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In memoriam Tonnie ter Ellen - Hendriks
Op	 zondag	 7	maart	 overleed	 op	 87-jarige	
leeftijd	 Tonnie	 ter	 Ellen	 –	 Hendriks.	 Op	
zaterdag	 13	 maart	 was	 er	 voor	 haar	 een	
bijzonder	 mooie	 uitvaartviering	 in	 de	 Sint	
Lambertuskerk,	waarna	ze	te	ruste	is	gelegd	
op	het	kerkhof	in	Engelen.	Ton	ter	Ellen	was	
van	grote	betekenis	 voor	Engelens	Belang.	
Omdat	 De	 Tweeterp	 de	 eerste	 25	 jaar	 in	
huize	Ter	Ellen	door	haar	man	werd	gesten-
cild,	 zat	 Ton	met	 de	 overhemden	 vol	 inkt-
vlekken,	 belde	 Ton	 de	 bezorgers	 dat	 het	
dorpsblad	weer	klaarlag,	ging	Ton	achter	het	
innen	van	de	advertentiekosten	aan	en	werd	
van	het	hele	gezin	verwacht	dat	ze	raapten	
en	vouwden.
Het	 waren	 bijzonder	 gastvrije	 bijeenkom-
sten	in	huize	Ter	Ellen,	en	mocht	de	verga-
dering	 dreigen	 te	 ontsporen,	 dan	 gaf	 Ton	

haar	 mening	 en	 kwam	 alles	 weer	 op	 z’n	
pootjes	terecht.
Ook	was	zij	altijd	de	‘stille	kracht’	achter	de	
schermen	 bij	 de	 activiteiten	 van	 Engelens	
Belang,	 zoals	 de	 Intocht	 van	 Sinterklaas,	
toen	nog	Koninginnedag,	de	 jaarlijkse	her-
denking	 op	 4	 mei	 en	 activiteiten	 rond	 de	
kerst	die	 in	het	verleden	werden	georgani-
seerd.	Steeds	zorgde	zij	dat	alle	afgesproken	
zaken	keurig	aanwezig	waren	en	hield	ze	op	
de	achtergrond	een	oogje	in	het	zeil.	Nooit	
zelf	 in	 de	 belangstelling,	maar	 op	 de	 ach-
tergrond	genoot	ze	van	het	 slagen	van	de	
activiteit.	Het	huidige	Engelens	Belang	heeft	
veel	aan	haar	te	danken.	We	wensen	Charles,	
kinderen	 en	 kleinkinderen	 veel	 sterkte	 om	
dit	verlies	te	dragen	en	te	verwerken.	Dat	ze	
nu	mag	rusten	in	vrede.

Van de bestuursraad

Helpt u mee aan de volgende stap voor een gezonde en prettige toekomst wat betreft 
Wonen en Woonomgeving voor alle bewoners in onze dorpen?

Voor	u	ligt	een	link	naar	een	vragenlijst	over	
Wonen	en	Woonomgeving,	voor	alle	bewo-
ners	van	Engelen,	Bokhoven	en	Haverleij.	De	
gevraagde	informatie	is	bedoeld	om	samen	
met	 alle	 bewoners,	 van	 jong	 tot	 oud,	 tot	
goed	onderbouwde	 keuzes	 voor	wonen	 in	
de	 toekomst	 voor	 onze	 dorpen	 te	 kunnen	
komen.	Woont	u	in	uw	huidige	woning	naar	
wens?	Of	 zou	 u	misschien	wel	 kleiner	 wil-
len	gaan	wonen?	Zorgmogelijkheden	in	uw	
omgeving	willen	hebben?	Uw	woning	willen	
delen?	 Kunt	 u	geen	passende	woning	 vin-
den	of	is	er	helemaal	geen	aanbod	dat	bij	u	
past?	Vul	dan	deze	vragenlijst	in	en	help	ons	

om	bestuurlijk	goede	keuzes	te	maken	en/
of	plannen	voor	te	bereiden!
De	bestuursraad	zet	de	informatie	uit	deze	
vragenlijst	 in	voor	het	 stimuleren	van	 initi-
atieven	voor	Wonen	 in	de	 toekomst	en	de	
onderbouwing	 ervan	 voor	 onze	 dorpen.	
Ook	dient	deze	vragenlijst	ter	voorbereiding	
van	een	dorpstafel	over	wonen,	waar	wij	u	
nu	 alvast	 voor	 uitnodigen.	 Deze	 zal	 i.v.m.	
corona	 digitaal	 plaatsvinden	 en	 wel	 op	 2	
juni	 2021.	 De	 verkregen	 informatie	 wordt	
alleen	gebruikt	 door	de	bestuursraad	 voor	
bovengenoemde	doeleinden.
De	vragenlijst	over	Wonen	en	Woonomge-

ving	vindt	u	op	de	website	van	de	bestuurs-
raad	op	de	pagina	van	‘bewoners	in	bewe-
ging’:	
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl/
home/bewoners-in-beweging
Vindt	u	het	moeilijk	om	de	vragenlijst	digi-
taal	in	te	vullen?		Wij	helpen	u	graag	op	weg:	
op	speciaal	verzoek	stoppen	we	een	papie-
ren	 versie	 bij	 u	 in	 de	 brievenbus.	 Laat	 het	
ons	weten	via	info@bestuursraad.nl,	onder-
werp	‘Wonen’.

Vul dan de vragenlijst in voor Wonen en Woonomgeving in Engelen, Bokhoven, Haverleij

Lees verder op pagina 5
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Studenten HAS onderzoeken kansen voor verbetering van 
de biodiversiteit in Engelen en Bokhoven!
Niels G:	 Hoi!	 Tijdens	 de	 eerste	 projecten	
van	dit	 jaar	heb	 ik	mijn	brede	 interesse	op	
het	gebied	van	ecologie	ontdekt.	Ik	vind	het	
fascinerend	hoe	de	natuur	een	aanpassend	
vermogen	heeft	ondanks	invloeden	van	bui-
tenaf.	 Ecologie	 is	 een	belangrijk	onderdeel	
in	Nederland,	daarom	heb	ik	ook	dit	project	
gekozen	om	meer	(werk)ervaring	op	te	doen	
als	toekomstig	bioloog	en	om	tegelijkertijd	
de	biodiversiteit	te	verhogen	van	gebieden.	
Ik	 kijk	 ernaar	 uit	 wat	 wij	 samen	met	 jullie	
gaan	bereiken.

Kevin:	Hallo	allemaal.	Ik	studeer	op	HAS-ho-
geschool	de	opleiding	Toegepaste	biologie.	
Ik	 heb	 een	 brede	 interesse	 in	 het	 onder-
deel	dier	en	samenhang	met	de	omgeving.		
Voordat	 ik	 begon	 aan	 deze	 opleiding	 zat	
ik	op	de	Havo	en	het	was	al	 snel	duidelijk	
dat	 ik	mijn	opleiding	richting	biologie	wou	
gaan	doen.	Ik	heb	heel	veel	zin	in	het	project	
dat	wij	mogen	opzetten	en	we	zullen	alle-
maal	zeker	ons	best	doen	jullie	dorpen	nog	
mooier	te	maken!

Niels W:	 Hoi	 allemaal,	 ik	 ben	 ook	 Niels	
en	 ik	 kom	 uit	 het	 verre	Maastricht.	 Ik	 heb	
interesse	 in	 (aquatische)	 ecologie	 en	 ben	
al	 sinds	 jonge	 leeftijd	 bezig	met	 alles	 wat	
om	ons	heen	leeft,	groeit	en	bloeit.	 Ik	vind	
het	project	dat	wij	uitvoeren	in	jullie	mooie	
dorpen	heel	erg	interessant	en	ben	positief	
verbaasd	over	input	en	reacties	van	al	jullie	
kanten.	Daardoor	ben	ik	ervan	overtuigd	dat	
wij	een	mooi	resultaat	in	jullie	dorpen	kun-
nen	gaan	boeken.

Emily:	Hey,	 leuk	 jullie	te	ontmoeten!	Voor-
dat	 ik	aan	de	HAS	begon,	heb	 ik	de	oplei-
ding	 Wildlife	 management	 gevolgd	 aan	
Helicon	Helmond.	Naast	natuur	 zijn	dieren	
een	 grote	 passie,	waar	 ik	 in	mijn	 dagelijks	
leven	veel	mee	bezig	ben.	Het	is	een	leuke	
uitdaging	om	voor	jullie	aan	de	slag	te	gaan	
en	te	kijken	waar	je	als	een	toekomstig	eco-
loog	nou	echt	mee	te	maken	krijgt.	

BioXperience-project
Voor	 onze	 opleiding	 Toegepaste	 Biolo-
gie	 aan	 de	HAS	 in	Den	 Bosch,	 hebben	wij	
de	opdracht	om	in	samenwerking	met	een	
opdrachtgever,	 in	 dit	 geval	 Margo	 van	
den	Oord	 en	Marja	 Brents,	 een	onderzoek	
uit	 te	voeren	van	twintig	weken.	Wij	zullen	
de	 komende	 tijd	 in	 de	dorpen	 Engelen	 en	
Bokhoven	bezig	zijn	om	een	vlekkenplan	te	
maken	voor	het	verbeteren	van	de	biodiver-
siteit.	U	zult	ons	dan	zeker	kunnen	tegenko-
men	in	en	om	beide	dorpen.	Het	doel	is	om	
met	en	voor	de	bewoners	in	kaart	te	bren-
gen	wat	er	mogelijk	is	in	de	dorpen	en	hoe	
we	dit	voor	elkaar	kunnen	krijgen.	Door	het	
uitvoeren	van	verschillende	metingen	in	de	
bodem,	 grondwater	 en	 huidige	 vegetatie,	
kunnen	wij	 jullie	een	duidelijk	beeld	geven	
van	welke	ideeën	uitvoerbaar	zijn.		
Doordat	 dit	 een	 traject	 is	 van	 meerdere	
maanden,	 zullen	 wij	 als	 studenten	 helaas	
niet	in	staat	zijn	om	binnen	ons	project	voor	
jullie	al	initiatieven	uit	te	voeren.	Om	wel	te	
laten	 zien	 dat	 er	 zeker	 stappen	 zijn	 gezet,	
gaan	wij	ook	aan	de	slag	met	enthousiaste	
burgers	en	de	basisscholen	om	twee	prach-

tige	 insectenhotels	 neer	 te	 zetten,	 die	 op	
hun	beurt	ook	weer	bijdragen	aan	de	bio-
diversiteit.
Wij	 hopen	 jullie	 een	 plan	 te	 geven	 dat	 de	
bewoners	 vooruithelpt	met	 het	 verbeteren	
van	de	biodiversiteit	in	en	rond	Engelen	en	
Bokhoven.	Dit	zijn	dus	best	wat	plannen,	en	
als	u	ons	tegenkomt	in	het	dorp,	kom	gerust	
een	praatje	maken	of	kijk	mee	met	waar	we	
mee	bezig	zijn!

Energietransitie, wat betekent dat voor ons?
Rob Pander Maat
	
De	 hele	 wereld	 praat	 over	 energietransi-
tie,	 maar	 waar	 hebben	 we	 het	 dan	 eigen-
lijk	 over?	 En	wat	 betekent	 dat	 voor	 ons	 in	
Engelen	 en	Bokhoven?	Daarover	wil	 ik	 jul-
lie	 graag	 informeren	 in	 een	 serie	 artikelen	
in	 De	 Tweeterp,	 waarin	 ik	 iedere	 keer	 een	
ander	aspect	zal	belichten.	 In	de	media	en	
in	de	politiek	wordt	er	veel	over	gesproken,	
maar	 naar	 mijn	 mening	 gaat	 er	 een	 boel	
eenzijdige	en	gekleurde	informatie	rond,	en	
daarom	wil	 ik	trachten	het	een	en	ander	in	
perspectief	te	plaatsen,	dus	zonder	politieke	
kleuring.	Ik	doe	dit	vanuit	mijn	achtergrond-
kennis	 als	 ingenieur,	 vanuit	 jarenlange	 en	
wereldwijde	ervaring	binnen	de	energie-in-
dustrie	 en	 als	 betrokken	 bewoner	 van	 ons	
mooie	dorp.
In	 onze	 samenleving	 zijn	 we	 de	 laatste	
120	 jaar	 sterk	geïndustrialiseerd	en	 zijn	we	
steeds	meer	energie	en	grondstoffen	gaan	

gebruiken.	 Dit	 veroorzaakt	 meerdere	 pro-
blemen.	Enerzijds	 raken	onze	grondstoffen	
langzaam	 op.	 Anderzijds	 veroorzaken	 we	
met	elkaar	steeds	meer	afval	en	(lucht)ver-
vuiling	en	warmen	we	onze	aarde	op	door	
broeikasgassen	in	de	dampkring.	
De	wereldbevolking	nam	in	dezelfde	tijd	toe	
van	1,6	miljard	in	1900	tot	7,8	miljard	in	2020,	
en	het	ernstige	is	dat	de	groei	onverminderd	
voortgaat	tot	ongeveer	9	miljard	mensen	in	
2050.	En	al	die	mensen	willen	ook	graag	de	
luxe	die	wij	genieten	en	een	eigen	wasma-
chine,	televisie	of	auto.	Op	dit	moment	leven	
reeds	ongeveer	1	miljard	mensen	op	plekken	
die	serieus	bedreigd	worden	door	stijgende	
zeespiegels,	 veroorzaakt	 door	 smeltend	 ijs	
van	de	Noord-	en	Zuidpool.	Het	zal	dus	niet	
eenvoudig	worden	om	de	uitdagingen	voor	
de	mensheid	op	aarde	aan	te	pakken.
Iedereen	 heeft	 natuurlijk	 gehoord	 over	 de	

klimaatdoelen	 in	 het	 Klimaatakkoord	 van	
Parijs,	 waarin	 55	 landen	 op	 12	 december	
2015	met	elkaar	afgesproken	hebben	maat-
regelen	te	treffen	om	de	opwarming	van	de	
aarde	te	beperken	tot	2	graden	Celsius.	Dit	
akkoord	 is	 inmiddels	 door	 nog	 veel	 meer	
landen	bijgetekend,	 zodat	 zich	nu	 197	 lan-
den	 achter	 de	 doelen	 geschaard	 hebben.	
De	Verenigde	Staten	traden	onder	president	
Trump	 terug,	 maar	 onder	 president	 Biden	
treden	ze	gelukkig	weer	toe.
In	Nederland	hebben	we	als	gevolg	van	het	

Niels Groot, Kevin Snikkers, Niels Wehrens 
en Emily Mensink



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keukenprins(es) worden? 
Leren koken en bakken? 

Dat kan… 
LENTE-ZOMER KOOKLESSEN 

(8-12 jaar) 
Bij Studio Kr8 

Hoogveldweg 8A Engelen 
 
     Woensdagmiddag 14.30 – ± 16.00 uur 

Start 21 april 
      8 lessen, door Cecile Brinkhoff 
     Info/inschrijven via 06-36154666               
           of cbrinkhoff@kpnmail.nl 
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Klimaatakkoord	 van	 Parijs	 op	 28	 juni	 2019	
een	 eigen	 klimaatakkoord	 afgesproken,	
waarin	we	tot	2030	49%	van	de	kooldioxide	
of	CO2-uitstoot	(broeikasgas)	willen	beper-
ken.	Om	dit	waar	 te	 kunnen	maken	 zullen	
we	minder	fossiele	brandstoffen	zoals	kolen,	
olie	of	gas	moeten	gaan	gebruiken,	omdat	
bij	 de	 verbranding	 hiervan	 veel	 CO2	 vrij-
komt.	Daarom	wordt	er	zo	veel	gepraat	over	
windenergie,	 zonne-energie	 en	 elektrisch	
rijden.	
In	Nederland	is	gekozen	voor	een	regionale	
aanpak	 om	 de	 doelen	 te	 bereiken.	 Daar-
toe	 is	 Nederland	 opgedeeld	 in	 30	 regio’s	
waarbinnen	diverse	lokale	organisaties	voor	

hun	 gebied	 een	 plan	 opstellen,	 de	 zoge-
heten	 Regionale	 Energie	 Strategie	 of	 RES.	
Het	 gaat	 dan	 om	 mogelijke	 plekken	 voor	
zonne-energie	 of	 voor	 windturbines.	 Wij	
als	 Engelen,	 Bokhoven	 en	 Haverleij	 vallen	
onder	 regio	 Noordoost-Brabant.	 Daarom	
heb	 ik	 het	 afgelopen	 jaar	 deelgenomen	 in	
een	drietal	 sessies	waarin	plannen	en	 initi-
atieven	 zijn	 besproken.	 Op	 vrijdag	 2	 april	
wordt	 de	 Regionale	 Energiestrategie	 1.0	
voor	 Noordoost-Brabant	 openbaar.	 Dit	 is	
dan	een	bundeling	van	allerlei	plannen	voor	
onze	regio.	Ook	ik	ken	de	uitkomst	nog	niet,	
maar	 in	een	volgend	artikel	zal	 ik	daarover	
berichten.	 Natuurlijk	 is	 er	 ook	 een	 relatie	

naar	 de	 windturbines	 die	 in	 windpark	 de	
Rietvelden	 gebouwd	 worden	 en	 ook	 naar	
een	aantal	initiatieven	om	zonne-energie	op	
te	wekken	in	zonneparken.	Maar	deze	initi-
atieven	waren	al	gestart	voordat	de	aanpak	
gebundeld	 ging	 worden	 in	 de	 Regionale	
Energiestrategie.
Tot	zover	veel	achtergrond	en	beleidsinfor-
matie,	 maar	 zoals	 beloofd	 volgende	 keer	
meer	over	wat	dit	voor	onze	 leefomgeving	
betekent.

Verkeersveiligheid buitengebied Engelen en Bokhoven krijgt hoge prioriteit
In	 2020	 heeft	 het	 Rijk	 geld	 beschikbaar	
gesteld	 voor	 een	 investeringsimpuls	 in	het	
verkeersveiliger	maken	van	wegen	en	fiets-
paden.	Het	geld	wordt	in	verschillende	tran-
ches	ingezet.	
Lokale	en	regionale	wegbeheerders	hebben	
een	 rijksbijdrage	 kunnen	 aanvragen	 voor	
infrastructurele	 maatregelen	 die	 de	 ver-
keersveiligheid	 (aantoonbaar)	 verbeteren.	
Daarmee	 wordt	 een	 extra	 impuls	 gegeven	
aan	 het	 verbeteren	 van	 de	 verkeersveilig-
heid	op	gemeentelijke,	provinciale	en	water-
schapswegen.
Gemeente	’s-Hertogenbosch	heeft	ook	een	
projectenlijst	 ingediend	die	voldoet	aan	de	
diverse	criteria	die	genoemd	zijn	in	de	voor-
waarden	 van	het	Rijk.	Naast	 de	Rijkssubsi-
die	heeft	de	gemeente	ook	een	provinciale	
subsidie	aangevraagd	om	de	gemeentelijke	
investeringskosten	 mee	 te	 financieren.	 De	
gemeente	heeft	eind	maart	2021	het	besluit	
van	 de	 provincie	 ontvangen	 waardoor	 er	
meer	zekerheid	is	verkregen	over	de	(finan-
ciële)	 haalbaarheid	 van	 diverse	 gemeente-
lijke	projecten.
Op	 basis	 van	 aantoonbare	 snelheidsover-

schrijdingen	 is	 een	 project	 opgesteld	 voor	
het	 buitengebied	 van	 Engelen	 en	 Bokho-
ven.	Op	diverse	wegen	ligt	de	snelheid	van	
het	 autoverkeer	 structureel	 	 te	 hoog.	 Dit	
zijn	onder	andere	de	Baron	van	der	Aaweg,	
Haarsteegseweg,	 Baronesse	 van	 Egmond-
weg	 en	 De	 Omloop.	 Deze	 wegen	 liggen	
in	een	60	km/uur-zone,	maar	85%	van	het	
verkeer	 rijdt	 rond	 de	 80	 km/uur.	 Hierdoor	
is	 er	 sprake	 van	 gevaarzetting	 en	 kunnen	
verkeersmaatregelen	 (die	 voldoen	 aan	 de	
gestelde	 criteria	 van	 het	 Rijk)	 zorgen	 voor	
een	veiliger	wegbeeld.	
Daarom	is	een	project	opgesteld	om	op	de	
volgende	locaties	drempels	aan	te	leggen:		

•	 Baronesse	van	Egmond	660	meter	en	4	
drempels	i.v.m.	doorgaande	route	

•	 Haarsteegseweg	 780	 meter	 lengte	 en	
daarom	vier	drempels	i.v.m.	richtlijnen

•	 Baron	van	der	Aaweg	1.100	meter	lengte	
en	daarom	vier	drempels	 i.v.m.	richtlij-
nen	en	afremmen	vrachtverkeer	

•	 De	 Omloop	 1.000	 meter	 lengte	 en	
daarom	vier	drempels	i.v.m.	richtlijnen

Deze	wegen	worden	 in	deze	tranche	voor-
zien	van	drempels	omdat	hier	de	noodzaak	
hoog	 is.	Gezien	de	beschikbare	gemeente-
lijke	financiële	middelen	is	een	eerste	keuze	
gemaakt.	Andere	wegen	in	het	buitengebied	
kunnen	 mogelijk	 in	 een	 volgende	 tranche	
aangemeld	 worden.	 Jullie	 zullen	 begrijpen	
dat	ook	andere	buitengebieden	soortgelijke	
maatregelen	willen,	 dus	moeten	we	priori-
teren.	Voor	nu	 lag	de	prioriteit	bij	 Engelen	
en	 Bokhoven.	 De	 werkzaamheden	moeten	
nog	 uitgewerkt	 worden	 maar	 zullen	 voor	
eind	2021	uitgevoerd	moeten	zijn	 i.v.m.	de	
Rijkssubsidievoorwaarden.
Aldus	ontvangen	de	gemeentelijke	informa-
tie	d.d.	31-3-2021.

Nestkastjes tegen eikenprocessierups - het vervolg
Medio	 februari	 informeerde	 de	 gemeente	
alle	wijkraden,	dat	bewoners	konden	aange-
ven	of	zij	in	aanmerking	wilden	komen	voor	
(mezen)nestkastjes.	Dit	met	het	oog	op	de	
bestrijding	 van	 de	 eikenprocessierups.	 Er	
zouden	1000	kastjes	in	bestelling	zijn.
Een	oproep	onder	de	bewoners	van	Engelen,	
de	kastelen	en	Bokhoven	om	de	belangstel-
ling	aan	te	geven	resulteerde	in	65	belang-
stellenden,	 onder	 wie	 een	 aantal	 collectief	
voor	 enkele	 kastelen.	 Zelfs	 van	 buiten	 ons	
gebied	meldden	zich	mensen.	Veel	enthou-
siasme	dus,	en	dit	werd	doorgegeven	aan	de	
contactpersoon	van	de	gemeente.	Bij	nader	
inzien	 bleken	 er	 op	 dat	 moment	 voor	 de	
gehele	gemeente	slechts	400	stuks	gereed	
te	 zijn.	Hiervan	werd	 aan	ons	 een	quotum	

van	 40	 stuks	 toebedeeld.	 Dat	 betekende,	
dat	we	enkele	inwoners	moesten	teleurstel-
len.	De	toedeling	had	vooral	te	maken	met	
de	 aanwezigheid	 van	 eiken	 in	 de	 directe	
omgeving	waar	de	belangstellenden	wonen.	
Dat	is	in	kaart	gebracht	en	deze	voorwaarde	
ligt	aan	de	verdeling	ten	grondslag.	
Deze	informatie	deelden	wij	al	met	u	in	de	
vorige	 Tweeterp!	De	 aanvankelijke	 belang-
stelling	en	het	enthousiasme	was	weliswaar	
groot,	maar	om	alles	te	verspreiden,	moes-
ten	we	toch	enkele	herinneringen	versturen.	
Inmiddels	 is	 een	 2e	 zending	 van	 20	 stuks	
beschikbaar	gekomen,	 zodat	we	de	 adres-
sen,	die	in	de	eerste	tranche	óf	te	weinig	óf	
geen	exemplaar	hebben	gekregen,	weer	blij	
kunnen	maken.

Speciaal	 en	 belangrijk	 verzoek:	 maak	 de	
kastjes	 in	 het	 najaar	 schoon,	 want	 nieuwe	
bewoners	 stellen	 het	 niet	 op	 prijs	 om	 het	
nest	van	een	ander	aan	te	treffen.	Veel	suc-
ces	en	laat	maar	eens	weten	of	het	gelukt	is	
om	er	bewoners	in	te	krijgen!



GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

    Acupunctuur
        voor WelZijn

Plan je afspraak onlineonline

of bel bel 06 44 20 08 22

Ervaar directdirect verlichting 

met acupunctuur!

(Chronische)

Pijn?

www.acupunctuurvoorwelzijn.nlwww.acupunctuurvoorwelzijn.nl
Gezondheidscentrum Lage Leun | Kraanvogellaan 13 | EngelenGezondheidscentrum Lage Leun | Kraanvogellaan 13 | Engelen

...ik voel me veilig
      en vertrouwd

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl
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Herdenking 4 mei
Evenals	 vorig	 jaar	 kan	 ook	 nu	de	 jaarlijkse	
herdenking	 4	 mei	 niet	 worden	 gehouden	
zoals	we	dat	gewend	zijn:	met	een	samen-
komst	in	de	Protestantse	kerk,	gevolgd	door	
een	 stille	 tocht	 en	 een	 herdenking	 bij	 het	
monument.
Samen	met	de	gemeente	hebben	de	comi-
tés	 van	 de	 zeven	 oorlogsmonumenten	 in	
de	gemeente	’s-Hertogenbosch	weer	moe-
ten	 besluiten	 dat	 de	 herdenking	 zonder	
publieke	samenkomst	gehouden	moet	wor-
den.

Als	blijk	van	waardering	en	respect	voor	de	
omgekomen	 dorpsgenoten	 zal	 het	 orga-
nisatiecomité	 op	 4	mei	 in	 de	ochtend	 een	
korte	 toespraak	houden	en	een	bloemstuk	
plaatsen	bij	het	monument	aan	de	Achter-
straat.	 Tevens	worden	 er	 door	de	 stichting	
‘Ik	sta	voor	Vrede,	Vrijheid	en	Vriendschap’	
een	 aantal	 gebreide	 of	 gehaakte	 bloe-
men	 neergelegd	 voor	 de	 slachtoffers	 en	
hun	naasten.	Deze	bloemen	worden	onder	
andere	 door	 dorpsgenoten	 gemaakt.	 We	
proberen	hiervan	het	een	en	ander	vast	 te	
leggen	om	dit	via	de	website	www.angrisa.nl	
aan	u	te	tonen.	Ook	zal	via	deze	website	een	
herdenkingswoord	 van	 dominee	 Marloes	
Meijer	te	zien	zijn.

Daarna	 heeft	 iedereen	 die	 dat	 wenst	 tot	
21.00	 uur	 individueel	 de	 gelegenheid	 op	
eigen	 wijze	 bloemen	 te	 leggen	 bij	 het	
monument,	met	in	achtneming	van	de	voor-
schriften	van	het	RIVM.
Van	18.50	uur	tot	18.59	uur	zullen	in	de	hele	
gemeente	de	kerkklokken	luiden	en	daarna	
wordt	 er	 via	de	 lokale	omroep	DTV	en	 via	

streaming	 een	 herdenkingsprogramma	
uitgezonden,	 waarin	 zowel	 de	 stad	 als	 de	
dorpskernen	 te	 zien	 zullen	 zijn.	 Medewer-
king	verlenen	onder	andere	dominee	Ruud	
Stiemer,	burgemeester	Jack	Mikkers	en
stadschroniqueur	 Eric	 Alink.	 Dit	 herden-
kingsprogramma	wordt	 al	 eerder	 opgeno-
men.

Op naar een (eenmalige) digitale Koningsdag
Koningsdagcomité Engelen

Het	 is	 alweer	 twee	 jaar	 geleden	 dat	 we	
een	heel	mooie	Koningsdag	vierden	bij	De	
Engelenburcht.	Wat	hadden	we	dit	jaar	weer	
graag	een	 versierde	fietsenoptocht,	 attrac-
ties	en	een	vrijmarkt	georganiseerd!	Helaas	
zit	dat	er	ook	dit	jaar	niet	in	…

Na	de	stille	Koningsdag	van	2020	gaan	we	
nu	wel	iets	doen!	We	gaan	digitaal	Konings-
dag	 vieren.	 We	 doen	 dat	 samen	 met	 alle	
Koningsdagcomités	 van	 de	 gemeente	
’s-Hertogenbosch.	In	dit	artikel	vertellen	we	
je	wat	we	begin	april	voorbereid	hebben.	

De	volgende	activiteiten	staan	op	het	pro-
gramma:

• Verrassingsact	 tijdens	de	Koningspelen	
op	23	april	bij	zeven	scholen	binnen	de	
gemeente.	In	Engelen	zal	op	deze	dag	
een	 bekende	 artiest	 optreden	 bij	 De	
Matrix.

• Raad de Plaat show (Bingo)	 voor	 vol-
wassenen	op	Koningsnacht	(online).

• Raad de Plaat show voor	 kinderen	 op	
Koningsdag:

•	 -	 10	 uur:	 voor	 kinderen	 van	 5-8	 jaar	
-	 	 11	 uur:	 voor	 kinderen	 van	 9-12	 jaar.	
Op	de	foto	met	Koning	Willem	Alexan-
der	(digitaal).

• Fotowedstrijd	‘Versier	je	straat	oranje’.
• dJ-bus op locatie	voor	de	winnaars	van	

de	fotowedstrijd.
• IJscokar	 in	de	mooiste	Oranjestraat	 en	

voor	de	winnaar	van	de	Raad	de	Plaat	
show.

• Kleurplaat wedstrijd.

Voor	 alle	 informatie	over	Koningsdag	2021	
kijk	je	op	de	website	van	Koningsdag	’s-Her-
togenbosch:	 www.koningsdagshertogen-
bosch.nl.	
We	hopen	volgend	jaar	weer	een	mooi	feest	
te	kunnen	vieren	waarbij	we	echt	bij	elkaar	
zijn!
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Blank Autoschade V.O.F.,  De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA 
‘s-Hertogenbosch,  T: 073 631 2020,  M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost Verhuisd
Na	 ruim	52	 jaar	op	Heuvel	 13	gewoond	 te	
hebben	ben	ik	nu	naar	Achterstraat	5a	ver-
huisd.
Het	werd	 te	 veel	om	het	grote	huis	 en	de	
tuin	te	onderhouden.
Nu	woon	ik	in	een	leuke	woning	bij	John	en	
Ans.
Ik	heb	het	goed	naar	mijn	zin	en	Bibi	ook.	
Ik	wil	ook	 iedereen	bedanken	voor	de	vele	
kaarten,	bloemen	en	de	leuke	reacties
die	ik	heb	mogen	ontvangen.
	
Veel	 groetjes,	 Annie	 Cornelissen	 en	 hond	
Bibi	

Dank jullie wel  
Gezien	 de	 hartverwarmende,	 enorme	 hoe-
veelheid	deelnamebetuigingen	na	het	over-
lijden	van	mijn	vrouw	Tonnie	is	het	voor	mij	
onmogelijk	 om	 alle	mensen	 persoonlijk	 te	
bedanken	voor	hun	medeleven.	Daarom	wil	
ik	langs	deze,	mij	niet	zo	sympathieke,	weg	
u	allen	hartelijk	bedanken.	Het	heeft	mij	en	
de	 kinderen	 zeer	 goed	 gedaan	 en	 is	 voor	
ons	een	grote	steun.

Charles	ter	Ellen

≈≈heuvel t jes≈≈

GEMOTIVEERDE	 STUDENTEN	 gezocht	
voor	goedbetaalde	bijbaan,	www.tiptop-
student.nl,	whatsapp/bel	06-14826000	of	
mail	welkom@tiptopstudent.nl.

BIJLES	voor	uw	kinderen?	
Slechts	 €	 13,90	 per	 uur,	 www.tiptopstu-
dent.nl,	 whatsapp/bel	 06-14826000	 of	
mail	welkom@tiptopstudent.nl.
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“Het mooie aan de praktijk is dat het zo veel in huis heeft”
Huisarts Maud Horvers 
Alisa Lalicic

Het voelt onwennig om de huisartsen-
praktijk te bellen zonder een kwaaltje te 
hebben. De assistente verbindt me door 
en ik beeld mij in dat ik de spreekkamer 
inloop. Kennismaken met de nieuwe 
huisarts via de telefoon blijft ongewoon, 
maar ik ben een en al oor. Langs deze weg 
stel ik aan u voor: huisarts Maud Horvers.

Van	geneeskunde	naar	huisarts
Als	 kind	 wilde	 Maud	 kinderarts	 worden;	
ze	was	erg	geïnteresseerd	 in	het	menselijk	
lichaam.	 De	 opleiding	 geneeskunde	 was	
dan	 ook	 een	 logisch	 besluit.	 Maud	 ruilde	
Tilburg,	waar	ze	geboren	en	getogen	 is,	 in	
voor	Nijmegen	om	haar	droom	achterna	te	
gaan.	 Tijdens	haar	 studie	 aan	de	Radboud	
Universiteit	heeft	Maud	verschillende	speci-
alismen	voorbij	zien	komen.	Haar	focus	lag	
op	kindergeneeskunde.	Maud	geeft	aan	dat	
het	 zowel	 specialistisch	 als	 generalistisch	
is:	ze	kwam	er	van	alles	tegen.	Haar	eerste	
baan	was	in	het	Radboud-ziekenhuis	bij	de	
afdeling	neonatologie	(houdt	zich	bezig	met	
de	problemen	van	pasgeboren	kinderen)	en	
later	op	de	afdeling	neurologie.	“Ik	was	op	
deze	afdeling	met	het	idee	om	richting	huis-
arts	te	gaan.	Ik	had	natuurlijk	al	veel	ervaring	
met	baby’s	en	kinderen,	maar	 ik	wilde	nog	
meer	kennis	en	ervaring	opdoen.”	Ze	volgde	
de	huisartsenopleiding	wederom	 in	Nijme-
gen;	haar	opleidingspraktijk	zat	 in	Brabant.	
Na	 het	 afronden	 van	 de	 opleiding	 heeft	
Maud	op	verschillende	plekken	gewerkt	om	
te	kijken	wat	er	bij	haar	past	en	wat	ze	leuk	
vond.	Inmiddels	is	Maud	al	vijf	jaar	actief	als	
huisarts.	

Over	de	grens
De	 meerwaarde	 voor	 Maud	 om	 coschap-
pen	 in	 het	 buitenland	 te	 doen	 was	 vooral	
om	 te	 zien	 hoe	 de	 gezondheidszorg	 er	 in	
andere	 landen	 aan	 toegaat.	 “Ik	 heb	 een	
partner	wiens	ouders	uit	Schotland	komen.	

Ik	 besloot	 om	 vier	 maanden	 in	 Glasgow	
stage	 te	 lopen	 op	 de	 stroke-unit.	 Gedu-
rende	deze	stage	heb	 ik	geholpen	om	een	
tool	 te	 ontwikkelen	 om	 beter	 in	 te	 schat-
ten	wanneer	er	sprake	is	van	een	tia	en	wat	
er	 op	 dat	 moment	 moet	 gebeuren.”	 Aan	
het	 einde	 van	haar	opleiding	heeft	 ze	drie	
maanden	in	Indonesië	coschappen	gelopen.	
Een	leerzame	ervaring,	zo	vertelt	ze	zelf:	“Je	
leert	onder	andere	hoe	 je	met	een	situatie	
omgaat	 waarin	 je	 niet	 alles	 voor	 handen	
hebt	en	hoe	je	toch	op	een	creatieve	manier	
hulp	kunt	bieden.”	

Huisarts	in	Engelen
“Twee	 jaar	geleden	kwam	ik	voor	het	eerst	
in	 de	 praktijk	 in	 Engelen.	 Toen	 heb	 ik	 een	
vakantiewaarneming	gedaan.	Ik	bleef	steeds	
terugkomen	voor	waarnemingen	en	vervan-
gingen.	Uiteindelijk	was	er	de	mogelijkheid	
om	 daadwerkelijk	 aan	 de	 slag	 te	 gaan.	 Ik	
ben	nu	sinds	oktober	’20	werkzaam	binnen	
de	praktijk	als	waarnemend	arts.	Het	bevalt	

erg	goed.	Het	is	een	fijne	praktijk	die	goed	
bij	me	past.	De	kleinschaligheid	spreekt	me	
aan.	 Het	 mooie	 aan	 de	 praktijk	 is	 dat	 het	
zo	veel	 in	huis	heeft	en	 in	de	buurt,	om	in	
de	eerste	 lijn	mensen	te	kunnen	helpen.	 Ik	
hoop	een	bepaalde	 toegankelijkheid	uit	 te	
stralen,	zodat	mensen	juist	nu	ook	naar	de	
praktijk	blijven	komen.”	

Buiten	de	praktijk	
Maud	 is	 getrouwd	 en	 woont	 samen	 met	
man	en	drie	kinderen	in	Rosmalen.	Áls	ze	tijd	
heeft,	zingt	Maud	graag.	Ze	heeft	les	gehad	
en	zingt	in	allerlei	stijlen.	Met	drie	kleine	kin-
deren	is	het	nog	weleens	lastig	om	tijd	vrij	te	
maken	voor	haar	hobby.	Maud	houdt	ervan	
om	te	reizen,	wanneer	het	kan,	waarbij	het	
strand	een	 favoriete	plek	 is.	 “Uitwaaien	op	
het	strand	vind	ik	heerlijk!”	

Maud	is	op	dinsdag,	donderdag	en	vrijdag	
aanwezig.

Redactielid Martin Berens overleden
De	 redactie	 is	 totaal	 overvallen	 door	 het	
droevige	 bericht	 dat	 ons	 redactielid	 Mar-
tin	 Berens	 op	 tweede	 paasdag	 is	 overle-
den.	Martin	is	78	geworden.	Het	is	moeilijk	
te	 bevatten	dat	 de	 enthousiaste	 en	 joviale	
Martin	er	niet	meer	is.	We	willen	hem	in	dit	
blad	 uiteraard	 de	 aandacht	 schenken	 die	
hij	 verdient	 en	 zullen	 daarom	 in	 de	 editie	
van	mei	stilstaan	bij	zijn	 leven.	We	wensen	
Dymph	en	familie	heel	veel	kracht	en	moed	
namens	het	hele	team	van	De	Tweeterp.



PERSOONLIJKE AANDACHT, 
DAAR LIGT MIJN FOCUS.
CHRISTEL VAN DE LAAK

KAPSALON HIP & HAIR

HOOGVELDWEG 12

5221 BA  ENGELEN

AFSPRAAK MAKEN? KIJK OP E Q OF BEL 06 12 57 08 86

DE KAPSALON IS 

CORONAPROOF
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“Als we tijd over hebben, doen we nog een spelletje”
Kinderkookles in Studio Kr8 van Cecile Brinkhoff
Riet Mangnus

Vorig jaar oktober ging ze met pensi-
oen. Ze had wel wat dromen hier en 
daar. Nu zij en haar man Piet Hein per 
1 april jongstleden gestopt zijn met Bed 
& Breakfast Brinkhoff’s no 8, kwam er 
plaats voor een van die dromen: kookles 
geven aan kinderen. 

Cecile	 Brinkhoff	 (1954,	 ’s-Hertogenbosch)	
laat	 me	 trots	 haar	 gezellige	 atelier	 zien,	
voorheen	een	van	de	twee	kamers	van	hun	
Bed	&	 Breakfast.	 De	 kamers	 waren	 zelden	
tegelijk	bezet	en	zo	kwamen	ze	op	het	idee	
om	 een	 van	 de	 kamers	 om	 te	 toveren	 tot	
een	 multifunctioneel	 atelier.	 Het	 plafond	
werd	eruit	gehaald,	het	oude	keukentje	en	
badkamertje	 werden	 afgebroken,	 de	 radi-
ator	 verhangen,	 een	 nieuw	 aanrechtblad	
geplaatst,	en	een	lik	verf	deed	de	rest.	“Piet	
Hein	is	echt	heel	handig”,	lacht	ze	blij.	

High-tea	als	slotstuk
In	februari	startte	ze	de	eerste	kookles	met	
een	groepje	 van	 vijf	 kinderen,	drie	meisjes	
en	 twee	 jongens,	 in	 leeftijd	 variërend	 van	
negen	tot	elf.	De	lessen	duren	twee	uur.	Het	
gaat	om	acht	lessen	waarin	ditmaal	winter-
receptjes	worden	bereid.	De	kinderen	heb-
ben	allemaal	een	eigen	schort	en	koksmuts,	
zelfgemaakt	 door	 Cecile.	 Ook	 krijgen	 ze	
een	 eigen	 boekje	met	 daarin	 de	 recepten,	
al	dan	niet	voorzien	van	eigen	commentaar.	
“Na	het	koken	drinken	we	gezamenlijk	thee	
en	proeven	 ze	 het	 recept.	 Ze	maken	 trou-
wens	een	dubbel	 recept:	 eentje	kunnen	ze	
dan	 hier	 opeten	 en	 het	 andere	 kunnen	 ze	
thuis	 laten	 bewonderen.	 Bij	 de	 laatste	 les	
mogen	ze	allemaal	een	vriendje	of	vriendin-
netje	 meenemen	 en	 maken	 we	 high-tea.”	
Enkele	gerechtjes	tot	dusver:	soep,	muffins,	
gevulde	appels	en	eenpersoons	tarte	tatin.	

Structuur
Tijdens	 het	 koken	wordt	 er	 gestructureerd	
gewerkt:	haar	onderwijsachtergrond	verloo-
chent	 zich	 niet.	 “Bij	 binnenkomst	 worden	
eerst	de	handen	gewassen,	dan	gaan	we	het	
recept	goed	lezen:	wat	hebben	we	allemaal	

nodig?	 Daarna	 gaan	 we	 pas	 echt	 aan	 de	
slag.	Soms	help	ik	een	beetje,	appels	schil-
len	is	bijvoorbeeld	nog	een	beetje	lastig.	En	
als	we	 tijd	over	hebben,	doen	we	nog	een	
spelletje.”	

Creatief	het	leukst
Cecile	was	44	jaar	werkzaam	in	het	basison-
derwijs.	Ze	begon	op	de	Kempenaarsschool	
(huidige	Matrix)	en	werkte	ook	op	’t	Ven	in	
Rosmalen	 (directeur),	 op	 Sterrenbosch	 in	
de	Maaspoort,	 De	 Hobbit	 in	 Rosmalen	 en	
de	 laatste	 twee	 jaar	op	De	Wijboom	 in	de	
Maaspoort.	Geamuseerd:	“Ik	heb	alle	vakken	
gegeven	 en	 alle	 groepen	 gehad,	 behalve	
kleuters.	 Wat	 vakken	 betreft,	 vond	 ik	 de	
creatieve	het	 leukst.”	 Ze	 houdt	 het	wat	de	
kooklessen	 betreft	 bij	 twee	 series	 per	 jaar.	
Het	 volgende	 blok	 wordt	 lente-/zomerko-
ken,	 weet	 ze	 te	 vertellen.	 “Ik	wil	maximaal	
zes	 kinderen	 per	 groep.	 Mochten	 er	 zich	
meer	 aanmelden,	 dan	 schuif	 ik	 ook	 naar	
andere	dagen.”

Koker
Cecile	heeft	meer	 in	haar	koker.	Zo	zou	ze	
ook	nog	naailessen	willen	geven,	maar	ook	
dingen	als	knopen,	breien,	vilten,	haken	enz.	
behoren	tot	de	mogelijkheden.	Verder	schil-
dert	 ze	 en	gaat	daar	wellicht	ook	nog	 iets	
mee	doen.	Kinderfeestjes	is	een	ander	idee:	
ze	 zit	 eraan	 te	denken	die	 in	de	vorm	van	
een	workshop	aan	te	bieden.	Kortom:	ideeën	
genoeg.	Naast	dit	alles	geeft	ze	ook	nog	aan	
twee	kinderen	huiswerkbegeleiding.

Aanvullende	informatie
Waar:	Hoogveldweg	8,	Engelen
Wanneer:	woensdagmiddag	21	 en	28	 april,	
19	en	26	mei,	2,	9,	16	en	23	juni
Tijd:	14.30	tot	circa	16.00	uur	
Wat:	 Je	 leert	 acht	 verschillende	 gerechtjes	
maken	(x	2:	1	x	om	te	proeven	en	1	x	voor	
thuis)	en	je	maakt	je	persoonlijke	kookboek:	
een	leuke	herinnering	
Wie:	Kinderen	van	8	–	12	 jaar.	Lessen	door	
Cecile	Brinkhoff	van	Studio	Kr8	
Kosten:	 €	 100,00	 voor	 8	 lessen,	 inclusief	
ingrediënten	 +	 receptenboekje	 Meedoen?	
Inschrijven	 via	 e-mailadres:	 cbrinkhoff@
kpnmail.nl	met	vermelding	van	naam,	adres,	
leeftijd,	telefoonnummer	en	e-mailadres	
Vol	=	vol?	Bij	genoeg	animo	wordt	een	2e	
middag	ingepland	in	dezelfde	periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keukenprins(es) worden? 
Leren koken en bakken? 

Dat kan… 
LENTE-ZOMER KOOKLESSEN 

(8-12 jaar) 
Bij Studio Kr8 

Hoogveldweg 8A Engelen 
 
     Woensdagmiddag 14.30 – ± 16.00 uur 

Start 21 april 
      8 lessen, door Cecile Brinkhoff 
     Info/inschrijven via 06-36154666               
           of cbrinkhoff@kpnmail.nl 



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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Kunst verbroedert en maakt bewust
De Levende Vlag
René van der Hoeven

Hoewel misschien bijzonder interessant, 
u krijgt geen verhandeling over een of 
ander biotechnisch project. Het gaat 
over creativiteit, samen, kunst, waarne-
men. Het dagelijks leven bestaat voor 
een groot deel uit routine. Veel is van-
zelfsprekend: je ziet herdenkingsmonu-
menten wel, maar je staat er niet meer 
bij stil. Door het te de-automatiseren til 
je een monument uit zijn dagelijkse con-
text, zie je het anders, denk je na over 
de betekenis. “Bewustwording is wat we 
willen bewerkstelligen bij de aanstaande 
dodenherdenking/bevrijding.” 

Stichting	Ik	Sta	Voor	Vrede,	Vrijheid	&	
Vriendschap
De	 Levende	 Vlag	 is	 een	 van	 de	 projec-
ten	van	deze	Bossche	stichting.	 “We	willen	
herdenkingsmonumenten/kunstwerken	 in	
de	 gemeente	 ‘s-Hertogenbosch	 tijdelijk	
opfleuren	met	creaties	in	rood,	wit	en	blauw,	
de	nationale	driekleur.	Deze	monumenten/
kunstwerken	 staan	 voor	 verleden,	 heden	
en	 toekomst.	 Op	 een	 kunstzinnige	manier	
krijgen	ze	tijdelijk	meer	nadruk,	springen	ze	
meer	 in	 het	 oog,	 waardoor	mensen	 er	 op	
een	andere	wijze	naar	kijken.”

Monument	Engelen
“We	beginnen	in	Engelen	met	het	Grafmo-
nument	 Slachtoffers	 Artilleriebeschieting.	
Tijdens	de	bevrijding	van	Engelen,	 in	okto-
ber	 en	 november	 1944,	 vielen	 er	 in	 totaal	
22	 slachtoffers.	 Als	 eerbetoon	 leggen	 we	
op	het	monument	een	krans	 van	gebreide	
en	gehaakte	bloemen.	De	rood-wit-blauwe	
bloemen	 zijn	 bedoeld	 voor	 zowel	 gevalle-
nen	als	nabestaanden.	Ze	blijven	enige	tijd	
op	het	monument	liggen	en	worden	daarna	
in	andere	projecten	gebruikt.”	Ook	nog	cir-
culair	dus.	

Community	art
De	 Levende	 Vlag	 wil	 vrede,	 vrijheid	 en	
vriendschap	 in	 de	meest	 ruime	 zin	 bevor-
deren.	 Dit	 streeft	 ze	 onder	 meer	 na	 door	
het	opzetten	van	kunstzinnige	projecten	 in	
een	wijk	of	gemeenschap,	waaraan	burgers	
actief	deelnemen,	om	zo	de	leefbaarheid	en	
sociale	 cohesie	 te	 verbeteren.	 Monument	
Engelen	 is	 er	 één	 van.	 De	 projecten	 ont-
staan	op	initiatief	van	kunstenaars,	burgers	
of	 externe	 opdrachtgevers,	 zoals	 gemeen-
ten.	Vorm	en	 inhoud	 lopen	sterk	uiteen	en	
zijn	niet	alleen	op	breien	en	haken	gericht.	
Tapijt	 voor	 Vrede	 is	 een	 voorbeeld	 hier-
van.	 In	Vlaanderen	noemt	men	het	 ‘sociaal	
artistieke	projecten’.	Lijkt	me	een	bijzonder	
geschikte	benaming,	zeker	voor	een	project	

op	basis	van	de	Nederlandse	vlag.

Vlag	voor	ons	allemaal
“Een	 ander	 lopend	 project	 tot	 2025	 is	 het	
maken	van	een	enorme	lapjesvlag	van	30	bij	
45	meter	 in	 de	 nationale	 driekleur.	Haken,	
breien	en	naaien	is	iets	van	alle	culturen	en	
leeftijden.	Van	draad,	kleur	en	lapje	tot	lap-
jesvlag,	tot	nationaal	symbolisch	kunstwerk.	
We	noemen	de	vlag	levend,	omdat	ze	volop	
in	 beweging	 is:	 elke	 persoonlijke	 bijdrage	
komt	terug	in	het	kunstwerk	dat	zich	vervol-
gens	verbindt	met	andere.	De	vlag	reist	de	
komende	 jaren	 door	 Nederland.	 Fotogra-
fen,	 modeontwerpers	 en	 anderen	 mogen	
de	vlag	‘lenen’	en	zich	erdoor	laten	inspire-
ren.	Uiteindelijk	ontvouwt	deze	vlag	zich	op	
evenementen	 als	 het	 Bevrijdingsfestival	 en	
misschien	wel	als	groot	picknickkleed	in	het	
Bossche	Broek.”

Meedoen?
In	Engelen/Bokhoven	woont	een	behoorlijk	

aantal	 deelnemers	 aan	 deze	 projecten.	 De	
artistieke	leiding	ligt	bij	Marianne	van	Hees-
wijk	 en	 dorpsgenote	 Birgitta	 Hermans.	 Zij	
voorzagen	mij	van	 informatie	voor	dit	arti-
kel.	Wilt	u	zich	ook	voor	deelname	aanmel-
den	 en	mocht	 u	 niet	 over	 eigen	materiaal	
beschikken,	 dan	 kunt	 u	 terecht	 bij	 Birgitta	
Hermans.	Heeft	u	wol	over	in	rood,	wit	en/of	
blauw	dan	kunt	u	ook	bij	haar	terecht.

Meebreien	of	 haken	 voor	de	bloemen	 van	
het	monument	 en/of	 de	Vlag	 in	Wording?	
Mail	naar:	
wijstaanvoor@gmail.com

Voor	meer	info	over	de	vlag	of	eerdere	pro-
jecten	zie:	www.ikstavoor.nl
www.tapijtvoorvrede.nl

De	 essentie	 van	 ‘De	 Levende	Vlag’-projec-
ten	 is	 verbinding,	 gelijkwaardigheid,	 nor-
maal	contact,	samenleving	en	vrijheid.	Ram-
ses	Shaffy	zei	het	als	volgt:

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Voor	degene	in	z'n	schuilhoek	achter	glas	
Voor	degene	met	de	dichtbeslagen	ramen	
Voor	degene	die	dacht	dat-ie	alleen	was	
Moet	nu	weten,	we	zijn	allemaal	samen	

Voor	degene	met	't	dichtgeslagen	boek	
Voor	degene	met	de	snelvergeten	namen	
Voor	degene	met	't	vruchteloze	zoeken	
Moet	nu	weten,	we	zijn	allemaal	samen	

Refrein
Zing,	vecht,	huil,	bid,	lach,	werk	en	bewonder	(4x)
Niet	zonder	ons	

Voor	degene	met	z'n	slapeloze	nacht	
Voor	degene	die	't	geluk	niet	kan	beamen	
Voor	degene	die	niets	doet,	alleen	maar	wacht	
Moet	nu	weten,	we	zijn	allemaal	samen	

Voor	degene	met	z'n	mateloze	trots	
op	z'n	risicoloze	hoge	toren	
Op	z'n	risicoloze	hoge	rots	
Moet	nu	weten,	zo	zijn	we	niet	geboren	

Refrein

Voor	degene	met	z'n	open	gezicht	
Voor	degene	met	't	naakte	lichaam	
Voor	degene	in	't	witte	licht	
Voor	degene	die	weet,	we	komen	samen	

Refrein

Niet	zonder	ons	(15x)



 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

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

✓ De onderdelen worden beschermd 
tegen sneeuw, regen en pekel 

✓ Gratis haal- en brengservice in 
Engelen 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 

 

WWiinntteerrbbeeuurrtt  
Bereid je fiets voor op de winter met onze 

speciale wwiinntteerrbbeeuurrtt 
                                     

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
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“Mensen beter op de been, bedrijven beter op de kaart”
Jeffrey Maas: verwondering en bevlogenheid
Riet Mangnus

Vandaag gaat mijn fiets richting Oberon, 
naar trainingsacteur Jeffrey Maas om pre-
cies te zijn. De zelfstandig ondernemer 
werkt als trainer en trainingsacteur voor 
bedrijven. ‘Dienstverlening in gedrag’ 
meldt zijn visitekaartje. Dat maakt uiter-
aard nieuwsgierig. Mijn verwondering 
begint nu al …

Jeffrey	 Maas	 (’s-Hertogenbosch,	 1973)	
mocht	zo	 rond	zijn	achtste	al	graag	shows	
opvoeren.	Acteren	en	presenteren	had	dus	
al	vroeg	zijn	belangstelling.	Het	theater	krie-
belde	en	hij	besloot	Docent	Drama	te	gaan	
studeren	in	Eindhoven.	Al	gauw	besloot	hij	
te	gaan	werken	als	acteur	bij	het	voormalige	
‘Het	land	van	Ooit’	en	genoot	van	landelijke	
bekendheid	 in	 zijn	 rol	 als	 Ridder	 Graniet.	
Andere	theaterproducties	bij	o.a.	de	Efteling	
volgden	snel.	Als	voormalig	ridder	voelt	hij	
zich	thuis	tussen	de	kastelen	van	de	Haver-
leij.		

Trainingsacteur	en	trainer
Van	 acteur	 naar	 trainingsacteur	 was	 een	
kleine	stap.	Binnen	diverse	trainingen	werd	
hem	gevraagd	naar	oefenen	met	emotie	en	
gedrag	en	daar	 feedback	op	 te	geven.	Als	
trainingsacteur	begon	hij	in	2000	fulltime	bij	
o.a.	 de	politieacademie,	waar	hij	met	 aspi-
rant-agenten	 in	opleiding	situaties	speelde	
met	 daarin	 slechtnieuwsgesprekken,	 gijze-
lingen,	 aanhoudingen,	 aangiftegesprekken,	
enz..	 “De	 impact	 van	 deze	 trainingen	 was	
groot,	want	je	speelt	heftige	situaties	die	je	
normaal	 niet	meemaakt.	 Het	 was	 heel	 bij-
zonder,	vooral	om	mensen	hierin	sterker	te	
maken,	zodat	ze	in	het	echte	werk/de	prak-
tijk	er	beter	mee	om	kunnen	gaan.”	Het	trai-
ningsacteren	werd	zo	steeds	vaker	en	bre-
der	ingezet.	“Je	mag	bij	allerlei	bedrijven	in	
de	keuken	kijken,	heel	bijzonder.”	Zo	werkt	
hij	 voor	 diverse	 branches,	 waaronder	 het	
Ministerie	van	Defensie,	het	gevangeniswe-
zen,	 de	financiële	 sector,	 scholen,	 gezond-
heidszorg,	 supermarkten	 en	 overheidsin-
stanties.	 “Noem	 het	 verantwoordelijkheid	
hebben	of	nemen	in	het	vak	van	trainen,	het	
stimuleerde	mij	in	elk	geval	om	zelf	te	gaan	
trainen	 en	 effect	 te	 kunnen	 sorteren	 met	
deze	 trainingen.	 Zo	 besloot	 ik	 vanaf	 2006	
het	trainingsvak	in	te	stappen,	zodat	ik	zélf	
trainingen	kon	gaan	geven	die	er	echt	 toe	
doen.”

In	training	mensen	sterk	maken
Er	was/is	veel	vraag	naar	agressietrainingen.	
“Omgaan	met	agressie	had	mijn	aandacht.	
Na	 een	 aantal	 zelfstudies	 en	 opleidingen	

bij	o.a.	Psychodidact	kon	ik	beter	begrijpen	
hoe	 het	 brein	werkt	 en	wat	 er	 gebeurt	 bij	
stress	en	spanning.	 	Toch	een	heel	belang-
rijk	 instrument	 ...	 dat	 brein	 ....”	 Zo	 kon	 hij	
dus	 met	 veel	 meer	 effect	 trainingen	 gaan	
vormen	en	uitvoeren.	Het	geluk	van	acteren	
is	dat	je	ziet	en	beleeft	en	dus	snel	begrijpt	
wat	iemand	meemaakt”,	aldus	Jeffrey.	“Trai-
nen	is	een	vak	en	daarom	heb	ik	afgelopen	
jaar	nog	mijn	opleiding	afgerond	bij	Brain-
Bakery.	 Trainingen	 leuk	 maken	 en	 ervoor	
zorgen	dat	 ze	 impact	hebben	op	mens	en	
bedrijf.”	 Hij	 volgde	 zijn	 passie	 en	 kwam	 al	
gaande	 bij	 Emergenz	 terecht.	 Ze	 vroegen	
hem	om	als	consulent	te	komen	werken	in	
de	 eerste	 opvang	 bij	 ongevallen.	 “Je	 krijgt	
dan	bijvoorbeeld	na	een	incident	alle	gege-
vens	 en	 bent	 binnen	 twee	 uur	 ter	 plaatse	
voor	 de	 eerste	 psychosociale	 ondersteu-
ning.	En	zo	valt	er	elke	keer	iets	samen	wat	
ontstaat	 uit	 bevlogenheid	 en	 passie	 voor	
het	vak	van	acteren,	trainen	en	sterk	maken.	
Mijn	doel:	mensen	beter	op	de	been,	bedrij-
ven	beter	op	de	kaart.”

Kinderogen
Naast	dit	alles	verzorgt	hij	samen	met	‘Cre-

eermeneer’	 Rob	 van	 Suilen	 theateracts	 op	
maat.	 Entertainment	 voor	 de	 evenemen-
tenbranche.	We	vragen	mensen:	”Wat	voor	
vlieger	 ben	 jij?	 Een	 hoogvlieger,	 een	 laag-
vlieger?	Hoe	bevlogen	ben	jij?”	Zo	delen	we	
als	‘De	bevliegeniers’	bijvoorbeeld	het	‘bre-
vet	van	bevlogenheid’	uit	en	brengen	als	‘De	
Bellbutlers’	met	behulp	van	twee		telefoon-
toestellen	 het	 gesprek	 op	 gang	 en	 leggen	
verbinding	 tussen	mensen.	 Doel:	 ontspan-
ning,	 entertainment	 met	 een	 smaakje	 van	
meer	dan	alleen	de	lach.	“Iedereen	zit	vaak	
vast	 op	 zijn	 eigen	 zoom-eiland,	 wij	 kijken	
met	kinderogen,	we	oordelen	niet,	we	ver-
wonderen	 ons	 slechts.”	 Vanwege	 corona	
presenteren	ze	zich	nu	middels	online-acts.	
“Heel	veel	webinars	gaan	over	inhoud,	maar	
word	 ik	 als	 kijker	 geraakt?	Nee.	 In	 dat	 gat	
springen	wij.	Met	humor,	geestdrift,	verba-
zing	en	respect	naar	elkaar.”

Jeffrey	 kookt	 graag,	 houdt	 van	 mountain-
biken,	wandelen	en	theater.	

Meer	weten
Jeffrey	Maas	/	0623625807	/	
info@jeffreymaas.nl



Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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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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Tineke van der Lee

Deze	maand	zijn	alle	groepen	creatief	bezig	
geweest!	 In	groep	5	maakten	 ze	prachtige	
potten	van	klei,	maar	ook	grotschilderingen	
in	het	kader	van	het	 thema:	 Jagers	en	ver-
zamelaars.	 De	 leerlingen	 van	 de	 groepen	
8	 maakten	 prachtige	 bloemschilderingen	
en	 de	 kinderen	 van	 groep	 3	maakten	 een	
prachtig	perspectief	 schilderijtje	met	prop-
jes.	
Ook	 zijn	 er	 weer	 enkele	 mooie	 aan-
passingen	 op	 de	 speelplaats	 gedaan.		

Alle	kinderen	hebben	inmiddels	hun	rapport	
gekregen:	het	resultaat	van	hun	harde	wer-
ken.	Goed	om	te	zien	dat	ze	zo	hun	best	heb-
ben	gedaan.	De	juffen	en	meesters	weten	nu	
weer	 precies	waar	 in	 de	 komende	periode	
extra	 aandacht	 aan	 besteed	moet	worden.			

Voor	 de	 komende	maand	 staat	 er	 iets	 bij-
zonders	op	het	programma.	We	vieren	het	
65-jarig	bestaan	van	onze	school.	Begonnen	
als	 de	 Lambertusschool	 (naar	 de	 patroon-
heilige	van	onze	parochie),	daarna	de	Kem-
penaarsschool	(naar	de	laatste	burgemees-
ter	 van	 Engelen),	 toen	 de	 kleuterschool	
onderdeel	 van	 de	 school	 werd,	 werd	 het	
basisschool	 B’engelenbak-Kempenaars	 en	
uiteindelijk	 na	een	grote	 verbouwing	werd	
het	kindcentrum	de	Matrix.	
Vanwege	 dit	 jubileum	 hebben	 we	 een	
‘feestweek’.	 Iedere	 dag	 zijn	 er	 in	 die	
week	 speciale	 activiteiten	 voor	 alle	 groe-
pen.	 Het	 was	 puzzelen	 om	 het	 allemaal	
voor	 elkaar	 te	 krijgen,	 maar	 het	 is	 gelukt	
om	 er,	 ondanks	 alle	 coronamaatregelen,	

toch	 een	 feestelijke	 week	 van	 te	 maken.		

Op	vrijdag	23	april	vóór	de	feestweek	begin-
nen	we	met	Koningsdag.	Die	dag	gebruiken	
we	om	samen	met	de	kinderen	de	school	te	
versieren	voor	de	feestweek.	Natuurlijk	is	er	
voor	de	kinderen	ook	spel	op	die	dag!		
Op	maandag	26	April	hebben	we	een	vos-
senjacht.	 De	 vossen	 bevinden	 zich	 op	 de	
route	 die	 de	 kinderen	 lopen.	 Dinsdag	 27	
april	zijn	we	natuurlijk	vrij	omdat	de	koning	
dan	jarig	is.	
	
Woensdag	28	april	nemen	alle	kinderen	deel	
aan	een	interactieve	‘De	grote	DOEN	ALSOF	
show’	 die	 in	 de	 week	 vóór	 de	 feestweek	
door	middel	van	workshops	 in	de	verschil-
lende	groepen	wordt	voorbereid.
Donderdag	 29	 april	 wordt	 er	 in	 alle	 groe-
pen	 geknutseld.	 Iedere	 groep	 heeft	 ver-
schillende	 activiteiten.	 Vrijdag	 30	 april	 is	
beweegdag.	Die	 dag	 is	 er	 voor	 alle	 kinde-
ren	een	dans-workshop.	Daarnaast	worden	

er	 renspelletjes	 gedaan.	 Natuurlijk	 zijn	 er	
ook	traktaties	voor	de	kinderen.	We	hopen	
er	 samen	 een	 onvergetelijke	 week	 van	 te	
maken.

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



Dit	jaar	neem	ik	jullie	mee	de	wijngaard	in.	
We	zitten	alweer	in	april	en	het	groeiseizoen	
is	in	volle	gang.	De	knoppen	van	het	nieuwe	
hout	openen	zich	en	de	takken	beginnen	te	
groeien.	 En	 dat	 kan	 bij	 wijnstokken	 hard	
gaan	–	het	is	tenslotte	een	klimplant.	
In	de	wijngaard	nu	twee	belangrijke	acties.	
Als	eerste	begint	men	deze	takjes	te	leiden	
langs	 de	 ijzeren	 bedrading.	 Da’s	 niet	 zo	
spannend	en	best	veel	werk,	maar	belang-
rijk,	want	op	die	manier	zorgt	men	ervoor	
dat	 de	 plant	 het	 beste	 profiteert	 van	 zon	
en	wind.	Het	tweede	is	wél	spannend.	April	
doet	wat	hij	wil.	Ook	in	wijngebieden.	Bij	ons	
hadden	we	na	Pasen	 ineens	 sneeuw	en	 in	
veel	wijngebieden	kan	het,	in	april	én	zelfs	
mei,	flink	koud	worden.	Vorst	kan	dodelijk	
zijn	voor	de	jonge	aangroei	en	menig	wijn-
boer	 houdt	 de	 weersverwachtingen	 in	 de	
gaten	vanwege	mogelijke	vorst.
Bekijk	mijn	website	maar	eens:	daar	schrijf	
ik	 een	 stukje	 over	 een	 ‘windmolen’	 in	 de	
wijngaard.	 Alleen	 is	 het	 geen	 windmolen,	
het	is	een	molen	die	warmte	blaast	over	de	
wijngaard.	Da’s	een	heel	moderne	methode,	
maar	er	zijn	ook	wijnboeren	die	werken	met	
grote	 gaskachels	 of	 vuurpotten.	 Alles	 om	
vorst	en	dus	schade	te	voorkomen.		
Een	van	mijn	 leveranciers,	Domaine	Sainte	
Marie	 in	 de	 Provence	 (!),	 had	 vorig	 jaar	
vorstschade	 en	 hij	 had	 gelijk	 een	 kleinere	
opbrengst.	En	dus	een	hogere	prijs.	Omdat	
ik	het	liefste	werk	met	langetermijnrelaties,	
heb	ik	besloten	om	de	prijs	van	zijn	heerlijke	
rosé	 tóch	gelijk	 te	houden.	Op	die	manier	
worden	zijn	verkopen	niet	geschaad.	
Tot	volgende	maand,	óf	bij	ons	op	de	Vutter.

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	(4)

ta l e n
Be l e v e n

i n 1 00
M

Eigenwijze

focus op

kinderopvang

in Engelen!

M
a

tr
ix

 -
 S

lo
t 

- 
E

n
g

e
le

n
h

a
rt

w w w . e i g e n w i j z e k i n d e r o p v a n g . n l



De TweeTerp • AprIL 2021 • pAgInA 21

PAROCHIE ST. LAMBERTUS

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

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

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Zo	18	apr
10.00	uur	

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Renders 
T.i.v. Karel en Ans Bindels

Zo	25	apr
10.00	uur

Bezinningsmoment door 
Hans van Dartel
T.i.v. Gré Pardoel - van Dijk, 
Jo Boelen, Tonnie ter Ellen - 
Hendriks

Zo	02	mei	
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring met diaken Wim van 
Herwijnen
T.i.v. Walter en Cecile den 
Otter - Simons

Zo	09	mei
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring door werkgroep
T.i.v. Jo Boelen

Do	13	mei Hemelvaart
Geen	viering	in	onze	kerk

Zo	16	mei
10.00	uur

Eucharistieviering met pas-
tor Ben van Bronkhorst 
T.i.v. Karel en Ans Bindels

Zo	23	mei
10.00	uur

Pinksteren Woord- en com-
munieviering door werk-
groep
T.i.v. Koos Roozen - van den Heu-
vel, Tonnie ter Ellen - Hendriks

Berichten uit de parochie en de werkgroepen
Overleden
Op	 7	 maart	 is	 overleden	 Tonnie	 ter	 Ellen-	
Hendriks,	88	jaar	
Op	15	maart	is	overleden	Corné	Roest,	
61	jaar

Corné	Roest
Zondag	 stond	 Corné	 nog	 achter	 de	 leze-
naar	 als	 lector	 en	 op	 maandagmiddag	 is	
hij	 plotseling	 overleden.	 Corné	 Roest	 was	
graag	 in	 onze	 kerk,	 die	 hij	 als	 vrijwilliger	
steunde	en	 in	 stand	hield,	 en	hij	 hield	 van	
de	 hoogtijdagen	 zoals	 Kerstmis	 of	 Pasen.	
Zijn	kenmerkende	en	warme	stem	en	open	
blik	waren	een	verrijking	in	de	viering.	Door	
het	vrolijke,	oprecht	in	de	medemens	geïn-
teresseerde	contact,	voor	en	na	de	vieringen	

Vrijwilliger van het jaar
Traditioneel	 wordt	 voorafgaande	 aan	 de	
nieuwjaarsborrel	 van	 de	 parochie	 elk	 jaar	
de	vrijwilliger	van	het	jaar	bekendgemaakt.	
Dit	jaar	kon	dat	niet	gebeuren	omdat	door	
het	coronavirus	de	kerk	rond	de	jaarwisse-
ling	enkele	maanden	gesloten	was.	Daarom	
werd	dit	alsnog	gedaan	op	Palmzondag	en	
was	de	eer	voor	Jan	Bouwens.	Jan	is	samen	
met	zijn	vrouw	wijkcontactpersoon	en	met	
gouden	 handen	 en	 groene	 vingers	 elke	
maandagochtend	rond	en	in	de	kerk	te	vin-
den.	Hij	staat	altijd	klaar	om	bij	te	springen	
en	heeft	met	 auto	 en	 aanhanger	 al	menig	
ritje	gemaakt	om	spullen	te	halen	of	weg	te	
brengen.	Hij	wordt	zeer	gewaardeerd	door	
de	medevrijwilligers	 en	 is	 iemand	 die	 niet	
snel	op	de	voorgrond	zal	treden.	De	huldi-
ging	met	 de	 paaskaars	 van	 het	 afgelopen	
jaar	en	bloemen	was	dan	ook	zeker	op	z’n	
plaats.

en	binnen	de	gemeenschap,	was	Corné	een	
verbindende	 factor	 in	 onze	 parochie.	 We	
zullen	hem	missen!	

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

Werkgroep	wereldkerk	

Vastenactie		
Dit	jaar	is	de	opbrengst	van	de	jaarlijkse	
Vastenactie	bij	gelegenheid	van	het	900	
jaar	bestaan	van	de	Norbertijnen	voor	de	

stichting	Solidair	met	India.	Deze	stichting	
helpt	met	concrete	ontwikkelingsprojecten	
op	het	gebied	van	educatie,	gezondheids-
zorg	en	sociale	voorzieningen	op	het	plat-
teland	nabij	de	abdij	van	de	Norbertijnen	in	
Jamtara	in	India.

De	monitoring	van	dit	project	wordt	gedaan	
door	de	plaatselijke	abdij.	De	opbrengst	van	
de	extra	collecte	tijdens	de	viering	op	palm-
zondag	 28	 maart	 was	 €	 133,50,	 waarvoor	
onze	hartelijke	dank.

Livestreams in coronatijd
We	zijn	open!	We	hopen	onze	parochie	zo	
veilig	 mogelijk	 door	 de	 coronacrisis	 heen	
te	 loodsen	 en	 zullen	 ons	 houden	 aan	 alle	
geldende	regels,	zoals	mondkapjes,	handen	
ontsmetten,	maximaal	30	personen	per	vie-
ring	en	1,5	m	afstand	houden.	We	zijn	altijd	
telefonisch	 bereikbaar	 om	u	 bij	 vragen	op	

weg	te	helpen.	De	coronamaatregelen	kun-
nen	 nog	 veranderen.	 Houd	 vooral	 in	 deze	
tijd	onze	website	www.parochie-engelen.nl
regelmatig	 in	 de	 gaten.	 Daarop	 staat	 de	
actuele	situatie	steeds	vermeld.	Verder	vindt	
u	op	de	website	de	link	naar	livestreams	van	
de	vieringen.



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

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

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Zo	25	apr
10.30	uur

Ds.	Gideon	van	Dam

Zo	02	mei
10.30	uur

Ds.	Paul	van	Dam

Zo	09	mei
10.30	uur

Prof.	Maarten	Wisse

Do	13	mei
10.30	uur

Hemelvaartsdag
Ds.	Marloes	Meijer

Zo	16	mei
10.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer

Zo	23	mei Pinksteren
Geen	dienst	in	Engelen;	jazz-
viering	in	de	Grote	Kerk	in	
‘s-Hertogenbosch

We	 vieren	 mee	 met	 de	 protestantse	
gemeente	 van	 Den	 Bosch	 zolang	 de	 lock-
down	duurt.	Op	hun	website	vind	je	een	link	
naar	de	liturgie	en	de	livestream.	Daarnaast	
verschijnen	er	regelmatig	´kerkvlogs´	vanuit	
de	 protestantse	 gemeente	 Engelen.	 Deze	
vind	je	op	de	website	www.kerk-engelen.nl	
of	het	YouTubekanaal.

Wanneer	 de	 maatregelen	 worden	 versoe-
peld,	 vieren	we	onze	diensten	weer	 in	ons	
eigen	kerkje,	De	Oude	Lambertus.	Dan	kunt	
u	zich	aanmelden	via	aanmelding@kerk-en-
gelen.nl	 (graag	 vermelden	 met	 hoeveel	
personen	 u	wilt	 komen,	 of	 u	 tot	 hetzelfde	
huishouden	behoort	en	voor	welke	dienst	u	
zich	wilt	aanmelden)	of	telefonisch	bij	scriba	
Jenno	Schulp	op	06-28106107.	Enkele	dagen	
voorafgaande	 aan	 de	 dienst	 ontvangt	 u	
nadere	informatie.	

Actie diaconie PKN Engelen
De	komende	periode	gaat	de	diaconie	van	
de	 protestantse	 gemeente	 Engelen	 door	
met	haar	 actie	 voor	Rumah	Theodora,	 een	
tehuis	 voor	 bejaarde	 en	 hulpbehoevende	
vrouwen	 in	 Makassar,	 Indonesië.	 Negen-
tien	bewoners	daar	proberen	zich	opgewekt	
door	 de	 coronatijd	 heen	 te	 slaan.	 In	 het	
vorige	 nummer	 van	De	 Tweeterp	 kon	u	 er	
uitgebreid	over	lezen.
De	 planning	 is	 dat	 de	 dames	 deze	maand	
tegen	 het	 Covid-19-virus	 worden	 gevacci-
neerd.	Daarmee	krijgen	ze	een	deel	van	hun	
vrijheid	terug	en	hopelijk	kunnen	ze	met	wat	
minder	 angst	 en	meer	 contacten	 het	 ‘nor-
male’	leven	weer	een	beetje	oppakken.
Wij	 noemen	 de	 bewoners	 en	 hun	 verzor-
gers	in	onze	gebeden.	Maar	dat	is	niet	alles.	
Wilt	u	ook	helpen?	Donaties	zijn	welkom	op	
NL23	RABO	0121	9151	58	 ten	name	van	de	
Diaconie	 Protestantse	 Gemeente	 Engelen,	
onder	 vermelding	 van	 Rumah	 Theodora.	
Alvast	veel	dank!

Week Nederlandse Missionaris
Elke	dag	opnieuw	gaan	honderden	Neder-
landse	 missionarissen	 en	 missionair	 wer-
kers	wereldwijd	de	strijd	aan	tegen	onrecht	
en	armoede.	Hierbij	kunnen	zij	 rekenen	op	
financiële	 steun	van	de	Week	Nederlandse	
Missionaris	 (WNM),	 zodat	 zij	 zich	 kunnen	
blijven	 inzetten	voor	de	meest	kwetsbaren.	
Gesterkt	 door	 deze	 uiting	 van	 solidariteit,	
zetten	zij	zich	met	overgave	in	voor	anderen.	
Dit	 jaar	staan	Peter	Daalhuizen	en	Suzanne	
Beentjes	centraal.

Missionaris	Peter	werkt	bijvoorbeeld	al	bijna	
40	jaar	in	Brazilië,	waar	hij	zich	(samen	met	
zijn	 zus)	 inzet	 voor	 bejaarden	 en	 andere	
kwetsbare	 groepen.	 Hij	 heeft	 er	 zelfs	 drie	
parochies	 onder	 zijn	 hoede.	 Missionair	
werker	 Susanne	 werkt	 in	 Tanzania	 met	
jonge	 meisjes,	 die	 vaak	 al	 jong	 zwanger	
zijn	 geraakt	 en	 daardoor	 hun	 school	 niet	
konden	afmaken.	Dankzij	Susanne	leren	de	
meisjes	voor	zichzelf	en	hun	kind	te	zorgen,	
waarbij	omgaan	met	geld	erg	belangrijk	is.	

Stap in de Passion
Het	 was	 een	 bijzondere	 wandeling:	 de	
Paaschallenge.	 Niet	 door	 de	 lengte,	 maar	
wel	door	de	QR-codes	en	de	puzzels,	maar	
vooral	 door	 de	 stemmen	 die	 onderweg	
klonken.	 De	 Challenge	 is	 in	 veel	 plaatsen	
in	Nederland	te	lopen	geweest.	En	zelfs	het	
jeugdjournaal	 besteedde	 er	 aandacht	 aan.	

Wees	solidair
Wilt	u	bijdragen	aan	dit	werk?	Steun	WNM	
met	een	gift	op	NL30	RABO	0171	2111	11	of	
middels	 een	 bijdrage	 tijdens	 de	 extra	 col-
lecte	 op	 eerste	 pinksterdag	 in	 de	 St.	 Lam-
bertuskerk.	 Voor	 meer	 informatie:	 www.
weeknederlandsemissionaris.nl.	

Engelen	 was	 weer	 eens	 goed	 bij	 de	 tijd.	
Dank	aan	de	mensen	wiens	ramen	(en	tuin)	
we	mochten	gebruiken,	dank	aan	de	mede-
werkers	 uit	 beide	 kerken	 en	 dank	 aan	 de	
wandelaars	die	de	 tijd	namen	om	bij	 deze	
verhalen	stil	te	staan.

Tijdens de lockdown
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Graaf	Engelbertstraat,	Bokhoven
Tel.	06	460	346	24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN	NL87RABO0121908283
t.n.v.	Parochie	H.	Antonius	Abt	Bokhoven

Alle	vieringen	beginnen	om	11.15	uur	tenzij	
anders	aangegeven

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Zo	18	apr Viering	met	orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

Zo	25	apr Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Jan Zetz, Joke 
Godschalk - Endstra, Marco 
Jehoel

Zo	02	mei Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders 

Zo	09	mei Moederdag
Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers, 
Maria van Heijningen, over-
leden familie Masraff, Anneke 
Branten

Do	13	mei Hemelvaartsdag
Geen	viering	

Zo	16	mei Viering	met	orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

Zo	23	mei Eerste Pinksterdag
Viering	met	orgelbegeleiding
Voor een bijzondere intentie

Ma	24	mei Tweede Pinksterdag
Geen	viering

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!	

Kunstwerk
Een	 kunstwerk	 van	 een	 pijnlijdende	 man	
aan	een	kruis,	dat	hebben	nog	maar	weinig	
mensen	aan	de	muur	hangen.	Dat	is	zo	naar,	
zo	confronterend.	Wat	dat	betreft	scoort	de	
rustige	of	vrolijke	boeddha	beter.	We	luiste-
ren	wel	graag	naar	de	passionen	van	Bach,	
maar	 dan	 vooral	 vanwege	 de	 troostende	
muziek.	 Lijden,	 sterven,	 ellende,	 daar	 wor-
den	we	liever	niet	al	te	veel	mee	geconfron-
teerd.	 En	 als	dat	dan	 tóch	gebeurt,	 voelen	
we	ons	behoorlijk	ongemakkelijk.
We	zijn	niet	meer	zo	gewend	aan	‘lijden’	en	
‘pijn’	 in	onze	samenleving.	Liever	delen	we	
wat	er	goed	gaat.	Hoe	succesvol	of	dapper	
we	 zijn.	We	 zijn	 trots	op	mensen	die	 sterk	

en	 stoer	 met	 hun	 ziekte	 omgaan	 (denk	
aan	Bibian	Mentel),	waarderen	mensen	die	
ondanks	 een	 groot	 verlies	 ‘dapper	 door-
gaan’.	
Daarmee	doen	we	echter	onszelf	en	elkaar	
tekort.	 Oók	 je	 wonden,	 ook	 je	 pijn	 en	 je	
slechte	kanten	horen	erbij,	in	het	leven.	Die	
verdienen	 ook	 aandacht.	 Niet	 om	 elkaar	
daarmee	 te	 confronteren	en	elkaar	daarop	
te	 beoordelen,	 maar	 om	 elkaar	 te	 helpen	
helen.	 Het	 is	 een	 teken	 van	 een	 hogere	
beschaving	dat	 je	elkaar	 toestaat	om	zwak	
te	zijn.	In	de	oertijd	werd	de	zwakkere	aan-
gevallen	 en	 vermoord.	 Dat	 is	 pure	 overle-
vingsdrang.	Nog	altijd	is	het	een	goede	oor-

Afbeelding: Webklik.nl - Wout Herfkens

logsstrategie	 om	 anderen	 zwak	 te	 maken,	
opdat	 je	 zelf	 sterker	 lijkt.	Dat	 zie	 je	 in	 alle	
soorten	oorlogen	terug,	ook	in	een	media-
oorlog,	of	sociale	machtsstrijd.	Maar	wie	zijn	
of	haar	oerinstinct	voorbij	is	gegroeid	en	wie	
werkelijk	sterk	is,	durft	voor	de	zwakkere	te	
zorgen.	Durft	ook	de	eigen	zwakke	kanten	
onder	ogen	te	zien.	
Als	 je	 aandacht	 durft	 te	 geven	 aan	 wat	
pijn	doet,	 aan	wat	niet	goed	 is,	 kun	 je	het	
laten	 helen.	 Wat	 helpt	 in	 zware	 tijden,	 is	
iemand	 die	 naast	 je	 staat.	 Opmerkingen	
als	 ‘komt	wel	goed’,	als	 je	het	gevoel	hebt	
dat	het	nooit	meer	goed	komt,	helpen	niet.	
Net	zoals	‘kop	op’	weinig	goed	doet,	als	je	
geen	 idee	hebt	 hoe	 je	 in	 vredesnaam	ver-

der	moet.	Met	dat	soort	opmerkingen	wordt	
het	verdriet	gebagatelliseerd	en	kan	iemand	
zich	nog	veel	rotter	gaan	voelen.	Dat	geldt	
ook	 voor	 wie	 dat	 soort	 opmerkingen	 naar	
zichzelf	 maakt.	 Altijd	 maar	 moeten	 door-
gaan,	steeds	hogere	eisen	aan	jezelf	stellen,	
daar	ga	je	aan	kapot.

Kunstenaar	 Wout	 Herfkens	 verbeeldt	 iets	
hiervan	 in	 zijn	 kunstwerkenserie	 ‘Jésus	 à	
l’hôpital’	 (Jezus	 in	 het	 ziekenhuis).	 Hij	 ver-
zamelt	afgedankte	kruisbeelden,	haalt	Jezus	
van	het	kruis,	verzorgt	zijn	wonden	en	dekt	
hem	 toe.	 Die	 liefde	 en	 toewijding	 kan	me	
raken.	Gingen	we	allemaal	maar	wat	 vaker	
op	die	manier	met	onszelf	en	met	elkaar	om.	



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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Streep door avondvierdaagse!
Ondanks	goede	voornemens	en	veel	voor-
bereidingen,	en	in	tegenstelling	tot	wat	we	
tot	voor	kort	verwachtten,	gaat	de	traditio-
nele	versie	van	de	Avondvierdaagse	Enge-
len	 ook	 in	 2021	 niet	 door.	 De	 gemeente	
heeft	ons	meegedeeld	dat	we	er	geen	ver-
gunning	 voor	 zullen	 krijgen.	 Ontzettend	
jammer	 natuurlijk,	 want	 we	 geloofden	 er	
echt	in	dat	we	na	de	afgelasting	in	2020	dit	
jaar	de	draad	weer	zouden	kunnen	opvat-
ten.	 Helaas,	 corona	 trekt	 weer	 een	 streep	
door	deze	rekening.
	
Dat	betekent	echter	niet	dat	we	dit	jaar	zon-
der	 wandelevenement	 voorbij	 willen	 laten	
gaan.	Integendeel!	
Er	 zijn	 als	 gevolg	 van	 de	 beperkingen	 die	
corona	meebrengt	 inmiddels	zo	veel	men-
sen	aan	het	wandelen	geslagen	dat	we	ons	
daardoor	extra	uitgedaagd	voelen	om	een	
alternatief	 wandelevenement	 te	 organise-
ren.	Het	besluit	om	dat	te	doen	is	nog	maar	
net	genomen,	en	hoe	deze	gewijzigde	opzet	
eruit	gaat	zien	weten	we	dus	nog	niet	pre-
cies.	Dat	wordt	momenteel	door	een	kleine	
commissie	 van	 het	 bestuur	 uitgewerkt.	 In	
de	volgende	Tweeterp,	en	op	onze	website	
www.avondvierdaagseengelen.nl,	en	via	ons	
socialmedia-account	op	Facebook	en	Insta-

gram,	 zullen	 we	 daar	 zo	 spoedig	mogelijk	
meer	bijzonderheden	over	geven.
	
We	kunnen	al	wel	aankondigen	dat	we	alle	
mensen,	jong	en	oud,	alleen	of	met	meerde-
ren,	met	of	zonder	hond,	zullen	gaan	uitda-
gen	om	de	routes	die	wij	voor	2021	al	had-
den	uitgezet	in	een	bepaalde	periode,	zelf	te	
gaan	lopen.	Mensen	die	dat	willen	doen,	zul-
len	zich	dan	bij	de	Avondvierdaagse	Enge-
len	kunnen	aanmelden,	ze	worden	geregis-
treerd	en	kunnen	dan	op	een	speciale	app	
bijhouden	dat	ze	de	routes	hebben	gelopen,	
en	wanneer,	en	hoe	vaak.	Misschien	wordt	
er	wel	een	wedstrijdelement	en/of	een	puz-
zel-element	aan	de	routes	toegevoegd.	
Dat	 moeten	 we	 allemaal	 nog	 gaan	 uitvin-
den.	We	zullen	er	 in	elk	geval	voor	zorgen	
dat	de	deelnemers	die	aan	deze	bijzondere	
‘Avondvierdaagse’	hebben	deelgenomen,	en	
die	hebben	voldaan	aan	de	voorwaarden	die	
we	daar	nog	aan	moeten	gaan	stellen,	een	
speciale	herinnering	aan	dit	evenement	zul-
len	ontvangen.	Ook	goed	om	te	weten	is	dat	
al	 onze	 sponsors	 allemaal	 ‘aan	 boord’	 zijn	
gebleven.	Zonder	hun	steun	zou	de	Avond-
vierdaagse	niet	kunnen	blijven	bestaan,	en	
we	zijn	hen	dus	ontzettend	dankbaar	 voor	
de	steun	die	wij	van	hen	ontvangen.
	

Intussen	 zijn	 er	 zes	 nieuwe	 bestuursle-
den	 toegetreden	 tot	 het	 bestuur	 van	 de	
stichting	 Avondvierdaagse	 Engelen.	 Bram	
Knoops,	Myra-Jane	Tabak,	Edwin	van	Crom-
voirt,	Jeroen	Radsma,	Ineke	Uphoff	en	Henk	
Loman	 zijn	 het	 bestuur	 komen	 versterken,	
mede	omdat	sommige	zittende	bestuursle-
den	in	de	loop	van	2021	willen	terugtreden.	
Op	 deze	 manier	 is	 de	 continuïteit	 van	 de	
Avondvierdaagse	 de	 komende	 jaren	 in	 elk	
geval	weer	gewaarborgd.	Goed	nieuws	dus.	
Poets	 uw	wandelschoenen	 alvast	 op,	 want	
we	rekenen	op	uw	deelname.



of lang. Ook als je lichamelijk in een minde-
re conditie bent, is het een veilige manier 
om te (starten met) bewegen.

Gunstig voor de 
geestelijke gezondheid 
✱ Daling stressniveau met name van 
 wandelen in de natuur,
✱ Stijging innerlijke rust, balans, 
 ontspanning en geluksgevoel
✱ Verbetering humeur
✱ Vermindering negatieve gevoelens 
 (zoals angst, depressie, woede).

Gunstig voor de 
lichamelijke gezondheid
Tijdens wandelen, verlaagt de bloeddruk, 
verbetert de bloedcirculatie en gaat er 
zuurstof naar alle organen en weefsels; 
de spieren en lichaamsfuncties worden 
geactiveerd, optimale zuurstofopname van 
het lichaam wordt gestimuleerd. De onder-
delen van het lichaam gaan datgene doen 
waarvoor ze gemaakt zijn. Wandelen is 
dus gunstig voor de organen, hart, longen, 
bloedvaten, lymfesysteem, lichaamsfunc-
ties etc. Effecten in een notendop:
✱ versterking immuunsysteem
✱ daling bloedsuikerspiegel
✱ opbouw botmassa
✱ versoepeling (stijve) gewrichten
✱ versterking spieren 

wan•de•len: 
voor de ontspanning lopen, 
langzaam lopen voor het plezier 

Contact met anderen 
Nu de ontmoetingsmogelijkheden buitens-
huis beperkt zijn, is wandelen een mooi 
alternatief voor een contactmoment met 
vrienden, collega’s of familie. Samen wande-
len is een gezellige, ontspannen aanleiding 
voor benen strekken en bijpraten tegelijk. 

Moment met jezelf 
Alleen wandelen, is een heerlijk moment 
met jezelf. In je eentje lopen met muziek, 
een podcast of luisterboek... of in totale 
stilte: gewoon volledig in je eigen bubbel. 

Rust en ontspanning 
In je eentje wandelen als medicijn tegen 
stress: je hoeft niets te doen, niet te praten, 
niet te luisteren. Probeer eens ontspan-
nings- of ademhalingsoefeningen of 
mindfulness, mediteer, fantaseer, zing... of 
helemaal niets.

Inspiratie & creativiteit 
Door de rust en de ontspanning, het letter-
lijk afstand nemen van, het contact met 
de natuur en misschien zelfs een gevoel 
van vrijheid ontstaat er ruimte... en in die 
ruimte kan inspiratie komen en creativiteit 
ontstaan.

Ontdek de wereld 
Ervaar de kleuren en geuren en geluiden 
van de natuur, de pracht van de seizoe-
nen en de wisselingen van het weer. In de 
natuur kom je dieper tot rust. Maar een 
stadswandeling heeft ook wat te bieden: 
historie, architectuur, kunst, mensen kijken. 
Kortom, wandelen brengt je in contact met 
de wereld.

Toegankelijk
Wandelen is gratis, het kan bijna overal en 
op elk moment van de dag. Wandelen is 
voor iedereen: het kan alleen of samen, kort 

Carine Van Bost: “Wandelen is gezond. Ruim 2000 jaar geleden zei Hippocrates al 

dat wandelen het beste medicijn is. Naast enorme winst voor je gezondheid, kent 

wandelen vele voordelen. Hier zijn er een paar.”

Wandelmaatje
Kom! Lekker naar buiten, even offline om de benen te strekken, genieten van het 
voorjaar. Graag maak ik mijn tijd en aandacht vrij om een keer met jou te wandelen, 
tijdens een open ontmoeting van mens tot mens; omdat ik het belangrijk vind om 
een bijdrage te leveren, om de wereld een beetje mooier te maken. 
Zin om een keer met mij te wandelen? Mail je naam en telefoonnummer naar 
carine@carinevanbost.nl (onderwerp: wandelmaatje), dan neem ik zo snel mogelijk 
contact met je op.

✱ verbetering (algemene) conditie
✱ stimulering goede nachtrust
✱ stimulering spijsvertering
✱ langzaam en duurzaam afvallen.

Goed voor de (onder)rug 
Veel zitten, is funest voor de rug! Dagelijks 
een half uur wandelen, is gunstig voor je 
rug: het verbetert de bloedcirculatie in je 
ruggenwervel, je mobiliteit en je houding. 

Verbetering van de hersenfuncties 
Wandelen heeft directe impact op de alge-
hele gezondheid van onze hersenen, het 
brein en de cognitieve functies. Regelmatig 
wandelen, zal studie, mentale of creatieve 
activiteit bevorderen, zal het risico op Alz- 
heimer en vroege dementie verminderen. 
Zeker voor ouderen is het aan te raden om 
dagelijks een wandeling(etje) te maken! 

Tips voor beginnende wandelaars
✱ Begin met 2 of 3 keer per week en 
 bouw langzaam op. 
✱ Draag goede sokken en schoenen om 
 blaren en pijnlijke voeten te voorkomen. 
✱ Drink voor en na het wandelen een glas 
 water zodat je lichaam kan ontgiften. 
✱ Download gratis de Ommetje-app die 
 hoogleraar neuropsychologie Eric 
 Scherder ontwikkelde voor de 
 Hersenstichting!
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“Wij zijn slechts passanten, maar dat gebouw blijft staan”
Onderzoek herbestemming Sint Lambertuskerk 
Riet Mangnus

In aansluiting op het artikel in De Twee-
terp van juni 2020, wederom aandacht 
voor de herbestemming van de Sint Lam-
bertuskerk. Het is een voldongen feit 
dat het aantal kerkbezoekers al jaren 
terugloopt. Daarom achten het Kerkbe-
stuur van de Lambertusparochie en de 
Werkgroep Herbestemming het gewenst 
nader onderzoek te laten verrichten 
naar de herbestemming van zowel kerk 
als pastorie. Men heeft hiertoe Moons 
Architecten uit Waalwijk aangetrokken. 
We zijn uiteraard nieuwsgierig naar deze 
architecten en naar hun kijk op de her-
bestemming van de Sint Lambertuskerk. 

De	architecten	blijken	twee	dames:	moeder	
Marina	(1954)	en	dochter	Iris	(1993).	Oprich-
ter	Marina	zit	al	32	jaar	in	de	zaak,	Iris	stapte	
eind	 vorig	 jaar	 in.	 “Ik	 liep	 altijd	 al	 mee	 in	
het	bedrijf	en	deed	er	 tevens	mijn	stages.”	
Ze	 studeerde	 vorig	 jaar	met	 een	 9	 en	 een	
eervolle	 vermelding	 af	 aan	de	TU-Delft	 op	
de	 herbestemming	 van	 religieus	 erfgoed	
en	won	hiermee	 zilver	 voor	de	Masterprijs	
2020	NRP.	Ook	won	ze	recentelijk	met	haar	
stappenplan	 de	 WTA	 NL-VL	 Monumen-
tenprijs	 voor	 Nederland	 en	 Vlaanderen!	
Moons	 Architecten	 is	 specialist	 in	 de	 ont-
wikkeling	van	erfgoed	als	kerken,	kloosters,	
watertorens	 en	molens.	 Duurzame	 heront-
wikkeling	 is	daarbij	de	 insteek.	Het	bureau	
behaalde	de	2e	Rabovastgoedprijs	voor	de	
herontwikkeling	 van	 Abdij	 Koningsoord	 in	
Berkel-Enschot.	 Moons	 Architecten	 is	 een	
erkend	leerbedrijf.			

Maatwerk	met	vierstappenplan
Gevraagd	 naar	 hun	 aanpak	 antwoordt	
Marina:	 “We	 hebben	 nog	 geen	 concrete	
plannen.	We	zijn	 voorzichtig,	we	komen	 in	
een	lopend	proces	en	we	willen	graag	maat-
werk	leveren.”	Iris:	“We	gaan	in	vier	stappen	
kijken	naar	de	best	denkbare	oplossing.	De	
vier	 perspectieven	 zijn:	 fysiek,	 financieel,	
functioneel	 en	 organisatorisch.	 Het	 stap-
penplan	 maakt	 dat	 je	 objectief	 naar	 een	
gebouw	kunt	kijken.	We	willen	een	onder-
bouwd	 plan	 waarin	 je	 alle	 verschillende	
invalshoeken	 meeneemt.	 Zodat	 je	 er	 niet	
later	 achter	 komt	 dat	 iets	 fysiek	misschien	
niet	kan,	dat	er	 te	weinig	budget	 is,	dat	er	
geen	animo	 is	of	dat	de	gemeente	er	niet	
achter	staat	bijvoorbeeld.”	
	
Leidraad
Ik	 vraag	 naar	 de	 leidraad	 in	 hun	 werk.	
Marina:	 “Je	 hebt	 te	 maken	 met	 unieke	
gebouwen.	In	deze	kerk	zit	liefde	en	gevoel.	
Dat	je	als	architect	dienend	mag	zijn	om	zo’n	

gebouw	nog	jarenlang	overeind	te	houden	
maakt	me	dankbaar.	Voorop	staat	voor	ons	
dat	 het	 gebouw	 herbeleefbaar	 moet	 zijn.”	
Iris	vult	aan:	 “Wij	 zijn	slechts	passanten	op	
aarde,	maar	dat	gebouw	blijft	 staan.	Daar-
naast	is	het	ook	gewoon	heel	leuk	om	vanuit	
een	strategische	kant	de	beste	oplossing	te	
bedenken.”	Marina	lacht:	“Ik	denk	vanuit	de	
stenen	en	Iris	hanteert	de	helikopterview.”

Aandacht	voor	behoud	kerkfunctie
“Zo’n	project	is	een	veelkoppig	monster	en	
vraagt	veel	flexibiliteit.	We	beginnen	name-
lijk	 nooit	 in	 een	 standaardsituatie.	 Het	 is	
helemaal	 niet	moeilijk	mensen	 ontevreden	
te	krijgen	en	je	moet	met	elkaar	dus	snáppen	
waarom	je	iets	doet.	Je	hebt	te	maken	met	
emoties	en	gevoelens,	dus	 is	het	ook	zaak	
geen	 al	 te	 populaire	 dingen	 te	 doen	 met	
zo’n	 gebouw.	 In	 het	 herbestemmings-on-
derzoek	is	er	zeker	ook	veel	aandacht	voor	
behoud	/	voortzetting	van	de	huidige	kerk-
functie”,	 aldus	Marina.	 “Verder	 is	het	 zeker	
ideaal	 dat	 de	 gemeente	 ’s-Hertogenbosch	
voor	 herbestemming	 een	 speciaal	 team	 in	
huis	heeft	met	veel	deskundigheid.	We	heb-
ben	daar	al	contacten,	dus	dat	scheelt	veel	
tijd	en	moeite,	heel	fijn.”		

Kick-off
8	 april	 vond	de	 kick-off	plaats.	 In	 verband	
met	corona	helaas	online,	vertelt	Marina.	Ze	
hadden	de	bijeenkomst	graag	gehouden	in	

het	 gebouw	 zelf.	 Over	 gebouw	 en	 locatie	
zijn	de	dames	trouwens	vol	 lof.	“We	waren	
aangenaam	verrast	door	de	prachtige	plek,	
de	 bijzondere	 sfeer	 in	 en	 rondom	 kerk	 en	
pastorie	 en	 zeker	 ook	 door	 de	 bijzondere	
ligging.”

Vervolg
Dit	was	het	eerste	 interview	wat	betreft	de	
herbestemming	van	de	Sint	Lambertuskerk	
en	 pastorie.	 Er	 zullen	 te	 zijner	 tijd	 meer	
interviews	 volgen,	want	 de	 betrokken	 par-
tijen	vinden	het	belangrijk	dat	de	inwoners	
van	ons	dorp	op	de	hoogte	gehouden	wor-
den	van	de	ontwikkelingen.	

Neemt	 u	 vast	 eens	 een	 kijkje	 op	 www.
moons.nl.	Daar	krijgt	u	o.a.	een	beeld	van	de	
projecten	die	reeds	door	Moons	Architecten	
zijn	uitgevoerd.
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Onze veiligheid voorop
Komt	u	ook	wel	eens	niet	verklaarbare	paal-
tjes/apparaten	tegen	in	Engelen?	
De	paal	op	de	foto	hiernaast	kwam	ik	tegen	
op	het	fietspad	van	de	Haverlij	(de	weg).	

Eerst	meende	ik	dat	het	een	snuffelpaal	voor	
luchtverontreiniging	was	of	meetapparatuur	
voor	de	snelheid	waarmee	over	de	Haverlij	
wordt	gerost,	ondanks	de	50	km,	maar	nee,	
het	is	iets	heel	prozaïsch.	
Het	 is	 een	 gladheidsmeetpunt.	 Op	 diverse	
plaatsen	in	’s-Hertogenbosch	is	meetappa-
ratuur	geplaatst,	die	zowel	de	grondtempe-
ratuur,	de	luchtvochtigheid	als	de	luchttem-
peratuur	meet.	Zo	weet	men	waar	het	glad	

kan	worden	en	waar	het	al	glad	zal	zijn.	Met	
deze	gegevens	 kan	de	 afdeling	gladheids-
bestrijding	 alvast	 beginnen	met	 preventief	
te	strooien	of	men	kan	meteen	de	gladheid	
weghalen.	

Ik	 kan	 nu	 in	 ieder	 geval	 voortaan	 rustig	
ademhalen	bij	dat	paaltje	…	zonder	bang	te	
zijn	 dat	 ik	meetapparatuur	 voor	 lucht	 ver-
vuil.

Boek familie Van Bergen
Begin	juni	gaat	Petra	van	Bergen	een	boek	
uitbrengen	 over	 de	 geschiedenis	 van	 haar	
familie	Van	Bergen-Toebak.
Het	 boek	 beschrijft	 hun	 leven	 in	 onder	
andere	 Engelen,	 Empel	 en	Meerwijk	 en	de	
Dieskant	en	het	betreft	de	periode	van	1659	
tot	en	met	1994.

Veel	foto's	en	aktes	zijn	in	dit	boek	opgeno-
men	en	aangevuld	met	verhalen	en	anekdo-
tes	over	deze	families.	Kortom,	een	dik	boek	
ter	waarde	van	€	49,95,	dat	prachtig	is	om	te	
lezen	en	ook	veel	kijkplezier	biedt.
Heeft	u	interesse,	stuur	dan	een	e-mail	naar	
classicstylelingerie@gmail.com.	 Inschrijven	
kan	 tot	 eind	 april.	 Voor	 meer	 informatie:	
Petra	van	Bergen,	06-46414113.

Verzakkingen
René van der Hoeven

Mijn	buurman	Dirk	vertelde	me	over	scheu-
ren	in	zijn	huis,	die	zich	sinds	een	maand	of	
acht	openbaren.	Net	als	ik,	woont	hij,	buur-
man	 immers,	 in	het	oudste	deel	van	Enge-
len.	Hij	had	eens	goed	in	de	buurt	rondge-
keken	en	geconstateerd	niet	de	enige	te	zijn	
met	dit	probleem.	Een	aantal	buurtgenoten,	
attent	 gemaakt	 op	 dit	 verschijnsel,	 reali-
seerde	zich	dat	het	ook	bij	hen	scheurt.	Naar	
de	oorzaak	is	het	nog	gissen.	

Nieuwsgierig	 als	 ik	 ben,	 vroeg	 ik	 hem	 of	
ik	mocht	kijken.	Bij	een	oud	huis,	dacht	 ik,	
horen	een	paar	scheurtjes,	het	zou	dus	wel	
meevallen.	Nou,	dat	deed	het	niet.	Het	was	
schrikken,	niks	scheurtjes,	meerdere	scheu-
ren,	 ik	 kon	 erdoor	 naar	 buiten	 kijken.	 Nu	
begreep	 ik	 pas	 waarom	 er	 een	 grondon-
derzoekbedrijf	 de	 afgelopen	 week	 grond-
monsters	 (sondering)	 aan	 het	 nemen	 was.	

De	 buurman	 maakt	 zich	 terecht	 ernstige	
zorgen.	

Daar	 uit	 diverse	 meldingen	 bleek	 dat	 het	
probleem	 zich	 in	 een	 grotere	 straal	 voor-
doet,	 heeft	 hij	 een	 e-mailadres	 gemaakt	
waarop	u	zich	kunt	melden	als	het	zich	ook	
bij	u	voordoet.	Hoe	groter	het	aantal	klach-
ten,	hoe	serieuzer	de	gemeente	de	klachten	
neemt.	

Treden	 het	 laatste	 jaar	 ook	 bij	 u	 scheuren	
op,	of	zijn	oude	scheuren	overduidelijk	aan	
het	‘werken’,	meldt	het	op	het	e-mailadres:	
verzakking@vanpoppel.nu.	 Vermeld	 uw	
naam,	adres,	waar	scheuren	in	uw	huis	zijn	
ontstaan,	 liefst	met	 een	 of	 twee	 duidelijke	
foto’s.	Graag	ook	met	een	maatlat	in	beeld	
om	de	grootte	te	bepalen.

Zie	 ook:	 https://nos.nl/artikel/2375471-
droogte-leidt-tot-grote-schade-aan-wonin-
gen-in-hele-land.html
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Praat Nederlands met me
René van der Hoeven

Taal	 leeft,	 is	dus	aan	verandering	onderhe-
vig.	Op	de	autoradio	beluisterde	ik	voor	het	
eerst	het	woord	 intimiteitsvacuüm,	verzon-
nen	door	 een	BN’er.	 Ik	dacht	dat	het	over	
de	afstandelijkheid	wegens	COVId-19	ging.	
Ten	 onrechte,	 dit	 intimiteitsvacuüm	 werd	
veroorzaakt	 door	 een	 steeds	 moeizamer	
lopende	 relatie.	 En	u	begrijpt:	 een	vacuüm	
dient	 opgevuld.	 Afijn,	 droef	 verhaal.	 Lijkt	
me	een	vorm	van	creatief	edoch	verhullend	
taalgebruik.	

Kleine	 foutjes	 op	 radio	 en	 tv	 zijn	 net	 zo	
irritant	als	vaak	voorkomend.	Jammer,	pra-
ten	 is	het	vak	van	deze	professionals,	deze	
makers	…	besteed	er	dan	ook	zorg	aan,	zou	
ik	 zeggen,	 vakmanschap	 is	 meesterschap.	
Met	 klemtonen	 willen	 velen	 de	 weg	 nog	
wel	eens	kwijt	zijn.	Enige	voorbeelden:	bio-
mássa,	 Rosmálen,	 álgoritme,	 kinderbíjslag,	
hoortóestel,	 Muséumplein,	 bloedstóllende,	
herópening,	 Bangkók.	 De	 klemtoonregels	
voor	het	Nederlands	zijn	erg	lastig.	Slaat	de	
twijfel	bij	mij	 toe,	dan	prevel	 ik	het	woord	
zachtjes	 met	 de	 klemtoon	 op	 telkens	 een	
andere	 lettergreep	 en	 kies	 voor	 wat	 het	
beste	 klinkt.	 Klopt	 vrijwel	 altijd.	 Probeer	
maar	 eens	 met	 kinderopvangtoeslagenaf-
faire.	Ik	let	er	inmiddels	minder	op,	werd	er	
chagrijnig	 van,	 denk	 dat	 het	 de	 invloed	 is	
van	het	Engels.	

Ooit	 was	 het	 Frans	 in	 Nederland	 zeker	 zo	
overheersend	 als	 het	 Engels	 nu,	maar	 niet	
langer	 en	 vogue.	 Wat	 toen?	 Duits	 lag	 te	
gevoelig,	 het	werd	 Engels,	 de	 taal	 van	 het	
land	der	onbegrensde	mogelijkheden.	Met	
die	 taal	 namen	 we	 ook	 veel	 over	 van	 de	
cultuur,	 die	 onder	 andere	 via	 ICT,	 film,	 tv,	
muziek,	 frisdrank	 en	 hamburgers	 tot	 ons	
kwam.	Het	 is	 te	merken	en	niet	alleen	aan	
ons	taalgebruik.
De	woorden	‘media’	en	‘data’	worden	veelal	
als	enkelvoud	gezien.	Reclame	kan	al	hele-
maal	 niet	 meer	 zonder:	 ‘Live	 the	 London	
look’,	 ‘Framing	 your	 vision’,	 ‘Feel	 what	 life	

can	 do’.	 Een	 met	 zwoele	 stem	 gesproken	
autoreclame	 eindigt	 met:	 “beyond	 and	
above”	of	andersom,	overigens	gejat,	denk	
ik,	 uit	 het	 Duitse	 volkslied.	 Onlangs	 kwam	
het	 woord	 ‘windowshopping’	 voorbij.	Mijn	
perverse	geest	dwaalde	meteen	bij	de	ven-
sters	 van	 een	 beroemd	 Amsterdams	 wan-
delgebied.	Maar	nee	hoor.	Als	 ik	het	goed	
begrepen	 heb,	 betekent	 het:	 in	 coronatijd	
voor	 een	 winkelraam	 gaan	 staan,	 wachten	
tot	 er	 een	 verkoopster/verkoper	 aan	 de	
andere	kant	verschijnt,	iets	aanwijzen	en	dat	
dan	 kopen.	 U	 begrijpt	mijn	 logische	 asso-
ciatie,	 maar	 ik	 voelde	me	 toch	 een	 beetje	
betrapt.	 De	 consument	 schijnt	 dat	 Engels	
te	willen.	Nog	zoiets,	‘kiss	and	ride’,	doe	mij	
maar	‘kussen	en	pleiten’.

Zo	snap	 ik	ook	de	naam	niet	van	het	pro-
gramma	First	Dates,	een	koppelprogramma	
waar	 ik	 ondanks	 de	 titel	 en	 het	 gebodene	
graag	 naar	 kijk.	 Ja,	 het	 coronacircus	 doet	
geestelijk	wel	degelijk	 iets	met	me.	 Ik	aan-
schouw	inmiddels	de	lulligste	programma’s.	
Het	is	mijn	heimelijke	geneugte,	een	onder-
belicht	coronasymptoom.	De	beroepen	die	
mensen	erop	na	houden,	hebben	vaak	een	
Engelstalige	 naam,	 evenals	 eventuele	 stu-
dies,	zoals	‘student	business	and	languages’;	
geen	benul	van	wat	het	inhoudt.	De	student	
wel,	hoop	ik.

Misschien	moeten	we	eens	ophouden	met	
die	Angelsaksische	klets.	Het	Nederlands	is	
prima	in	staat	om	wat	dan	ook	te	verwoor-
den,	 zoals	de	plotse	 invoering	 van	 ‘functie	
elders’	 aantoont.	 Sommigen	 slaan	 door,	 ik	
noemde	al	‘intimiteitsvacuüm’,	en	wat	denkt	
u	 van	 ‘inventarisatie	 vanuit	 verschillende	
invalshoeken’?	 Interessantdoenerij.	 Boven-
dien,	 nu	 we	 niet	 echt	 vriendjes	 meer	 zijn	
met	het	VK	-	het	gapt	ook	nog	eens	onze	
vaccins	-	en	de	relatie	met	de	VS	enigszins	
is	 bekoeld,	 is	 het	 de	 hoogste	 tijd	 om	 op	
eigen	kracht	te	vertrouwen.	“Terug	naar	de	
VOC-mentaliteit”,	 zoals	 een	 minister-pre-

sident	 ooit	 zo	 aandoenlijk	 bepleitte.	 Dus	
ook	hier	het	roer	om.	Het	Nederlands	terug	
op	 het	 schild	 hijsen,	 stoppen	met	 uitleve-
ring	aan	het	Engels.	Waarom	zou	 je	 inbur-
geraars	 anders	 nog	met	 Nederlands	 lastig	
vallen?	Universiteiten,	geef	weer	les	in	onze	
moerstaal!	Daarin	vertel	je	meestal	boeien-
der	 en	 betrek	 je	 je	 gehoor	 beter	 dan	met	
weinig	 spontaan	 gestuntel	 in	 het	 Engels.	
Beken	uw	geliefde	maar	eens	in	het	Engels	
uw	 gevoelens,	 en	 onbegrip	 is	 uw	 deel.	
Beken	in	het	Nederlands,	en	u	zult	begrip	en	
wederkerigheid	ervaren.	 Ik	spreek	uit	erva-
ring.	In	een	ver	verleden	onderging	ik	eens	
een	hevige	doch	erg	korte	vakantieliefde.	Zij	
heette	Brenda,	was	Engels	maar	begreep	het	
mijne	niet.	Brexit	avant	la	lettre.	

Maar	 ik	had	het	over	First	Dates.	 Een	paar	
opvallende	zaken.	Er	zijn	bijzonder	veel	jon-
geren	die	kennelijk	in	het	normale	leven	hun	
intimiteitsvacuüm	niet	opgevuld	krijgen.	 Je	
zou	 denken	 dat	 de	 deelnemers,	 voor	 het	
zich	 kwetsbaar	 opstellen,	 gratis	 dineren,	
maar	 nee	 hoor.	 Delen	 homo’s	 veelal	 de	
rekening,	bij	hetero’s	betaalt	de	man	bijna	
altijd.	De	vrouw	gedoogt	dat,	maar	beant-
woordt	vervolgens	de	vraag	of	ze	nog	ver-
der	 met	 hem	 wil,	 vaak	 met:	 “We	 hebben	
veel	gemeen,	 je	bent	aardig,	charmant,	vol	
humor,	open,	maar	ik	miste	de	klik.”	Dat	wist	
ze	bij	het	betalen	ook	al.	

Nog	 even	 over	 het	 begin.	 Iedereen	 wordt	
door	 de	gastheer	 hoffelijk	 ontvangen	met:	
“Welkom	in	het	First	Dates	Restaurant.”	Had	
het	 maar	 ‘Eerste	 Afspraakjes	 Restaurant’	
geheten.	Nu	versta	ik,	tegen	beter	weten	in,	
“First	Aids	Restaurant”,	wat	noch	de	bedoe-
ling	van	het	restaurant	noch	van	de	deelne-
mers	kan	zijn,	maar	ik	krijg	het	niet	uit	mijn	
kop.

Huiskamer voor ouderen in De Engelenburcht 
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,	 schil-
deren	 of	 kaarten.	 De	 huiskamers	 worden	
georganiseerd	door	Farent,	maar	gedragen	
door	 vrijwilligers.	 Zij	 zorgen	 ervoor	 dat	 de	
ouderen	de	ruimte	en	tijd	krijgen	om	de	vrij-
dagmiddag	op	een	leuke	manier	in	te	vullen.	
Het	doel	is	om	eenzaamheid	bij	ouderen	te	

verminderen	 door	 een	 leuke	 dag	 buitens-
huis	 te	bieden	en	mantelzorgers	 te	ontlas-
ten.	
Wij	 bieden	een	 luisterend	oor,	 gezelschap,	
activiteiten,	 een	 lunch	 en	 gezelschapsspel-
len.	 Natuurlijk	 kunnen	 deelnemers	 hun	
eigen	hobby	meenemen	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.	 Activi-
teiten	zijn	altijd	gericht	op	eigen	kracht	en	
vaardigheden.	Dankzij	de	huiskamer	kunnen	

ouderen	 langer	zelfstandig	thuis	wonen	en	
raken	mantelzorgers	niet	overbelast.

De	huiskamer	 is	 elke	 vrijdag	 van	 10.30	uur	
tot	15.00	uur	in	De	Engelenburcht.																																																																																																																																	
Wij	zijn	ook	open	tijdens	de	lockdown!	Voor	
verdere	 vragen	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	een	van	de	volgende	telefoonnummers:	
Huiskamer	 Engelen,	 telefoonnummer:	 073-
2068061	 en	 Karima	 Majaiti,	 telefoonnum-
mer:	06-11377902.	



 
 

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 

Thema ‘Groei en leven’
Geschiedenis, aardrijkskunde en biologie 
zijn geen afzonderlijke vakken op Jena-
planschool Antonius Abt. Deze vakken 
worden geïntegreerd gebracht binnen 
het stamgroepwerk. ''Immers, alles in de 
wereld is ook met elkaar verbonden."

Wie	 is	 toch	 die	 geheimzinnige	 Erik,	 die	
steeds	brieven	achterlaat?	
De	kinderen	van	de		middenbouw	zijn	volle-
dig	in	de	ban	van	Erik,	het	jongetje	van	negen	
jaar	 dat	met	 insecten	 kan	 praten.	 Nieuws-
gierig	komen	we	iedere	dag	naar	school,	om	
te	ontdekken	wat	Erik	dit	keer	voor	ons	 in	
petto	 heeft.	Met	 de	 jas	 nog	 aan	 lopen	 de	
kinderen	’s	morgens	linea	recta	naar	de	plek	
waar	Erik	zijn	brieven	achterlaat.	We	ontvan-
gen	niet	alleen	brieven,	we	schrijven	ook	zelf	
brieven	terug.	Omdat	Erik	zo	van	de	natuur	
houdt,	vraagt	hij	ons	om	hem	vorm	te	geven	
met	natuurlijke	materialen,	die	we	natuurlijk	
meteen	buiten	gaan	 zoeken.	 Erik	 leert	 ons	
ook	van	alles	over	insecten.	We	maken	een	
heuse	 insectenencyclopedie	 en	 daarvoor	
moet	 je	 natuurlijk	 insecten	 goed	 observe-
ren	 en	 informatie	 verwerken	 uit	 boeken,	
van	 internet	 of	 door	mensen	 te	 bellen	 die	
er	 verstand	 van	 hebben.	We	 tekenen	 heel	
nauwkeurig	 insecten	na.	We	planten	 zaad-
jes	en	bloembollen	en	halen	zelfs	rupsen	in	
de	klas,	die	we	verzorgen	tot	ze	verpoppen	

en	 daarna	 kunnen	 uitvliegen	 als	 vlinder.	
Intussen	blijft	 een	 intensieve	briefwisseling	
met	Erik	doorgaan.	Gaandeweg	het	project	
krijgt	het	verhaal	 rondom	Erik	steeds	meer	
vorm	door	de	tomeloze	fantasie	en	enthou-
siaste	inbreng	van	de	kinderen.	Vanuit	deze	
grote	 betrokkenheid	 zijn	 we	 iedere	 dag	
betekenisvol	en	met	diepgang	aan	de	slag	
met	doelen	 rond	 taal,	 schrijven,	wereldori-
entatie,	natuuronderwijs	en	beeldende	vor-
ming.	Allemaal	activiteiten	die	ook	nog	eens	
prachtig	met	elkaar	geïntegreerd	worden.		

Naar	 aanleiding	 van	 het	 boek:	 ‘Erik	 of	 het	
kleine	 insectenboek’	 van	Godfried	 Bomans		
komen	kinderen	met	vragen	waarmee	zij	in	
de	 groep	 (tijdens	 het	 stamgroepwerk)	 aan	
de	 slag	 gaan	 rondom	 het	 thema	 groei	 en	
leven.	

Stamgroepwerk
Alles	om	ons	heen	is	met	elkaar	verbonden	
en	heeft	een	relatie	met	iets	anders.	Daarom	
geven	 wij	 op	 onze	 school	 geen	 afzonder-
lijke	 lessen	 aardrijkskunde,	 geschiedenis	
of	biologie.	We	werken	en	 leren	gezamen-
lijk	 rondom	een	 thema,	dat	we	dan	 vanuit	
verschillende	 invalshoeken	 belichten.	 Dit	
noemen	wij	stamgroepwerk.	Per	jaar	komen	
zeven	 thema's	 aan	 bod,	 die	 ongeveer	 zes	
weken	 duren.	 De	 hele	 school	 is	 dan	 in	 de	

ban	 van	 dat	 ene	 thema,	 bijvoorbeeld:	 De	
ruimte,	Ridders	en	kastelen,	of	Techniek.	

Tijdens	de	cursussen	‘Technisch	lezen,	reke-
nen,	spelling	en	begrijpend	lezen’	 leren	wij	
de	 kinderen	 kennis	 en	 vaardigheden	 die	
ze	 toepassen	 tijdens	 het	 stamgroepwerk.	
We	proberen	er,	daar	waar	het	kan,	voor	te	
zorgen	dat	de	cursussen	een	relatie	hebben	
met	 het	 stamgroepwerk.	 Dus	 zoeken	 we	
voor	 begrijpend	 lezen	 teksten	 die	 passen	
bij	het	thema,	koppelen	we	creatieve	schrijf-
opdrachten	aan	het	 thema	en	 laten	we	de	
kinderen	eigen	teksten	maken	rondom	het	
thema.	 Eigen	 teksten	 die	 we	 voorzien	 van	
feedback	 op	 inhoud,	 spelling,	 taalgebruik,	
interpunctie	enz.	Zelfs	de	 rekenopdrachten	
koppelen	we		waar	mogelijk	aan	het	thema.	
Als	 je	 ons	 volgt	 op	 Instagram	 (jenaplan-
school_antonius_abt)	 of	 Facebook	 (Jenap-
lanschool	Antonius	Abt)	of	een	kijkje	neemt	
op	 onze	website	 (www.antoniusabt.nl)	 dan	
zie	 je	mooie	 foto’s	 over	 hoe	wij	 dat	 doen.	
Op	 deze	manier	 gaan	 de	 kinderen	 aan	 de	
slag	met	 het	 behalen	 van	 de	 (kern)doelen	
rondom	wereldoriëntatie	en	burgerschap.		

Op	 onze	 Jenaplanschool	 is	 wereldoriënta-
tie	en	stamgroepwerk	niet	zomaar	iets	voor	
de	vrijdagmiddag.	Nee,	wereldoriëntatie	en	
stamgroepwerk	is	het	hart	van	ons		onder-
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wijs.	 Leren	 in	 verbinding	 met	 elkaar	 in	 en	
over	de	echte	wereld!	

Waar	 komen	 onze	 chips	 vandaan?	Uit	 een	
chipszak	of	 toch	niet?	Hoe	ben	 ik	op	deze	
wereld	 gekomen?	 Hoe	 verandert	 mijn	
lichaam?	Wat	 is	 de	 puberteit?	 	 Hoe	 groeit	
een	paprika?	Wat	 is	 veganisme?	Of	 ben	 ik	
een	vegetariër?		
Het	 lijkt	 allemaal	 zo	 gewoon,	 maar	 van	
veel	dingen	weten	we	niet	hoe	ze	groeien,	
bloeien	en	uiteindelijk	 tot	een	product	zijn	
verwerkt.	Iets	om	uit	te	zoeken	dus,	en	dat	
is	nu	 juist	wat	we	 in	de	bovenbouw	op	dit	
moment	aan	het	doen	zijn	tijdens	het	thema	
‘Groei	 en	 Leven’.	 We	 planten	 zaadjes	 van	
bietjes	 en	 zonnebloemen,	 observeren	 (kij-
ken	 iedere	 dag	 hoe	 het	 groeit)	 en	 regis-
treren	 (in	 onze	 zelfgemaakte	 grafiek)	 hoe	
het	 plantje	 groter	wordt	…	om	het	 plantje	
uiteindelijk	 in	onze	prachtige	schooltuin	 te	
zetten	in	de	Haverleij.	

Daarnaast	bekijken	we	de	ingrediënten	van	
producten	 zoals	paprikachips	 en	gaan	dan	
informatie	opzoeken	over	alle	ingrediënten.	
Waar	 komen	 deze	 ingrediënten	 vandaan,	
hoe	 groeien	 ze,	 hoe	 worden	 ze	 geoogst	
en	 uiteindelijk	 verwerkt	 in	 het	 product?	
Met	 veel	 plezier	 werken	 we	 dagelijks	 aan	
dit	 proces.	We	 verwerken	 de	 informatie	 in	
lapbooks,	 muurkranten	 of	 werkstukken	 en	
soms	in	een	digitale	presentatie.	

Tijdens	 dit	 thema	 leren	 we	 ook	 over	 ons	
eigen	lichaam	en	de	puberteit.	Wat	doet	dat	
met	ons?	Wat	willen	we	nog	weten	hierover?	
Deze	vragen	hangen	we	op	de	vragenmuur	
in	onze	stamgroep.	Het	is	de	bedoeling	dat	
we	 aan	 het	 einde	 van	ons	 thema	 alle	 ant-

woorden	 hebben	 gevonden	 op	 de	 vragen	
van	 de	 kennismuur.	 Aan	 het	 einde	 van	 dit	
Groot	 Project	 presenteren	 we	 aan	 elkaar	
en	 aan	 onze	 ouders	 of	 andere	 belangstel-
lenden,	wat	we	met	zo	veel	plezier	hebben	
geleerd.	
	
The	circle	of	life
In	de	bovenbouw	van	het	Park	leren	de	kin-
deren	 over	 ‘The	 circle	 of	 life’.	 Hierin	 komt	
seksuele	voorlichting	aan	bod,	ontdekken	ze	
hoe	de	plantencyclus	werkt,	welke	belang-
rijke	rol	dieren	hebben	en	leren	ze	dat	alles	
in	verbinding	staat	met	elkaar!	
Wat	beweegt	daar	 tussen	de	bladeren	van	
de	bloemen	en	de	planten?	
Een	 etende	 rups?	 Een	 rood	 of	 geel	 lieve-

heersbeestje?	Een	zoemende	bij?	Een	kron-
kelende	worm	of	toch	een	grote,	slijmerige	
slak?	Als	je	goed	kijkt,	ontdekken	we	samen	
een	heel	nieuwe	wereld.		

In	de	onderbouw	zijn	we	met	de	 kinderen	
in	deze	wereld	gedoken	en	meteen	kwamen	
er	 honderd	 vragen.	 Waarom	 zijn	 slakken	
zo	sloom?	Waarom	zitten	er	altijd	beestjes	
op	bloemen?	Waarom	hebben	bloemen	zo	
veel	kleuren?	Al	die	vragen	moeten	natuur-
lijk	 onderzocht	 worden.	 In	 ons	 laborato-
rium	worden	 verschillende	 dieren	 bekeken	
en	onderzocht.	Ook	is	er	een	terrarium	met	
wormen	 en	 een	 tropische	 agaatslak.	 Wie	
weet	welke	dieren	er	nog	meer	gaan	komen?	

Ook	‘Kriebelbeesten’	hebben	een	fijne	plek	
nodig	om	te	wonen.	De	kinderen	zijn	echte	
tuinarchitecten	 en	 bouwen	 grote,	 stevige	
insectenhotels.	

De	kinderen	ervaren	het	proces	van	eitje	tot	
vlinder	 en	 in	 de	 broedmachine	 ervaren	 ze	
het	proces	van	ei	tot	kip.	Hoe	mooi	was	het	
uitkomen	van	de	kuikens,	wat	de	hele	school	
live	heeft	kunnen	volgen	via	Google	Meet.	
De	kleuters	stonden	met	hun	neusjes	bijna	
in	de	broedmachine.	Er	ging	een	gegil	door	
de	school	toen	het	eerste	ei	openging.	Een	
mooi	voorbeeld	waarbij	de	hele	school	zich	
met	elkaar	verbonden	voelt.	Natuurlijk	werd	
dit	 met	 de	 hele	 school	 gevierd	 met	 koek	
met	muisjes.

Mocht	je	binnenkort	nog	op	zoek	zijn	naar	
een	leuk	cadeau?	Onze	bloemenwinkel	doet	
goede	zaken	en	maakt	mooie	bloemboeket-
ten	voor	elke	gelegenheid!		



Elke week een verse groenten uit De Vriendentuin

Elke week een verspakket met groenten uit De Vriendentuin 

                                  
 

Eigenlijk heel eenvoudig! Bestel uw pakket telefonisch via 06-50580685 of via mail: versvandenakker@gmail.com 
U krijgt dan elke week een verspakket.                                Ophalen kan op elke woensdag, donderdag, vrijdag of 

zaterdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur.  
Kunt u een weekje niet? Geen probleem… als u dit van 
tevoren aangeeft zorgen wij ervoor dat we niet te veel 
geteelde groente oogsten!  

De pakketten zijn altijd groot genoeg om er met 2 personen van te eten gedurende 4 à 5 dagen/week, want er 
zitten ook bewaarproducten in, zodat u kunt spreiden in gebruik. We verrassen u elke week met een wisselende 
inhoud, maar we zijn u uiteraard graag van dienst om extra of speciale bestellingen te leveren.  
U kunt denken aan: uw favoriete aardappel (we hebben er 4 soorten van), uien, eieren, bijna alles kan!  

De kosten zijn nu €10.00 per pakket. Dit kunt u bij ons contant of met een Tikkie betalen.  
 

 

Wij telen met een bijzondere aandacht voor een vitale bodem. De bodem is altijd met een bruine mulch bedekt, 
dat kan met afgevallen bladeren, stro, houtsnippers of een mix daarvan. We maken zelf ook een mix via een 
Bokashibult, dat is een afgesloten bult met veel bruine materialen zoals stro, bladeren en afgekeurd hooi wat de 
dieren niet meer eten. Bokashi is een product uit fermentatie, bacteriën, schimmels en gisten maken een bult 
bruin materiaal geschikt zonder er zuurstof bij te gebruiken. Waarom wij veel bruine materialen gebruiken heeft 
natuurlijk een reden. In dit tijdsgewricht is gewone land- en tuinbouw niet meer voldoende om consumenten te 
interesseren. Door veelvuldig bruin materiaal (C) te gebruiken in de tuinderij leggen we grote hoeveelheden CO2 
vast in de teellaag, daarin is uiteraard ook verwering en daar maken we ook weer gebruik van. De CO2 die uit de 
bodem opstijgt komt langs de planten met name langs de onderkant van de bladeren. De onderkant van de 
bladeren zijn allemaal huidmondjes die CO2 opnemen en O (is zuurstof) afgeven. Dat groeit als een tierelier.   

   

U komt bij ons ook heel veel      
Vergeten Groenten tegen: 

Palmkool, oude en nieuwe slasoorten, 
verschillend gekleurde groentes: 
courgettes, eeuwig moes, pastinaak, 
schorseneren, wortelpeterselie, peen, 
snijbiet, radijs, bietjes, maar ook 
komkommer, andijvie, etc.  
Innovatief zijn we ook met bijzondere 
Aziatische bladkool, eetbare bloemen, 
mosterd-soorten en raapsteel soorten.  

Elke week een heerlijk vers geoogst 
groentepakket uit De Vriendentuin,  
uit Vlijmen.  
De lekkerste groenten van het seizoen. 

Wilt u geen pakket maar wel verse groenten? 
Dan bent u welkom op dezelfde dagen en tijden. 

  Hoe werkt dit: 

 

Dit alles is met verrassende 
recepten, op onze wekelijkse 
nieuwsbrief, omlijst. 

‘Streetcats, de kracht van meiden’ 
Normaal	 gesproken	 geeft	 ‘Streetcats,	 de	
kracht	van	meiden’	 live	workshops.	Zo	ook	
al	 een	 aantal	 jaren	 in	 Engelen.	 Omdat	 dit	
door	de	lockdown	niet	meer	mogelijk	is,	zijn	
we	online	gegaan:	er	zijn	namelijk	veel	mei-
den	die	 in	 deze	moeilijke	 periode	wel	 een	
boost	kunnen	gebruiken.
Streetcats	 is	een	autobiografisch	talentont-
wikkelingsproject	voor	meiden	van	11	t/m	13	
jaar	 uit	 ‘s-Hertogenbosch.	 Binnenkort	 star-
ten	we	weer	met	een	nieuwe	reeks	creatieve	
workshops.	Bij	Streetcats	ga	je	jouw	talenten	
ontdekken,	 nieuwe	 vriendschappen	 sluiten	
en	jezelf	ontwikkelen!	
Je	hoeft	niet	goed	te	kunnen	tekenen	of	al	
supercreatief	te	zijn.	Je	bent	even	lekker	voor	
jezelf	bezig	en	dat	 allemaal	 in	 een	ontzet-
tend	 gezellige,	 veilige	 en	 ondersteunende	
omgeving.	Hierdoor	kom	je	zelfverzekerder,	
positief	en	sterker	in	het	leven	te	staan.	Het	
enige	 wat	 je	 nodig	 hebt	 is	 een	 laptop	 of	
iPad/tablet	met	camera	en	geluid,	de	mate-
rialen	krijg	je	van	ons.	Wij	werken	uitsluitend	
met	professionele	trainers,	coaches	en	top-
cats	die	jarenlange	ervaring	hebben	op	het	
gebied	 van	 creativiteit	 en	 het	 empoweren	

van	jongeren.	
Er	zijn	nog	een	paar	plekjes	vrij.	Wil	 je	ook	
meedoen?	Meld	je	dan	nu	aan	via	het	aan-
meldformulier	 op	 onze	 (nieuwe)	 website	
www.streetcats.nl.		

Je	betaalt	eenmalig	€	35,00	.	Als	dit	bedrag	
een	probleem	is,	neem	dan	contact	op	met	
de	projectleider,	zodat	er	iets	geregeld	kan	
worden.	
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Deelauto’s Haverleij beschikbaar 
In	aansluiting	op	de	eerste	berichten	omtrent	
het	project	Samen	Slim	Rijden	Haverleij	kun-
nen	wij	nu	melden,	dat	er	gestart	wordt	met	
drie	elektrische	deelauto’s,	 te	weten	een	 in	
Wuijvenhaerd	 en	 twee	 in	Het	 Slot.	 Gestart	
wordt	 met	 een	 Nissan	 Leaf	 en	 twee	 VW	
ID3’s.
Dit	is	het	resultaat	van	de	inforondes	die	zijn	
gehouden	 en	waar	 ongeveer	 50	 bewoners	
hebben	aangegeven	de	deelauto’s	nu	of	in	

de	toekomst	te	willen	gaan	gebruiken.	
In	 de	 Bestuursraadsvergadering	 op	 10	mei	
a.s.	 met	 de	 wethouder	 zal	 projectleider	
Bram	 Veldhuis	 toelichting	 geven	 op	 het	
project.	 Hieraan	 voorafgaande	 worden	 de	
gebruikers	 bevraagd	 omtrent	 hun	 eerste	
ervaringen.
Meer	 informatie	 en	 aanmelden	 kan	 via	
https://haverleij.samenslimrijden.nl.

Dorpsstraat deels herbestraat
De	bewoners	en	de	Bestuursraad	zijn	door	
de	 gemeente	 geïnformeerd,	 dat	 een	 deel	
van	 de	 bestrating	 van	 de	 Dorpsstraat	 zal	
worden	opgeknapt.
Op	 zich	 een	prima	 actie,	maar	 de	 vraag	 is	
even:	 vanwaar	 deze	 actie?	 Informatie	 leert	
dat	 de	 aanwonende	 bewoners	 geklaagd	
hebben	dat	de	klinkerbestrating	onregelma-
tigheden	vertoont	en	mogelijk	een	gevaar-
setting	 zou	 kunnen	 opleveren.	 Na	 een	
schouwing	door	de	desbetreffende	afdeling	
is	besloten	om	een	deel	 van	de	bestrating	
opnieuw	te	leggen.

Een	 bekend	 bestuursraadslid	 weet	 me	 te	
vertellen,	 dat	 er	 een	 oude	 toezegging	 van	
een	gemeentelijke	wijkmanager	bestaat,	om	
deze	 straat	 in	 zijn	 geheel	 te	 voorzien	 van	
kinderkopjes,	 zoals	 dat	 voor	 een	deel	 al	 is	
gebeurd.	Dit	zou	toch	een	mooiere	uitstra-
ling	 geven	 dan	 de	 gele	 klinkers	 die	 er	 nu	
deels	 liggen.	 Echter	 de	bestrating	 valt	 niet	
onder	 het	 beleid	 van	 Beschermd	 Dorps-
gezicht	 (jammer)	en	dus	 is	er	geen	directe	
aanleiding	 om	 deze	 actie	 te	 combineren.	
Misschien	 een	wens,	maar	 gelet	 op	 de	 nu	
uitgevoerde	werkzaamheden,	 zal	 daar	 nog	
wel	wat	tijd	overheen	gaan	…	

Opschoondag
Mochten	 we	 in	 de	 vorige	 Tweeterp	 de	
Opschoondag	van	20	maart	aanbevelen,	het	
was	even	uitkijken	naar	welke	initiatieven	er	
zijn	geweest.
Helaas	moet	ik	putten	uit	mijn	eigen	waar-
nemingen	en	die	 zijn	beperkt	gebleven.	 In	
de	wijk	waren	op	verschillende	plekken	vuil-
niszakjes	 te	 zien,	die	kennelijk	door	bewo-
ners	 her	 en	 der	 gebruikt	 waren	 voor	 het	
verzamelen	 van	 zwerfafval.	 Bij	 toeval	 sig-
naleerde	 ik	 enkele	 bewoners	 van	Wuijven-
haerd,	die	spontaan	 in	hun	groepsapp	een	
oproep	gedaan	hadden	waar	enkele	bewo-
ners	gehoor	aan	hadden	gegeven.	Zij	waren	
bezig	om	de	omgeving	van	hun	kasteel	 te	
ontdoen	van	afval	in	de	natuur.	Hulde!
Enkele	dagen	later	trof	ik	de	groepen	6-7-8	
van	de	Antonius	Abt,	 die	 in	 het	 kader	 van	
hun	 lesprogramma	 Sociale	 Geografie,	 zelf	
met	het	 idee	kwamen	om	 in	de	omgeving	
van	Het	Slot	het	zwerfvuil	op	te	rapen.	Het	
weer	leende	zich	er	goed	voor	en	dus	kon-
den	zij	heerlijk	in	de	buitenlucht	een	maat-
schappelijke	 bijdrage	 leveren	 aan	 een	 nog	
beter	milieu.	Vol	trots	lieten	ze	hun	‘buit’	al	
zien,	waarbij	het	opviel	dat	een	leerling	drie		
joints	had	aangetroffen.
Blijft	natuurlijk,	dat	er	toch	mensen	zijn	die	
slordig	met	hun	afval	omgaan!

Ongetwijfeld	zullen	er	meerdere	initiatieven	
zijn	geweest	in	en	om	de	kastelen,	in	Enge-
len	en	Bokhoven,	dus	chapeau	voor	al	deze	
mensen	 die	 bereid	 zijn	 om	 hun	 omgeving	
ook	schoon	te	houden.	Houd	dit	vol	en	niet	
één	dag,	maar	liefst	het	hele	jaar	door!

Vervolg van pagina 7

Volgende vergadering 
Bestuursraad
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.



Dorpsgezicht van Bokhoven is beschermd
Kees van den Oord

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch 
gaf op 22 februari 1990 Bokhoven de 
status van een gemeentelijk beschermd 
dorpsgezicht. We spraken hierover tij-
dens een wandeling rondje Bokhoven 
met stedenbouwkundige Cees van Aalst 
en fotograaf Ad Hartjes. 

Het	 dorp	 Bokhoven,	 groot	 zo’n	 300	 ha,	 is	
voornamelijk	 binnendijks	 bebouwd	 aan	 de	
Bokhovense	Maasdijk.	De	eerste	woningen	
stonden	op	de	oost-west	lopende	oeverwal	
van	de	Maas.	Deze	wordt	 aan	de	 zuidkant	
begrensd	 door	 de	 lijn	 van	 het	 Driekonin-
genplein,	 de	 Gravin	 Helenastraat	 en	 de	
Haarsteegseweg.	 Dit	 was	 de	 polderweg	
naar	 de	 akkers.	 Aan	 de	 noordkant	 lag	 de	
Maasdijk	en	de	Graaf	Engelbertstraat,	die	na	
een	buiging	overgaat	 in	de	Sint-Cornelius-
weg.	 Er	 zijn	 tussen	 de	 zuid-	 en	 noordkant	
allerlei	 haakse	 en	 vorkverbindingen,	 zoals	
de	Groensteeg	en	de	Oppershof.	Bokhoven	
kent	vanaf	de	middeleeuwen	een	duidelijke	
eigen	structuur,	die	na	de	ruilverkaveling	in	
het	zuiden	met	de	Baron	van	der	Aaweg	en	
de	 Baronesse	 van	 Egmondweg	werd	 afge-
sloten.	Het	kasteel	met	de	gracht	en	singels	
aan	de	ene	kant	en	de	kerk	met	de	pastorie	
aan	 de	 andere	 kant	waren	 eeuwenlang	de	
dominante	gebouwen.	

De	karakteristieke	oude	structuur	met	voor-
namelijk	 agrarische	 percelen	 is	 nu	 veelal	
nog	zichtbaar.	 Een	belangrijke	verandering	
tijdens	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 was	 de	
aanleg	 van	 een	nieuwe	Maasdijk.	Dit	 hield	
verband	 met	 de	 sluiting	 van	 de	 Beerse	

Overlaat.	Tijdens	de	 jaren	zestig	volgde	de	
sluiting	 en	 de	 verplaatsing	 van	 een	 aantal	
gemengde	bedrijven	naar	het	buitengebied.	
Het	 open	 landelijk	 gebied	 van	 Bokhoven	
bleef	behouden.	Oudere	boerderijen,	 zoals	
die	aan	de	Gravin	Helenastraat	3	en	enkele	
wederopbouwboerderijen	roepen	nog	altijd	
het	 beeld	 van	 het	 agrarische	 verleden	 op.	
Vanaf	 de	 jaren	 zestig	 in	 de	 vorige	 eeuw	
echter	 vond	 ook	 burgerlijke	 woningbouw	
plaats,	 waarbij	 niet	 altijd	 rekening	 werd	
gehouden	met	de	oude	patronen	en	goot-
hoogtes.	In	1973	werd	na	de	annexatie	van	
het	dorp	door	de	stad	’s-Hertogenbosch	in	
een	structuurvisie	vastgesteld	dat	het	kerk-
dorp	Bokhoven	geleidelijk	zou	worden	ver-
dicht.	De	dorpskern	zou	uitgebreid	worden	
met	 maximaal	 20	 woningen,	 uitgesmeerd	
over	tien	jaar,	dus	twee	woningen	per	 jaar.	
Daarmee	 werd	 bereikt	 dat	 de	 plaatselijke	
bevolking	 voldoende	 ruimte	 kreeg	 om	 de	
eigen	groei	en	woonbehoefte	op	te	vangen.	

Bokhoven	ontwikkelde	zich	zo	op	een	ver-
antwoorde	wijze	verder	langs	de	oever	van	
de	Maas	tot	een	groen,	langgerekt	dorp	met	
een	 fraai	 silhouet,	 grenzend	aan	een	open	
polderlandschap.	Mooie	zichtrelaties	bleven	
behouden	door	het	openhouden	van	enkele	
kavels.

Haverlij
Eind	jaren	zeventig	van	de	twintigste	eeuw	
hingen	 er	 donkere	 wolken	 boven	 en	 rond	
Bokhoven.	 Uitbreiding	 van	 het	 bedrijven-
terrein	 De	 Rietvelden	 dreigde	 langs	 de	
rechteroever	 van	 de	Dieze	 tot	 aan	 Bokho-
ven.	 Zware	 industrie	 zou	 zich	 ter	 hoogte	
van	 de	 sluis	 van	 Engelen	 vestigen	 en	 het	
poldergebied	 tussen	Engelen	en	Bokhoven	
vullen.	De	naam	voor	het	nieuwe	industrie-
terrein	was	Haverlij.	“Tijdens	de	jaren	tachtig	
werd	dit	gemeentelijk	beleid	bijgesteld.	Ter	
vervanging	werd	gekozen	voor	een	bedrij-
venterrein	langs	de	A2.	Dat	werd	De	Brand.	
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Het	 polderlandschap	 tussen	 Bokhoven	 en	
Engelen	werd	aangewezen	als	stedelijke	uit-
breiding	met	veel	groen,	beperkt	wonen	en	
recreatie.	Dat	werd	het	plan	Haverleij”,	aldus	
de	 Bossche	 stedenbouwkundige	 ir.	 Cees	
van	Aalst	(1947).	Hij	werd	in	1974	benoemd	
tot	 architect	 binnenstad	 van	 ’s-Hertogen-
bosch.	 “Restauratie	 en	 herstel	 van	 histori-
sche	steden	en	dorpen	zijn	altijd	mijn	pas-
sie	geweest.	Kort	na	mijn	studie	aan	de	TU	
Delft	 en	 militaire	 dienst	 werkte	 ik	 op	 een	
nieuwe	afdeling	van	de	gemeente	‘s-Herto-
genbosch:	 de	 afdeling	Binnenstad	 en	Bok-
hoven.	Hoofd	van	de	afdeling	was	jonkheer	
ir.	Leo	van	Nispen	tot	Sevenaer	(1939-2017).	
Hij	 werd	 later	Directeur	 van	 de	 Rijksdienst	
voor	Monumentenzorg.	 	Van	Nispen	kreeg	
de	 uitdagende	 taak	 om	 de	 verpauperde	
Bossche	 binnenstad	 niet	 meer	 te	 slopen,	
maar	vooral	te	restaureren	en	te	versterken.		
Hij	 had	 daarbij	 aandacht	 voor	 het	 behoud	
en	 de	 verbetering	 van	 de	 omgeving	 van	
de	 individuele	monumenten.	Dat	werd	een	
binnenstadsvernieuwing,	 waar	 ik	 volledig	
achter	kon	staan”,	aldus	Cees	van	Aalst.	Hij	
volgde	in	1977	Van	Nispen	op	als	hoofd	van	
de	afdeling	Bossche	binnenstad	en	sloot	in	
2011	 zijn	 loopbaan	 als	 stedenbouwkundig	
strateeg.	Een	lange	carrière	van	ruim	37	jaar.	

Kaal
Cees	 van	 Aalst	 raakte	 al	 direct	 betrokken	
bij	 de	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 van	 Bokho-
ven.	 Hij	 was	 medeverantwoordelijk	 voor	
het	 nieuwe	bestemmingsplan	 voor	 Bokho-
ven.	 ‘In	 1974	ging	 ik	 hiervoor	 naar	 Bokho-
ven	 om	met	 bewoners	 te	 praten.	 Ik	 sprak	
meerdere	malen	met	een	aantal	betrokken	
Bokhovenaren	 in	 café	Van	Mil	 op	de	hoek	
van	 het	 Driekoningenplein	 tegenover	 de	
kerk.	 Sommigen	 vonden	 dat	 Bokhoven	 na	
de	oorlog	kaal	was	geworden.	Er	waren	veel	
bomen	en	hagen	verdwenen.	Wij	boden	ter	
stimulering	 beukenhagen	 en	 bomen	 aan	
uit	de	Stadskwekerij	die	pasten	bij	de	oor-
spronkelijke	 natuurlijke	 vegetatie.	 Zo	 werd	
het	dorp	weer	zo	groen	als	voor	de	oorlog.	
Pastoor	 Van	 der	 Velden	 legde	 me	 uit	 dat	
de	boerderijen	en	woningen	op	advies	van	

pastoor	Breugelmans	op	de	oude	funderin-
gen	 waren	 herbouwd.	 De	 oorspronkelijke	
structuur	bleef	zo	behouden.	Zeer	waarde-
vol”,	 aldus	 Cees	 van	 Aalst,	 die	 tijdens	 een	
wandeling	in	en	rond	het	dorp	op	heel	wat	
details	wijst.	Zo	laat	hij	bij	de	ingang	van	de	
minicamping	zien	hoe	belangrijk	het	zicht-
baar	maken	van	de	dijken	daar	 is.	 “Bokho-
ven	krijgt	en	behoudt	zijn	structuur	door	de	
dijken	 met	 bijpassend	 stratenpatroon.	 Het	
open	polderlandschap	geeft	het	dorp	diepte	
en	silhouet.	De	waarde	van	dit	landschap	is	
een	 beetje	 te	 vergelijken	 met	 de	 beteke-
nis	van	het	Bossche	Broek	aan	de	zuidzijde	
van	 de	 historische	 binnenstad.”	 Van	 Aalst	
koestert	het	historische	erfgoed	maar	biedt	
ook	ruimte	voor	soms	omstreden	moderne	
gebouwen,	 zoals	 de	 hoge	 woontoren	 van	
Somers-Daudey	op	de	kop	van	het	Drieko-
ningenplein.	“Deze	woontoren	markeert	het	
verdwenen	haventje	en	vormt	een	eigentijds	
oriëntatiepunt	zoals	vroeger	de	kasteeltoren	
van	Bokhoven	dat	was.	Jammer	is	dat	men	
nieuwe	 rode	bakstenen	verwerkte	en	geen	
oude	stenen	gebruikte,	zoals	afgesproken.”	

Zichtlijnen
Het	dorp	Bokhoven	werd	op	22	februari	1990	
een	 beschermd	 dorpsgezicht,	 zo	 besloot	
de	Bossche	gemeenteraad.	 In	 januari	 2007	
werd	dit	besluit	definitief	gemaakt	en	nader	
ingevuld	met	het	behoud	van	de	landschap-
pelijke	 zichtlijnen,	 de	 dijkbebouwing,	 de	
uiterwaarden	 en	 de	 beeldbepalende	 zicht-
lijnen	op	de	 laatmiddeleeuwse	kerk.	Er	zijn	
drie	 onderdelen	 in	 Bokhoven:	 het	 oude	
Bokhoven	(voor	1945),	nieuw	Bokhoven	(na	
1945)	en	het	verder	 te	ontwikkelen	Bokho-
ven	(na	2000).	De	eerste	twee	delen	dienen	
hun	karakter	 te	behouden,	het	 laatste	deel	
dient	 de	 dorpsstructuur	 af	 te	 ronden.	Met	
Cees	 van	 Aalst	 lopen	 we	 een	 rondje	 door	
Bokhoven	 en	 fotograaf	 Ad	Hartjes	 legt	 de	
groene	 pareltjes	 vast.	 Ad	 Hartjes	 (1952)	
fotografeert	 intensief	de	natuur	 in	en	rond	
Heusden,	nu	op	verzoek	ook	 in	Bokhoven.	
We	beginnen	in	het	noorden	bij	het	Bleek-
veld,	 passeren	 het	 Snoeckepad	 en	 kijken	
naar	 de	Maas.	 Dan	 gaan	 we	 rechtsaf	 naar	

de	Hennenweide	en	komen	langs	de	grens	
met	 Engelen	 naar	 de	Haarsteegseweg.	Wij	
gaan	rechts	de	Gravin	Helenastraat	in,	pas-
seren	het	Zwarte	Pad	en	komen	terecht	bij	
het	begin	van	de	Gravin	Helenastraat	en	het	
kasteel.	 Na	 de	 kastanjeboom	 gaan	 we	 de	
Graaf	Engelbertstraat	in,	passeren	de	Groen-
steeg	en	eindigen	we	in	de	St.	Corneliusweg	
en	de	Baron	van	der	Aaweg.	Op	deze	ronde	
komen	we	een	aantal	karakteristieke	door-
kijkjes	of	vensters	naar	het	open	landschap	
tegen.	Zo	word	je	je	bewust	van	de	groene	
parels	 van	 Bokhoven,	 de	 ene	 keer	 kijkend	
van	binnen	naar	buiten,	de	andere	keer	van	
buiten	naar	binnen.	
Op	de	cultuurhistorische	waardenkaart	van	
Noord-Brabant	uit	2006	staat	de	open	pol-
der	van	Bokhoven	niet	voor	niets	hoog	op	de	
lijst.	Laten	we	het	eeuwenoude	beschermde	
dorpsgezicht	vooral	koesteren.

Bronnen:
Met	 dank	 aan	 Cees	 van	 Aalst,	 Ad	 Hartjes,	
Bart	van	de	Wiel,	september	2020.
K.	 van	den	Oord	e.a.,	 ‘Bijzonder	Bokhoven.	
Historie	 van	 zeven	 straten	 aan	 de	 Maas’,	
Bokhoven	2004.
F.	 van	 Gaal	 e.a.,	 ‘Pastoors,	 kasteelheren,	
Maasboeren.	650	jaar	parochieleven	in	Bok-
hoven’,	Heeswijk	2019.
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Oude ansicht
Fraaie	 foto	 van	 de	 gevels	 van	 de	 pensio-
naatsgebouwen	aan	de	Diezekant.	De	kerk	
met	het	in	1907	aangebrachte	spitsje	steekt	
boven	de	bomen	uit.	Rechts	daarvan	het	in	
1828	 opgetrokken	 hoofdgebouw	 en	 daar	
weer	 rechts	 van	 het	 uit	 1875	 daterende	
schoolgebouw.	 Daarnaast	 is	 een	 schutting	
te	 zien.	 Tot	 1922	 stond	op	dat	 perceel	 het	
zogeheten	 ‘veerhuis	 der	 stoomboten’,	 dat	
tevens	café	was	van	 Janus	van	den	Heuvel	
(1844-1921).	Na	zijn	overlijden	werden	pand	
en	perceel	door	de	kinderen	openbaar	ver-
kocht.	Het	pensionaat	kocht	het	geheel	en	
liet	de	opstallen	kort	erna	slopen.	De	straat-
zijde	van	het	 terrein	scheidde	men	toen	af	
met	 een	 schutting.	 De	 ansichtkaart	 stamt	
van	direct	na	de	sloop.	Vandaar	dat	we	de	
tijdelijke	 schutting	 erop	 zien	 staan.	 Een	
aantal	jaren	later	verrees	op	dit	perceel	het	
huidige	pand	Graaf	van	Solmsweg	69a,	dat	
in	het	begin	dienst	deed	als	kleuterschool,	
geleid	door	de	zusters	van	het	pensionaat.	
De	 ansicht	 maakt	 onderdeel	 uit	 van	 een	
serie	van	twaalf	en	was	de	opvolger	van	een	
eerdere	serie	uit	1910.	
Rob	Gruben,	info@angrisa.nl

Digitaal archief voor leden
Angrisa	biedt	 leden	voortaan	via	de	Angri-
sa-website	 toegang	 tot	 meer	 informatie	
dan	 voor	 gewone	 bezoekers	 beschikbaar	
is.	 Zij	 kunnen	gaan	 inloggen	 in	het	 archief	
met	 een	 gebruikersnaam	 en	 wachtwoord.	
Er	is	dan	vanuit	huis	materiaal	in	te	zien	dat	

Heel bijzondere beelden van Engelen
Tijdens	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	 kreeg	 de	
Haagse	firma	Alberts	Frères	van	het	Minis-
terie	 van	 Oorlog	 de	 opdracht	 een	 film	 te	
maken	over	het	Nederlandse	leger.	Neder-
land	was	weliswaar	neutraal,	maar	het	leger	
was	 gemobiliseerd.	 Men	 ging	 voortvarend	
aan	 de	 slag.	 Vanaf	 augustus	 1916	 werden	
allerlei	 aspecten	 van	 militaire	 activiteiten	
vastgelegd.	De	zwart-witfilm,	getiteld	 ´Hol-
land	 neutraal´,	 ging	 op	 9	 januari	 1917	 in	
Den	Haag	in	première	in	aanwezigheid	van	
koningin	Wilhelmina	en	prins	Hendrik.	Het	
was	 een	 hele	 zit:	 twee	 uur	 en	 drie	 kwar-
tier!	 Gelukkig	 zorgde	 een	 orkest	 bij	 deze	
´stomme´	 film	 voor	 begeleidende	 muziek.	
De	 film	 ging	 het	 hele	 land	 door,	 bleef	 tot	
eind	 jaren	 twintig	 in	 de	 belangstelling	 en	 Een stilstaand beeld uit de film

in	 verband	met	 auteursrechten	 niet	 open-
baar	is;	door	een	´besloten	groep´	mag	het	
echter	 wel	 worden	 geraadpleegd,	 zij	 het	
alleen	voor	eigen	gebruik.	Het	betreft		bijv.	
bepaalde	foto’s	en	video’s	en	de	Engelense	
bidprentjes.	 Een	 steeds	 groter	 deel	 van	

ons	 archief	 is	 alleen	 digitaal	 beschikbaar.	
Vanzelfsprekend	 blijft	 het	 papieren	 archief	
te	 raadplegen	 in	 de	 pastorie	 tijdens	 de	
inloopochtenden.	 Zo	 is	 het	 lidmaatschap	
van	Angrisa	nog	aantrekkelijker	geworden!

raakte	daarna	in	vergetelheid.	Hij	is	nu	gedi-
gitaliseerd	door	 het	 EYE	 filmmuseum.	 Tom	
Sas,	leraar	geschiedenis	aan	het	Pierson	Col-
lege,	schreef	er	een	boek	over.	Dat	werd	in	
2018	 gepresenteerd	 in	 het	 Theater	 aan	 de	
Parade,	waarbij	ook	de	film	te	zien	was.

Engelen	is	daarin	vijf	minuten	in	beeld!	Het	
betreft	opnames	van	een	militaire	oefening	
aan	de	Graaf	van	Solmsweg	(toen	Diezekant	
geheten).	Pontonniers	leggen	een	loopbrug	
naar	de	overkant	van	de	Dieze.	We	zien	sol-
daten,	ja	zelfs	een	complete	militaire	harmo-
nie,	 de	 oversteek	 wagen,	 paarden	 worden	
met	 een	 vlot	 overgezet	 en	 legercomman-
dant	 Snijders	 is	 een	 belangstellende	 toe-
schouwer.	Op	de	achtergrond	zijn	kasteeltje	

Meerwijk,	de	boerderij	bij	de	Engelerschans,	
de	vroegere	veerpont	en	de	sluis	bij	de	
Bossche	 Sloot	 zichtbaar.	 U	 kunt	 de	 film	
bekijken	op	onze	website:	angrisa.nl.	
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doorlooptijd
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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 
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Bekkenbodem
FYSIOTHERAPIE

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

Klachten in de lage rug, heupen of het bekken? Klachten zoals bijvoorbeeld urine- en/of ontlastingsverlies 
of seksuele problemen zorgen vaak voor veel schaamte of worden gezien als “het hoort erbij, want ik ben op 
leeftijd”. Maar als u zich over die schaamte heen zet en naar een bekkenfysiotherapeut gaat, zult u zien dat 
veel dingen nog verholpen kunnen worden. Hierdoor kunt u weer vrijer leven. Ook voor bekkeninstabiliteit 
bij zwangerschap. U heeft voor bekkenfysiotherapie ook geen verwijzing nodig.
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Parcivalring
In deze rubriek vertellen kinderen uit Engelen, Bokhoven of de Haverleij over de straat 
waar ze wonen en over zichzelf. 
Dit keer aan het woord: Isis Havermans uit de Parcivalring in Slot Haverleij. Isis woont 
hier samen met haar moeder Marieke, vader Wilbert en zusje Lola. Ze is 8 jaar oud.

Waar	 komt	 de	 straatnaam	 vandaan,	
denk	je?	
Parcivalring	 is	best	een	 ingewikkeld	woord	
maar	met	 wat	 creativiteit	 kan	 Isis	 het	 vol-
gende	bedenken	over	haar	straatnaam:	“De	
straat	 loopt	 in	 een	 ringetje	 omdat	 ie	 rond	
is.”	 Samen	met	 haar	moeder	Marieke	 had	
Isis	al	opgezocht	dat	Parcival	een	ridder	was.	
“Misschien	dat	er	vroeger	in	deze	straat	een	
ridder	heeft	gewoond.”

Wat	vind	je	leuk	in	jouw	buurt?	
“Ik	vind	het	leuk	om	met	vriendinnen	op	het	
schoolplein	 te	 spelen.	 En	 ik	 vind	 het	 leuk	
om	bij	 het	water	 te	 spelen.	Dan	vissen	we	
met	stokken	allemaal	dingen	uit	het	water.	
Binnenkort	komen	er	weer	kikkervisjes.	In	de	
boom	klimmen	doe	ik	ook	graag.”	

Herkomst	naam	Parcivalring
Parcival	 zou	 een	 van	de	 ridders	 zijn	 van	
de	 legendarische	 koning	 Arthur	 uit	 een	
verhaal	dat	zich	afspeelt	 in	Engeland.	Zo	
gaat	het	verhaal	dat	Parcival	een	paard	en	
ridderuitrusting	veroverde	door	de	Rode	

Waar	zit	je	op	school?	
“Ik	 zit	 in	 groep	 4	 op	 basisschool	 Antonius	
Abt	bij	juf	Moniek	en	juf	Anne.”

Wat	doe	je	graag?	
“Ik	 vind	 het	 leuk	 om	 te	 tekenen,	 het	 liefst	
teken	ik	dieren.	Knutselen	doe	ik	ook	graag,	
van	 iedere	 doos	 maak	 ik	 een	 bed	 of	 een	
huis.”	

Mijn	lievelings-
eten:		 sushi	met	komkommer	of	avocado
kleur:		 blauw
dier:		 paard
sport:		 dansen,	zowel	streetdance	als	
	 hiphop
hobby:		 tekenen,	knutselen

Ridder	 te	 verslaan.	 Hij	 wilde	 graag	 ridder	
van	de	Ronde	Tafel	worden.	Richard	Wagner	
(1813	–	1883)	maakte	er	later	een	opera	over,	
genaamd	 ‘Parsifal’.	 (bron:	 https://nl.wikipe-
dia.org/wiki/Parzival)

De	eerdere	uitleg	van	Isis	dat	de	straat	in	
een	 ringetje	 loopt,	 klopt	 precies.	 Binnen	
de	 Parcivalring	 lopen	 de	 andere	 straten	
en	 is	 de	 basisschool	 Antonius	 Abt	 met	
kinderopvang	gevestigd.	

Alisa Lalicic

Er zijn zo van die onderwerpen die dorps-
genoten bezighouden of waar ze onvrede 
mee hebben. Ook stukjes in De Twee-
terp kunnen lezers zo ver brengen dat 
ze reageren op redactie@tweeterp.nl. 
In de rubriek De Zeepkist geven we een 
korte samenvatting van het ongerief dat 
de redactie bereikt.
Van	 Charles	 ter	 Ellen,	 wethouder	 van	 de	
gemeente	Engelen	tot	de	annexatie,	ontvin-
gen	wij	 dit	 bericht:	 “Op	 1	 april	was	 het	 50	
jaar	geleden	dat	Engelen	en	Empel	werden	
geannexeerd	door	’s-Hertogenbosch.	In	het	
Brabants	 Dagblad	 stond	 hierover	 een	 arti-
kel,	dat	niet	helemaal	een	 juist	verslag	van	
de	gang	van	zaken	gaf.
Burgemeester	 Kempenaars	 had	 in	 1964	 de	
zittende	 gemeenteraad	 zo	 ver	 gekregen	

dat	ze	 instemden	met	annexatie	bij	 ’s-Her-
togenbosch.	Hij	was	bang	dat	in	de	nieuwe	
raad,	na	de	verkiezingen,	personen	zouden	
komen	 die	 tegen	 zouden	 stemmen.	 De	
nieuwe	raad	stond	voor	een	voldongen	feit:	
slikken	of	stikken.	Vandaar	dat	uit	die	raad	
stemmen	 kwamen	 om	 toch	wel	 voorwaar-
den	te	verbinden	waaraan	’s-Hertogenbosch	
moest	voldoen	om	tot	vrijwillige	medewer-
king	aan	de	annexatie	van	Engelen	en	Empel	
te	 komen.	 De	 door	 de	 gemeenteraad	 van	
Engelen	 opgestelde	 voorwaarden	 werden	
door	 de	 gemeenteraad	 van	 Empel	 graag	
overgenomen.	Deze	annexatievoorwaarden	
zijn	in	diverse	vergaderingen	van	de	colleges	
van	B	en	W	van	’s-Hertogenbosch	en	Enge-
len	besproken,	gewijzigd	en	definitief	vast-
gesteld.	Vooral	de	voorwaarde	-	geen	zware	
industrie	ten	westen	van	de	bebouwde	kom	
-	had	vooral	bij	het	college	van	B	en	W	van	
’s-Hertogenbosch	 veel	 voeten	 in	de	 aarde.	
Gelukkig	kreeg	Engelen	daarbij	de	steun	van	
Rijkswaterstaat,	 die	 een	 industriehaven	 in	
een	holle	bocht	van	de	Maas	niet	zag	zitten.	
Dit	zou	de	noodzaak	van	jaarlijks	baggeren	
van	 de	 verzanding	 met	 zich	 meebrengen.	
Als	 compensatie	 kreeg	 ’s-Hertogenbosch	
het	bedrijventerrein	op	De	Vutter.

De	 vaststelling	 van	 de	 wet	 op	 de	 annexa-
tie	van	Engelen	en	Empel	door	de	Tweede	
Kamer	was	een	aanfluiting.	Hierbij	waren	de	
colleges	 van	 Engelen	 en	 Empel	 aanwezig.	
We	werden	 voorgesteld	 door	 Leo	 de	 Bek-
ker,	lid	van	de	Tweede	Kamer,	aan	het	com-
missielid	 Freule	 Wttewaall*	 van	 Stoetwe-
gen,	van	de	commissie	die	de	wet	moesten	
afhandelen.	 Zij	 vroeg	 bij	 welke	 gemeente	
komen	 jullie	 dan?	 Ze	 had	 ook	 de	 stukken	
waarschijnlijk	in	haar	tas	zitten.	Maar	ze	wist	
nergens	van.	Wel	besliste	ze	positief	over	de	
annexatie	van	onze	gemeenten.	

Als	ik	na	jaren	de	situatie	in	Engelen	bekijk,	
begin	 ik	 te	 vrezen,	 dat	 de	 stukken	 ook	 bij	
de	bestuursraad	in	de	tas	zijn	blijven	zitten,	
want	er	 is	niet	veel	meer	over	van	de,	met	
zoveel	 moeite,	 vastgelegde	 voorwaarden.	
Het	 laatste	was	de	hulpsecretarie,	die	door	
eenzijdige	 contractbreuk	 van	 ’s-Hertogen-
bosch	is	opgeheven.	Bestuursraad,	maak	je	
bevoegdheid	waar.
Gelukkig	laat	mijn	geheugen	mij,	zelfs	na	50	
jaar,	niet	in	de	steek.

*	 De achternaam ‘Wttewaall’ wordt uitge-
sproken als ‘uutewaal’



Alisa Lalicic

Column

Dorpsfiguur

“Jo schaamde zich nergens voor, 
het dorp des te meer.”

Ieder	 dorp	 kent	 wel	 een	 dorpsgek	 of	 een	
dorpsfiguur.	 Iemand	 die	 bekend	 staat	 om	
zijn	praatjes	of	talenten,	of	gewoon	iemand	
die	net	 iets	ander	 is	dan	de	rest.	Zo	 liep	 ik	
onlangs	voorbij	een	leeg	huis	met	een	briefje	
op	het	raam	geplakt.	“Meneer	Jansen	woont	
hier	niet	meer!”.	Het	uitroepteken	geeft	de	
boodschap	een	emotionele	 lading,	maar	 ik	
weet	niet	welke.	Want	ik	ken	meneer	Jansen	
niet,	 ik	weet	ook	niet	waar	hij	heen	is.	Was	
hij	 een	 dorpsfiguur?	 Het	 doet	 me	 terug-
denken	aan	Jo,	een	dorpsfiguur	uit	de	jaren	
negentig	in	het	dorp	waar	ik	opgroeide.		

Daar	werd	hij	gezien	als	een	dwaas,	terwijl	Jo	
vooral	zichzelf	was.	Als	zijn	broer	sterft,	lijkt	
Jo	nog	meer	vrijheid	te	voelen	om	zichzelf	te	
uiten.	Hij	hoefde	zich	niet	langer	meer	groot	
te	houden,	zo	leek	het.	Daardoor	kroop	hij	
onbedoeld	steeds	meer	in	de	rol	als	dorps-

figuur.	Jo	trok	kleding	uit	de	kast	waarmee	
hij	in	het	dorp	de	aandacht	trok.	Een	oranje	
rok	 met	 gele	 kousen	 en	 rode	 lippenstift.	
“Daar	heb	je	hem	weer”,	werd	gefluisterd.	Jo	
schaamde	zich	nergens	voor,	het	dorp	des	
te	meer.	Langzaam	maar	zeker	verdween	Jo	
in	de	anonimiteit,	zonder	uitroepteken.	

In	de	tijdsgeest	van	de	jaren	negentig	werd	
het	niet	normaal	gevonden	om	er	zo	bij	te	
lopen.	Dan	was	men	een	dorpsgek,	iemand	
die	 kampte	 met	 psychische	 problemen	 of	
aandacht	nodig	had.	Eigenlijk	was	 Jo	geen	
dorpsgek,	 hij	 was	 de	 sleutelfiguur	 voor	
diversiteit.	Door	te	zijn	wie	hij	was,	legde	hij	
datgene	bloot	waar	de	mensheid	vaak	haar	
ogen	voor	sloot	en	nog	steeds	sluit.	Anders	
zijn.	Als	kind	mocht	 ik	geen	vragen	stellen	
over	Jo.	Er	waren	geen	duidelijke	en	eerlijke	
antwoorden.	Want	 waarom	 was	 Jo	 zo?	 Of	

sterker	nog,	waarom	mocht	hij	niet	 zo	zijn	
van	het	dorp?		

Door	het	briefje	 van	meneer	 Jansen	en	de	
herinneringen	aan	Jo	besef	ik	hoe	zulke	per-
sonages	de	sleutelfiguren	kunnen	zijn	voor	
diversiteit.	 Hoe	 belangrijk	 ze	 zijn	 voor	 een	
dorp,	 stad	 en	 samenleving.	 Hoe	 kijken	 wij	
Engelenaren	naar	mensen	die	anders	zijn?	Ik	
stel	mij	voor	dat	 Jo	 in	deze	tijd	 in	Engelen	
zou	leven.	Dorpsgek	of	sleutelfiguur?
Inmiddels	is	Joke,	want	zo	noemde	hij	zich-
zelf,	overleden.	Ik	had	haar	graag	een	leven	
in	 deze	 tijd	 gegund.	Waarin	 het	 niets	 uit-
maakt	of	 je	 in	Engelen,	Amsterdam	of	een	
hutje	op	de	hei	woont.	Diversiteit	is	overal,	
diversiteit	is	tijdloos.	

*alle namen in deze column zijn geanonimi-
seerd.

Granaat
Bij	het	schoonmaken	van	de	sluis	 in	Enge-
len	op	zaterdag	27	maart	werd	een	mortier-
granaat	aangetroffen.	Deze	werd	op	maan-
dagmorgen	 29	maart	 door	 de	 Explosieven	
Opruimingsdienst,	 nabij	 de	Maas,	 tot	 ont-
ploffing	gebracht.

Avondklok
Na	 een	 melding	 over	 baldadige	 jeugd	 in	
de	 Dorpstraat	 werden	 zondag	 28	 maart,	
omstreeks	01.30	uur,	een	17-jarige	jongen	uit	
Engelen	 en	 een	 18-jarige	 jongen	uit	Hedel	
op	straat	aangetroffen.	Zij	werden	bekeurd	
inzake	overtreding	van	de	avondklok.

Auto-inbraak
Tussen	zaterdag	27	maart	00.00	uur	en	zon-
dag	 28	 maart	 12.00	 uur	 is	 ingebroken	 in	
een	 personenauto	 in	 kasteel	 Holterveste.	
De	 personenauto	 is	 van	 het	 merk	 Merce-
des-Benz	C	220	D.	Er	zijn	goederen	wegge-
nomen	uit	de	auto.	Heeft	u	informatie	over	
deze	diefstal?	Neem	dan	contact	op	met	de	
politie	via	0900-8844.

Reacties	
Wilt	 u	 reageren	 op	 dit	 BIN-bericht,	 ant-
woord	via	de	e-mail:	engelen@bindb.nl	naar	
de	BIN-coördinator.	Voor	spoedmeldingen,	
als	 elke	 seconde	 telt,	 bel	 112	 (politie).	Wilt	
u	 rechtstreeks	 de	 politie	 informeren,	 geen	
spoed	 bel	 0900-8844	 (politie).	 Wilt	 u	 de	
politie	informeren	en	zeker	anoniem	blijven,	
bel	 0800-7000	 (Meld	 Misdaad	 Anoniem).	
Wilt	 u	 de	 gemeente	 informeren,	 bel	 dan	
073-6155555	 of	 ga	 naar:	 www.s-hertogen-
bosch.nl/meldpunt.
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Heesterburgh
John Branderhorst

Het	 is	 saai	 om	 te	 melden,	 dat	 de	 bouw	
gestaag	 doorgaat	 en	 dat	 de	 eerste	 bewo-
ner	al	medio	mei	zijn	huis	krijgt	opgeleverd.	
Alle	woningen	 zijn	 nu	 uit	 de	 fundering	 en	
het	 appartementsgebouw	heeft	 ook	 al	 het	
hoogste	punt	bereikt.
Echter	 voordat	 het	 zover	 is,	 moet	 nog	 de	
‘brug’	 als	 toegang	 tot	 dit	 dorpje	 gemaakt	
worden.	Begin	april	start	men	met	het	slaan	
van	een	damwand,	het	optrekken	in	schoon-
metselwerk	 en	 het	 straatwerk.	 De	 verdere	
toegangspaden	worden	ook	al	gepland.
Aan	de	buitenkant	trekt	de	voortgang	nog	
steeds	veel	belangstelling	van	kijkers	en	toe-
komstige	eigenaren.	Ook	de	compactheid	is	
nu	wel	goed	te	zien.	Het	krijgt	de	contouren	
van	een	echt	Frans	dorpje.	De	verkoopleider	
verzekert	mij,	dat	na	het	verwijderen	van	de	
kranen,	de	steigers	en	bouwopslagplaatsen,	
het	 aanbrengen	 van	 groen	 en	 de	 bestra-

Kasteel Oeverhuijze
Eerste kennismaking

Mijn	naam	is	Ronald	Sprang	en	ik	ben	bewo-
ner	van	kasteel	Beeckendael.	Je	zou	kunnen	
zeggen:	 ik	 ben	 de	 toekomstige	 buurman	
voor	de	nieuwe	bewoners	van	kasteel	Oever-
huijze.	 Al	 meer	 dan	 12	 jaar	 woon	 ik	 heel	
prettig	 in	de	Haverleij	 en	ben	daarom	niet	
voornemens	om	te	gaan	verhuizen.	Middels	
de	nieuwsbrief	 over	Oeverhuijze	heb	 ik	de	
eerste	echte	kennismaking	als	zeer	positief	
ervaren	en	ben	ik		geïnteresseerd	geraakt	in	
de	bouwplannen	 van	het	 laatste	 kasteel	 in	
dit	unieke	project.	Het	 is	de	bedoeling	dat	
ik	met	regelmaat	iets	in	De	Tweeterp	schrijf	
over	de	ontwikkelingen.	Mijn	 journalistieke	
ervaring	 is	 nul	 en	 het	 zal	 dan	 ook	 zoeken	
worden	 naar	 de	 beste	 manier	 om	 jullie	
als	 lezers	 toch	 te	boeien	en	 van	nieuws	 te	
voorzien.	 Natuurlijk	 sta	 ik	 open	 voor	 jullie	
vragen,	 behoefte	 en	 opbouwende	 reac-
ties.	Mijn	 woonervaring	 in	 De	Haverleij	 en	
bestuurservaring	bij	de	Vereniging	van	Eige-
naren	Beeckendael	zullen	zeker	van	pas	en	
aan	de	orde	komen.

Ik	 ben	 voornemens	 om	 aan	 veel	 verschil-
lende	 belanghebbenden	 vragen	 te	 gaan	
stellen.	Ook	zal	 ik	proberen	met	regelmaat	
beeldmateriaal	 te	 (laten)	 maken	 met	 ver-
schillende	uitzichten.	Om	de	voortgang	op	
beeld	 te	volgen	zal	 ik	ook	vanaf	een	vaste	
plek	 op	 de	 dijk	 een	 foto	maken.	Ook	 heb	
ik	 kennisgemaakt	 met	 Luuk	 Niessen,	 een	
buurman	 uit	 kasteel	 Leliënhuyze	 die	 zeer	
bedreven	 is	 met	 zijn	 drone.	 Hij	 heeft	 zijn	

eigen	 YouTube-kanaal	 en	 heeft	 alvast	 wat	
opnames	gemaakt	 van	de	huidige	 situatie.	
https://youtu.be/OYweFrMMefI

Op	 een	 ochtend	 in	 maart	 werd	 ik	 gewekt	
door	 de	 eerste	 werkzaamheden	 op	 het	
terrein	 van	Oeverhuijze,	 wat	 hopelijk	 geen	
slechte	voorbode	is	voor	de	komende	jaren.	
De	bergen	met	zand	worden	opgevoerd	in	
een	grote	trommel	waarbij	het	fijne	zand	van	
alle	 grovere	 materialen	 wordt	 gescheiden.	
Het	 begin	 is	 gemaakt.	 Verder	 heb	 ik	 tele-
fonisch	 kennisgemaakt	 met	 Jo	 Rouschop,	

ting	het	 geheel	 een	 kwalitatief	 vriendelijke	
uitstraling	 krijgt.	Het	 is	 nu	 zinvol	 om	deze	
bouw	 angstvallig	 in	 de	 avonden	 en	week-
enden	 in	 de	 gaten	 te	 houden,	 vooral	 nu	

de	 inrichting	 en	 dergelijke	 zaken	 worden	
geplaatst,	want	dat	is	weer	een	motief	voor	
ongewenst	bezoek.	Bij	onraad	112	waarschu-
wen.	Beter	te	vaak	dan	te	weinig.

verkoopmanager	 bij	 Bouwfonds	 Gebieds-
ontwikkeling	(BPD)	en	we	zullen	maandelijks	
contact	met	elkaar	hebben	om	de	actualitei-
ten	te	bespreken.	De	heer	Rouschop	maakte	
mij	 attent	 op	 een	 interessante	 publicatie	
op	de	website	van	De	Haverleij.	Het	artikel	
heet	 ‘Oerconcept	 binnenstebuiten’	 waarin	
beschreven	wordt	hoe	tot	het	ontwerp	van	
Oeverhuijze	is	gekomen.	Ik	zal	hier	zeker	in	
de	komende	maanden	nog	eens	op	terug-
komen,	maar	 kun	 je	 niet	 wachten,	 ga	 dan	
naar	www.haverleij.nl/nieuws	voor	het	arti-
kel	van	21	augustus	2020.
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Tandarts:	073	-	6311588	
Jeroen	Bosch	Ziekenhuis:	073	-	5532000

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

Belangrijke telefoonnummers

Dorpsagenda

Elke	woensdag	
09.30	uur

Wandelen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Maandag	10	mei
20.00	uur

Vergadering bestuursraad 
Digitaal	via	Teams

(S)limmerik
Met	de	mondkapjes	tot	achter	de	oren,
gingen	dit	jaar	maar	weinig	stemmen	verloren.
Voor	de	ouderen	ten	gerief,
kon	dat	ditmaal	ook	per	brief,
en	bliezen	veel	lijsttrekkers	hoog	uit	de	toren.

Stembureau
Van	 15	 tot	 en	met	 17	maart	 kon	men,	 ook	
in	Engelen,	stemmen	voor	de	leden	van	de	
Tweede	Kamer.
Deze	keer	waren	de	 stembureaus	niet	 ver-
deeld	over	de	dorpen,	maar	in	verband	met	

corona,	bij	elkaar	in	de	sporthal.
Langs	linten	en	pionnen	was	het	een	beetje	
spoorzoeken.	Maar	het	was	wel	coronaproof	
geregeld.
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Draaiboek Marble Maniacs
Looptijd: zondag 31 januari (week 5) t/m zaterdag 20 maart (week 11)

LET OP: Onder embargo tot donderdag 21 januari (week 3)

Bij bezorging vanaf € 50,00 aan boodschappen: 
geen bezorgkosten!
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Maandag t/m woensdag 
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag 
08.00 - 21.00 uur
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Bijzonder genieten in Engelen
Bestel je boodschappen 
op plus.nl/mulder

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen
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Alle collega’s van 
Plus Mulder wensen 
u een fantastisch  Spaar nu voor gratis lentebloeiers

Tot en met zaterdag 8 mei 2021 kun je sparen voor vrolijke perkplantjes.
 

Bij elke € 10,00 aan boodschappen ontvang je al een spaarzegel.


