imposante
uitlaatpijp. De kenmerkende schoorsteen
achterop het schip is verdwenen, de enorme
hoofdmotor is immers vervangen door twee
veel kleinere elektromotoren.

TEU

Door al deze aanpassingen kan het schip 20
TEU meer vervoeren dan schepen van een
vergelijkbare maat met een conventionele
voortstuwingsinstallatie. Het laadvermogen

De nabije toekomst

Als het tij verloopt, verzet men de bakens.
Wie volgt?
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www.tjitra.nl
heeft een facelift ondergaan

Voor alle geïnteresseerden in:
antieke Boeddha’s
chinees antiek
tot wel 3000 jaar oud

etnografica

ook kan een afspraak gemaakt worden voor een
vrijblijvend bezoek
• Galerie Tjitra •
• Wuyvenhaerd 44 • 5221 RC Engelen •
• Mobiel: 06 - 516 190 34 •
• E-mail: info@tjitra.nl •

Tineke van der Lee
Op het moment van schrijven werd bekend
gemaakt dat de basisscholen op 8 februari
weer open gaan. Voor iedereen, ondanks de
bezorgdheid die we hebben, heel fijn.
Nu blikken we terug op de noodopvang en
hoe we dat succesvol hebben kunnen regelen.
Gedurende de tijd dat we niet naar school
konden, was er voor kinderen van ouders
met een cruciaal beroep de mogelijkheid
om naar school te gaan. Zij volgden daar
de online lessen en werkten zelfstandig aan
hun taken. Uiteraard  konden zij vragen stellen aan de leerkrachten die de noodopvang
regelden.
‘s Morgens als ze binnen kwamen gingen de
kinderen meteen met hun werk aan de slag.
De kinderen van groep 8 logden in, want
hun eerste online les van de dag begon
om half negen. De meeste kinderen van de

groepen 5, 6 en 7 logden ook zelfstandig in
op de tijd dat zij online les hadden.
De kinderen van de groepen 1 tot en met 4
hadden in groepjes contactmomenten met
hun leerkracht. Voor hen werd het inloggen door de leerkrachten gedaan. Voor veel
kinderen was het al een normale zaak om
online bezig te zijn.
Op dagen dat het erg druk was, werden de
kinderen in twee groepen verdeeld.   een
van deze groepen bestond uit kleuters. Zij
waren dan in een kleuterlokaal. Hier konden
zij heerlijk spelen in de voor hen vertrouwde
omgeving. Zij werden begeleid door Vera,
een pedagogisch medewerkster van het kinderdagverblijf.  Heel fijn om als Kindcentrum
samen voor de noodopvang te zorgen.
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8
zaten bij de online lessen in een ander lokaal
of op de gang, zodat de kinderen die geen

online les hadden rustig verder konden werken aan hun taken. Uiteraard gebruikten de
kinderen een koptelefoon of oortjes bij de
online lessen, zodat ze geen last hadden van
het geluid om hen heen.
Natuurlijk hadden we ook pauze en lunchtijd. Naast eten en drinken keken we dan
naar het jeugdjournaal, een uitzending van
Checkpoint of Het Klokhuis. Daarna gingen
we, als de weergoden ons gunstig gezind
waren, heerlijk buitenspelen.
Ook na de lunch hadden de midden- en
bovenbouwgroepen online lessen, die ze
moesten volgen. Het laatste uur van de dag
konden de kinderen knutselen, tekenen, een
bordspel doen of met Kapla spelen.
Dit was het nieuws van onze school voor
deze maand. Wilt u meer of andere informatie over onze school, dan kunt u contact
opnemen met de directeur, Mevr. B. Entken-Buunen, tel. 073-8519990
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www.samskledingactie.nl
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‘S HERTOGENBOSCH
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10.00 – 12.00 uur
HEILIGE LAMBERTUSKERK

Graaf van Solmsweg 75
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.
Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Congo
op 25 scholen klaslokalen opknappen, schoolborden en bankjes aanschaffen
en latrines (wc’s) bouwen.
U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op de bovenstaande locatie(s).

FIETSENMAKER
Den
Bosch
Winterbeurt
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

Bereid je fiets voor op de winter met onze
speciale winterbeurt
✓ 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
EngelenDe Bloemendaal 5
(Industrieterrein De Vutter)
5221 EB, Den Bosch
088 0123 060
Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur
www.fietsenmakerdenbosch.nl

PAROCHIE ST. LAMBERTUS
NIEUWE KIJK OP KERK ZIJN

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

Vastenactie voor India

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

Bij gelegenheid van het 900-jarig bestaan
van de Norbertijnen ondersteunen dit jaar
alle parochies, die verbonden zijn aan de
Abdij van Berne, met de Vastenactie de
stichting Solidair met India. Deze stichting
helpt met concrete ontwikkelingsprojecten
op het gebied van educatie, gezondheidszorg en sociale voorzieningen, op het platteland nabij de abdij van de Norbertijnen in
Jamtara in India.

Ondersteuning

Via het project van 2021 worden 45 personen (6 families en 11 individuelen) geholpen
bij het opzetten van inkomens-genererende activiteiten. De bedoeling is dat twee
gezinnen bijvoorbeeld een winkel gaan
beginnen. Hun assortiment aan koopwaar
is momenteel erg beperkt; door een eenmalige investering kunnen zij hun assortiment
verruimen. Voor tien vrouwen wil men naaimachines aanschaffen, zodat ze zelfstandig
als naaister geld kunnen verdienen. Verder

zal er apparatuur kunnen worden verstrekt
aan een vrouw die een schoonheidssalon
wil beginnen. De monitoring van dit project
wordt gedaan door de plaatselijke abdij.

Meedoen

Draagt u dit project een warm hart toe,
maak dan een bedrag over naar bankrekening NL18 RABO 0120 1106 60 van Stichting
Solidair met India, onder vermelding van
project 40-dagentijd Abdij van Berne of doe
royaal mee aan de extra collecte tijdens de
viering in de katholieke kerken van Engelen
en Bokhoven op palmzondag 28 maart.

Berichten uit de parochie en de werkgroepen
Overleden

Op 20 januari is overleden dhr G. van de
Grint, 81 jaar, Heuvel
Op 22 januari is overleden mevr M. de WitSluijs, 85 jaar, de Terp
Op 29 januari is overleden mevr D. Kerkhof
-Hoezen, 87 jaar , Hoogveldweg

Dopen

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

Vormsel

We hebben besloten de vormsel viering uit
te stellen tot 10 oktober 2021

Werkgroep Eerste Communie

De Eerste Heilige Communie zal dit jaar in
Engelen plaatsvinden op zondag 30 mei.

Actie Kerkbalans 2021

Als geloofsgemeenschap in Engelen proberen we de pastorale steun te geven, die
nodig is. Dat gebeurt o.a. door het toedienen van sacramenten (doop, communie,
vormsel) en de voorbereiding daarop, maar
dat gebeurt ook bij ziekte en overlijden,
begeleiding van stervenden en nabestaanden.
Om al onze activiteiten vol te houden, hebben we ook uw financiële hulp nodig.
U ontving in uw brievenbus weer de jaarlijkse brief van de Kerkbalans. Deze actie
Kerkbalans is noodzakelijk om de parochie
financieel gezond te houden. Doet u mee
dit jaar door eenmalig of maandelijks een
financiële donatie te geven?

Zo 14 feb
10.00 uur

Woord- en communieviering door onze werkgroep

Wo. 17 feb
19.00 uur

Viering Aswoensdag
in Bokhoven

Zo 21 feb
10.00 uur

Woord- en communieviering met diaken Jan
Joosten

Zo 28 feb
10.00 uur

Woord- en communieviering met diaken Wim van
Herwijnen
In deze viering stellen de
Eerste Communicanten en
Vormelingen zich voor.
T.i.v. Gré Pardoel-van Dijk

Zo 7 mrt
10.00 uur

3e Vasten viering Werkgroep

Zo 14 mrt
10.00 uur

4e Vasten eucharistie viering
met Ben van Bronkhorst

Lockdown

Ons kerkbestuur heeft, zoals u weet, besloten de kerk tijdens de coronalockdown te
sluiten. Dit om iedere kans op besmetting
in een kleine niet goed geventileerde ruimte
te voorkomen. We vinden dat een moeilijk
besluit, maar hopen op deze manier onze
parochie zo veilig mogelijk door de coronacrisis heen te loodsen. We hopen in de loop
van februari weer open te kunnen.
We blijven als kerk wel met onze parochianen verbonden door telefonische contacten
van de bezoekgroep en door de bloemetjes
van de week. We zijn ook altijd telefonisch
en via e-mail bereikbaar om u bij vragen of
steun op weg te helpen.
De coronamaatregelen kunnen nog veranderen. Houd vooral in deze tijd onze website www.parochie-engelen.nl regelmatig in
de gaten. Daarop staat de actuele situatie
steeds vermeld.
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Crisis
De coronacrisis gaat allang niet meer primair over het virus. De gevolgen van de
maatregelen trekken ook hun sporen.   Dit
artikel is géén pleidooi tegen de maatregelen, maar wel bedoeld als waarschuwing:
kijk om je heen, praat met elkaar en luister
zonder oordeel.

Gesprek via Zoom, eind maart 2020                                                                                                                                        
Met ogen vol tranen kijkt ze me aan. Het
moet eruit, misschien lucht dat op, want
ze neemt het zichzelf al zo lang kwalijk. Ze
heeft hem geslagen. En hard ook. En het
was ook niet de eerste keer. Ze wíl het niet,
maar het overkomt haar steeds weer. Ze zijn
ook zoveel samen thuis. Haar man kan soms
ontsnappen naar zijn werk, maar hij is altijd
bij haar, nu de scholen dicht zijn. Hij moet
mee naar de supermarkt, als ze boodschappen gaan doen. Alleen thuisblijven, daar is
hij nog te jong voor. En zij moet mee als hij
buiten gaat spelen. En als hij iets voor school
moet doen. En… van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds als hij naar bed gaat zijn ze op
elkaar aangewezen. En soms kookt het dan
gewoon over. Als hij geen zin heeft, de hele
tijd loopt te dreinen, of boos doet. Dan kán
ze gewoon niet meer lief doen. Haar geduld
is op. Ze loopt al zo lang op haar reserves.
En ze kan het niet kwijt, want ze schaamt
zich ervoor. Ze schaamt zich diep.

We praten verder over die schaamte, over
haar gevoel en over haar liefde voor haar
zoontje. Want die is er óók, zeker wel. En we
bespreken wat er nodig is om de cirkel te
doorbreken en wie haar daarbij kan helpen.

Citaat uit een dagboek december
2020                                                                                                                                  

“Ik weet niet hoe ik deze tijd door moet
komen. Echt, er is geen bal aan. Ik hoef geen
grote festivals ofzo, maar gewoon af en toe
lekker chillen met vrienden, ergens heen
gaan, iets beleven, daar verlang ik zó naar.
Mijn leven staat stil. Ik ben net begonnen
met studeren. Ik zou nieuwe werelden moeten ontdekken. Rondhangen op de uni en in
de kroeg, reisjes maken, beetje bestuurservaring opdoen – gewoon, aan mijn toekomst
werken. En nu zit ik thuis in mijn kamer een
beetje te verpieteren. Het hoogtepunt van
mijn dag vandaag? Online een kerstcadeau

bestellen voor mijn vader. Ajooo, echt he.                                                                                                         
Sommige mensen gaan aan de drugs of
experimenteren met lachgas. Ik snap dat
wel: heb je nog een beetje een kick. Ik
hou er niet van, ik zou eerder van een flat
afspringen. Dat klinkt dramatisch als ik het
zo opschrijf, maar soms denk ik er echt over.
Ik zou het niet doen denk ik, maar dit is toch
geen leven zo? En wat is mijn toekomst: als
ik afgestudeerd ben, is de economie ingestort, geen baan te vinden. En ik kan straks
naast mijn eigen studieschuld, ook al die
investeringen die de overheid nu doet, moeten gaan betalen. Lekker vooruitzicht. Ja, de
Tweede Wereldoorlog duurde langer en was
vast zwaarder, maar ik trek dit dus echt niet.”

Citaat uit een e-mail, januari 2021                                                                                                                                       
“Een nieuw jaar, vol nieuwe kansen. Maar
niet heus. Mijn levenswerk heb ik moeten verkopen. Het ging gewoon niet meer,
ondanks de overheidssteun. Ik had mijn
personeel al ontslagen. Weet je hoeveel
slapeloze nachten me dat heeft gekost?
Die gezinnen rekenen ook op inkomen,
en dat kan ik ze dus niet meer geven. En
nu ben ik zelf dus ook werkloos. En vooral
een droom armer. Ik merk dat ik van mezelf
verwachtte dat ik het wel zou kunnen, een
bedrijf een crisis doorloodsen. Maar nee… ik
denk elke keer weer over de keuzes die ik
heb gemaakt. Wat deed ik fout, wat had ik
anders moeten aanpakken? 100 keer, 1000
keer gaat het door mijn hoofd. Mijn partner
kan mijn verhalen niet meer horen. Ik denk
dat ik het ook al wel erg vaak heb verteld en
gevraagd. Maar wat moet ik nu? Ik voel me
mislukt. Ik ben een mislukkeling. En zeg nou
niet dat het wel meevalt, want dit is hoe ik
me voel. Sorry hoor…”

Roept dit verhaal iets bij je op? Heb je ook
behoefte aan een gesprek? Neem contact met me op, want echt, erover praten
(wandelend, op afstand zittend, mailend, ...)  
geeft lucht en ruimte.
Marloes Meijer: predikant@kerk-engelen.
nl, 06 36501973, Kijk ook eens op www.marloesmeijer.com/persoonlijke-begeleiding
en klik eventueel door naar ‘innerlijke pelgrimage’.

Open Kerk
Nu de kerk voor samenkomsten gesloten is,
willen we op individuele basis mensen gelegenheid geven de serene sfeer van onze
eeuwenoude kerk te ervaren.
U bent welkom voor bezinning of bezichti-

ging, stilte of een fijn gesprek.
Elke woensdag van 13.30 tot 15.00 uur is de
kerk open en is een gastheer of -vrouw aanwezig om u korte of langere tijd te ontvangen. Kom gerust.

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

Zo 14 feb
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer

Zo 21 feb
10.30 uur

Ds. Peter van Helden

Zo 28 feb
10.30 uur

Muziek op Zondag

Zo 7 mrt
10.30 uur

Ds. Wil van Egmond

Zo 14 mrt
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer

Zolang de lockdown duurt vieren we samen
met de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Bijzondere vieringen doen we via
Zoom of we maken een kerkvlog. Houd de
website in de gaten voor alle actuele informatie!

‘In aller stilheijt gestilt’

900 jaar orde der Norbertijnen
2021 is het jubileumjaar van de Norbertijnen. Er waren nationaal en internationaal
vele activiteiten gepland om het 900-jarig
jubileumjaar van de Norbertijnen te vieren. Helaas is door de coronacrisis alles stil
komen liggen. Zo ook in onze parochies in
Engelen en Bokhoven.
Het is een historisch gegeven dat er in crisisperiodes nieuwe structuren en vormen ontstaan in kerk en samenleving. Ook de parochie Bokhoven heeft vele ‘pesten’ overleefd
en is steeds weer herboren.
Emeritus pastoor Xaveer van der Spank is
van mening dat we juist in deze tijd, onze
vrije tijd kunnen vullen met lezen en ons
verdiepen.
Daarom is er een ‘mail-leesgroep Norbertusjaar’ opgezet door Xaveer v.d. Spank.
Aan de hand van twee boeken: ‘Norbertus
van Gennep, Godszoeker in tijden van verandering’ van Peter Nissen en van Louis v.d.
Meerdonk en Theo Vossenberg: ‘De Geest

die ons beweegt, over Norbert en de Norbertijnen’, wil men gaan communiceren over
de spiritualiteit en hoe we kunnen anticiperen op de nieuwe tijden die zeker komen
gaan.
De groep bestaat enerzijds uit een aantal
mensen die daadwerkelijk actief aan de discussies willen deelnemen en anderzijds een
aantal die de discussies en aangedragen
stellingen etc. wil volgen. Maar voor iedereen geldt dat men bovengenoemde boeken
in hun bezit moeten hebben. Alhoewel ze bij
de uitgever uitverkocht zijn, zijn ze in ieder
geval nog verkrijgbaar via www.bol.com.
Heeft u interesse om ook deel uit te maken
van deze mail-leesgroep en om u te verdiepen in de Norbertijnen en hun doelstellingen, schrijf dan een mailtje naar Xaveer van
der Spank: xvds@live.nl. Van hem krijgt u
dan meteen ook nadere inlichtingen en hoe
de groep wil werken.  

Kliederviering
Na een gezellige kerstzoomkliederviering
was het nu tijd voor een nieuw experiment.
De kinderen en hun ouders kregen een filmpje thuis waarin ds. Marloes vertelde over
‘dapper zijn’. Je kunt alleen dapper zijn als je
soms ook bang bent. De kinderen zagen een
filmpje van het verhaal van David en Goliath en kregen de opdracht iets te knutselen waar ze bang voor zijn. Het filmpje vind
je op het YouTube-kanaal van Protestantse
kerk Engelen.
Op zondagmiddag ontmoetten we elkaar
buiten bij de kerk. Daar gingen de kinderen
een parcoursje langs met spelletjes: ballen
in de roos gooien, slingeren met een echte
slinger en een Goliath bouwen van oude
dozen. Op deze Goliath plakten we alle dingen waar de kinderen bang voor zijn. Een
van hen vertelde heel dapper hoe ze haar
angst voor clowns had overwonnen dankzij
een clownsknuffel. En toen… toen mochten
alle ballen naar Goliath geslingerd geworden. En ja hoor, hij ging neer. Mét alle angsten.

Na nog een hele enge slijmerige voelactie,
kregen alle kinderen hun dapperheidsdiploma.
Het is duidelijk, samen met God, kunnen zij
alles aan.
De volgende kliederviering is op 14 maart.
Aanmelden kan via predikant@kerk-engelen.nl. Alle kinderen in basisschoolleeftijd
zijn welkom. We vragen een vrijwillige bijdrage van rond de € 7,50 per deelnemer.

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN
Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel. 06 460 346 24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN NL87RABO0121908283
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt Bokhoven
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij
anders aangegeven
Zo 14 feb

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers,
Maria van Heijningen, Overleden familie Masraff, Anneke
Branten

Wo 17 feb
19.00 uur

Aswoensdag
Gebedsviering

Zo 21 feb

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts en
Corrie van Gestel

Zo 28 febr

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil
en overleden ouders

Zo 07 mrt

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts en
Corrie van Gestel

Zo 14 mrt

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers, Maria van Heijningen
Overleden leden fam. Masraff,
Anneke Branten

Rob Domisse is de vaste organist en in deze
coronaperiode probeert hij de dienst
extra luister te geven en mooie intermezzo’s
en liederen te spelen.
Zolang niet iedereen gevaccineerd is, zingt
het dameskoor niet.                     
Er mogen maar 30 personen in de kerk aanwezig zijn. Als u een viering wilt bijwonen
belt u dan bovenstaand telefoonnummer!

Sponsorloop voor Upendo Centre
Op 21 februari lopen we een heel eind om
geld op te halen voor Upendo Centre. In de
vorige Tweeterp is hier uitgebreid aandacht
aan besteed. Het is helaas niet mogelijk om
zomaar met elkaar te lopen, maar we ver-

zinnen een manier waarop het wel gezellig wordt. Heeft u al een van de jongeren
gesponsord? Wilt u dat nog doen, mail dan
welk bedrag per km u wilt bijdragen naar
predikant@kerk-engelen.nl.
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C l a a s s e n

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

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

verdriet
slecht slapen

angst
onzekerheid

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

drukte

Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

Ivonne Claassen,

rouw
onrust

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

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

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

Zoekplaatje

Palingvisser gezocht

Tijdens het invoeren van beeldmateriaal op
de Angrisa website kwamen we deze foto
tegen: de eerste klas van de lagere school in
1953 met juf Ans Kempenaars. De school was
toen nog gevestigd in het in 1974 gesloopte
gebouw tegenover de huidige Protestantse

kerk. We tonen de foto hier als een zoekplaatje voor de Engelense senioren. Wellicht
herkent iemand zich op de foto en weet ook
nog wie zijn of haar klasgenootjes waren?
We horen het graag!
info@angrisa.nl

In het dagblad De Tijd van 22 november
1947 stond dit berichtje. Weet iemand, wie
deze palingvisser geweest zou kunnen zijn?
Het is niet uitgesloten dat hij in Engelen
of de Henriëttewaard woonde. Bokhoven
is sinds 1922 geen zelfstandige gemeente
meer. Laat het Angrisa weten.
info@angrisa.nl

Oude ansicht
Zicht vanuit de Schoolstraat in De Vlacie.
Het betreft een heruitgave uit 1967, door
Lambert van den Heuvel, van een ansichtkaart die Jet Hagelaar-Klijn in 1959 uitgaf.
Het origineel plaatste ik in oktober 2018 in
De Tweeterp. Lambert van den Heuvel stelde
zijn nieuwe serie samen uit herdrukken van
verschillende kaarten, hetgeen nog te zien is
aan de verschillende lettertypen. Per abuis
heeft men de totale heruitgave voorzien van
het fotojaar 1956, maar dat is dus 1967. We
zien aan de rechterzijde de in het najaar van
1955 opgeleverde rij woningen, ontworpen
door ingenieur Van Oyen van de Provinciale
Planologische Dienst.
Over de naam Vlacie hebben we al eens
gefilosofeerd. Op achttiende-eeuwse landkaarten van Engelen is te zien dat de plaats
van de huidige vijver en De Vlacie bestaat
uit vele sloten te midden van moerassig
land. Rob van Linden van heemkundekring
Angrisa bracht dat in verband met vlasbouw,
omdat na de oogst de bundels vlas enige
tijd in water moesten worden gelegd om
te ‘rotten’. Daardoor liet het vlas namelijk
gemakkelijker zijn zaden los en die zaden,
daar was het nu juist om te doen, want daar
werd linnen van gemaakt! De in Engelen
woonachtige etymoloog Peter de Reijke

voegde aan deze veronderstelling nog toe
dat het woord ‘vlaes’ een relatie heeft met
het Middelnederlandse woord ‘vlacke’ of
‘flache’ , hetgeen op moeras of stilstaand
water duidt. Dat past dus prachtig bij wat we
op die oude kaarten zien. Die ch van ‘flache’
klonk hier in het zuiden niet als een harde g
(zoals in lachen), maar als een sj, dus eigenlijk ‘flasj’. En als we dan weten dat de letter j
vroeger vaak als een i werd geschreven, dan
is het verhaaltje rond: flasie of vlacie.
Ziet u trouwens de merkwaardige plaats

van de lantaarnpalen op de ansichtkaart?
Die waren bewust aan de binnenkant van
het trottoir gezet om de blinden en slechtzienden van de BLIZO een looppad zonder
obstakels over de (nog aan te leggen) stoep
te garanderen. Als kind werd het er bij ons
al ingehamerd: geen fietsen en ander speelgoed op de stoep laten slingeren, want daar
konden die visueel beperkte mensen over
struikelen!
Rob Gruben, info@angrisa.nl
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Niet lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn?
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam.
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft
inzichten.
Info/afspraak 0610292651

www.lalunaenergetischetherapie.nl

Goudplevier in Engelen
Alisa Lalicic

In deze rubriek vertellen kinderen uit Engelen, Bokhoven of de Haverleij over de straat
waar ze wonen en over zichzelf.
Dit keer aan het woord, Finn Kluytmans uit de Goudplevier in Engelen. Finn woont hier
samen met zijn moeder Sandra en vader Geert. Hij is 11 jaar oud.

Waar komt de straatnaam vandaan,
denk je?

“Volgens mij is het een vogel, net zoals de
Kokmeeuw. Dat hebben mijn ouders mij zo
verteld, zo weet ik dat.”

Wat vind je leuk in jouw buurt?

“Vooral de voetbalvelden van FC Engelen op
het sportpark. En het fortje bij de Lage Leun.
Daar ga ik voetballen met vrienden van de
voetbalclub of als mijn neefje op visite is.”

Waar zit je op school?

“Ik zit in groep 8 op basisschool De Spelwert
in Zaltbommel. Volgend jaar wil ik graag
naar het d’Oultremont college in Drunen.”

Herkomst naam Goudplevier

De goudplevier, ofwel Pluvialis apricaria,
is een vogel uit de familie van plevieren
(Charadriidae). Het is een vrij grote soort
plevier van 26 cm, iets kleiner dan de zilverplevier maar duidelijk veel groter dan

de bontbekplevier die gemiddeld 18 cm
groot is.  (Bron: nl.wikipedia.org)
Het is niet de enige vogelstraatnaam. Naast
de Goudplevier is er ook nog de Kokmeeuw,
Aalscholverlaan, Karekiet, Fuutlaan, Water-

Wat doe je graag?

“Ik vind het leuk om te voetballen en tafeltennis speel ik ook graag. Omdat de school
dicht is, ben ik thuis en game ik meer.
Samen met vrienden spelen we online het
spel ‘Rocket league’ (een race-voetbalspel).”

Mijn lievelings-

eten: pizza Hawaï
kleur: rood
dier: vissen en dan specifiek de diamant
steur
sport: voetballen
hobby: gamen en tafeltennis (Recrea Engelen)

hoen, IJsvogel, Meerkoet, Oeverzwaluw,
Kraanvogellaan en het Hoenderland. Aan
de andere kant van de Kraanvogellaan
liggen de Rietgors, Regenwulplaan, Kuifeend, Roerdomp en het Patrijspad.

Ook interesse in padel? Laat het weten!
Bij Tennisvereniging Engelen overwegen we
om padel te gaan aanbieden. Dit zou een
flinke stap betekenen voor de vereniging,
maar ook voor het sportaanbod in Engelen.
Dit soort beslissingen worden niet zo maar
genomen. Daarom willen we graag weten of
er behoefte aan padel is in Engelen.
Enige tijd geleden stond in De Tweeterp een
artikel over padel en enkele Engelenaren die
al padel spelen. Padel is de snelst groeiende
sport van Nederland. Padel is een combinatie van tennis en squash.
Het is een toegankelijke sport die snel te
leren valt. Een padelbaan is een stuk kleiner dan een tennisbaan en de bal is zachter. Doordat het in een kooi wordt gespeeld,
blijft de bal langer in het spel. Het racket
waarmee je speelt is kleiner en ligt dichter
bij de hand dan bij tennis. Men staat met vier
spelers in het veld, dat maakt het een sociale sport. Door de dynamiek en het tempo
is het spelplezier snel bereikt. Momenteel
wordt padel vooral gespeeld door onder
andere (oud)tennissers die iets anders willen. In de voetbalwereld is het allang geen
hype meer, maar een geliefde sport die buiten het seizoen wordt gespeeld.
Een van de geïnterviewden in dat artikel is
Rob Simon. “Juist omdat het zo snel groeit,

is Engelen de perfecte plek om een padelbaan te hebben. Voetbal en tennis kennen
we nu. Hoe mooi zou het zijn als we daar
ook padel aan kunnen toevoegen!”, concludeert Rob.

onze huidige leden te kunnen behouden.
Padel een mooie aanvulling op het tennisaanbod voor onze leden, maar ook een
mooie aanvulling op het sportaanbod voor
heel Engelen!

Investeren in de toekomst

We willen weten of er behoefte aan padel
is in Engelen. Daarom hebben we vragenlijst samengesteld, die online ingevuld kan
worden. Ga naar www.tennis-engelen.nl/
form/10105/Padel-Enquete    en laat ons
weten hoe jij tegenover padel staat!

Voor Tennisvereniging Engelen betekent
de aanleg van padelbanen investeren in de
toekomst. Landelijk is er een dalende trend
voor deelname aan de tennissport, zo ook
in Engelen. Met het aanbieden van padel
denken wij nieuwe  leden aan te trekken én

Lees verder op pagina 33
De Tweeterp • februari 2021 • pagina 27

(Advertorial)
Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!

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

Wij helpen u graag op weg!

Werk in de wijngaard (2)
Er is het hele jaar wat te doen in de wijngaard, schreef ik al in januari en ik neem
jullie graag ook nu weer mee de wijngaard
in.
Februari is een tussenmaand, de meeste
wijnboeren zijn klaar met het snoeien en
maken zich op voor de lente. Ben je wel
eens in wijngebieden geweest? Dan zie je
in deze maanden veel vuurtjes in de wijngaard: het snoeihout wordt daar verbrand.
Er is daar wel discussie over, niet zozeer het
verbranden zelf, nee, meer het feit dat ze
het hout niet versnipperen en laten liggen.
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de wijnbouw nooit het meest milieuvriendelijk
is geweest. Door het vele spuiten tegen
allerlei ziektes raakten wijnstokken hun
natuurlijke weerstand kwijt. Wanneer je het
snoeihout dan laat liggen, kunnen eventuele ziektes die in het hout zitten, zoals
schimmels, in het volgende groeiseizoen
de nieuwe uitloop aantasten.

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

Gelukkig werken tegenwoordig veel wijnboeren met oog voor de natuur. Dat kan
biologisch zijn, maar ook een tussenvorm,
zoals Terra Vitis. Doordat deze wijnboeren
niet spuiten, zie je dat de stokken sterker
worden en kunnen ze het versnipperde
snoeihout gerust laten liggen  - als voeding
voor de bodem.

Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

We kijken uit naar de lente, met lekker weer
en bijhorende wijnen (rosé!). Wat er dan in
de wijngaard gebeurt, vertel ik in maart…

www.eigenwijzekinderopvang.nl

Wouter Bensdorp
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

“Het gaat om het proces dat het kind doorloopt”

Peuterarrangement Eigenwijze

Alisa Lalicic

Het is pedagogisch medewerkster Anita,
die ik spreek over het peuterarrangement
Eigenwijze in Engelen. “Ik denk dat veel
mensen niet weten wat het peuterarrangement inhoudt”, aldus Anita. Tijd voor een
interview met Anita en ook Marieke, die
haar ervaring vertelt. Haar dochter neemt
deel aan het peuterarrangement.
Peuterarrangement is de huidige term
voor wat vroeger de peuterspeelzaal werd
genoemd. Hier komen kinderen tussen 2,5
en 4 jaar voor twee vaste ochtenden in de
week. Tijdens deze ochtenden wordt een
vast programma gedraaid dat gericht is op
de sociale, motorische en taal ontwikkeling.
Pedagogisch medewerkster Anita draagt
zorg voor de kinderen en is nauw betrokken
bij de ontwikkeling.

Peuterarrangement

Wat peuterarrangement Eigenwijze in Engelen zo bijzonder maakt is de manier van
benaderen. “Onze focus ligt op ervaringsgericht werken. Daarbij gaan we uit van
de belevingswereld van het kind. Als in de
herfst de bladeren vallen, dan worden die
mee naar binnen genomen en wordt ermee
geknutseld. Letterlijk de buitenwereld naar
binnen halen. De ruimte is op een zo’n echt
mogelijke manier ingericht, zoals de kinderen het thuis ook kennen. Zo leren de kinderen de materialen te gebruiken. Het serviesgoed in het keukentje is echt servies. Het
materiaal wordt op die manier uitdagender.
Een andere belangrijke pijler binnen het
peuterarrangement is dat men de eigenheid
van het kind zoveel mogelijk wil behouden.
Er wordt uitgegaan van de kwaliteiten van
een kind, waarbij Anita uitlegt: “Wie zijn wij
om te bepalen dat een kerstboom groen
moet zijn? Het gaat om het proces dat het

kind doorloopt, niet om het eindresultaat.
Een positieve benadering om het kind te
ondersteunen en stimuleren is hierin van
essentieel belang.”

Doorstroom naar onderwijs

Het peuterarrangement in Engelen wordt
op twee plekken in Engelen aangeboden.
Samen met het onderwijs vormen zij Kindcentrum Antonius Abt en Kindcentrum De
Matrix. Het peuter- en kleuteraanbod is op
elkaar afgestemd. “Concreet betekent dit
dat een aantal thema’s, waarmee gewerkt
wordt, tegelijkertijd binnen het peuter- en
het kleuteraanbod aangeboden worden. Er
is een doorgaande lijn zichtbaar. Zo gebruiken we dezelfde dagelijkse rituelen, zoals
het invullen van een kalender tijdens de
ochtendkring. We besteden veel aandacht
aan het stimuleren van taal binnen het peuterarrangement. Dit wordt gedaan door
elke dag liedjes te zingen, voor te lezen en
taalspelletjes te doen met de kinderen”, legt
Anita uit.

Ervaring

Een absolute meerwaarde, dat vindt ook
Marieke Havermans. Zij heeft destijds voor
het peuterarrangement gekozen omdat
hier naar het kind als individu wordt gekeken. “Onze dochter Lola (3,5 jaar) ziet het
peuterarrangement als ‘school’. Ze mag al
buiten spelen met de kleuters en vindt dat
erg interessant. Knutselen doet ze graag,
vooral omdat ze bij juf Anita zelf dingen
mag bedenken en alles goed is. Lola wordt
enerzijds op gang geholpen en anderzijds
enorm vrijgelaten. Wij als ouders ontvangen
foto’s waarop te zien is waar ze mee bezig
is. Als Lola thuiskomt van haar ‘school’ zie ik
een tevreden peuter die voldaan is.”

Contact

Meer weten over het peuterarrangement?
Neem een kijkje op https://www.eigenwijzekinderopvang.nl/  of mail naar linda@eigenwijzekinderopvang.nl
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Thuisonderwijs door de ogen van….
Online instructies met een fijne interactie. We helpen kinderen bij het (in)oefenen
van de lesstof en gaan na of ze het hebben
begrepen. Ook vangen we de kinderen op
van ouders die een cruciaal beroep hebben.

Otto Scharmer weet het wel… mijn
zoon ook

De eerste werk- en schooldag tijdens de 2e
lockdown. Ik ga in mijn werkkamer aan de
slag en mijn zoon start thuis aan zijn schooldag. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht, maar
niks is minder waar. De wifi werkt niet en
dat is de ‘hel’ tijdens een online school- en
werkdag.
Mijn zoon krijgt hierdoor de helft niet mee
van de instructie. Met paniek in zijn stem
komt hij mijn werkkamer op: “Wil je mij helpen met de wifi?” Natuurlijk … het lukt ons,
om dat ding weer aan de praat te krijgen.
Daarna gaan we vrolijk weer verder, alsof er
niets is gebeurd.
Tien minuten later staat hij weer aan mijn
bureau. “Mama, wil je even mee gaan wandelen? Want het lukt echt niet.” Inmiddels
ben ik ook lichtelijk gefrustreerd. Zo kom ik
niet veel verder.  

Wat ga ik nu doen?

Ga ik met mee wandelen en laat ik de boel
de boel of zet ik hem en mezelf gewoon
weer aan het werk? Mijn eerste gedachten waren: “Je bent net begonnen. Kom op
jongen, doorzetten. Dat kan echt niet, want
ik heb zelf ook nog bijna niks gedaan. We
kunnen toch niet zo maar gaan wandelen.
Je hebt school tussen 08.30 en 14.00 uur en
ik ben ook aan het werk.” En toen vroeg ik
mezelf af: “Hoezo niet? Wie bepaalt dat?
Wat helpt er nu en is dat niet precies wat hij
nu voorstelt? Met onze kop in de wind even
naar buiten, frisse lucht inademen.” Ik hoor
mezelf zeggen: “Goed plan. Gaan we doen!”

“Kom mam, we nemen de grijpers
mee”

zegt mijn zoon, voordat we de deur uit
lopen. Al wandelend en pratend gooien we
plastic en oud vuurwerk met onze grijpers in
een plastic zak.
Terwijl we lopen vraag ik: “Wat lukt er nog
niet zo?” Mijn zoon zegt: “We hebben rekeninstructie, ik snapte er al niks van en dan
heb ik ook nog eens de helft gemist door de
stomme wifi die het niet doet”.
Samen bedenken we een plan voor na het

wandelen. Hij start met iets dat hij makkelijk vindt en (wanneer ik klaar ben met mijn
werk) kijken we samen naar zijn rekenwerk.
Dat gaan we doen!

antonius abt
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WORTELS & VLEUGELS

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

gesprek

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

spel

werk

viering

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

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.

Locatie Slot
Oberon 17

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 LT Engelen

5221 AM Engelen

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

We lopen en grijpen verder en mijn zoon
heeft een idee. “Eigenlijk zouden we een
club moeten oprichten voor iedereen die
rommel opruimt. Dan maak ik een 3D-apparaat dat rommel omzet naar iets nieuws.
Hoe vet zou dat zijn!” We filosoferen verder
over hoe dat er dan uit kan zien. Ik zie zijn
energie weer opladen en voel mezelf ook
weer als herboren. Als we thuis aankomen,
zien we dat onze vuilniszak voor meer dan
de helft vol zit met allerlei troep.  

Een kwestie van verbinden

Nog geen half uur later gaan we allebei weer
aan de slag. Mijn frustratie is verdwenen en
ik zit met een big smile achter mijn laptop.
Ik moet denken aan Otto Scharmer met zijn
U-theory en de dingen die de mensheid in
zijn visie vandaag de dag meer nodig heeft.
‘Verbinding met de wereld, met de ander en
met onszelf.’
Is dit niet wat mijn zoon mij het afgelopen
half uur leerde. Met als moraal van het verhaal: ‘Je hebt altijd een keuze.’
Luister je naar overtuigingen/gedachten, die
je jezelf door opvoeding, ervaring en maatschappij hebt aangeleerd,  of …
Voel en kijk je naar wat de situatie vraagt en
wat helpend is?
Stel dat ik mijn zoon en mezelf weer aan
het werk had gezet vanuit de overtuiging
dat ‘we nu toch echt even productief moesten gaan worden’ en ‘je hebt nu eenmaal
school op dit tijdstip’, dan hadden we het
meest cruciale – namelijk dat wat er op dat
moment toe deed - gemist.

Tijdens ons half uurtje wandelen:
• had ik een heerlijk gesprek met mijn
zoon over koetjes en kalfjes, over wat hij
lastig vindt, over oplossingen, waar we
samen op kwamen en over de creatieve
ideeën die hij heeft (verbinding met de
ander),
• is de vijver voor ons huis weer ontdaan
van plastic, vuurwerk en oude mondkapjes (verbinding met de wereld om
ons heen),
• zijn mijn hoofd en lijf weer helemaal
fris en fruitig van de frisse buitenlucht
(verbinding met mezelf).
Toch is er dat stemmetje dat zegt: Je kunt
toch niet altijd de boel de boel laten. Zo
leer je je zoon natuurlijk nooit hoe het is
om door te zetten. Tegen die stem heb ik
gezegd dat ik die les bewaar voor een ander
moment.
Hoe zou de wereld eruit zien als we ons
minder laten leiden door deadlines en prestatiedrang en wat meer kijken, voelen en
luisteren naar dat wat er op dat moment toe
doet?

Otto Scharmer weet het wel…. mijn
zoon ook

Nog geen uur later stond mijn zoon stralend
weer aan mijn bureau: “Mam, ik heb al mijn
werk af en ik kijk straks samen met de juf
nog even naar rekenen”.

De noodopvang/thuisonderwijs door
kinderen

Ik zit bij de noodopvang. Op maandag is
het best wel druk. Op vrijdag zijn we met
een kleiner groepje. Op maandag zijn er
twee stagiaires en twee juffen. We moeten
voor één uur klaar zijn met ons werk. Als
iedereen zijn werk af heeft gaan we buiten een spel doen. Het is fijn dat we naar
de noodopvang kunnen, omdat mijn moeder een vitaal beroep heeft. Ook is het leuk
om met andere kinderen samen te werken.
Thuiswerken vind ik ook gezellig en dan kan
ik wat later opstaan.   
We missen school, contact met vrienden,
maar vinden het wel fijn dat we wat meer
vrijheid hebben.    
Ik vind het  fijn omdat ik rustig zelf kan werken, er minder afleiding is. Hierdoor heb ik
sneller mijn werk af. Ik vind het niet fijn dat
ik mijn vriendinnen veel minder zie en dat
mis ik heel erg. Op school zien we elkaar nu
niet elke dag. Dat vind ik heel stom! Ik mis
ook heel erg al het plezier dat we hebben
in de klas. Ook mis ik Emilie (groepsleider
red.)!
Ik vind het minder leuk dan op school en
ik heb wat minder concentratie. Maar ik kan
wel meer met mijn hond spelen en wandelen

De Tweeterp • februari 2021 • pagina 31

Terugblik op annexatie van Engelen-Bokhoven door
’s-Hertogenbosch en vooruitzichten

Engelen-Bokhoven al 50 jaar bij Den Bosch
Martin Berens
Engelen was in het begin van de 20e eeuw
een zelfstandige gemeente, waar vervolgens in 1937 ook nog eens de gemeente
Bokhoven aan toe werd gevoegd. Een
trotse gemeente. Ooit in het begin van de
19e eeuw was Engelen bij Vlijmen gevoegd,
maar die samenwerking (annexatie) werd in
1819 weer ongedaan gemaakt. Was ook niet
zo raar, want de inwoners van Engelen en
Vlijmen lagen elkaar niet zo goed. Volgens
Louis van Boekel (oud raadslid ten tijde van
annexatie 1971) ging men alleen naar Vlijmen omdat daar een dansgelegenheid was,
maar economisch was men sterk op ‘s-Hertogenbosch gericht.
De gemeente was niet zo groot. Daarom
waren de fondsen van de gemeente ook niet
iets om over naar huis te schrijven. Engelen
en Bokhoven waren de laatste gemeenten
in Noord-Brabant, die aangesloten werd op
het elektriciteitsnet. De toenmalige commissaris der koningin in Noord-Brabant mocht
in 1948 de laatste straatlamp op olie, die
voor het gemeentehuis in Engelen stond,
doven en daarmee werd de aansluiting op
het elektriciteitsnet een feit.
Voor andere zaken had men gewoon geen
geld en mankracht. Zo weet Charles ter Ellen,
oud-wethouder van de gemeente Engelen,
te vertellen dat hij bij zijn aantreden slechts
3 gemeentewerkers in dienst had. Voor de
bewerking van de gemeenteweide, heeft hij
nog een tractor moeten kopen.
Engelen en Bokhoven waren nog niet aangesloten op de riolering. De huizen in Engelen hadden allemaal een eigen beerput,
waar de toiletinhoud in terecht kwam. Ook
bij de huizen die in de verschillende uitbreidingen in Engelen werden gebouwd, zoals
bijvoorbeeld Hoogveld I en De Vlacie. Bij
een hoge grondwaterstand, konden deze
putten het niet meer aan en dreven de drollen in de tuinen.
Zo’n vernieuwing kostte natuurlijk heel veel
geld, geld wat een kleine gemeente als
Engelen niet had.

Aanloop tot de annexatie

In 1963 verzocht de gemeente ’s-Hertogenbosch, die grond zocht voor woningbouw,
aan verschillende omliggende gemeenten
of zij mee wilden werken aan een eventuele
annexatie.
De toenmalige gemeenteraad van Engelen-Bokhoven stemde daar mee in. Daarna bleef

V.l.n.r.: wnd. burgemeester Bartels van Empel, burgemeester Van de Ven van ‘s-Hertogenbosch
en burgemeester Kempenaars van Engelen-Bokhoven
Bron: Angrisa Heemkundekring Engelen

het een poosje stil. B&W van Engelen begon
eind jaren 60 de gesprekken met  ’s-Hertogenbosch over de voorwaarden, opgesteld
door de gemeente Engelen. Ex-wethouder
Charles ter Ellen was liever toch zelfstandig gebleven en had dan de problemen
van Engelen en Bokhoven aangepakt in een
samenwerkingsverband. Zo kon de riolering
aangelegd en vernieuwd worden dankzij
de samenwerking met het kantoor Bouw
en Woningtoezicht in Schaijk. Dat kantoor
behandelde alle bouwkundige problemen
van diverse kleine gemeenten in de Meierij.
Ook was Charles ter Ellen al samen met de
ambtenaren van de gemeente ’s-Hertogenbosch bezig om het stratenplan van Engelen
aan te pakken. Maar de gemeenteraad van
Engelen besliste dat men toch maar eens
aan die annexatieonderhandelingen moest
beginnen want zoals Louis van Boekel, voormalig gemeenteraadslid van Engelen, zei: ”Er
was veel te halen met die annexatie. Gebruik
maken van de expertises van de gemeente
’s-Hertogenbosch, woog op tegen de eventuele nadelen.”

De annexatie op 1 april 1971

Na een stevige onderhandeling over de
annexatievoorwaarden, waarin Engelen
samen met Empel optrok, kon dan eindelijk
een streep worden gezet onder de plannen
en kon aan de regering worden gemeld dat
Engelen, Empel en Meerwijk en ’s-Hertogenbosch het eens waren over de annexatie. Vervolgens werd bepaald dat vanaf 1
april 1971 de gemeenten Engelen-Bokhoven,

Empel en Meerwijk en ’s-Hertogenbosch
samengevoegd zouden worden onder de
gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Wilden de inwoners wel?
Engelen en Bokhoven voelden zich nu
niet meteen echt verbonden met ’s-Hertogenbosch. Daarvoor was er een te grote
afstand én natuurlijk de barrière van de
Bossche Sloot en later de A59. Maar als ze
dan toch geannexeerd moesten worden dan
maar met ‘s-Hertogenbosch. De gemeenten Engelen-Bokhoven en Empel besloten
er maar een feestje van te maken in het
Stadhuis op de Markt. In gezelschap van de
verschillende wethouders, burgemeesters
en de twee Prinsen Carnaval, werd de aansluiting bij de gemeente s-Hertogenbosch
gevierd. Niet 100% van harte maar toch op
een veel betere manier dan 25 jaar later bij
de overgang van Rosmalen naar ‘s-Hertogenbosch.

Vraag aan de ex-wethouder Charles
Ter Ellen: Hoe heeft u de annexatie
beleefd en hoe ging het daarna?

“De onderhandelingen over de annexatievoorwaarden verliepen moeizaam. Over elk
punt moest er gesteggeld worden. Toen er
eenmaal overeenstemming ontstond, ging
het natuurlijk redelijk snel, in aanmerking
genomen dat al in 1963 de gemeenteraad
van Engelen-Bokhoven had ingestemd met
een annexatie. Gelukkig konden we gezamenlijk optrekken met de gemeente Empel
Lees verder op pagina 36
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Heesterburg
John Branderhorst.
De winter probeert nog een inhaalslag te
maken, maar in feite kwakkelt het rustig
door.
Op de bouwplaats van Heesterburgh is het
echter een drukte van belang. In de ochtend zijn de activiteiten in volle gang en de
omvang daarvan is te zien aan de enorme
verlichting. Vanuit mijn raam is het een
schouwspel, dat lijkt op een olieraffinaderij
in Pernis. Zie kleine foto.
De projectleider meldde mij, dat de laatste
woning nu ook verkocht is en daarmee is
het plan in feite klaar, qua verkoop. Een leuk
succesje voor Heijmans.
Zoals de planning er nu uitziet, je weet nooit
wat de winter nog voor ons in petto heeft,
zal de eerste woning begin mei opgeleverd
kunnen worden. Dat is voor de bewoners
goed nieuws. Het coronavirus heeft weliswaar invloed op de beschikbare menskracht,
maar het lukt ze nog steeds om de planning
te handhaven. Een gigantische klus voor de
projectleider en zijn team om op de bouwplaats alles netjes en tijdig op elkaar af te
stemmen.
Ik las dat bij de gemeente een ontheffingsvergunning is aangevraagd voor het slaan
van een damwand. Nadere info leverde op
dat dit betrekking heeft op de toekomstige
oprijlaan. Hier moet een brug over een greppel geconstrueerd worden en met damwanden verstevigd, om later met schoonmetselwerk aangekleed te worden.
In de laatste editie van De Tweeterp stond
gemeld, dat de vergroening nabij het
appartementengebouw herzien wordt. Door
enkele toekomstige bewoners werd deze
herziening geïnterpreteerd als een overkapping voor de parkeerplaats! Dit werd als een
prettige ontwikkeling gezien, maar daar is in
het concept niet in voorzien.
Mocht u zich zorgen maken dat de daken

van de huizen – geel van kleur – door de
regenval veel vocht krijgen, dan kan ik u
geruststellen. Het is folie, die de meeste
regen tegenhoudt.
De vergroening aan de achterkant wacht
nog op een nadere uitwerking.
Een bewoner van Beeckendael herinnerde
mij eraan dat de aanvraag voor een speeltuin in of nabij Beeckendael destijds is afgewezen, maar met de komst van de twee kastelen mogelijk herzien kan worden. In het
plan Heesterburgh zijn enkele speelvoorzieningen opgenomen; deze zijn geschikt voor
jonge kinderen. In het gebied rondom het

plan worden in het groen enkel belevingsattributen, als bijvoorbeeld staptegels op een
kort gemaaid veldje, op termijn gerealiseerd.
Het signaal voor een speelgelegenheid zal
worden doorgegeven aan de gemeente en
besproken worden in het periodiek overleg
met de bestuursraad.
Terloops wordt opgemerkt dat het plan
Oeverhuijze waarschijnlijk in februari in de
verkoop gaat. BPD is hier het centrale communicatiepunt en voor het volgen van die
ontwikkelingen zal ook weer contact worden gezocht met deze ontwikkelaar.

Een uitdaging

Menig voorbijganger ziet dat de bouwkranen hun werk dagelijks doen en nu wordt
aan deze belangstellenden gevraagd: Kunt u
inschatten hoe hoog de huidige kraan is en
wel gerekend vanaf de grond tot de bovenkant van de giek (zijarm). Aan de 3 beste
inzenders, die het raden of er het dichtstbij
zijn, zal een klein prijsje worden gegeven.
Oplossing aan jj.branderhorst@gmail.com
Medewerkers van de bouwplaats zijn uitgezonderd!

Vervolg van pagina 15

Engelen in vroeger tijden
Toen stelde ik vast dat ik steeds nét te laat bij
de bal kwam. Maar ik ben wel altijd betrokken gebleven, ook bij het 25-jarig jubileum
vorig jaar. Een geweldige club.” Mia: “Ik heb
zelf ook een tijdje getennist, maar ik denk
dat ik de mooiste momenten achter de bar
heb beleefd. Tjonge, wat een feesten hadden we daar. Soms gingen we pas om half
zes in de ochtend weer naar huis!” Cees vult
haar lachend aan: “Ja nou! En met een borreltje op wilde ik nog wel eens spontaan een
limerick uit eigen werk voordragen. Op een
dag hoorde iemand dat en vroeg me of ik

dat ook voor De Tweeterp wilde doen. Nou,
natuurlijk wel! En zo geschiedde, tot op de
dag van vandaag.”

Twee thuizen

Naast Engelen vielen de twee voor nóg een
prachtige plek in Frankrijk. Daar verbouwden ze een klein huisje tot een droomhuis,
romantisch omzoomd met bloemen, bomen
en heuvels. Een plek die makkelijk zou kunnen dienen als filmdecor. Twaalf jaar lang
woonden zij daar gedurende de helft van
het jaar, met veel vrienden in Frankrijk én

in Engelen. In 2012 kwam het moment dat
zij afscheid namen van ‘hun andere leven’
in Frankrijk. “We woonden toen net twee
jaar in ons huidige appartement in het Hof
van Engelen. En ook dit is weer zo’n heerlijke plek. We zijn nog fit, hebben ieder onze
eigen hobby’s, fietsen veel als het weer dat
toelaat en doen graag leuke dingen met
andere senioren in het dorp. Ja, hier is het
goed oud worden.”

De Tweeterp • februari 2021 • pagina 35

die de opgestelde annexatievoorwaarden
van Engelen-Bokhoven volledig onderschreef.”

delen van een grote gemeente, terwijl we
toch, zeker in het begin, bij elkaar bleven.
De nadelen werden maar op de koop toe
genomen, zoals de dubbele straatnamen  
die Engelen moest vervangen en de afstand
gemeentebestuur - inwoners werd heel erg
groot.

Kwamen uw verwachtingen én die van
de gemeente ‘s-Hertogenbosch uit?

Wat waren en zijn de nadelen van de
annexatie?

Vervolg van pagina 33

Annexatie bij ‘s-Hertogenbosch

De gemeente dacht er financieel beter van
te worden vanwege het grotere inwonersaantal dat er zou ontstaan na de samenvoegingen. Dat schijnt wat tegengevallen te
zijn. Wel werden wij zeer snel al opgenomen
in de infrastructuur van de gemeente, waardoor de riolering werd vernieuwd en uitgebreid. Er werden fors meer huizen gebouwd
én, heel belangrijk, het beoogde industriegebied voor zware industrie werd omgezet
in een woonwijk de Haverleij. Engelen bleef
een groene oase en werd niet ingeklemd
tussen zware en vervuilende industrie.

Hoe beleefden de inwoners van Engelen en Bokhoven de annexatie?

Volgens Charles ter Ellen onderging men het
gelaten. De toenmalige gemeenteraad van
Engelen was wel héél erg blij volgens Louis
van Boekel, immers we kregen de voor-

Charles: “Wat mij het meest heeft gestoord,
is dat men al vanaf het begin de annexatievoorwaarden met voeten heeft getreden. Er
was een speciale voorwaarde, namelijk er
zou een gekozen bestuursraad komen. Deze
bestuursraad moest bij besluiten, betrekking hebbende op Engelen-Bokhoven, altijd
om advies gevraagd worden. Daarbij kreeg
de bestuursraad ook het recht om ongevraagd advies te geven.
Wat het verplichte advies betreft, daar
moest en moet het gemeentebestuur bijna
altijd om gevraagd worden. Wat betreft de
ongevraagde adviezen: daarvan leek het wel
of zij ongezien in de afvalbak verdwenen.
Ook de afspraken uit de annexatievoorwaarden moesten er regelmatig aan geloven. Zoals bijvoorbeeld een functionerende
hulpsecretarie. Protesten van de bestuursraad ten spijt, verviel deze voorwaarde.

Ook het instituut van gekozen bestuursraad werd en wordt regelmatig uitgehold.
Men vraagt geen adviezen meer en indien
men deze wel vraagt of ongevraagd worden gegeven, worden deze adviezen niet
gehoord en zeker niet meegenomen in de
besluitvorming. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de animo om in de bestuursraad
plaats te nemen terugloopt. Hiermee wordt
dan ook weer de afstand tussen bevolking
en gemeentebestuur vergoot. Ook werden
in het verleden al verschillende pogingen
ondernomen om de bestuursraad te vervangen door een wijkraad...

Zou u de annexatie nog terug willen
draaien?

Charles en Louis antwoorden met een
hartgrondig nee. Als gemeenschap zijn wij
veel te klein om zelfstandig te kunnen zijn.
Ook al is het jammer dat de afstand tussen
gemeentebestuur (zowel gekozenen als
ambtenaren) zo verschrikkelijk groot is.
Van belang is wel dat de Bestuursraad Engelen-Bokhoven intact blijft én dat men aan
de Bestuursraad meer bevoegdheden etc.
geeft, zodat de kloof tussen burgers en
stadsbestuur wat minder wordt.
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Video's, aftermovies en
livestreaming van je event of vergadering?
Zomaar een greep uit onze kernactiviteiten.
Wil je ons écht leren kennen?
Kijk dan op onze website.
WWW.STREAMPROVIDER.TV

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

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

“Voordat ik naar de afspraak ga, besluit ik
mijn tanden eens grondig te poetsen”

Alisa Lalicic

Column

Tandartsangst
Verschillende nieuwsberichten geven aan
dat een groot deel van de Nederlanders niet
naar de tandarts gaat tijdens de coronacrisis.
Met name de leeftijdscategorie 18-34 wacht
liever tot het eerste gedeelte is ingeënt. Ik
behoor ook tot die groep. Echter, de laatste
keer dat ik naar de tandarts ging, was ver
voor corona. Dat heeft een reden, ik houd
niet zo van de tandarts.
Vroeger ging ik twee keer per jaar naar de
tandarts. Dan moest ik alleen van school
naar de tandarts lopen. De praktijk had een
kleine wachtkamer met een typische geur
en geluiden van ‘apparatuur’. Geduldig
wachtend om naar binnen geroepen te worden door de tandarts, hemzelf. Ik poetste
mijn tanden altijd braaf maar toch kwam het
weleens voor dat ik een gaatje had. Tranen
gleden langs mijn gezicht, omdat ik niet
durfde te zeggen dat het pijn deed. Toen ik
iets ouder was en weer een gaatje geboord
moest worden, was ik zo verstandig geweest
om een verdoving te vragen. Maar als ik
terugdenk aan die spuit, voel ik weer de
nare pijn…
Jaren verstreken en ik verhuisde van Limburg naar Engelen. Het duurde even voordat ik mezelf had ingeschreven bij een tandartspraktijk in de buurt. Puur uitstelgedrag
want hoe langer ik wachtte, hoe makkelijker
het voor mij was om geen bezoek te hoeven
brengen. Uiteindelijk verzamelde ik begin
dit jaar de moed om een afspraak te maken.
De dagen voorafgaand aan dit bezoek,

Engelen in de sneeuw

Afbeelding van Rafael Juárez via Pixabay

merkte ik al dat ik nerveus was. Ik dacht
weer aan die enge wachtkamer en vreselijke
verdoving. Voordat ik naar de afspraak ga,
besluit ik mijn tanden eens grondig te poetsen. Er komt flosdraad en mondspoelwater
aan te pas. Alsof dat nog iets zou uitmaken.
Ik poets ze voor de zekerheid nog een keer
en spring dan op de fiets opzoek naar de
praktijk.
Een kleine praktijk en ik ben de enige, gelukkig. “Kom maar hoor!” klinkt een vriendelijke
stem. Het is de tandarts, haarzelf. “Ik zie

dat je al even niet bent geweest” zegt ze. Ik
hoop dat ze me niet aan de tand gaat voelen. “Ik houd niet zo van tandartsen” durf ik
eerlijk toe te geven. Ze vertelt dat ik niet de
enige ben en voert dan haar routineklus uit,
pijnloos. De tandarts heeft mij in ieder geval
aan het verstand gebracht dat een tandartsbezoek helemaal niet zo eng hoeft te zijn. Ik
maak graag een gaatje vrij voor de volgende
afspraak!

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

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL

Dorpsagenda

Colofon

Elke woensdag
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Zaterdag 27 februari
09.30 - 16.30 uur

Zaailingen en stekken voor MeerBomenNU
Kiss en Ride gedeelte bij Engelerhart,

Maandag 1 maart
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
Digitaal via Teams

(S)limmerik
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Engelen en Bokhoven.
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Met de crocussen al op kleur
Plus de winkel aan de deur
Kunnen wij senioren het er best op wagen
content te zijn en en dus geen klagen
Floreren mag en geen malheur
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De volgende editie
verschijnt in het weekend
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Kopij moet uiterlijk
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Bijzonder genieten in Engelen
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