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Op	woensdag	17	februari	is	door	wethouder	
Mike	van	der	Geld	de	eerste	paal	geslagen	
voor	de	windmolen	aan	de	Graaf	van	Solms-

Eerste paal voor windmolen
weg.	Hoewel	dit	net	buiten	het	grondgebied	
van	Engelen	is,	zal	juist	deze	molen	qua	uit-
zicht	en	slagschaduw	naar	verwachting	voor	

onze	dorpsgenoten	grote	gevolgen	hebben.	
De	 tiphoogte	 is	 177	 meter.	 De	 bestaande	
molen	bij	Treurenburg	heeft	een	tiphoogte	
van	139	meter.

Deze	eerste	van	de	vier	geplande	windmo-
lens	 is	eigendom	van	550	Bossche	burgers	
en	 bedrijven	 die	 zich	 hebben	 verenigd	 in	
de	 energiecoöperatie	 Bossche	 Windmolen	
West.	

Samen	 met	 de	 vijftienjarige	 Lina,	 doch-
ter	van	de	voorzitter	van	de	coöperatie	en	
bestuurslid	 Milko	 van	 Wegberg	 zette	 de	
wethouder	de	heistelling	in	werking.
Volgens	 de	 huidige	 planning	 worden	 in	
juni	 de	 verschillende	 onderdelen	 van	 de	
molens	met	 bijzonder	 lange	 vrachtwagens	
in	de	avond	en	nacht	aangevoerd	en	wor-
den	in	juli	de	molens	met	een	kraan	opge-
bouwd.	Naar	 verwachting	kan	eind	augus-
tus	de	molen	aan	de	Graaf	van	Solmsweg	in	
gebruik	genomen	worden.

V.l.n.r. Lina Mol, Mike van der Geld en Milko van Wegberg. Foto Marc Bolsius

Elke	 vrijdag	 komen	 ouderen	 in	 De	 Enge-
lenburcht	samen	voor	een	leuk	gesprek	en	
om	 gezellig	 met	 elkaar	 een	 kopje	 koffie	
te	 drinken.	 In	 de	 huiskamer	 kunt	 u	 samen	
met	anderen	leuke	activiteiten	ondernemen	
zoals,	een	spelletje	doen,	knutselen,	schilde-
ren	of	kaarten.	De	huiskamers	worden	geor-
ganiseerd	door	Farent,	maar	gedragen	door	
de	 vrijwilligers.	 Zij	 zorgen	 er	 voor	 dat	 de	
ouderen	de	ruimte	en	tijd	krijgen	om	de	vrij-
dagmiddag	op	een	leuke	manier	in	te	vullen.	

Wat	is	ons	doel?	
•	 Eenzaamheid	 bij	 ouderen	 verminderen	
door	 een	 leuke	 dag	 buitenshuis	 te	
bieden.	

•	 Mantelzorgers	ontlasten.	

Wat	bieden	wij?	
Een	 luisterend	oor,	gezelschap,	activiteiten,	
een	 lunch,	 gezelschapsspellen.	 Natuurlijk	
kunnen	deelnemers	hun	eigen	hobby	mee-
nemen	of	zelf	een	voorstel	doen.	De	eigen	
inbreng	 is	 even	 belangrijk	 als	 het	 aanbod	
van	 onze	 vrijwilligers.	 Lekker	 niks	 doen	 of	
lezen	is	ook	mogelijk.	
Activiteiten	 zijn	 altijd	 gericht	 op	 eigen	
kracht	 en	 vaardigheden.	 Dankzij	 de	 Huis-

Huiskamer voor ouderen in De Engelenburcht
kamer	 kunnen	 ouderen	 langer	 zelfstandig	
thuis	 wonen	 en	 raken	 mantelzorgers	 niet	
overbelast.

Wanneer	en	waar?
Elke	 vrijdag	 van	 10.30	 uur	 tot	 15.00	 uur.																																																																			
Zalencentrum	De	Engelenburcht	Heuvel	18.																																																																							
Als	het	u	ook	wat	 lijkt	om	hier	aan	deel	 te	
nemen,	loopt	gerust	binnen	voor	een	kopje	
koffie.	
Voor	verdere	vragen	kunt	u	contact	nemen	
met	een	van	de	volgende	telefoonnummers:	
Huiskamer	Engelen:	
telefoonnummer:	073	20	68	061
Karima	Majaiti:	
telefoonnummer:	06	11	37	79	02	



Bel Wim
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06 344 138 87
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Van de bestuursraad

Plannen en aanpassingen dijkbeweiding en dijkonderhoud door Waterschap
Margo van den Oord en John Branderhorst

De	afgelopen	weken	is	er	over	en	weer	con-
tact	geweest	met	Waterschap	AA	en	Maas,	
Sjaak	 Daverveld,	 dijkbeheerder,	 ivm	 een	
tweetal	voor	Bokhoven	belangrijke	zaken:
•	 I.v.m.	 o.a.	 het	 terugbrengen	 in	 onder-
houd	 en	 intensiteit	 van	 beheer	 ligt	 het	
plan	 voor	 om	 bij	 de	 oversteek	 over	 de	
dijk	 bij	 Bokhoven	 de	 betonnen	 trap	 te	
verwijderen	en	het	gaas	te	repareren	en	
dit	gedeelte	bij	het	verpachte	deel	voor	
schapenbeweiding	aan	te	laten	sluiten.

•	 Uit	 onderzoeksresultaten	 is	 gebleken	
dat	 langdurige	 intensieve	 beweiding	
met	 schapen	 de	 bovenlaag	 van	 de	 dijk	
te	 vast	maakt,	 waardoor	 deze	 in	 tijden	
van	 droogte	 openscheurt	 en	 de	 dijk	
dus	 kwetsbaar	wordt.	 Hierin	 zullen	 dus	
aanpassingen	 worden	 doorgevoerd.	
Hetzij	door	maaien	i.p.v.	schapen,	hetzij	
door	een	andere	gefaseerde	en	kortdu-
rende	vorm	van	beweiding.

	
Wat	betreft	het	verwijderen	van	de	trap	over	
de	 dijk	 heb	 ik	 namens	 alle	 Bokhovenaren	
uit	kunnen	leggen	dat	deze	trap	onmisbaar	
voor	 ons	 is	 en	 dagelijks	 door	 veel	wande-
laars	wordt	gebruikt.	Het	gat	in	het	gaas	is	
de	 doorgang	 voor	 honden	 (en	 soms	 krui-
wagens).	 In	het	overleg	is	daarmee	ingezet	
op	het	behoud	van	de	trap	en	beperking	in	
onderhoudskosten	voor	het	Waterschap.

Een	aantal	alternatieven	is	de	revue	gepas-
seerd	en	na	overleg	binnen	het	Waterschap	
is	ons	het	volgende	voorstel	gedaan:
•	 de	 trap	 blijft	 en	 wordt	 hersteld	 en	
rondom	 van	 grasbetonblokken	 voor-
zien	zodat	wandelaars	niet	steeds	in	de	
modder	zakken.

•	 het	 draad	 wordt	 hersteld	 en	 er	 komt	
een	looppoortje	onderaan	de	trap.	Voor	
mens	 en	 huisdier.	 De	 houten	 overstap	
verdwijnt	hiermee	(voor	het	mooie	hout-
snijwerk	‘Bokhoven’	en	‘Brabant’	zoeken	
we	een	goede	nieuwe	bestemming!)	.

•	 dit	 jaar	 wordt	 nog	 gemaaid	 door	 het	
waterschap	omdat	de	hele	dijk	sowieso	
gemaaid	 moet	 worden	 vanwege	 het	
nieuw	ingezaaide	gras	langs	het	fietspad.	

Geen	schapen	dit	jaar	op	de	dijk	dus!
•	 volgend	 jaar	 (voorjaar	 2022)	 kan	 er	
bloemzaad	 worden	 ingezaaid,	 waarbij	
de	 verwachting	 in	 het	 begin	 niet	 te	
hoog	mag	zijn	wat	betreft	opkomst	van	
bloemen.	 De	 bodem	 is	 hiervoor	 (nog)	
niet	het	meest	geschikt.

De	werkzaamheden	 zullen	m.i.v.	 april	 2021	
van	 start	 gaan.	 Bestuursraad	 en	 bewoners	
worden	 hierover	 geïnformeerd	 en	 er	 zal	
verder	 informatie	 over	 de	werkzaamheden	
worden	gedeeld	via	De	Tweeterp	en	’t	Parel-
tje.
Met	dank	aan	Sjaak	Daverveld	voor	de	fijne	
onderhandelingen	en	afstemming.	We	kun-
nen	van	onze	dagelijkse	wandelingen	langs	
de	Maas	blijven	genieten!

Door	 bestuursraad	 en	 wijkmanager	 is	
enthousiast	gereageerd	op	het	initiatief	van	
ondergetekende	 om	 handen	 en	 voeten	 te	
geven	aan	de	opzet	van	een	groep	enthou-
siastelingen,	die	graag	met	elkaar	een	spel-
letje	JeudeBoules	willen	spelen.
	
Mijn	 naam	 is	 Harry	 van	 Luxemburg	 en	 ik	
woon	 sinds	 ruim	 een	 half	 jaar	 in	 het	 Slot.		
Als	sublieme	locatie	is	voor	de	ruimte	op	de	
Oberon	gekozen.	Minstens	twee	jeu	de	bou-
les	banen	moeten	hier	mogelijk	zijn.	
Het	 plein	 heeft	 een	 Franse	 uitstraling	met	
platanen	met	bankjes	en	een	stevige	onder-
grond,	waar	je	niets	aan	hoeft	te	doen.	Het	
kan	niet	beter!

Met	 relatief	weinig	 kosten	 kun	 je	 hier	 jeu-
deboules	banen	realiseren.	We	denken	aan	
linten	of	banden,	die	de	baan	markeren	en	
na	gebruik	weer	opgeruimd	worden.	Ook	de	

tijden,	waarop	we	dit	kunnen	gaan	houden,	
staan	nog	open	en	dat	doen	we	in	overleg	
met	 	 belangstellenden,	 rekening	 houdend	
met	de	wensen	van	de	aanwonenden.

Jeu	de	Boules,	 een	 spel	 voor	 jong	en	oud.	
In	het	kader	van	 jong	zullen	wij	de	aanpa-
lende	basisschool	 in	 onze	 plannen	betrek-
ken.	 Wellicht	 kunnen	 lessen	 lichamelijke	

Jeu de Boules baan in het Slot
opvoeding,	onderdeel	van	sportdagen	enz.	
op	de	banen,	 voor	de	deur	van	de	 school,	
gehouden	worden.	
Bent	u	enthousiast	voor	bovenstaand	plan,	
wilt	 u	 zitting	nemen	 in	de	organisatie,	wilt	
u	 actief,	 op	 later	 te	 bepalen	 tijden,	 mee-
doen	aan	wedstrijden?	Dat	kan	individueel,	
als	groep	of	als	gezin.	Met	het	oog	op	de	
EK	JeudeBoule	in	2022	op	de	Parade	in	Den	
Bosch,	is	dit	alvast	een	goede	oefening!
Wilt	u	bv.	t.z.t.	ook	met	het	team	van	Bok-
hoven	en	andere	clubs	een	competitie	aan-
gaan,	 laat	 het	 dan	 weten	 aan	 Harry	 van	
Luxemburg	(hlux50@hotmail.com).
Met	name	aanwonenden	worden	gevraagd	
te	reageren,	zodat	wij	nadrukkelijk	rekening	
kunnen	houden	met	hun	wensen.	Dit	 alles	
uiteraard	uitvoerbaar	wanneer	die	ellendige	
coronatijd	voorbij	is.
Op	naar	een	bruisend	centrum!		
Harry	van	Luxemburg



 

 

 

 

 

                 

 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 

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

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

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

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!
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Op	4	februari	kwam	er	een	verzoek	van	de	
gemeente	 aan	 de	 bestuursraad	 dat	 luidde	
als	volgt:	
Om de eikenprocessierups op een natuur-
lijke manier te bestrijden zijn vorig jaar 600 
nestkasten voor kool- en pimpelmezen opge-
hangen in onze gemeente. Uit tellingen blijkt 
dat 50 tot 80% van de nestkasten werd bezet 
door mezen. De mezen zijn dol op de rupsen 
en eten ze op. We willen nog meer mezen in 
onze gemeente verwelkomen, daarom delen 
we ook dit jaar nestkasten uit.
Naast het ophangen van de nestkasten tref-
fen we ook andere natuurvriendelijke maat-
regelen om de eikenprocessierups te bestrij-
den. We zaaien kruidenrijke bermen in en 
plaatsen speciale kasten voor sluipwespen 
en -vliegen. Naast deze maatregelen blijven 
we de rupsen ook wegzuigen uit de eikenbo-
men. Zo proberen we samen met de natuur 
de overlast te beperken. Daarom stellen we in 
totaal 1000 nestkasten kosteloos ter beschik-
king. 

Omdat	 er	 een	 deadline	was	 gesteld	 op	 15	
februari	betekende	dit	een	snelle	actie	naar	
de	 VvE	 van	 de	 Haverleij,	 een	 bericht	 op	
Facebook	en	op	Nextdoor.
De	 reacties	waren	erg	hoopgevend	 t.w.	 65	
aanmeldingen	 voor	 een	 nestkasje.	 Ove-
rigens	 hebben	 zich	 ook	 een	 vijftal	 bewo-
ners	 gemeld	 om	 behulpzaam	 te	 zijn	 bij	
het	ophangen	van	de	kastjes,	waarbij	 zelfs	
een	bewoner	bereid	was	er	 in	de	Dien	van	
Hemertstraat	60	zelf	op	te	hangen.	Chapeau	
bewoners	en	kasteelverenigingen.

Maar	 vandaag,	 26	 februari,	 ontving	 ik	 het	
bericht,	 dat	 toewijzing	 slechts	 mondjes-

maat	mogelijk	was.	De	verzoeken	uit	geheel		
‘s-Hertogenbosch	 overtroffen	 de	 verwach-
tingen	en	ook	nu	pas	bleek	dat	er	maar	400	
kastjes	klaar	waren.	Om	een	keuze	te	maken	
is	 door	 een	 gemeenteambtenaar	 naar	 de	
omgeving	gekeken	waar	eikenbomen	staan	
en	daaromheen	-	zie	kaartje-	 	 is	een	cirkel	
getrokken.	 In	deze	 cirkel	 zijn	de	 toewijzin-
gen	 zoveel	 mogelijk	 ook	 gestand	 gedaan,	
maar	bij	lange	dekt	het	niet	de	behoefte	op	
zich.	Men	gaat	aan	de	slag	voor	een	tweede	
uitgifte	en	degenen	die	zich	gemeld	hebben	

Nestkastjes voor kool- en pimpelmezen ter bestrijding van 
de eikenprocessierups

en	geen	kastje	hebben	gekregen	zijn	nu	als	
eerste	aan	de	beurt.	Voor	de	zomer	hopen	
ze	 klaar	 te	 zijn.	 Misschien	 mosterd	 na	 de	
maaltijd,	maar	beter	iets	als	niets.
Jammer	dat	het	enthousiasme	wat	is	opge-
roepen,	niet	of	nagenoeg	niet	geheel	geho-
noreerd	 kan	 worden.	We	 houden	 dit	 ken-
nelijk	te	goed	en	zodra	er	weer	een	bericht	
komt	 worden	 deze	 personen	 benaderd.	
Degenen	die	 in	de	wachtrij	 komen,	krijgen	
of	kregen	persoonlijk	bericht.

Medio	 december	 bereikte	 ons	 het	 bericht	
dat	 Danielle	 Michiels,	 al	 enkele	 jaren	 de	
wijkagente	 in	 ons	 gebied,	 om	persoonlijke	
redenen	een	andere	baan	buiten	de	politie	
heeft	aanvaard.
Sanne	Kusters	zou	haar	plek	innemen	maar	
is	 inmiddels	 voor	de	wijk	 Empel	 aangewe-
zen.	 Voorlopig	 zal	 Frank	Verboord	de	 taak	
als	wijkagent	in	ons	gebied	waarnemen,	tot	
er	 een	nieuwe	 collega	 voor	de	 functie	 van	
wijkagent	voor	ons	gebied	wordt	aangewe-
zen.
Frank	is	momenteel	wijkagent	in	de	Schuts-
kamp	 en	 bereikbaar	 via	 0800-8844	 of	 via	
email:	frank.verboord@politie.nl

Wijkagent(en) Engelen, Bokhoven en Haverleij

Frank Verboord



Mirjam Branten-van Oosterhout 
Meester Prinsenstraat 15 

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

  

Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

Niet  lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn? 
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam. 
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft 
inzichten. 
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In	het	najaar	werd	vastgesteld	dat	het	infor-
matiebord	aan	de	Hennenweide	verdwenen	
was.	Na	een	zoektocht	kwamen	we	erachter	
dat	het	eigendom	is	van	het	Waterschap	Aa	
en	Maas.

Deze	 instantie	was	getipt,	 dat	 het	 vernield	
was	en	beloofde	het	in	de	winterperiode	te	
herstellen	en	terug	te	plaatsen.	Dat	is	inmid-
dels	ook	gebeurd	en	recent	zagen	we	twee	
medewerkers	 hieraan	 werken.	 Het	 bord	
geeft	het	biotoop	aan	dat	we	 in	de	polder	
richting	 Hedikhuizen	 en	 de	 Maas	 kunnen	
aantreffen.		Prima	weer	verzorgd.	Inmiddels	
zijn	we	 in	de	bestuursraad	de	diverse	bor-
den	 in	 ons	 bestuursgebied	met	 hun	 eige-
naren	aan	het	inventariseren,	waardoor	het	
steeds	 gemakkelijker	wordt	 bij	 evt.	 schade	
de	eigenaar	snel	te	bereiken	en	te	vragen	of	
dit	hersteld	kan	worden.

Informatiebord Hennenweide

20 maart Landelijke Opschoondag!

Met	 een	 aankondiging	werden	 elk	 jaar	 de	
bewoners	 uitgedaagd	 om	 een	 aandeel	 te	
leveren	 in	het	ophalen	 van	 zwerfvuil.	Deze	
kreet	is	kennelijk	wat	verlaten	en	nu	noemt	
men	het	opschonen.
Op	20	maart	is	deze	landelijke	actie	gepland.	
Door	 corona	 is	 echter	 van	 een	 gecoördi-
neerde	 actie	 geen	 sprake.	 Men	 vraagt	 nu	
aan	de	bewoners	om	zelf	met	een	prikstok	
te	velde	te	gaan	en	op	delen	van	de	wegen,	
paden	 en	 bermen	 het	 achteloos	 wegge-
worpen	plastiek,	papier	 en	andere	 rommel	
te	verzamelen.	De	achteloosheid	van	meni-
geen,	 die	 papier	 e.d.	 laat	 rondslingeren,	
gaat	me	ter	harte.	We	worden	toch	dagelijks	
geconfronteerd	met	vuilnis	en	troep	her	en	

der.	Kijk	eens	naar	de	op-	en	afritten	van	de	
grote	wegen:	vol	met	blikjes,	papier	en	plas-
tic.	Het	zijn	de	weggebruikers	die	hun	auto	
schoon	willen	houden,	maar	de	maatschap-
pij-	wij	dus	–	er	mee	opzadelen.	Persoonlijk	
maak	ik	me	er	af	en	toe	enorm	druk	over!

De	realiteit	is	gelukkig	ook,	dat	er	bewoners	
zijn	in	ons	gebied,	die	deze	ergernis	ook	zo	
ervaren	 en	 de	 combinatie	maken	met	 een	
dagelijkse	 wandeling	 om	 rommel	 in	 een	
tasje	mee	te	nemen	en	 in	een	container	te	
stoppen.	Naar	verluid	is	een	groep	wande-
laars	uit	Beeckendael	daarmee	wekelijks,	zo	
niet	dagelijks,	bezig	en	een	lid	van	de	groep	
vertelde	 dat	 hij	 –	 ondanks	 dat	 hij	 steevast	

eenzelfde	 route	 volgt-	 telkens	 weer	 wat	
achteloos	 weggegooid	 materiaal	 vindt	 en	
opraapt.	Hulde	aan	deze	vrijwilligers,	waar-
bij	ik	ook	een	echtpaar	betrek	die	de	Maas-
dijk	 geregeld	 ontdoet	 van	 zwerfvuil	 en	 de	
man	 in	de	 rolstoel,	die	geregeld	een	route	
rijdt	met	zijn	scootmobiel	en	daarvoor	zelfs	
afvalzakken	van	de	gemeente	krijgt	en	deze	
ook	 daar	 inlevert	 voor	 verwerking.	 Dit	 zijn	
onze	stille	helden,	t.w.	zij	voelen	zich	verant-
woordelijk	 voor	 hetgeen	 een	 ander	 nalaat.	
Zo	dat	moest	er	even	uit!

Goed	 te	 weten	 dat	 er	 diverse	 initiatieven	
zijn,	 die	 hun	 verantwoordelijkheid	 in	 deze	
nemen.
Enige	voorbeelden:
Nederland	 Schoon	 en	 Plastic	 Soup	 Foun-
dation.	Of	de	gemeentelijke	actie	De	Wijk-
helden	 (www.denbosch.nl/nl/duurzaam/
kom-in-actie-tegen-zwerfafval)	 en	 Proper	
Jetje	-	voor	zowel	junioren	als	ouderen.
Ook	 na	 het	 hoog	 water	 is	 aan	 de	 oevers	
van	de	Maas	-	in	ons	geval-	weer	afval	aan-
gespoeld.	 De	 actie	 van	 deze	 groep	 is,	 zie	
www.schonerivieren.org		om	de	oevers	van	
de	grote	 rivieren	met	 een	grote	gecoördi-
neerde	inzamelactie	te	lijf	te	gaan.	
Waterschap	Aa	 en	Maas	wil	 ook	bijdragen	
als	er	om	gevraagd	wordt.
Een	evenementen	organisatie	maakte	vorig	
jaar	de	oevers	van	het	Engelermeer	schoon.

Dus	het	is	niet	altijd	kommer	en	kwel.
Het	schonen	houdt	echter	niet	op	bij	slechts	
een	dag,	maar	het	vraagt	van	ons	om	steeds	
alert	 te	 blijven.	 Daarom,	 hierbij	 geen	 plei-

Lees verder op pagina 10
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Zoekt	u	een	WERKSTER?	Slechts	€	13,90	
per	uur,	www.tiptopstudent.nl,	whatsapp/
bel	0614826000	of	mail	welkom@tiptop-
student.nl	

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

dooi	voor	een	actiebereidheid	voor	één	dag,	
maar	houdt	onze	natuur	en	omgeving	altijd	
schoon.	Pak	eens	een	papier	of	wat	plastic	
op	en	gooi	dit	 in	de	afvalbak	enz.	Ook	de	
jongeren	spreek	ik	aan	om	hun	praktijkles-
sen	 op	 de	 basisschool	 eens	 te	 herinneren	
en	niet	overal	bij	verzamelplaatsen	rommel	
achter	te	laten.	Bekend	is	dat	jongeren	van	
12	 tot	24	 jaar	meer	zwerfafval	veroorzaken	
dan	de	gemiddelde	Nederlander.	Automo-
bilisten,	 fietsers,	 scooterberijders:	 neem	 je	
afval	mee	naar	huis	en	zadel	de	ander	niet	
op	met	je	rommel!
Het	 kan	 al	 heel	 dicht	 bij	 huis	 beginnen,	
door	 je	 kinderen	eens	 een	 zak	 en	prikstok	
te	 geven,	 waarmee	 ze	 zwerfvuil	 opruimen.	
Geef	ook	zelf	het	voorbeeld.	Een	heel	leuke	
bezigheid,	 die	 kinderen	 ook	 nog	 voldoe-
ning	geeft.	Een	beloning	in	de	vorm	van	een	
snoepje	gaat	er	dan	zeker	in.
Kortom:	20	maart	is	een	weer	eens	een	ijk-
moment	om	ons	te	herinneren,	hoe	wij	onze	
natuur	een	handje	 kunnen	helpen.	 Immers	
de	aarde	is	niet	van	ons,	maar	van	de	natuur,	
aldus	Nietzsche!

Vervolg van pagina 9

Lees verder op pagina  34

Mochten	 we	 in	 de	 vorige	 uitgave	 van	 De	
Tweeterp	 het	 wilgenknotten	 aan	 de	 Hen-
nenweide	 berichten,	 inmiddels	 is	 hier	 en	
daar	al	meer	snoeiwerk	verricht.
Op	 de	 Appeldijk,	 nabij	 het	 Engelermeer	
staan	naast	enkele	appelbomen,	ook	enkele	
wilgen.	 Het	 snoeien	 zou	 een	 taak	 zijn	 van	
de	gemeente,	maar	deze	komt	er	niet	 toe.	
Daarom	 is,	met	hulp	van	Peter	van	Dijk	en	
Cor	Haest	van	de	IVN	Den	Bosch	een	uit	de	
kluiten	gewassen	wilg	aangepakt	en	zijn	de	
gesnoeide	 takken	 in	 de	 natuur	 gelegd.	De	
redenering	 is	 dat	 in	 deze	 periode	 van	 het	
jaar	 het	 wild	 op	 zoek	 gaat	 naar	 voedsel.	
Gesnoeid	 hout	 is	 een	 welkome	 aanvulling	
op	het	menu	voor	diverse	soorten	wild.	Dus	
geen	openhaardhout,	maar	 terug	gegeven	

Wilgen en populieren 
knotten
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 Alisa Lalicic 

In	deze	editie	aan	het	woord,	Lieke	van	den	
Bighelaar.	Door	corona	moest	Lieke	het	roer	
omgooien.	Via	via	kwam	ze	terecht	bij	Opti-
dee,	 het	 bedrijf	 waar	 ze	 agent	 (vertegen-
woordiger)	is.	Lieke	is	nog	maar	net	begon-
nen	en	wil	met	haar	enthousiasme	iedereen	
laten	 kennismaken	 met	 de	 producten	 van	
Optidee.	Want	stilzitten,	dat	kan	Lieke	niet!

Zelf	ervaren
“Er	zullen	veel	mensen	uit	Engelen	zijn	die	
mij	kennen.	Ik	heb	namelijk	jarenlang	bij	de	
Plus	gewerkt	en	was	daarna	bedrijfsleidster	
bij	 Het	 Veerhuis	 in	 Bokhoven.	 Dat	 heb	 ik	
altijd	met	 plezier	 gedaan.	 Jammer	 genoeg	
is	ook	Het	Veerhuis	getroffen	door	 corona	
waardoor	ik	thuis	kwam	te	zitten.	Dat	is	echt	
niets	voor	mij”	vertelt	Lieke.	
Tot	 op	 het	 moment	 dat	 haar	 schoonzus	
vertelt	 over	 poetsdoeken	 die	 ze	 onlangs	
had	 aangeschaft.	 “Probeer	 het	 eens	 uit!”	
had	 ze	 gezegd.	 Lieke	 was	 meteen	 razend	
enthousiast.	 Zo	kwam	ze	 in	 aanraking	met	
de	verkoopster	die	naast	poetsdoeken	ook	
beddengoed,	 kussens	 en	 schoonmaakpro-
ducten	in	het	assortiment	had.	“Deze	dame,	
eveneens	agent	bij	Optidee,	liet	mij	kennis-
maken.	 Hoe	 beter	 ik	 de	 producten	 leerde	
kennen,	hoe	enthousiaster	ik	werd.”

Bijzondere	vezel
Wat	Optidee	zo	bijzonder	maakt	is	de	speci-
aal	ontwikkelde	vezel	met	als	doel	een	stof	
te	 creëren	die	meer	 kan	dan	de	 standaard	
handdoek.	 “Bij	 het	 gebruik	 van	 de	 poets-
doeken	zie	je	direct	resultaat.	Je	hebt	geen	
sop	nodig,	enkel	water.	Dat	maakt	Optidee	
duurzaam	 en	 milieuvriendelijk.	 De	 doeken	
zijn	vuilafstotend	en	slijtage	vast.	Het	is	voor	
iedereen	geschikt.	Het	bespaart	 tijd	bij	bij-
voorbeeld	het	poetsen	van	ramen.”

Aan	de	slag
Al	snel	werd	duidelijk	dat	Lieke	hiermee	ver-
der	wilde.	Ze	schreef	zich	in	bij	de	Kamer	van	
Koophandel,	opende	een	zakelijke	rekening	
en	ging	meteen	aan	de	slag.	Lieke	is	vastbe-
raden	en	wil	zoveel	mogelijk	mensen	kennis	
laten	 maken	 met	 Optidee.	 De	 eerderge-
noemde	dame	is	Lieke’s	coach	en	leert	haar	
alle	kneepjes	van	het	vak,	zodat	Lieke	haar	

publiek	 vrijblijvend	 kan	 adviseren	 over	 de	
kracht	van	Optidee.

Optidee	bij	u	‘thuis’
Lieke	is	een	gepassioneerde	jongedame	die	
met	 haar	 enthousiasme	 anderen	 wil	 inspi-
reren	 om	 gebruik	 te	 maken	 van	 Optidee.	
Mocht	 u	 geïnteresseerd	 zijn,	 dan	 nodigt	
Lieke	u	uit	om	contact	met	haar	op	te	nemen.	
U,	als	gastvrouw,	nodigt	vriendinnen,	fami-
lieleden	en	buren	uit	 voor	 een	groepsapp.	
Lieke	neemt	vervolgens	de	groepsapp	over	
en	 zal	 een	 Whatsappdemo	 starten.	 Hierin	
stelt	 ze	 zichzelf	 voor	 en	 zal	 ze	 gedurende	
een	week	verschillende	productvideo’s	met	
uitleg	 geven	 van	 Optidee.	 Het	 voordeel	
van	een	Whatsappdemo	is	dat	het	efficiënt	
is;	 iedereen	kan	op	z’n	gemak	de	product-
video’s	 bekijken	 en	 rustig	 nadenken	 over	
welke	producten	ze	zouden	willen	aanschaf-

Een gepassioneerde jongedame die met haar enthousiasme 
anderen wil inspireren
Lieke van den Bighelaar over Optidee

fen.	Lijkt	het	u	leuk	om	een	keer	gastvrouw	
te	zijn?	Dan	kunt	u	gebruik	maken	van	veel	
aantrekkelijke	voordelen,	kortingen	en	krijgt	
u	10%	van	de	gehele	omzet	en	daarop	ook	
nog	een	waardebon	van	€20,-.	Vanzelfspre-
kend	dat	deelname	vrijblijvend	is.

Contact
Heeft	Lieke	uw	interesse	gewekt	en	wenst	u	
een	Whatsappdemo?	Neem	dan	contact	op	
met	Lieke	van	den	Bighelaar.
Email:	lieke.optidee@gmail.com	
Telefoonnummer:	+31	6	45	23	07	50
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau
 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

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

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

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk
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Riet Mangnus 
	
Er blijven namen binnenkomen van 
artistiekelingen voor onze kunstrubriek. 
Wat een creatieve vijver kent Engelen! 
Wederom bezoek ik Leliënhuyze en dit 
keer bel ik aan bij tekenares/schilderes 
Jacqueline van As. En weer val ik van de 
ene verbazing in de andere. 
	
Jacqueline	 (Delft,	 1965)	 verhuist	 op	 haar	
vierde	 vanuit	 Delft	 naar	 ’s-Hertogenbosch.	
Twee	 jaar	 later	 vertrekt	 het	 gezin	 naar	
Eindhoven.	 Daar	 zal	 het	 in	 haar	 leven	 niet	
bij	blijven.	Ze	heeft	heel	wat	van	de	wereld	
gezien.	In	1992	verhuist	ze	met	haar	man	Jan	
en	hun	drie	kinderen	naar	Ierland.	Hun	ver-
blijf	daar	zal	twee	en	een	half	jaar	duren.	Als	
de	kinderen	in	de	middelbare	schoolleeftijd	
zijn,	 keert	het	gezin	 terug	naar	Nederland,	

naar	Elsendorp	om	precies	 te	 zijn,	waar	 ze	
tien	 jaar	 zullen	 blijven.	 In	 2004	 vertrekken	
ze	voor	twee	jaar	naar	Sydney,	Australië.	De	
kinderen	blijven	in	Nederland.	Daarna	wordt	
de	 standplaats	 Shanghai.	 Na	 twee	 en	 een	
half	jaar	verkassen	ze	naar	Singapore,	waar	
ze	drie	jaar	zullen	blijven.		
	
Sydney,	Shanghai,	Singapore	
“In	Australië	raakte	ik	geïntrigeerd	door	de	
stippelkunst	 van	 de	 aboriginals.	 Ik	 had	 er	
een	vriendin	die	 schilderde	en	zo	ging	het	
balletje	rollen.”	Jacquelines	vader	was	tech-
nisch	 tekenaar	 en	 fotograaf,	 dus	 ze	 heeft	

haar	interesse	van	geen	vreemde.	In	Shang-
hai	 begon	 ze	met	 Chinees	 schilderen,	 een	
methode	 waarbij	 kwasten	 en	 inkt	 worden	
gebruikt.	 Ze	 lacht:	 “De	 les	was	 in	 het	 Chi-
nees,	dus	dat	was	best	 lastig.	 Ik	zat	 inmid-
dels	wel	op	Chinese	les.	In	Singapore	wonen	
ook	 veel	 Chinese	mensen,	 dus	 daar	 kwam	
mijn	 Chinees	 later	 ook	 goed	 van	 pas”.	 In	
2011	keerden	ze	terug	naar	Nederland,	waar	
ze	nog	vier	jaar	les	bleef	volgen.		

Mandala’s		
Jacqueline	 heeft	 inmiddels	 80	 landen	
bereisd,	samen	met	Jan.	Reizen	is	hun	grote	
passie.	 In	 Azië	 ontdekte	 ze	 het	 mandala	
tekenen.	 De	 monniken	 daar	 maken	 man-
dala’s	 met	 gekleurd	 zand,	 vertelt	 ze.	 Ze	
haalt	 wat	 voorbeelden	 uit	 de	 kast:	 “Ik	 zet	

mijn	mandala’s	op	met	een	passer	en	gra-
denboog,	 daarna	 teken	 ik	 de	 patronen	 en	
dan	kleur	of	 schilder	 ik	 ze	 in.”	Het	 kleuren	
gebeurt	met	acrylstiften,	het	schilderen	met	
acrylinkt.	Als	dit	klaar	is	wordt	reliëf	aange-
bracht	met	behulp	van	‘dotjes’.	In	de	grote	
mandala	die	ze	me	laat	zien	zit	alleen	al	120	
uur	werk,	en	hij	is	nog	niet	af!	Het	inkleuren	
is	een	spannend	gebeuren	want	als	het	fout	
gaat	 valt	 er	niks	meer	 te	 veranderen.	Haar	
mandala’s	 zijn	 een	 wonder	 voor	 het	 oog:	
zeer	gedetailleerd	en	precies	uitgewerkt,	 in	
allerlei	kleurschakeringen.	“Het	herhalen	van	
de	 patronen	 werkt	 zeer	 meditatief.	 Ik	 ben	

“Jan roept vaak dat ik nou echt moet stoppen” 
Kunstenares Jacqueline van As

best	wel	bezig	met	van	alles	en	nog	wat,	een	
bezige	bij	dus,	maar	hier	hoef	ik	niks.	Ik	ben	
soms	zó	intensief	aan	het	werk	dat	Jan	vaak	
moet	roepen	dat	ik	nou	echt	moet	stoppen.”		
	
Realistisch	dieren	tekenen	
Onlangs	 is	 ze	 aan	 iets	 nieuws	 begonnen:	
realistisch	 dieren	 tekenen.	 Ze	 volgde	 eerst	
een	 workshop	 van	 twee	 uur	 om	 te	 kijken	
of	 het	 wat	 voor	 haar	 was	 en	 dat	 beviel	
erg	goed.	Daarna	ging	ze	online	verder	bij	
iemand	anders.	“Les	volgen	op	de	computer	
is	best	intensief,	ik	ben	ook	echt	nog	aan	het	
leren”,	 zegt	 ze.	 Haar	 eerste	 werken	 op	 dit	
gebied	doen	anders	vermoeden:	ik	ben	wer-
kelijk	met	stomheid	geslagen.	Een	padden-
stoel,	een	kikker,	een	kattenoog	van	dichtbij	
(de	vacht	om	het	oog	oogt	levensecht),	alles	

trefzeker	 getekend	 in	 prachtige	 heldere	
kleuren	met	pastelpotloden.	Benieuwd	waar	
dit	 toe	 leidt	als	ze	deze	tak	van	sport	wer-
kelijk	onder	de	knie	heeft,	het	smaakt	zeker	
naar	meer.	
	
Hobby’s	
Gevraagd	naar	andere	hobby’s	noemt	ze	rei-
zen,	koken,	fotografie,	wandelen	en	fietsen.	
Reizen	 staat	 absoluut	 bovenaan.	 Dat	 staat	
door	de	omstandigheden	helaas	al	geruime	
tijd	op	een	hele	lage	pit.	Maar	niet	getreurd,	
tot	dan	heeft	ze	de	tijd	om	zich	nog	verder	
te	bekwamen	in	waar	ze	in	mijn	ogen	al	heel	
goed	in	is!



Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com

PERSONAL 
TRAINING

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

Weer lekker in je vel? Fitter worden? Gericht betere sportsprestaties? Dat kan bij de personal 
trainer van Fysio Engelen. Door lekker buiten te sporten met 1 of 2 personen bereik je je doel!  
Bel nu voor een afspraak 073-6312077 of mail met  info@fysio-engelen.nl
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De Engeler Schans
Cecile Brinkhoff

In deze rubriek vertellen kinderen uit Engelen, Bokhoven of de Haverleij over de straat 
waar ze wonen en over zichzelf. 
Deze maand is Dominique Jochems uit de Engeler Schans aan het woord. Dominique 
is 7 jaar. Zij woont hier met haar moeder Timi, haar vader Guido en twee honden Rozsi 
en Gizi. Bijzonder is dat Dominique twee talen spreekt: Nederlands en Hongaars (haar 
moeder is Hongaarse).                      

Waar	 komt	 de	 straatnaam	 vandaan,	
denk	je?
Dat	weet	ik	niet,	ik	heb	geen	idee.

Wat	vind	je	leuk	in	de	buurt?
Het	park	rond	De	Vlacie	met	het	speeltuintje	
en	het	dierenpark,	en	de	Kloostertuin;	daar	
ga	 ik	 in	 de	 zomer	 aardbeien,	 bramen	 en	
kruisbessen	plukken.	

Waar	zit	je	op	school?
Ik	zit	op	De	Matrix,	 in	groep	3.	 Ik	vind	het	
leuk	 op	 school:	 vooral	 buitenspelen	 met	
mijn	 vrienden/vriendinnen	 en	 zelf	 iets	 kie-
zen	op	de	IPad.	Schrijven	vind	ik	niet	zo	leuk.

Wat	doe	je	graag?
Ik	vind	het	heel	leuk	om	op	de	IPad	een	spel-
letje	te	doen	of	een	filmpje	te	kijken.	Ik	houd	
ervan	om	met	lego	te	bouwen,	vooral	elek-
trische	treinen	(red.:	op	zolder	heeft	ze	daar	
alle	ruimte	voor).	 Ik	speel	ook	graag	piano	
op	de	elektrische	piano	en	dan	gebruik	ik	er	
allerlei	ingebouwde	instrumenten	bij.

Mijn	lievelings-
eten:	sushi,	pasta,	wraps	en	zalm
kleur:	groen,	blauw	en	goud
dier:	zwarte	panter,	hond,	tijger	en	leeuw
sport:	 voetbal	 (ik	 ben	 het	 enige	 meisje	 in	
mijn	team	bij	FC	Engelen)
hobby:	lego	en	buitenspelen.

Herkomst	naam	Engeler	Schans
De	 Engeler	 Schans	 was	 een	 verhoging	
van	 aarde,	 die	 als	 verdedigingswerk	 in	
1579	 was	 aangelegd.	 Vandaar	 kon	 men	
tijdens	de	Tachtigjarige	Oorlog	de	Dieze	

in	de	gaten	houden.	De	schans	speelde	een	
rol	 tijdens	het	Beleg	van	 ’s-Hertogenbosch	
(1629).	Van	de	schans	is	alleen	nog	het	ver-
hoogde	weiland	overgebleven,	wat	goed	te	

zien	is	vanaf	de	Engeler	Schans	en	Graaf	
van	 Solmsweg	 (zie	 achtergrond	 op	 de	
foto	van	Dominique).

Charles ter Ellen

Wederom	 hebben	 we	 afscheid	 moeten	
nemen	 van	 een	 bijzonder	 redactielid	 van	
De	 Tweeterp,	mevrouw	 Kitty	 van	 de	 Grint.	
De	eerste	jaren	dat	Kitty	aan	ons	dorpsblad	
werkte,	 bestond	 de	 redactie	 uit	 Kitty,	mijn	
vrouw	 en	mijn	 persoon.	Meer	 dan	 45	 jaar	
heeft	zij	de	kopij	van	ons	blad	verzorgd	en	
persklaar	gemaakt.	Daarom	ging	het	redac-
tieadres	ook	naar	Heuvel	11,	waar	het	tot	nu	
toe	 is	 gebleven.	 Kitty	 verzorgde	 aanname	
van	berichten,	typewerk	van	stencils	en	alle	
voorbereiding.	Vooral	het	typen	van	stencils	
was	een	zeer	secuur	werk;	iets	te	hard	gesla-
gen	en	er	zat	een	gat	in	de	stencil.	De	laat-
ste	jaren	verzorgde	zij	de	digitale	bewerking	
van	de	teksten	en	was	het	contactadres	voor	
ons	blad.
Kitty,	we	gaan	je	enorm	missen.	Jouw	inzet,	
accuratesse,	 een	 zeer	 plezierige	 omgang	
met	allen	van	de	redactie	zal	moeilijk	te	ver-
vangen	zijn.	
Het	 onlangs	 overlijden	 van	 haar	 Gijs	 heeft	
haar	en	het	gezin	Van	de	Grint	diep	getrof-
fen.	Wij	wensen	hen	veel	sterkte	om	dit	 te	

verwerken.	 Kitty,	 namens	 alle	 vrijwilligers	
van	 onze	 Tweeterp,	 hartelijk	 bedankt	 voor	
je	 onbaatzuchtige	 inzet	 voor	 ons	 blad	 en	
Engelen.	Door	je	werk	heb	je	ons	veel	lees-
genot	gegeven	en	bovendien	bergen	van	je	
vrije	tijd,	bij	het	verzorgen	van	de	kopij	van	
ons	blad.	Wij	allen,	vrijwilligers	en	lezers	van	
De	 Tweeterp,	wensen	 je	 het	 allerbeste	 	 en	
heel	veel	sterkte	in	deze	voor	jullie	moeilijke	
tijd.

Jan	van	de	Ven
Ook	de	bijna	92	jarige	Jan	van	de	Ven	is	met	
zijn	zijn	werkzaamheden	voor	De	Tweeterp	
gestopt.	 Reeds	 32	 jaar	 werkte	 hij	 hieraan	
mee.	Gestart	met	 het	 rapen	 en	 nieten	 van	
toen	 nog	 700	 gekleurde	 A5	 boekjes,	 het	
aftellen	en	afgeven	bij	de	bezorgers.	Bij	de	
wijziging	 naar	 A4-formaat	 is	 het	 rapen	 en	
nieten	 vervallen.	 Een	 aantal	 jaren	 geleden	
heeft	hij	voor	het	bezorgen	hulp	gekregen.	
Nu	heeft	Ad	de	Bok	ook	het	aftellen	van	de	
meer	 als	 2300	 exemplaren	 overgenomen.	
We	 danken	 Jan	 voor	 zijn	 jarenlange	 inzet	
voor	ons	dorpsblad	en	wensen	Ad	heel	veel	
succes.

Afscheid nemen

Kitty van de Grint

Jan van de Ven
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René van der Hoeven

Doe	het	zelf
Of	ik	zin	had	hem	bij	te	staan	bij	het	in	elkaar	
zetten	van	een	keuken	die	hij	in	losse	onder-
delen	 had	 besteld,	 vroeg	 een	 vriend.	 Dat	
leek	me	een	welkome	uitdaging	om	de	zin-
nen	te	verzetten.	 Ik	mag	graag	het	nuttige	
met	het	aangename	verenigen.	Bovendien,	
de	ganse	dag	thuis	met	een	zelfopgelegde	
wandeling	is	ook	niet	alles.	Aan	de	slag	dus.	
Er	lag	een	indrukwekkend	aantal	kartonnen	
dozen.	Van	de	leverancier	kan	ik	alleen	zeg-
gen	dat	je	er	voor	weinig	geld	kon	ontbijten.	
Anderhalve	meter	gaat	moeizaam,	maar	we	
werken	in	een	bubbel.	De	juiste	dozen	met	
daarin	hopelijk	de	plankjes	om	tot	een	kast	
of	kastje	aaneen	geklikt	te	worden,	lagen	al	
bij	elkaar.	Bij	elk	plankje,	nou	ja	spaanplaat	
afgewerkt	 met	 fineer,	 zat	 een	 duidelijke	
montagetekening,	er	komt	geen	woord	aan	
te	pas,	ook	geen	hamer	trouwens.	Wel	jam-
mer,	want	een	hartgrondig	nondedju	mag	ik	
graag	horen.

Links-	 en	 rechtsom	 denken	 blijft	 lastig,	 in	
ieder	 geval	 voor	 mij.	 Af	 en	 toe	 moest	 er	
weer	iets	uit	elkaar.	Kop	erbij	houden:	kleine	
foutjes	 willen	 een	 paar	 uur	 later	 nog	 wel	
eens	 tot	 problemen	 leiden,	 waardoor	 alles	
weer	uit	 elkaar	moet.	Na	 twee	dagen	 klik-
ken	was	de	klus	grotendeels	geklaard.	Het	
stellen	had	nog	wel	wat	voeten	in	de	aarde.	
De	kastenwand	paste	vrij	precies	tussen	drie	
muren,	 in	 een	 oud	 huis	 gekenmerkt	 door	
noch	 altijd	 haaks	 noch	geheel	waterpas	 te	
staan.	De	vloer	was	prima.	De	afwerklijstjes	
leverden	nog	wat	zaag-	en	lijmwerk	op	en	…	
klaar	was	Kees.	Wij	keken	er	naar	en	zagen	
dat	het	goed	was.

’t	Zal	toch	niet
Tegen	 de	 avond	 even	 op	 bezoek	 geweest,	
was	 gezellig,	 uiteraard	 voor	 negenen	weer	
thuis.	Aldaar	op	de	bank	 in	slaap	gevallen,	
half	 uurtje	 later	 onder	 de	 klamme	 lappen	
met	 flinke	 koppijn	 en	 paracetamol,	 een	
medicijn	dat	in	Nederland	nog	wėl	verkrijg-
baar	 is.	 Slapen,	 volgende	 morgen	 zelfde	
ellende,	de	rest	van	de	dag	plat	en	daar	 ik	
beschouwd	word	als	een	lid	van	een	risico-
groep	 nam	mijn	 vrouw	maar	 eens	 contact	
op	met	 de	 huisarts.	Hij	 achtte	 het,	 hoewel	
ik	 alleen	 koppijn	 had,	 toch	 verstandig	 dat	
ik	 me	 liet	 testen.	 Daar	 dacht	 de	 drielette-
rige	testende	instantie	heel	anders	over.	Die	
hield	de	boot	 af,	 ik	 had	 immers	geen	 ver-
dere	klachten.	En	ik	maar	denken	dat	hoofd-
pijn	nu	net	de	hoofdklacht	was.	Niet	genoeg	
aangedikt.	Zeg	volgende	keer	wel	dat	ik	ook	
wat	verward	ben,	een	van	de	weinige	dingen	
die	 men	 meestal	 voetstoots	 van	 me	 aan-
neemt.	Zal	wel	weer	niet	goed	gelezen	heb-

ben.	Dat	men	liefst	zoveel	mogelijk	test	op	
besmettingen,	 heb	 ik	 kennelijk	 ook	 al	 ver-
keerd	 begrepen.	 Gelukkig	 geen	 gegevens	
achtergelaten.	Maar	eerlijk	is	eerlijk,	na	zes-
endertig	uur	slapen	en	een	blistertje	pillen,	
was	en	ben	ik	weer	het	manneke.	Denk	dat	
de	penetrante	stank	van	de	superlijm	voor	
de	 sierlijstjes	 uiteindelijk	 de	 oorzaak	 was.	
Mensen	met	wie	ik	in	contact	was	geweest,	
gerustgesteld	en	door,	verder	in	dit	huidige	
ietwat	oncomfortabele	ondermaanse.	

Als	gij	niet	wordt	als	de	kinderen
Een	dag	later	kwam	onze	jongste	kleindoch-
ter	van	bijna	tweeënhalf	logeren,	want	pa	en	
ma	waren	tijdelijk	nog	drukker.	Ze	arriveerde	
aan	het	eind	van	de	middag	en	stapte	wel-
gemoed	met	haar	koffertje	en	moeder	over	
de	drempel.	Binnen	een	kwartier,	had	ze	de	
kast	met	 spelletjes	 en	 puzzels	 leeggetrok-
ken,	 de	dozen	geopend	 en	omgekeerd	 en	
besloot	ze	temidden	van	de	chaos	toch	lie-
ver	een	filmpje	 te	kijken.	Mispoes,	we	gin-
gen	net	aan	tafel.	Stamppot	en	ze	vond	het	
heerlijk.	 Het	 toetje	 kon	 haar	 niet	 bekoren.	
Daarna	 zelfstandig	 de	 trap	 op	met	mij	 als	
opvang	achter	zich,	bad,	bed,	voorlezen	en	
slapen.	 Haar	 moeder	 vertrok	 en	 wij	 zaten	
alert	te	zijn	op	 ‘ga	 jij	even	kijken’-signalen.	
Om	zeven	uur	 ’s	ochtends	was	het	gedaan	
met	 de	 rust,	 haar	 spraakwaterval	 klaterde	
weer	en	zij	klom	bij	ons	in	bed.	

Ze	 is	 redelijk	 veeleisend	maar	 ja,	 met	 een	
opa	en	oma	 van	was,	 kan	 ze	 zich	dat	 ver-
oorloven.	Wil	ze	aandacht,	dan	krijgt	ze	ook	
aandacht.	 Ze	 speelt	 met	 overgave	 piano,	
wel	nog	uit	een	boek,	waarbij	ze	de	bladen	
op	haar	juiste	moment	omslaat.	Ze	weet	de	
hagelslag	te	staan	evenals	de	melk	en	koek-
jestrommel	 en	 de	 IPad	 en	 tv	 tot	 leven	 te	
wekken.	Op	de	ijskast	zat	een	nieuw	hand-
vat	waar	ze	net	niet	bij	kon,	even	wennen.	

Na	het	middagslaapje	uit	wandelen,	beetje	
nattig,	lekker	fris	weer.	Met	opa	langs	de	dijk	
naar	schepen,	vogels	en	wat	niet	al	kijken.	

Ze	loopt	uitstekend,	weliswaar	telkens	kleine	
stukjes,	van	bezienswaardigheid	tot	beziens-
waardigheid,	van	takje	naar	steentje	etc.	Er	
is	enorm	veel	te	zien,	ieder	voorwerpje	mag	
zich	koesteren	 in	haar	haar	bewonderende	
belangstelling.
Op	 honden	 heeft	 ze	 het	 niet	 zo.	 Ze	 loopt	

liefst	midden	op	straat,	is	gek	op	rare	stap-
pen	maken,	 vooruit,	 achteruit,	 zijwaarts	 en	
kan	 zo	 subsidie	 aanvragen	 bij	Monty	 Phy-
ton’s	Ministry	 of	 Silly	Walks.	We	 proberen	
van	alles	uit.
Putdeksels	zijn	om	pirouettes	op	te	maken	
en	te	dansen	en	van	opa	verwacht	ze	dat	hij	
meedoet.	Ze	zwaait	naar	 iedereen,	herkent	
op	enige	afstand,	in	een	mevrouw	met	een	
flinke	bos	spierwit	haar,	Sinterklaas	en	ver-
telt	aan	een	stuk.	“Ze	lult	oe	de	ore	van	oewe	
kop”	 zeiden	 ze	 vroeger	 bij	 ons	 thuis,	 toen	
kon	dat	kennelijk	nog,	grappend	over	zeer	
spraakzame	vrouwen.	Overigens	wel	pas	als	
ze	 weg	 waren.	 Haar	 articulatie	 en	 woord-
keus	vertonen	hier	en	daar	nog	wat	leemtes,	
maar	daaraan	laat	ze	zich	niets	gelegen	lig-
gen.	Ze	zingt	ze	als	de	beste	en	u	begrijpt:	
zingen	doe	 je	 samen.	Ze	 is	 volslagen	zich-
zelf	en	heel	vergevingsgezind,	snapt	dat	 ik	
haar	 niet	 altijd	 snap,	 denk	 ik.	 Voortuintjes	
inlopen	houdt	ze	ook	van,	zeker	als	ik	haar	
achterna	kom	om	haar	 terug	 te	halen.	Dat	
soms	 de	 honden	 binnenshuis	 flink	 tekeer	
gaan,	negeert	ze	volledig.	Als	plots	de	kerk-
klok	slaat,	blijft	ze	staan,	telt	mee.	
Genieten	 van	 elk	 moment	 en	 niet	 alleen	
voor	haar.
Zoals	William	Blake	ooit	dichtte:

“To See a World in a Grain of Sand 
And a Heaven in a Wild Flower”

Zomaar wat dagen



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

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

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

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

Schoenen die overal liggen
Speelgoed dat kwijt is
‘s Avonds nog bezig zijn met opruimen …
Dit zijn een aantal voorbeelden die jij als 
ouder zeker wel zult herkennen.

In dit artikel leggen wij uit hoe wij als 
school structuur bieden aan kinderen. 
Ook geven we tips die je thuis zou kun-
nen gebruiken. 

Waarom	structuur	zo	belangrijk	is
Wij	 geloven	 dat	 door	 een	 heldere	 struc-
tuur	 en	 een	 duidelijk	 kader	 te	 bieden	 (het	
speelveld	vooraf	te	bepalen)	kinderen	fijner	
kunnen	spelen	en	werken.	We	maken	daar-
bij	de	vergelijking	met	een	voetbalveld.	Een	
voetbalveld	 waar	 de	 zijlijnen,	 de	 middel-
lijn,	het	 strafstopgebied,	de	doellijn	duide-
lijk	herkenbaar	zijn.	De	spelregels	zijn	voor	
iedereen	helder.	In	dat	heldere	kader	kan	er	
een	mooie	wedstijd	gespeeld	worden,	heeft	
iedereen	de	ruimte	en	beleeft	iedereen	ple-
zier	aan	het	spelletje.	Als	de	kaders	er	niet	
zijn,	 wordt	 het	 ‘een	 potje	 balletje	 trappen’	
dat	meestal	leuk	begint	en	later	uitloopt	op	

ruzie,	omdat	de	spelertjes	niet	weten	of	de	
bal	 nu	 ‘in’	 of	 ‘uit’	was,	wel	of	 niet	over	de	
doellijn	ging.	Wij	geven	de	kinderen	(speel)
ruimte	binnen	een	duidelijk	kader.	

Structuur	in	de	week
Op	 Jenaplanschool	 Antonius	 Abt	 werken	
kennen	we	 vier	 basisactiviteiten	die	 steeds	
weer	terug	komen.	De	basisactiviteiten	zijn:	
‘Gesprek,	 spel,	 werk	 en	 viering’.	 Deze	 vier	
basisactiviteiten	 wisselen	 elkaar	 af	 in	 de	
loop	van	de	dag	of	in	de	loop	van	de	week.	
We	zorgen	ervoor	dat	er	steeds	afwisseling	
is	 tussen	 inspannende	 en	 ontspannende	
activiteiten.	Door	die	structuur	aan	te	bren-
gen	in	de	dag	en	de	week	(we	noemen	dat	
een	ritmisch	weekplan)	ontstaat	er	herken-
baarheid	 voor	 kinderen.	 Door	 die	 herken-
baarheid	voelen	kinderen	zich	veilig,	komen	
zij	 beter	 tot	 leren	 en	 spelen	we	 in	op	hun	
natuurlijke	behoefte	aan	inspanning	en	ont-
spanning.		

De thuistip:
Thuis	kun	je	ook	structuur	in	de	week	aan-
brengen	door	bijvoorbeeld	een	weekkalen-

der	 te	gebruiken.	 Jouw	kind	weet	dan	wat	
er	die	week	gaat	gebeuren.	 Je	kunt	er	ook	
voor	kiezen	activiteiten	op	vaste	momenten	
terug	 te	 laten	komen.	Bijvoorbeeld:	na	het	
eten	mag	jouw	kind	de	hond	samen	met	jou	
uitlaten	of	op	zondag	gaan	we	altijd	…

Structuur	in	de	ruimte	
Op	 onze	 school	 zorgen	 we	 ervoor	 dat	 de	
ruimte	 en	 de	materialen	 die	we	gebruiken	
kinderen	stimuleren,	nieuwsgierig	maken	en	
uitdagen	tot	spelen	en	leren.	Bij	het	spelen	
en	werken	met	uitdagende	en	stimulerende	
materialen	 gaan	 kinderen	 als	 vanzelf	 vra-
gen	stellen.	Bij	het	zoeken	naar	antwoorden	
op	die	vragen	wordt	er	geleerd	...	Heel	veel	
geleerd.	

Als	je	wilt	dat	alle	kinderen	met	uitdagende	
materialen	kunnen	werken,	spelen	en	leren	
betekent	 dat	 automatisch	 dat	 je	 heel	 veel	
materialen	nodig	hebt.	Dit	vraagt	om	vaste	
plaatsen	waar	alles	overzichtelijk	opgeruimd	
wordt.	 De	 stamgroepleiders	 besteden	 heel	
veel	 tijd	 aan	het	 kinderen	aanleren	hoe	 ze	
dit	zelf	kunnen	doen.	Dat	zelf	opruimen	zie	

Krijg jij ook de kriebels van de chaos thuis?
Deze tips gaan jou helpen
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je	in	kleine	dingen.	Kinderen	ruimen	zelf	hun	
laarzen,	schoenen	en	sloffen	op	in	de	daar-
voor	bestemde	kast	of	rek.	Kinderen	pakken	
zelf	hun	materialen	waar	ze	mee	spelen	en	
ruimen	die	ook	op.	Natuurlijk	zijn	er	in	elke	
stamgroep	duidelijke	afspraken	over	waar	je	
kunt	spelen	of	werken,	waar	en	hoe	je	mate-
rialen	moet	pakken	en	hoe	je	deze	het	beste	
ook	weer	kunt	opruimen.

De	kinderen	uit	de	onderbouw	lopen	bij	ons	
op	school	op	sloffen.	Daardoor	is	er	minder	
zand	in	de	groep	en	op	de	gangen	en	kun-
nen	we	ook	op	de	grond	spelen.	De	kinde-
ren	 van	 de	 bovenbouw	 doen	 hun	 laarzen	
aan	als	ze	naar	buiten	gaan.	
Hierdoor	leren	zij	al	vroeg	dat	de	groep	en	
de	gangen	daardoor	netter	en	opgeruimder	
blijven	en	dat	de	vloeren	niet	zo	beschadi-
gen.	 Door	 dit	 alles	 leren	 wij	 kinderen	 om	
zich	 verantwoordelijk	 te	 voelen	 voor	 de	
ruimte	om	hen	heen.	Het	zijn	de	kleine	din-
gen	die	het	doen.	

De thuistip:
Spreek	met	je	kinderen	af	hoe	ze	speelgoed	
pakken	 en	 hoe	 ze	 dit	 ook	weer	 opruimen.	
Ook	is	het	fijn	om	afspraken	te	maken	over	
waar	jouw	kind	wel	of	niet	mag	spelen.	
Leg	 het	 speelgoed	 op	 vaste	 plekken.	 Het	
gebruik	 van	 mandjes	 of	 kisten	 is	 daarbij	
heel	handig	en	overzichtelijk.	Ga	vooral	niet	
zelf	opruimen,	maar	geef	 jouw	kind	de	tijd	
om	het	zelf	te	doen.	Natuurlijk	 is	het	soms	
handiger	en	sneller	om	het	even	snel	zelf	te	
doen,	maar	voor	 je	het	weet	ben	 jij	 steeds	

weer	alles	aan	het	opruimen.	Weet	dat	jouw	
kind	het	heel	goed	zelf	kan.	Dat	heeft	hij/zij	
op	school	al	geleerd.	Leer	jouw	kind	al	vroeg	
zelf	 hun	 jas	 en	 schoenen	 uittrekken.	 Op	
school	hebben	we	daarvoor	handige	tips.	

Vieringen	als	markering	van	 tijd	bie-
den	structuur
Een	viering	 is	 voor	ons	een	samenzijn	met	
de	eigen	stamgroep	of	met	de	hele	school.	
In	een	viering	onderstrepen	we	momenten	
die	we	belangrijk	vinden	of	hebben	we	aan-
dacht	 voor	 gebeurtenissen	 die	 de	 moeite	
waard	 zijn	 om	 bij	 stil	 te	 staan.	 Het	 samen	
vieren	geeft	een	groot	gevoel	van	verbon-
denheid	 met	 je	 stamgroep,	 de	 school	 en	
met	de	ander.	Voorbeelden	van	onze	vierin-
gen	zijn:	
•	 De	weekopeningen	waarin	de	overgang	
wordt	 gemaakt	 van	 weekeinde	 naar	
schoolweek;	

•	 De	weeksluitingen	waarin	kinderen	laten	
zien	wat	zij	hebben	geleerd.	Dit	kan	zijn	
in	de	vorm	van	een	powerpointpresen-
tatie,	 een	 muurkrant,	 gedicht,	 toneel-
stuk,	lied,	schilderij	etc.;	

•	 Verjaardag	van	een	kinderen	of	groeps-
leider	waarin	wordt	gevierd	met	liedjes,	
het	 aansteken	 van	 de	 kaarsjes	 en	 een	
traktatie.	

Natuurlijk	 vieren	we	ook	 feesten	als	Kerst-
mis	en	Pasen,	Sinterklaas	en	carnaval.	Zelfs	
samen	‘rouwen’	is	een	vorm	van	samen	een	
gebeurtenis	onderstrepen	die	belangrijk	is.	
De	 vieringen	 bieden	 een	 markering	 in	 de	

tijd.	Dat	ligt	voor	de	hand	bij	het	vieren	van	
de	jaarfeesten	en	de	seizoenen.	Het	gaat	om	
een	moment	in	het	jaar	waar	we	gezamen-
lijk	bij	stil	staan.	Markeren	in	de	tijd	kan	ook	
betrekking	hebben	op	een	periode,	op	een	
fase	met	een	begin	en	een	slot.	Zo	worden	
op	onze	school	het	afscheid	van	de	oude	en	
de	start	in	de	nieuwe	stamgroep	gevierd.	

De thuistip:
Hoe	 leuk	 is	het	om	samen	met	 je	gezin	of	
familie	 tradities	 te	vieren.	 Je	kunt	kinderen	
hier	een	 rol	 in	geven	door	ze	bijvoorbeeld	
mee	te	 laten	denken	over	hoe	 iets	gevierd	
kan	worden.	Zo	bedacht	mijn	dochter	altijd	
haar	 eigen	 kinderfeest.	 Ik	 gaf	 haar	 vooraf	
het	 kader,	de	 structuur	door	 te	benoemen	
tot	hoe	laat	het	feestje	ging	duren,	dat	kin-
deren	ook	 iets	willen	 eten	 en	doen.	 Ik	 gaf	
haar	de	structuur	door	samen	een	rooster	te	
maken	met	activiteiten.	Zij	bedacht	de	acti-
viteiten	zelf	en	was	er	erg	trots	op.
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BOEM IS BLANK!
Door onze uitstekende schade-
afhandeling en contacten met de 
verzekeringsmaatschappijen bent u 
binnen de kortste keren weer mobiel.

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

Dit	jaar	neem	ik	jullie	mee	de	wijngaard	in.	
Het	is	maart,	dus	de	lente	lonkt,	ook	in	de	
wijngaard.	De	wijnstokken	zijn	gesnoeid	en	
het	groeiseizoen	kan	beginnen.	Bijna	dan,	er	
rest	de	wijnboer	nog	een	belangrijke	werk-
zaamheid:	de	wijnstok	 is	 een	klimplant	en	
groeit	dus	alle	kanten	op	als	je	niet	oppast.	
Om	dit	in	goede	banen	te	leiden	wordt	de	
plant	een	beetje	geholpen	en	bindt	de	wijn-
boer	 de	 takken	 vast	 aan,	 meestal,	 ijzeren	
draden.	Dit	gebeurt	overigens	niet	overal.	
Er	zijn	nog	steeds	veel	wijnstreken	waar	de	
planten	op	regelmatige	afstand	van	elkaar	
zijn	 aangeplant.	 ‘En	 Gobelet’	 noemen	 ze	
dat	 in	 Frankrijk.	 Vaak	 in	 warmere	 streken,	
want	 op	 die	 manier	 hangen	 de	 druiven	
goed	 beschut	 tegen	 de	 hete	 zon.	 Je	 ziet	
het	 echter	 steeds	 minder	 omdat	 het	 wat	
arbeidsintensiever	is.	Dit	laatste	is	dan	ook	
één	 van	 de	 redenen	 waarom	 veel	 wijn-
boeren	 er	 voor	 hebben	 gekozen	 om	 de	
plant	 te	 geleiden:	 door	 goed	 doorgaan-
bare	‘druivengangen’	te	maken,	kun	je	ook	
makkelijker	 met	 machines	 werken.	 Niet	
alleen	 (kleine)	 tractoren	 in	 het	 groeisei-
zoen,	 maar	 ook	 bijvoorbeeld	 oogstma-
chines.	Veel	wijngebieden	vergrijzen	en	dus	
is	mechanisatie	van	groot	belang.

Het	is	maart	en	dus	lonkt	de	lente	schreef	ik	
hierboven.	Je	ziet	dan	ook	dat	de	plant	weer	
tot	 leven	 komt	 en	 de	 wortels	 weer	 water	
uit	 de	 bodem	 op	 gaan	 nemen.	 Je	 ziet	 de	
planten	dan	ook	‘huilen’,	maar	dat	dat	stopt	
zodra	de	 eerste	 knoppen	 zich	openen.	 En	
daar	ga	ik	volgende	keer	mee	verder!

We	hebben	alweer	een	paar	lekkere	lente-
dagen	 gehad	 als	 je	 dit	 leest.	 Zoek	 je	 een	
lekkere	wijn	 voor	op	 je	 terras?	 Ik	 adviseer	
je	graag.

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

(Advertorial)

Werk	in	de	wijngaard	(3)
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PAROCHIE ST. LAMBERTUS

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

Graaf	van	Solmsweg	75
5221	BM	Engelen
Tel.	073	631	12	16
www.parochie-engelen.nl

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Ons	kerkbestuur	heeft,	zoals	u	weet,	beslo-
ten	 de	 kerk	 tijdens	 de	 coronalockdown	 te	
sluiten,	 om	 besmettingen	 te	 voorkomen.	
Omdat	er	wat	verlichting	is	 in	de	regels	en	
ook	de	 contactberoepen	weer	 aan	de	 slag	
mogen,	 hebben	 we	 besloten	 om	 op	 14	
maart	weer	open	 te	gaan.	We	hopen	onze	
parochie	zo	veilig	mogelijk	door	de	corona-
crisis	heen	te	loodsen	en	zullen	ons	houden	
aan	alle	geldende	regels	zoals	mondkapjes,	
handen	ontsmetten,	maximaal	30	personen	
per	 viering	en	 1,5	m	afstand	houden.	Voor	
de	 vieringen	 van	 Witte	 Donderdag,	 Palm-
zondag	en	eerste	paasdag	vragen	wij	u	zich	
van	te	voren	aan	te	melden	door	een	e-mail-
tje	of	telefoontje	aan	het	secretariaat.	
We	 zijn	 ook	 altijd	 telefonisch	 bereikbaar	
om	u	bij	vragen	op	weg	te	helpen.	De	co-

Berichten uit de parochie en de werkgroepen

Dit	 jaar	 is	 de	 opbrengst	 voor	 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	 Jam-
tara	in	India.

Ondersteuning
Er	 worden	 45	 personen	 (6	 families	 en	 11	
individuele)	 geholpen	bij	 het	opzetten	 van	
inkomens-genererende	 activiteiten,	 zoals	
een	winkel.	Voor	tien	vrouwen	wil	men	naai-
machines	aanschaffen,	zodat	ze	zelfstandig	
als	naaister	geld	kunnen	verdienen.	Verder	
zal	er	apparatuur	kunnen	worden	verstrekt	
aan	 een	 vrouw	 die	 een	 schoonheidssalon	

Vastenactie voor India

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	bankreke-
ning	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. *	Graag	aanmelden	bij	het	secretariaat

Zo	14	mrt
10.00	uur	

4e Vasten  eucharistieviering 
door pastoor Ben van Bronk-
horst
T.i.v. Henk Broeren, Jo Boelen, 
Gera en Rinus van der Gracht - 
Vugs, Koosje, Frans en Truus Me-
gens, Jeanne Hurkmans – van 
Leeuwarden, Ria Geerts - van 
den Oever, Piet Groenendaal, 
Anne Zeldenrust, Piet van Kes-
sel, Tini Heller, Ine Vinken – van 
Gelder, Anton Pijnenburg, Jan 
Cornelissen, Herman Beekman, 
Gré Pardoel – van Dijk, Koos 
Roozen – van den Heuvel, Ton, 
Juleke, Henk Broeren, Els Dirks 
– de Kleijn

Zo	21	mrt
10.00	uur

5e Vasten woord- en com-
munieviering door diaken 
Jan Joosten
T.i.v.	Karel	en	Ans	Bindels	–	
Verberk

Zo	28	mrt	
10.00	uur

Palmzondag, woord- en 
communieviering door dia-
ken Wim van Herwijnen*
T.i.v.	Gre	Pardoel	–	van	Dijk
Extra collecte voor de vas-
tenactie
Aan het eind van deze viering 
wordt de vrijwilliger van het 
jaar bekend gemaakt

Do	1	apr
14.30	uur

Witte Donderdag viering 
door diaken Wim van Her-
wijnen*

Vr	2	apr
19.00	uur

Goede Vrijdag viering
In	Bokhoven

Za	3	apr
21.30	uur

Paaswake in Bokhoven
In deze viering wordt onze 
paaskaars gewijd

Zo	4	apr
10.00	uur

Eerste paasdag woord- en 
communieviering door dia-
ken Jan Joosten*
t.i.v. Els Dirks – de Kleijn

Zo	11	apr
10.00	uur

Woord- en communieviering 
door diaken Jan Renders

Zo	18	apr
10.00	uur

Woord- en communieviering 
door diaken Jan Renders

Weer open
rona-maatregelen	kunnen	nog	veranderen.	
Houd	vooral	in	deze	tijd	onze	website	www.
parochie-engelen.nl	 regelmatig	 in	 de	 ga-
ten.	Daarop	staat	de	actuele	situatie	steeds	
vermeld.	 Verder	 vindt	 u	 op	 de	 website	 de	
videoboodschappen	van	de	afgelopen	we-
ken	en,	indien	mogelijk,	 livestreams	van	de	
vieringen.

Palmtakjes
De	gewijde	palmtakjes	worden	in	de	Palm-
pasenviering	 uitgereikt,	 maar	 omdat	 er	
maximaal	 30	 personen	 aanwezig	 kunnen	
zijn,	zullen	de	palmtakjes	na	de	viering	bij	de	
voordeur	van	de	pastorie	geplaatst	worden.	
U	 kunt	 dan	 in	 de	 loop	 van	 de	 zondag	 en	
maandag	een	palmtakje	ophalen.

IBAN	NL04RABO	0121	9076	43
secretariaat@parochie-engelen.nl	
Het	secretariaat	is	bereikbaar	op:
maandag	van	9.00	tot	12.00	uur.



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

Predikant: ds.	Marloes	Meijer
E-mail:	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

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Do	1	apr
19.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer
Witte	Donderdag

Vr	2	apr
19.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer
Goede	Vrijdag

Zo	4	apr
10.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer
Pasen

Zo	11	apr
10.30	uur

Ds.	M.	Trapman

Nu	 steeds	meer	mensen	 gevaccineerd	 zijn	
en	er	iets	meer	ruimte	lijkt	te	komen,	zou	het	
zo	kunnen	zijn	(leest	u	de	voorzichtigheid?)	
dat	de	kerk	met	Pasen	iets	organiseert.	Mis-
schien	buiten,	misschien	binnen,	een	dienst,	
een	 brunch	 …	 we	 weten	 het	 nog	 niet	 en	
willen	 niet	 te	 hard	 van	 stapel	 lopen,	maar	
houd	vooral	de	website	in	de	gaten.	En	tot	
die	 tijd	zijn	er	de	veertigdagenkalender	en	
wekelijkse	kerkvlogs,	dus	u	hoeft	zich	niet	te	
vervelen:	www.kerk-engelen.nl.

Elke	woensdag	van	13.30	tot	15.00	uur	is	het	
kerkgebouw	open	voor	wie	een	kaarsje	wil	
branden,	 op	 de	 foto	wil	met	 engelenvleu-
gels	of	gewoon	even	in	stilte	wil	zitten.	Een	
gesprek	 met	 de	 gastheer	 of	 -vrouw	 kan	
natuurlijk	ook	altijd.	Luister	naar	zijn	of	haar	
aanwijzingen,	 dan	 houden	 we	 het	 veilig	
voor	elkaar.

Pasen

Zolang	 de	 lockdown	 duurt,	 zullen	 we	 de	
zondagsdiensten	 digitaal	 vieren,	 samen	
met	de	Grote	Kerk	 in	 ‘s-Hertogenbosch	en	
enkele	 omliggende	 protestantse	 gemeen-
ten.	 De	 diensten	 zullen	 worden	 uitgezon-
den	vanaf	10.00	uur	vanuit	de	Grote	Kerk.	U	
kunt	de	dienst	volgen	via	de	website	van	de	
Grote	 Kerk,	 www.s-hertogenbosch.protes-
tantsekerk.net.	Daar	vindt	u	ook	de	liturgie.	

De	diensten	op	Witte	Donderdag	en	Goede	
Vrijdag	 zullen	 waarschijnlijk	 via	 zoom	
plaatsvinden.	Als	u	geïnteresseerd	bent	om	
deze	diensten	bij	te	wonen,	kijk	dan	op	onze	
website,	www.kerk-engelen.nl,	of	stuur	een	
mailtje	 naar	 aanmelding@kerk-engelen.nl	
voor	informatie.

We	hopen	vanaf	Pasen	de	diensten	weer	te	
kunnen	vieren	in	ons	eigen	kerkje,	De	Oude	
Lambertus.	Dan	kunt	u	zich	aanmelden	via	
aanmelding@kerk-engelen.nl	 (graag	 ver-
melden	met	hoeveel	personen	u	wilt	komen,	
of	 u	 tot	 hetzelfde	 huishouden	 behoort	 en	
voor	 welke	 dienst	 u	 zich	 wilt	 aanmelden)	
of	 telefonisch	 bij	 scriba	 Jenno	 Schulp	 op	
06-28106107.	 Enkele	 dagen	 voorafgaande	
aan	de	dienst	ontvangt	u	nadere	informatie.	
Het	rooster	is	dan:

De	diaconie	van	de	Protestantse	gemeente	
Engelen	 ondersteunt	 de	 stichting	 Rumah	
(huize)	Theodora	in	Makassar.	De	stichting	is	
op	22	november	1949	in	het	leven	geroepen	
door	 de	 Kerkenraad	 van	 de	 Protestantse	
Gemeente	Makassar	 (Immanuel).	 Theodora	
komt	uit	het	Grieks	en	betekent	 ‘Geschenk	
van	God’.	 In	het	 tehuis	wonen	bejaarde	en	
hulpbehoevende	 vrouwen.	 De	 stichting	 is	
afhankelijk	van	donaties	en	vrijwilligers.	Op	
dit	moment	zijn	er	negentien	bewoners.

De	oudste	bewoonster	is	98,	de	jongste	64	
jaar.	 Medio	 januari	 werd	 een	 bewoonster	
ziek	 en	 voor	 de	 zekerheid	 werd	 ze	 direct	
getest	 op	 corona.	 Toen	 de	 volgende	 dag	
de	 uitslag	 kwam	 (positief),	 was	 ze	 helaas	
al	overleden.	Allen	werden	getest:	 veertien	
bewoners	en	vier	verzorgers		bleken	positief.	
De	vijf	bewoners	die	niet	besmet	waren,	zijn	
tijdelijk	elders	gehuisvest.	Het	huis	is	gedes-
infecteerd.

Gelukkig	heeft	geen	van	de	besmette	bewo-
ners	 symptomen	 ontwikkeld.	 Ze	 bleven	
vrolijk	 en	 klachtenvrij.	 Na	 de	 quarantaine	
bleek	 iedereen	weer	negatief	 te	 testen.	De	
vijf	 bewoners	 die	 tijdelijk	 elders	 verbleven,	
konden	weer	naar	huis	terug.

Meer	informatie	over	het	huis	en	haar	bewo-
ners	vindt	u	op	de	site:	rumahtheodora.com.	
De	website	 is	 helaas	 alleen	 in	 het	 Indone-
sisch,	maar	de	foto’s	geven	een	mooi	beeld	
van	het	dagelijks	leven	in	dit	tehuis.

Dit	tehuis	is	het	collectedoel	van	de	diaco-
nie	voor	deze	periode.	Donaties	zijn	welkom	
op	NL23	RABO	0121	9151	ten	name	van	de	
Diaconie	 Protestantse	 gemeente	 Engelen,	
onder	 vermelding	 van	 Rumah	 Theodora.	
Alvast	veel	dank!

Rumah Theodora te Makassar (Indonesië)

Op	 zaterdag	 17	 april	 tussen	 10.00	 en	
12.00	uur	 is	weer	de	 jaarlijkse	kledingin-

zameling	voor	Mensen	in	Nood	bij	de	St.	
Lambertuskerk	aan	de	Graaf	 van	Solms-
weg.	 Sam’s	 Kledingactie	 zamelt	 al	 sinds	
1967	kleding	in	en	is	daarmee	één	van	de	
oudste	 charitatieve	 kledinginzamelaars	
van	 Nederland.	 Deze	 kledinginzameling	
wordt	 ondersteund	 door	 1200	 vrijwilli-
gers.

Open Kerk

Dopen
De	doopvieringen	kunnen	gepland	worden	op	zondagmiddag,	u	kunt	een	afspraak	maken	
met	Monique	Janssen	(6219416),	de	contactpersoon	voor	de	werkgroep.
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Graaf	Engelbertstraat,	Bokhoven
Tel.	06	460	346	24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN	NL87RABO0121908283
t.n.v.	Parochie	H.	Antonius	Abt	Bokhoven

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Zo	14	mrt
11.15	uur

Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers, 
Maria van Heijningen, Over-
leden familie Masraff, Anneke 
Branten

Zo	21	mrt
11.15	uur

Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en 
Corrie van Gestel

Zo	28	mrt
11.15	uur

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

Do	01	apr
19.00	uur

Witte Donderdag
Gebedsviering

Vr	02	apr
19.00	uur

Goede Vrijdag
Gebedsviering	

Za	03	apr
21.30	uur

Paaswake
Viering	met	orgelbegeleiding
Voor een bijzondere intentie

Zo	04	apr
11.15	uur

Eerste paasdag
Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders

Ma	05	apr Tweede paasdag
Geen	viering

Zo	11	apr
11.15	uur

Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers, 
Maria van Heijningen, Over-
leden familie Masraff, Anneke 
Branten

Zo	18	apr
11.15	uur

Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts

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	aan-
wezig	zijn.	Als	u	een	viering	wilt	bijwonen
belt	u	dan	bovenstaand	telefoonnummer!	

Ds Marloes Meijer

Nu	begin	ik	het	wel	te	missen	hoor:	de	con-
certen,	 de	 musea,	 het	 zingen,	 …	 gewoon,	
de	 broodnodige	 inspiratie.	 Van	 die	 dingen	
die	 je	 even	 optillen,	 boven	 het	 alledaagse	
bestaan	uit.

Gelukkig	gebeuren	er	ook	 in	deze	rare	 tijd	
soms	 mooie	 dingen.	 Al	 eerder	 meldde	 ik	
hoe	de	jeugd	van	de	kerk	een	sponsorloop	
zou	organiseren	voor	Upendo	Centre	in	Tan-
zanie,	waar	Frits	Lavell	als	vrijwilliger	actief	is	
geweest.	Nou,	die	sponsorloop	 is	geweest.	
Dachten	 we	 de	 week	 ervoor	 nog	 dat	 we	
beter	sneeuwballen	konden	gaan	verkopen,	
op	de	dag	van	de	 loop	 leek	het	wel	 lente!	
Dus	hebben	we	een	‘oplaadpost’	bij	de	kerk	
gezet.	Daar	konden	alle	 lopers	even	 langs-
komen	voor	wat	lekkers	te	eten	en	te	drin-
ken	en	een	bedankje.	Iedereen	om	de	beurt,	
binnen	een	ruime	tijdsmarge,	en	onderling	
hield	iedereen	keurig	afstand.	Maar	het	was	
gezellig.	 Sportieve	 jongeren	 liepen	 alle-
maal	 10	 kilometer,	 sommige	ouders	 liepen	
mee,	 en	 enkele	 oudere	 jongeren	 deden	
een	wandelsponsorloop.	 Iedereen	 liep	 een	
eigen	 route,	 en	de	 resultaten	werden	 trots	
gedeeld.	

De	 dag	 erna	 viel	 de	 administrateur	 bijna	
om	toen	hij	op	de	rekening	van	de	diaconie	
keek.	Daar	stond	een	flinke	opbrengst	op.	En	
bij	elke	volgende	blik,	bleek	die	opbrengst	
nóg	een	beetje	hoger.	1000,	1500,	…	tot	op	
dit	moment	meer	dan	3000	euro!	
Upendo	Centre	 is	enorm	blij	en	verrast.	Ze	
gaan	een	vervallen	klaslokaal	opknappen	en	
in	een	gebouw	iets	verderop	nog	twee	klas-
lokalen	realiseren.	Van	het	geld	dat	overblijft	
kopen	ze	tafels	en	stoelen.	Ze	houden	ons	
op	de	hoogte	met	voor-,	tijdens-	en	na-fo-
to’s	 en	 sturen	 regelmatig	filmpjes	 van	kin-
deren	 die	 vertellen	 over	 hun	 verblijf	 daar.	
Zo	kunnen	we	met	elkaar	meeleven	en	van	
elkaar	leren.

De	 ervaring	 tilde	 mij	 even	 op.	 Ik	 heb	 een	
paar	dagen	op	wolkjes	gelopen.	Als	je	je	met	
elkaar	inzet,	kun	je	wel	degelijk	het	verschil	
maken,	hoe	jong	of	oud	je	ook	bent.

Een	 paar	 dagen	 later	 hadden	we	met	 een	
aantal	geïnteresseerden	een	Zoommeeting	
over	‘Covid19’.	Voor	je	begint	te	zuchten:	het	
ging	er	vooral	om	om	als	jongeren	en	oude-
ren	van	elkaar	 te	horen	hoe	 je	het	ervaart.	
En	dat	was	prachtig.	Eerlijk	en	open	werd	er	
gedeeld.	Hoe	lastig	het	is	voor	mensen	met	
een	 trauma	om	een	mondkapje	 te	dragen:	
ze	 hebben	 ontheffing,	 maar	 worden	 ont-
zettend	kwaad	aangekeken.	Hoe	 lastig	het	
is	dat	er	voor	je	beslist	wordt	dat	je	behan-
deld	wordt	op	de	IC,	terwijl	je	zelf	je	plekje	
aan	een	jongere	zou	gunnen.	Hoe	lastig	die	
opmerking	is,	als	je	je	realiseert	dat	je	oma	
dat	ook	zal	zeggen,	maar	dat	 jij	 je	oma	zo	
nodig	 hebt	 voor	 je	 identiteit.	 We	 ontdek-
ten	ook	dat	de	maatregelen	vooral	de	een	
rust	 en	 structuur	 geven	 en	 voor	 de	 ander	
vooral	 verveling	 en	 het	 besef	 dat	 ‘de	 tijd	
van	 je	 leven’	 nu	 aan	 je	 neus	 voorbij	 gaat.	
Iedereen	 had	 andere	 ervaringen,	 andere	
meningen	over	beleid	en	visie	ook,	maar	het	
mooie	 was	 dat	 iedereen	 oprecht	 luisterde	
en	 sprak.	Mensen	waren	 geïnteresseerd	 in	
elkaar,	 ongeacht	 leeftijd,	 levensinvulling	 of	
achtergrond.

Zat	ik	toch	weer	op	een	wolkje	te	glunderen,	
die	avond	en	volgende	dag.	Wat	een	mooie	
mensen	 zijn	 er	 toch	 en	 wat	 heerlijk	 als	 ze	
met	elkaar	in	gesprek	durven	gaan.

Zou	je	ook	eens	mee	willen	doen	met	zo’n	
goed	 gesprek?	 Mail	 dan	 naar	 predikant@
kerk-engelen.nl.	 En	 voor	wie	 eraan	 twijfelt:	
ik	 organiseer	 het,	 maar	 de	 inhoud	 wordt	
geleverd	 door	 de	 deelnemers	 die	 allemaal	
een	andere	achtergrond	en	andere	 idealen	
hebben.

Inspiratie

Tobias,	Sibren	en	Anique	wonen	in	Engelen	
en	Vlijmen	en	maken	voor	het	goede	doel	
loombandjes.	Dat	zijn	bandjes	gemaakt	van	
elastiekjes.	De	opbrengst	gaat	naar	leuke	en	
sportieve	 activiteiten	 voor	 arme	 kinderen	
in	 Brazilië.	 Naast	 loombandjes	 maken	 wij	
nog	diverse	andere	voorwerpen.	Een	loom-
bandje	voor	kinderen	en	volwassenen	kost	
€1,00.	 U	 kunt	 een	mailtje	 sturen	 naar	 loo-
mengoeddoel@gmail.com	 en	 dan	 helpen	
wij	u	graag.

Loombandjes voor goed doel



                                     

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 

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

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

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

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL

 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

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

✓ De onderdelen worden ontdaan van 
achtergebleven pekel en vuilresten 

✓ Gratis haal- en brengservice in Engelen 
DDee  BBllooeemmeennddaaaall  55  

((IInndduussttrriieetteerrrreeiinn  DDee  VVuutttteerr)) 
55222211  EEBB,,  DDeenn  BBoosscchh 

008888  00112233  006600 

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

 

VVoooorrjjaaaarrssbbeeuurrtt  
Bereid je fiets voor op het fietsseizoen met 

onze speciale vvoooorrjjaaaarrssbbeeuurrtt 
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In	 1988	 werd	 ook	 nog	 een	 nieuwe	 serie	
ansichtkaarten	van	ons	dorp	uitgegeven.	Het	
lijkt	nog	zo	kort	geleden,	maar	aan	de	auto’s	
ziet	u	dat	er	inmiddels	toch	al	heel	wat	jaar-
tjes	 verstreken	 zijn.	 Links	 buiten	 beeld	 lag	
de	schans	van	Engelen,	die	in	zowel	1587	als	
1629	een	grote	rol	speelde	in	de	schermut-
selingen	 rond	 ‘s-Hertogenbosch.	 Die	 ver-
sterking	was	daar	niet	het	oudste	element,	
want	 bij	 archeologisch	 onderzoek	 in	 een	
sleuf	voor	de	hoge	drukleiding	dwars	door	
het	 terrein	werden	restanten	van	twaalfde-	
en	dertiende-eeuwse	bewoning	 aangetrof-
fen.	Er	moeten	toen	op	zowel	de	Woerd	als	
ter	 plekke	 van	 de	 schans	 enkele	 verspreid	
gelegen	boerderijen	aanwezig	zijn	geweest.	
Overigens	 dateren	 de	 betonnen	 paaltjes	
links	nog	uit	de	 jaren	dertig	van	de	vorige	
eeuw.	Ze	worden	steeds	zeldzamer.	Rechts	
op	 de	 ansicht,	 eveneens	 buiten	 beeld,	 lag	
het	 zogeheten	 ’Veer	 van	 Somers’.	 Op	 die	
plaats	 was	 al	 van	 oudsher	 een	 mobiele	
brugverbinding	 aanwezig.	 Van	 het	 beleg	
van	 ’s-Hertogenbosch	 uit	 1629	 kennen	 we	
een	gravure	waar	op	deze	plaats	in	de	Dieze	
een	bootbrug	wordt	afgebeeld.	In	1917	werd	
er	door	de	genie	een	demonstratie	gegeven	
van	de	aanleg	van	een	pontonbrug.	Konin-
gin	Wilhelmina	was	erbij	aanwezig.	Onlangs	
plaatsten	 we	 filmbeelden	 van	 die	 demon-
stratie	 (weliswaar	 zonder	 de	 koningin)	 op	

Oude ansicht
de	website	van	Angirsa.	Het	zijn	de	tot	dus-
ver	 oudste	 filmbeelden	 die	 van	 ons	 dorp	
bekend	zijn!	En	wat	verder	nog	opvalt	aan	
deze	 ansicht	 zijn	 natuurlijk	 alle	 TV-masten	
op	 de	 daken.	Wat	 een	 prachtig	 tijdsbeeld!	
De	 opname	 dateert	 zoals	 opgemerkt	 uit	
1988	en	maakt	onderdeel	uit	van	een	serie	
van	vier.	Rob	Gruben,	info@angrisa.nl	

Steeds	 meer	 bedrijven	 en	 organisaties	 in	
Engelen	en	omstreken	zien	het	belang	van	
vitaliteit	 en	 duurzame	 inzetbaarheid.	 Zij	
nemen	het	zelfs	zo	serieus	dat	ze	er	mede-
werkers	 voor	 opleiden	 om	 vitaliteitsbeleid	
concreet	 te	maken	 en	 uit	 te	 voeren.	 Deze	
functie	heeft	een	naam:	vitaloog,	in	de	volks-
mond	ook	wel	vitaliteitsadviseur,	vitaliteits-
manager	of	Chief	Vitality	Officer	genoemd.	
Deze	onderscheidende	titel	draagt	ook	Mil-
lie	van	der	Heijden	uit	Engelen.

Beroep	van	de	toekomst
De	 Nationale	 Beroepengids	 heeft	 het	
beroep	Vitaloog	onlangs	opgenomen	in	hun	
database.	In	deze	tijden	is	vitaliteit	een	heel	
belangrijk	thema.	Wat	 is	een	vitaloog	dan?	
Een	vitaloog	is	een	vitaliteitscoach	en	vitali-
teitsadviseur	in	een.	Een	vitaloog	begeleidt	
mensen	en	organisaties	naar	meer	vitaliteit	
en	 stimuleert	de	zelfregie	 zodat	medewer-
kers	meer	 resultaat	uit	hun	 talenten,	 loop-
baan	en	privéleven	kunnen	halen.
“Als	vitaloog	breng	ik	dialoog	op	gang	over	
vitaliteit.	 Hierbij	maak	 ik	 individuen,	 teams	

en	organisaties	bewust	van	hun	eigen	vitali-
teit	en	wat	ze	zelf	kunnen	doen	om	hun	vita-
liteit	te	verhogen.	Het	op	gang	brengen	van	
dialoog,	 bewustwording	 en	 stimuleren	 van	
eigen	regie	staan	centraal	in	het	vak”.	Aldus	
Millie	van	der	Heijden.

Happy	en	vitaal
Hoe	 houd	 je	 je	 medewerkers	 in	 deze	 tijd	
toch	 nog	 een	 beetje	 happy	 en	 vitaal?	 Dat	
is	best	een	hele	uitdaging.	Ook	omdat	veel	
mensen	thuis	werken	en	je	je	collega’s	niet	

zo	 vaak	 meer	 ziet	 en	 spreekt.	 Hoe	 blijf	 je	
dan	 toch	 in	verbinding	met	elkaar	en	zorg	
je	ervoor	dat	alle	medewerkers	energiek	en	
vitaal	 blijven?	 Daar	 begeleidt	 een	 vitaloog	
je	 in.	 In	de	vorm	van	beleid,	programma’s,	
webinars,	 workshops	 en	 trainingen.	 Van	
vitaal	 leiderschap	 tot	werk-privé-balans	 en	
van	leefstijlcoaching	tot	talentontwikkeling.	
Duurzame	 inzetbarheid	 in	 de	 breedste	 zin	
van	 het	 woord.	 Zodat	 iedereen	 happy	 en	
vitaal	zijn	werk	kan	(blijven)	doen.

Erkend	diploma
De	eenjarige	opleiding	tot	vitaloog	kan	wor-
den	gevolgd	aan	de	Vitacademie.	De	oplei-
ding	 is	 officieel	 post-HBO	 geaccrediteerd.	
Wie	met	goed	gevolg	deelneemt	aan	deze	
registeropleiding,	wordt	opgenomen	in	het	
abituriëntenregister	en	ontvangt	een	offici-
eel	erkend	diploma.

Wil	 je	 zelf	 ook	 vitaal	 werken	 of	 ben	 je	
benieuwd	 naar	 de	 opleiding	 tot	 vitaloog?	
Neem	eens	een	kijkje	op	www.vitalogisch	of	
stuur	een	e-mail	naar	millie@vitalogisch.nl.	

Elk bedrijf verdient een vitaloog



5 NIEUWE BEHANDELINGEN!

GA VOOR EEN
WINTERGLOW

MEER INFO OP:

Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach

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

Vol	 enthousiasme	 zijn	 we	 aan	 de	 slag	
gegaan.	 Voor	 de	 leerkrachten	 en	 ouders	
maar	 zeker	 voor	 de	 kinderen	 is	 dat	 heel	
fijn.	 Zij	 krijgen	weer	 les	 in	de	 klas,	 kunnen	
hun	 vrienden	 en	 vriendinnen	weer	 zien	 en	
samen	spelen	op	de	speelplaats.

Hoewel	 we	 nog	maar	 enkele	 weken	 terug	
zijn	 op	 school,	 zijn	 er	 toch	 al	 enkele	 acti-
viteiten	 geweest.	 Alle	 groepen	 	 kregen	 op	
maandag	 22	 en	 vrijdag	 26	 februari	 een	
dansworkshop.	 Deze	 workshops	 werden	
gegeven	 door	 twee	 derdejaars	 studenten	
van	de	Utrechtse	 dansacademie	 tijdens	 de	
normale	gymtijden.	Voor	de	groepen	3	t/m	
8	werden	de	workshops	gegeven	in	de	grote	
gymzaal.	De	groepen	1	en	2	kregen	de	work-
shop	in	de	kleutergymzaal.	

De	leerlingen	van	groep	8	hadden	op	don-
derdag	 24	 februari	 een	 presentatie	 door	
Bureau	Halt	over	‘Veilig	online’.	De	kinderen	
hoorden	 alle	 belangrijke	 zaken	 om	 veilig	
online	 te	 kunnen	 zijn,	 zoals	 bijvoorbeeld:	
kies	een	veilig	wachtwoord,	geef	 je	wacht-
woord	nooit	aan	een	ander,	kijk	uit	met	wat	
je	online	zet.

Groep	 3	 had	 het	 letterfeest.	 Een	 feestje	
omdat	 de	 kinderen	 alle	 letters	 kennen.	
Helaas	 moest	 het,	 vanwege	 de	 corona-
maatregelen,	dit	jaar	zonder	ouders	gevierd	
worden.	Toch	werd	het		een	geweldig	feest	
Er	 werden	 allerlei	 letterspelletjes	 gedaan,	
waaronder	 het	 letterzoekspel.	 En	 aan	 het	
eind	van	de	morgen	kwam	juf	Berry	zelf	de	
letterdiploma’s	aan	de	kinderen	uitdelen.

Alle	 groepen	 hebben	 voor	 de	 komende	
periode	een	nieuw	thema	gekozen,	waar	ze	
in	de	groep	mee	aan	het	werk	gaan.
De	 kleutergroepen	 werken	 aan	 het	 thema	
‘Wilde	dieren’.
Groep	3	heeft	als	thema	Landen,	
Groep	4	werkt	aan	Blij	als	een	ei.	
Groep	5	koos	als	thema	Jagers	en	boeren.	
Groep	6:	De	mensen	in	Nederland
Groep	7:	Grenzeloos	anders	(Europa)
Groep	8:	Mensen	van	de	wereld

Al	 enige	 tijd	 geleden	 hebben	we	 het	 plan	
opgevat	mee	 te	 doen	 aan	 een	nieuw	pro-
ject	 rond	 verkeer:	 Lekkerandersdag.	 Het	 is	
een	 initiatief	 van	 de	 gemeente,	 ouders	 en	
samenwerkende	 scholen.	 Het	 idee	 is	 de	
(verkeers-)drukte	rond	de	school	te	vermin-

deren,	op	een	 ludieke	manier.	Vanwege	de	
coronamaatregelen	 konden	 de	 activiteiten	
rondom	 dit	 project	 niet	 doorgaan.	 Zodra	
het	weer	op	een	verantwoorde	manier	kan,	
gaan	we	er	mee	aan	de	slag.
Dit	jaar	bestaat	onze	school	65	jaar.	Tijd	voor	
een	 lustrumfeest.	 We	 zijn	 op	 dit	 moment	
het	 programma	 aan	 het	 aanpassen,	 zodat	
we	het	feest	coronaproof	door	kunnen	laten	
gaan.

Dit	 was	 het	 nieuws	 van	 onze	 school	 voor	
deze	maand.	Wilt	 u	meer	 of	 andere	 infor-
matie	over	onze	school,	dan	kunt	u	contact	
opnemen	 met	 de	 directeur,	 Mevr.	 B.	 Ent-
ken-Buunen,	tel.	073-8519990.
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Riet Mangnus 

U	herinnert	zich	wellicht	nog	het	artikel	over	
het	 lokaal	 ondernemersnetwerk	 TerpZa-
ken	in	De	Tweeterp	van	juni	vorig	jaar.	Tijd	
om	mede-oprichtster	 Anja	 Verlaat	 eens	 te	
bezoeken	om	te	polsen	hoe	het	er	inmiddels	
voor	staat	met	dit	mooie	initiatief.	Anja	leidt	
me	naar	haar	heerlijke	terras	met	uitzicht	op	
de	golfbaan.	De	zon	schijnt	en	ik	vind	mezelf	
vandaag	een	geluksvogel	dat	ik	dit	interview	
mag	doen.	

“Het	begon	eigenlijk	met	een	gesprek	met	
buurtgenoot	 –	 hij	 kan	 er	 vandaag	 niet	 bij	
zijn	–	Rob	Nelisse.	Rob	is	tekstschrijver,	foto-
graaf	en	filmmaker	en	hij	wilde	eens	kijken	
of	we	samen	konden	werken.	Ik	ben	grafisch	
ontwerper,	dus	we	zouden	elkaar	goed	aan	
kunnen	vullen.	Rob	ging	ervan	uit	dat	ik	wel	
veel	 ondernemers	 in	 Engelen	 zou	 kennen,	
omdat	ik	hier	ben	opgegroeid.	Zeker	ken	ik	
aardig	wat	mensen,	maar	ondernemers	nau-
welijks.”	 Anja	 is	 betrokken	 geweest	 bij	 het	
opzetten	van	Herberg	Haverleij	en	vond	dat	
erg	 leuk.	 Ze	 leerde	 zelf	 veel	 nieuwe	men-
sen	kennen	en	zag	hoe	anderen	elkaar	ook	
vonden.	En	ineens	ontstond	het	idee	om	na	
bewoners	met	elkaar	verbonden	te	hebben,	
nu	 ondernemers	 te	 gaan	 zoeken	 om	 een	
netwerk	te	bouwen	in	de	directe	omgeving.	

Dynamiek
“Zaken	 doen	 gaat	 tegenwoordig	 veelal	
online.	Het	is	fantastisch	dat	dat	kan.	Zaken	
doen	met	 lokale	 ondernemers	 is	 óók	 heel	
prettig.	 Je	 ontmoet	 elkaar	 gemakkelijker	
om	 te	 sparren.	Dat	werkt	 heel	 inspirerend;	
je	leert	elkaar	beter	kennen	en	je	beveelt	zo	
iemand	eerder	aan	bij	mensen	die	jij	al	kent.	
Rob	en	ik	vinden	dat	een	sympathiek	idee.”	
Zo	is	ze	zelf	aan	het	werk	gegaan	voor	een	
buurman	die	 normaal	 de	hele	wereld	over	
reist,	 maar	 nu	 thuiswerkt.	 “Even	 binnenlo-
pen	om	ideeën	uit	te	wisselen	geeft	zoveel	
meer	dynamiek.”

Rijk	aan	ondernemerschap
TerpZaken	 is	het	platform	van	en	voor	alle	
ondernemers	 in	Engelen,	Haverleij	en	Bok-
hoven.	Een	nieuw	lokaal	netwerk	dus,	waar	
ondernemers	 elkaar	 ontmoeten	 en	 bewo-
ners	 van	 Engelen,	 Haverleij,	 Bokhoven	 én	
daarbuiten,	elkaar	kunnen	vinden.	De	doel-
stelling	van	TerpZaken	is	om	lokaal	netwer-
ken	 en	 samenwerken	 te	 stimuleren.	 Om	
zo	 het	 lokale	 netwerk	 van	 ondernemende	
mensen	–	wonend	en/of	werkend	–	in	onze	
dorpen	te	vergroten.	Op	TerpZaken	komen	

lokale	bedrijven	onder	de	aandacht	en	zien	
we	hoe	geweldig	rijk	aan	ondernemerschap	
onze	dorpen	zijn.	

Waar	zijn	ze?
“Er	 staan	 maar	 liefst	 1.000	 bedrijven	 uit	
Engelen,	Haverleij	 en	Bokhoven	 ingeschre-
ven	 bij	 de	 Kamer	 van	 Koophandel.	 Maar	
waar	 zijn	 al	 die	 ondernemers?”	 Anja	 en	
Rob	 startten	met	 een	 Facebook-	 en	 Linke-
din-groep.	Daarna	volgde	een	website.	“We	
kunnen	dit	netwerk	alleen	maar	sámen	met	
de	ondernemers	uit	onze	buurt	opbouwen.	
Zo	schoven	onderweg	 trainer	en	organisa-
tieadviseur	Els	Roest-de	Bekker,	trainingsac-
teur	 Jeffrey	Maas	 en	 verzekeringsspecialist	
Tom	in	‘t	Veld	al	eens	aan	om	activiteiten	op	
te	zetten.	
Het	 leuke	 is	 dat	 iedereen	met	 zijn	 of	 haar	
eigen	ideeën	dynamiek	in	de	groep	brengt.	
Dus	 voor	 een	 ieder	 die	 iets	 wil	 betekenen	
in	dit	netwerk:	kom	erbij	en	enthousiasmeer	
andere	ondernemers!”

Contact
“Eerder	was	ik	vooral	gericht	op	de	stad	en	
daarbuiten.	Maar	loyaliteit	naar	onze	mooie	
dorpen	 en	 	 bewoners	 vind	 ik	 ook	 belang-
rijk.	We	hebben	elkaar	gewoon	nodig.	Het	
gaat	over	contact	maken.	Als	we	je	kennen	
kunnen	 we	 je	 beter	 vinden	 en	 samenwer-

“Laat jezelf zien!”
Lokaal ondernemen met TerpZaken

ken.	De	website	kan	ook	heel	handig	wor-
den	voor	de	 inwoners.	Voor	als	 je	hier	een	
fotograaf,	 kok,	 kapper,	 loodgieter,	 timmer-
man,	websitebouwer	enz.	zoekt.	TerpZaken	
organiseert	bovendien	een	aantal	 keer	per	
jaar	 netwerkbijeenkomsten	waar	 we	 elkaar	
persoonlijk	kunnen	ontmoeten.	We	hebben	
al	een	bijeenkomst	op	locatie	én	een	online	
samenkomst	gehad.	Beide	waren	top!”	Het	
vraagt	 nog	 wel	 enige	 aanloop	 om	 onder-
nemers	te	vinden.	Een	oergezellig	(eet)café	
in	ons	dorp	(als	de	horeca	weer	open	mag	
natuurlijk),	waar	je	spontaan	mensen	tegen	
kunt	komen,	 zou	ook	enorm	helpen,	aldus	
Anja.

Vandaar	deze	oproep	aan	de	vele	onderne-
mers	in	en	rond	Engelen:	Laat	jezelf	zien!	En	
meld	 je	 aan	 voor	 de	 nieuwsbrief,	 zodat	 je	
goed	op	de	hoogte	gehouden	kunt	worden.	
Zie	hiervoor	de	homepage	van	de	website	
www.terpzaken.nl.	

Voor	verdere	informatie:
Rob	Nelisse:
info@imageworkplace.com		0622500872
Anja	Verlaat:
ontwerp@anjaverlaat.nl		0612192947 
Algemeen	info@terpzaken.nl

Rob Nelisse en Anja Verlaat
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Ingezonden door Carine van Bost

Start	 Ketting	 Kledingruil	 Engelen/	
’s-Hertogenbosch
De	 Ketting	 Kledingruil	 is	 een	 initiatief	 dat	
tijdens	 de	 eerste	 lockdown	 in	 Amster-
dam-Noord	 is	 ontstaan	 als	 lokaal	 coro-
na-proof	alternatief	voor	live	kleding	ruilen.	
Het	 concept	 van	 de	 kledingruil-ketting	 is	
bedacht	vanuit	 liefde	voor	kleding,	om	iets	
te	 doen	 aan	 de	 textielafvalberg	 én	 om	 de	
sociale	contacten	met	vrouwen	uit	de	buurt	
aan	te	halen.	
Het	 initiatief	 is	 een	 groot	 succes	 gebleken	
en	verspreidt	zich	als	een	olievlek	door	het	
land.	De	 initiatiefneemsters	weten	het	pas-
send	te	verwoorden:	de	Ketting	Kledingruil	
is	te	leuk	om	niet	met	de	rest	van	Nederland	
te	delen.	De	reizende	kledingtas	is	niet	meer	
weg	te	denken	uit	ons	land	en	de	aanmel-
dingen	blijven	binnen	stromen.	Een	nieuwe	
trend	lijkt	geboren.

Hoe	werkt	het?
Het	 is	 heel	 simpel:	 grote	 met	 kleding	
gevulde	 tassen	 leggen	 een	 route	 af	 langs	
alle	deelneemsters	in	een	bepaald(e)	stad(s-
deel).	Krijg	je	de	tas	thuis?	Dan	mag	je	eruit	
halen	 wat	 je	 mooi	 vindt.	 En	 je	 stopt	 iets	
terug	dat	nog	 in	goede	staat	 is	en	klaar	 is	
voor	een	nieuwe	eigenaar.	Daarna	breng	je	
de	 tas	 naar	 de	 volgende	 buurtgenoot	 op	
de	lijst.	Deelnemers	kennen	elkaar	lang	niet	
allemaal,	dus	het	draagt	enorm	bij	aan	een	
groepsgevoel	in	de	buurt.

Sneeuwbaleffect
De	 initiatiefneemster	 vertelt:	 “Mijn	 buur-
vrouw	 had	 aan	 het	 begin	 van	 de	 eerste	
lockdown	 een	 tas	 vol	 kleding	 klaar	 staan	
voor	 de	 volgende	 buurt	 kledingruil,	 maar	
samenkomen	zat	er	vanwege	corona	niet	in.	
Toen	ontstond	het	 idee	om	haar	 tas	 langs	
verschillende	 adressen	 te	 laten	 reizen.	 Een	
vriendin	 heeft	 toen	 razendsnel	 een	 route	
en	een	systeem	op	poten	gezet.	Al	snel	was	
onze	ketting	70	vrouwen	lang	en	reisden	er	
14	 tassen	op	de	 route.	Door	het	 succes	en	
plezier	 dat	 wij	 hieraan	 beleven,	 besloot	 ik	
een	handleiding	te	schrijven	waarmee	ande-
ren	 dit	 systeem	 makkelijk	 in	 eigen	 buurt	
kunnen	 opzetten.”	 Er	 zijn	 nu	 zo’n	 40	 kle-
dingruil-kettingen	en	bijna	1000	deelneem-
sters	 verspreid	 over	 het	 hele	 land.	 Carine	
Van	Bost	uit	Engelen	pikte	het	signaal	op	en	
start	nu	Ketting	Kledingruil	Engelen/’s-Her-
togenbosch.

Carine,	 kettingstarter	 in	 Engelen/’s-Herto-
genbosch:	“Toen	ik	in	contact	kwam	met	de	
Ketting	 Kledingruil	 was	 ik	meteen	 enthou-
siast!	 Ik	ben	een	groot	 fan	 van	 initiatieven	
die	 gaan	 over	 ruilen	 en	 doorgeven,	 men-
sen	 en	 middelen	 met	 elkaar	 verbinden,	
bewustzijn,	 ‘groene’	 innovatie,	 eerlijkheid,	
oorspronkelijkheid	en	duurzaamheid.	Onze	
snelle	wegwerp-	en	consumptiemaatschap-
pij	 is	 allesbehalve	 mens-natuur-en-aarde-
lievend.	Ik	kies	ervoor	om	volgens	waarden	

te	 leven	 die	 dat	wél	 zijn.	Het	 gaat	mij	 om	
bewustzijn	 en	 inspiratie	 -	 vanuit	 het	 besef	
hoe	 milieubelastend	 de	 textielindustrie	 is	
terwijl	de	mode	ons	gek	maakt	om	steeds	
meer	te	blijven	kopen	-	en	de	voldoening	en	
vreugde	die	het	oplevert	om	het	anders	te	
doen	met	creativiteit	en	samenwerking.	Zelf	
koop	ik	al	jaren	geen	nieuwe	kleding	meer,	
ik	draag	alleen	tweedehands.	En	wat	ik	niet	
meer	draag,	geef	ik	door.”	

Modebewust
Voor	 de	 meeste	 deelneemsters	 is	 duur-
zaamheid	 een	 belangrijke	 reden	 om	 mee	
te	doen.	Ze	houden	van	kleding	maar	niet	
van	de	impact	die	de	mode-industrie	op	de	
planeet	heeft.	“Er	 is	2.700	 liter	water	nodig	
om	een	T-shirt	te	produceren	en	8.000	liter	
water	 voor	 een	 spijkerbroek.	 Al	 die	 liters	
water	zitten	vol	met	chemicaliën	die	ergens	
terechtkomen,	en	de	textielproductie	gene-
reert	massa’s	CO2-uitstoot.	Als	mensen	hier-
door	 minder	 nieuw	 kopen,	 bespaar	 je	 dat	
allemaal	en	heb	je	toch	steeds	 iets	nieuws.	
Dus:	 hoe	 meer	 kledingruil-kettingen,	 hoe	
meer	impact!”

Wil	jij	ook	meedoen	aan	de	Ketting	Kleding-
ruil?	 Meld	 je	 aan	 op	 www.kettingkleding-
ruil.nl	en	er	wordt	contact	met	 je	opgeno-
men.	Heb	 je	een	vraag?	Mail	 je	vraag	naar	
carine@carinevanbost.nl.

Een duurzaam, sociaal en modebewust initiatief
Contactloos kleding ruilen

Voor	de	bewoners	van	Engelen,	Bokhoven,	
Haverleij:	 voor	 jong	&	oud	 en	 iedereen	 er	
tussenin.

Mijn	tijd	en	aandacht	maak	ik	vrij	voor	een	
wandelgesprek	met	jou.	Lekker	naar	buiten,	
gewoon	even	praten	met	 iemand	die	 naar	
je	 luistert,	 die	 niet	 oordeelt,	 nergens	 van	
opkijkt	 en	 geen	 advies	 geeft,	 tenzij	 je	 er	
om	vraagt.	Een	open	gesprek	van	mens	tot	
mens:	om	je	hart	te	luchten	of	je	verhaal	te	
doen.	
Wandelen	 is	 gezond.	 Het	 zorgt	 voor	 ont-
spanning,	 een	 leeg	 hoofd,	 beweging	 en	
frisse	lucht.	Je	kunt	je	eigen	tempo	bepalen	
en	hoe	ver	of	hoe	lang	je	wil	lopen.	Het	bui-
tenzijn	biedt	ruimte	en	kan	leiden	tot	andere	
inzichten	en	inspiratie.	
Als	coach	en	ervaringsdeskundige	bied	ik	dit	

aan	omdat	ik	het	belangrijk	vind	om	een	bij-
drage	te	leveren,	zeker	in	deze	tijd.	
Gaan	 we	 op	 wandelgesprek?	 Stuur	 een	
mail	 naar	 carine@carinevanbost.nl	 met	 in	

Wandelgesprek

het	 onderwerp	 ‘Wandelgesprek’.	 Ik	 neem	
zo	snel	mogelijk	contact	met	je	op	om	ons	
wandelgesprek	in	te	plannen.



Toch nog winterpret
Kijk	voor	meer	foto’s	op	onze	website:	www.tweeterp.nl
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Heesterburgh
John Branderhorst

De	vrij	plotselinge	sneeuw-	en	vorstperiode	
en	 meteen	 er	 achteraan	 het	 warme	 weer	
hebben	 de	 bouwers	 slechts	 twee	 weken	
‘vorstverlet’	opgeleverd.	Qua	planning	is	dit	
niet	desastreus.	De	werkzaamheden	zijn	nu	
weer	in	volle	gang.
Het	 plan	 komt	meer	 en	meer	 in	 beeld	 en	
rijst	 al	dominant	uit	het	 veld	op.	De	bouw	
van	de	woningen	vordert	goed,	zeker	nu	de	
dakpannen	er	opgelegd	worden.	Deze	 zijn	
trouwens	van	een	kleiner	type	als	de	gebrui-
kelijke	 dakpannen,	 hetgeen	 een	 knipoog	
is	 naar	 de	 vroegere	 uitvoeringen.	 Ook	 de	
kleurstelling	 (antraciet/zwart)	 is	een	duide-
lijke	keuze	geweest,	immers	daarop	komen	
de	 zonnepanelen	 te	 liggen.	 Andere	 daken	
krijgen	meer	de	roodbruinere	uitvoeringen.	
Voor	 de	 zomer	 zal	 dan	 ook	 de	 oplevering	
van	de	woningen	mogelijk	worden.
Even	 is	het	begrip	 ‘pannenbier’	 langsgeko-
men.	 Een	 oud	 gebruik:	 Pannenbier	 is	 een	
term	 uit	 de	 bouw.	 Wanneer	 het	 hoogste	
punt	van	een	gebouw	is	bereikt	en	de	dak-
pannen	gelegd	kunnen	worden,	wordt	bier	
geschonken,	 dat	 door	 de	 opdrachtgever	
beschikbaar	wordt	gesteld.
Veelal	 betekende	 dit	 dat	 er	 krat(ten)	 bier	
werd(en)	aangevoerd	en	de	bouwers	 rijke-
lijk	getrakteerd	werden.	Nu	alcohol	op	een	
bouwplaats	 not	 done	 is	 en	 ook	 de	 coro-
namaatregelen	 van	 toepassing	 zijn,	 is	 dit	
gebruik	min	of	meer	niet	meer	mogelijk	of	
in	 de	 vergetelheid	 geraakt.	 In	 ‘normalere’	
tijden	 werd	 wel	 eens	 een	 frietkar	 besteld	
en	kon	men	zich	in	de	lunchpauze	te	goed	

doen	 aan	wat	 hartigs,	maar	 ook	 dat	 is	 nu	
niet	 mogelijk	 gebleken.	 	 Als	 bouwvakker	
heb	je	het	dan	toch	zwaar!
Inmiddels	 komen	 er	 van	 enkele	 bewo-
ners	toch	wat	reacties	naar	mijn	kant	zoals	
de	 toepassing	 van	 het	 energielabel	 voor	
de	 appartementen,	 de	 pelletverwarming,	
de	 vergroening	 aan	 de	 achterzijde	 en	 de	
behoefte	 om	 meer	 communicatie	 vanuit	
de	 aannemer	 dan	 de	 maandelijkse	 rond-
vlucht	 van	 een	 drone.	 Ten	 aanzien	 van	 de	
communicatie	 schijnt	 het	 voor	 Heijmans	
een	 dilemma	 te	 zijn,	 omdat	 door	 corona	
niemand	op	de	bouw	mag	komen	behalve	
de	 werknemers.	 Veelal	 konden	 de	 nieuwe	
eigenaren	 de	 voorderingen	 ter	 plaatse	

aanschouwen,	 maar	 dat	 is	 nu	 allemaal	 uit	
den	boze.	Jammer,	maar	het	is	niet	anders.	
Mochten	er	toch	vragen	zijn	dan	is	de	beste	
weg	dit	zelf	aan	Heijmans	voor	te	leggen.	
Een	 actiepunt	 van	 vorige	 maand	 was	 de	
inschatting	van	de	hoogte	van	de	hijskraan.	
Slechts	één	reactie	heeft	dit	opgeleverd	en	
uiteraard	is	deze	de	winnaar	van	deze	wed-
strijd.	De	hoogte	is	38	meter.	Proficiat	en	dit	
zal	vergezeld	gaan	van	een	geste	namens	de	
firma	Heijmans.	Inmiddels	heeft	een	bewo-
ner	 van	 Beeckendael	 zich	 bereid	 verklaard	
om	de	column	over	Oeverhuyze	voor	te	zet-
ten.	Ik	blijf	het	kasteel	Heesterburgh	volgen	
tot	na	de	oplevering	 van	het	 appartemen-
tengebouw.	Wordt	vervolgd.

De	 verkoopleider	 van	 BPD	meldde	mij	 dat	
de	verkoop	rond	1	mei	zal	gaan	starten.	De	
belangstellenden,	 die	 zich	 de	 afgelopen	
periode	hebben	gemeld,	 zijn	 inmiddels	 op	
de	 hoogte	 gesteld	 van	 de	 impressies	 en	
definitieve	verkoopprijzen	per	kavel.
Mochten	 de	 lezers	 van	 De	 Tweeterp	 ook	
nieuwsgierig	 zijn	 of	 belangstelling	 heb-
ben	kijk	op	www.haverleij.nl.	Daar	staan	de	
impressies	 en	 koopprijzen	 van	 dit	 kasteel	
vermeld.
Even	is	gevraagd	naar	de	overwegingen	om	
niet	 te	kiezen	voor	pelletverwarming,	maar	
voor	 bodemwarmte	 en	 daaruit	 kwam	 naar	
voren	 dat	 de	 ontwikkelingen	 met	 betrek-
king	 tot	 de	 bodemverwarming	 enorm	 in	
een	stroomversnelling	zijn	geraakt		en	men	
heeft	 gekozen	 voor	 deze	 voorziening.	 De	
milieuaspecten	spelen	daarbij	ook	nog	een	
rol,	dus	heeft	het	zekere	voor	het	onzekere	
gekozen.

Oeverhuyze
Verder	zal	Ronald	Sprang,	inwoner	van	Beec-
kendael,	 het	 stokje	 van	mij	 overnemen	 en	
vanaf	mei	zult	u	door	hem	worden	geïnfor-
meerd	 over	 de	 ontwikkelingen	 van	Oever-
huyze.	Heesterburgh	blijft	nog	tot	het	najaar	
mijn	aandacht	vragen.	Ronald:	veel	succes.



Alisa Lalicic

Column

Samenkomen

“So jung kommen wir nicht mehr zusammen”

In	maart	2020	hield	ik	mijn	eerste	interview	
en	 schreef	 ik	 mijn	 eerste	 column	 voor	 de	
Tweeterp.	 Wat	 heb	 ik	 afgelopen	 jaar	 veel	
mooie	 gesprekken	 gevoerd	 met	 inspire-
rende	Engelenaren!	Zo	leerde	ik	Engelen	en	
Engelen	 mij	 beetje	 bij	 beetje	 kennen.	 Een	
betere	 inburgering	kan	haast	niet.	Zo	blijft	
maart	voor	mij	een	bijzondere	maand.	

Want	van	alle	maanden	in	het	jaar	is	maart	
mijn	 lievelingsmaand.	 Het	 begin	 van	 de	
lente,	verzetten	van	de	klok,	er	kan	sneeuw	
vallen	 of	 de	 mussen	 van	 het	 dak.	 De	 uit-
drukking	 ‘maart	 roert	zijn	 staart’	past	deze	
maand	 daarom	 dan	 ook	 precies.	 Echter	 is	
dat	 niet	 de	 reden	 waarom	 het	 mijn	 lieve-
lingsmaand	 is.	 Als	 ik	 aan	maart	 denk,	 dan	
denk	ik	aan	samenkomen	en	verandering.	

Vorig	 jaar	 was	 maart	 natuurlijk	 de	 maand	
dat	alles	op	slot	ging.	Dat	thuiswerken-	en	
onderwijs	 het	 nieuwe	 normaal	 werd.	 Nie-
mand	wist	precies	wat	men	van	elkaar	kon	
verwachten.	Nu	is	het	de	maand	waarin	alles	
weer	een	beetje	opengaat	en	we	nog	steeds	
verlangen	naar	het	oude	normaal.	

Voor	mij	 is	maart	 de	maand	 van	 verande-
ring.	Afgelopen	jaar	is	er	zoveel	gebeurd	en	
tegelijkertijd	staan	we	zo	stil.	Het	voelt	alsof	
we	een	stukje	van	ons	leven	hebben	moeten	
inleveren.	 Dat	 we	 niet	 de	 stappen	 hebben	

gemaakt	die	we	wilden	maken.	Het	laat	me	
denken	aan	toen	ik	op	de	boerderij	werkte.	
De	laatste	avond	van	het	seizoen	was	voor	
iedereen	aangebroken.	

We	 hadden	 wekenlang	 samengewerkt	 in	
de	outback*.	Werken	was	het	enige	dat	we	
deden	en	konden.	Het	dichtstbijzijnde	dorp	
lag	 op	drie	 uur	 rijden	 van	 de	 boerderij.	 Er	
was	 niets,	 geen	 café,	 geen	 internet	 zelfs	
geen	warm	water.	Het	leek	op	een	lockdown,	
alleen	was	 het	 toen	 een	 keuze.	 Die	 avond	
keken	we	stilzwijgend	naar	het	kampvuur.	Ik	
zie	mezelf	daar	nog	zitten,	zo	jong	en	onbe-
vangen	te	zijn.	Het	was	een	Duitse	backpac-

ker	 die	 te	midden	 van	 de	 stilte	 sprak:	 “So	
jung	kommen	wir	nicht	mehr	zusammen”.	

De	Duitse	wijsheid	is	een	perfecte	anekdote	
die	 afgelopen	 jaar	 typeert.	 Langzaamaan	
doet	 de	 lente	 zijn	 intrede,	 het	 begin	 van	
iets	nieuws.	Hoe	fijn	 is	het	om	elkaar	weer	
te	treffen	en	vooruit	te	kijken	naar	de	toe-
komst.	Ik	zie	uit	naar	nieuwe	ontmoetingen	
met	 inspirerende	Engelenaren	het	 komend	
jaar.	Hoewel	ik	vrij	wantrouwend	ben,	hoop	
ik	toch	dat	we	snel	kunnen	samenkomen	om	
weer	 te	 leven	zoals	we	dat	gewend	waren.	
Want	 zo	 jong	 als	 we	 nu	 zijn,	 worden	 we	
nooit	meer.		

*Australische outback. Locatie: Maroonah station West-Australië 

De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	 Engelen-Bokhoven	 is	 op	maandag	 10	
mei	 2021	 om	20.00	 uur	 digitaal	 via	 Teams.	
Insprekers	 kunnen	 zich	 aanmelden	 tot	 10	
mei	12.00	uur	via	info@bestuursraad.nl.	
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	ont-
vangen.

Volgende vergadering

aan	de	natuur	 is	het	devies.	Er	volgen	nog	
meer	wilgen	die	aangepakt	moeten	worden,	
maar	de	winter	kondigde	zich	aan	zodat	dit	
nu	even	uitgesteld	moest	worden.
Ook	aan	de	achterzijde	van	Beeckendaal	zijn	
populieren	getopt.	Enkele	bewoners	hadden	
hierom	 gevraagd	 omdat	 men	 vreesde	 dat	
bij	een	evt.	storm	de	bomen	op	het	kasteel	
zouden	kunnen	vallen.	Het	toeval	wilde	dat	
een	hoogwerker	contracttijd	overhad	bij	de	
snoeibeurt	 op	 de	 Parade	 (kastanjebomen)	
en	 dus	 ingezet	 kon	worden.	 Rest	 nog	 een	
rij	 populieren	 aan	 de	 zijkant,	 die	 dezelfde	
knipbeurt	 (geen	 contactberoep)	 moeten	
ondergaan.	 Er	 bestaat	 een	 overzicht	 van	
alle	 toekomstige	 snoeihandelingen.	 Dit	 zal	
in	het	overleg	met	de	gemeente	regelmatig	
aan	de	orde	komen.

Vervolg van pagina 10

Wilgen knotten
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Dorpsagenda

Elke	woensdag	
09.30	uur

Wandelen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

(S)limmerik
Kort	en	krachtig,	dat	wel	heel	even,
viel	door	sneeuw	en	ijs	veel	te	beleven.
Maar	met	de	volle	zon	nabij,
was	slee-	en	ijspret	snel	voorbij,
om	de	natuur	zijn	kleur	weer	terug	te	geven.

Op 1 april a.s. is het 50 jaar geleden dat de gemeente Engelen is geannexeerd door de gemeente ’s-Herto-

genbosch. V.l.n.r.: wnd. burgemeester Bartels van Empel, burgemeester Van de Ven van ‘s-Hertogenbosch 

en burgemeester Kempenaars van Engelen-Bokhoven. Foto: Fotopersbureau Het Zuiden

50 jaar annexatie
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11.00 - 19.00 uur

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen
Bestel je boodschappen 
op plus.nl/mulder

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

PLUS Mulder | Dien van Hemertstraat 1 | 5221 JN ’s-Hertogenbosch

Bestel je boodschappen 

Gratis

Thuisbezorgd!

Ben loyaal koop lokaal

20202020202020202020202020202020202020202020

Alle collega’s van 
Plus Mulder wensen 
u een fantastisch  


