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Van de bestuursraad

Meer van de bestuursraad op pagina 5

Helpt	u	mee	aan	de	volgende	stap	voor	een	
gezonde	 en	 prettige	 toekomst	 wat	 betreft	
Wonen	en	Woonomgeving	voor	alle	bewo-
ners	in	onze	dorpen?
Vul dan de vragenlijst in voor Wonen en 
Woonomgeving in Engelen, Bokhoven, 
Haverleij.

Op	 onze	 website	 is	 een	 vragenlijst	 opge-
nomen	 over	 Wonen	 en	 Woonomgeving,	
voor	alle	bewoners	van	Engelen,	Bokhoven	
en	 Haverleij.	 De	 gevraagde	 informatie	 is	
bedoeld	om,	samen	met	alle	bewoners	van	
jong	 tot	oud,	 tot	goed	onderbouwde	keu-

zes	voor	wonen	 in	de	 toekomst	voor	onze	
dorpen	 te	 kunnen	 komen.	Woont	 u	 in	 uw	
huidige	woning	 naar	wens?	Of	 zou	 u	mis-
schien	wel	kleiner	willen	gaan	wonen,	zorg-
mogelijkheden	in	uw	omgeving	willen	heb-
ben?	Uw	woning	willen	delen?	Kunt	u	geen	
passende	woning	 vinden	of	 is	 er	 helemaal	
geen	aanbod	wat	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,	onderwerp	
‘Wonen’.
Dank	 alvast	 aan	 allen	 die	 de	 vragenlijst	 al	
hebben	ingevuld!

Herhaalde oproep en dank alvast voor het invullen

‘Stel jij je in maart 2022 beschikbaar om 
met de bestuursraad op te komen voor 
Engelen, Bokhoven en Haverleij?’

Op	16	maart	2022	zijn	er	verkiezingen	voor	
de	gemeenteraad	én	ook	voor	de	Bestuurs-
raad	Engelen	Bokhoven.
De	 bestuursraad	 zoekt	 enthousiaste	 en	
gemotiveerde	dorpsbewoners,	die	de	belan-
gen	van	de	bewoners	en	de	leefbaarheid	in	
onze	 kernen	 hoog	 in	 het	 vaandel	 hebben.	
Voor	 deze	 verkiezingen	 is	 dit	 de	 gelegen-
heid	 om	 u	 als	 kandidaat	 voor	 de	 periode	
2022	–	2026	op	te	geven.	

Als	bestuursraad	zijn	wij	overlegpartner	van	
de	gemeente	’s-Hertogenbosch	voor	alles	in	
ons	bestuursgebied:	dus	alles	in	de	dorpen	
Engelen	 en	 Bokhoven,	 de	 kastelen	 op	 de	
Haverleij	en	’t	Slot.	In	de	wet	is	vastgelegd,	
dat	 de	 bestuursraad	 gevraagd	 en	 onge-
vraagd	 advies	mag	 geven	 aan	 het	 college	
van	 burgemeester	 en	 wethouders.	 In	 de	
openbare	vergadering	van	de	bestuursraad	
is	de	wethouder	aanwezig.	De	bestuursraad	
bestaat	uit	9	leden.

Het	is	van	belang,	dat	de	bestuursraad	een	
goede	afspiegeling	 is	 van	de	bewoners	 en	
dat	 elke	 bewoner	 zich	 vertegenwoordigd	
kan	voelen	door	de	bestuursraadsleden.	

Iedere	bewoner	vanaf	18	jaar	kan	zich	kan-
didaat	stellen	voor	de	verkiezingen.	Wat	telt	
is	dat	u	 iets	wil	betekenen	voor	onze	dor-
pen.	Niet	alleen	door	aanwezig	te	zijn	bij	de	
vergaderingen,	maar	 ook	door	 samen	met	
bewoners	 initiatieven	 aan	 te	 jagen,	 op	 te	
pakken	en	te	helpen	uitvoeren.				
Als	u	belangstelling	heeft	om	u	kandidaat	te	
stellen,	neem	dan	contact	op	met	een	van	
onze	 leden	 voor	 meer	 informatie.	 U	 kunt	
ook	 onze	 website	 www.bestuursraaden-
gelenbokhoven.nl	 bezoeken	 voor	 meer	
informatie	en	om	kennis	te	nemen	van	ons	
speerpuntenbeleid	 van	 de	 afgelopen	 vier	
jaar.

NB:	om	alvast	een	indruk	te	krijgen	van	het	
reilen	en	zeilen	van	de	bestuursraad	bestaat	
de	mogelijkheid	om	vanaf	nu	in	overleg	een	
of	meerdere	keren	mee	 te	draaien	met	de	
huidige	vergaderingen	en/of	activiteiten.

U	kunt	zich	aanmelden	bij	de	voorzitter	van	
de	bestuursraad,	Yvonne	Schram,	door	een	
e-mail	 te	 versturen	 aan	 ys@bestuursraad.
nl	met	een	korte	motivatie.	Medio	juni	2021	
nodigen	wij	u	graag	uit	voor	een	gesprek.	In	
het	najaar	van	2021	wordt	de	lijst	opgesteld.	
In	januari	2022	wordt	de	lijst	ingeleverd	bij	
de	gemeente	’s-Hertogenbosch.	

Gezocht: enthousiaste en gemotiveerde dorpsbewoners 
voor deelname aan bestuursraad!
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Op maandag 5 april (tweede paasdag) is 
op 78-jarige leeftijd ons redactielid Mar-
tin Berens plotseling overleden. 

Toen	 17	 jaar	 geleden	 De	 Tweeterp	 veran-
derde	 van	 een	gekopieerd	A5-boekje	 naar	
een	gedrukt	A4-blad	en	er	behoefte	kwam	
aan	redactionele	artikelen,	was	Martin	er	al	
direct	 bij.	 Regelmatig	 deed	 hij	 op	 verzoek	
een	 interview	en	schreef	daarover	dan	een	
uitgebreid	 artikel.	 Als	 lid	 van	 de	 Bestuurs-
raad	 Engelen-Bokhoven	 schreef	 hij	 ook	
een	aantal	jaren	hun	maandelijkse	bijdrage,	
waarbij	 alle	 activiteiten	 en	 bijzonderhe-
den	 in	 de	 dorpen	 eventjes	werden	 aange-
tipt.	Later	schreef	hij	veel	berichten	over	de	
buurtbus,	 waarbij	 hij	 nauw	 betrokken	was,	

en	over	alles	wat	hij	tegenkwam	dat	vragen	
bij	hem	opriep.	
Hij	 was	 ook	 altijd	 op	 zoek	 naar	 artikelen	
over	 de	 historie	 van	 onze	 dorpen.	 Martin	
was	de	vrolijke	noot	in	het	redactieoverleg.	
Als	 rasechte	Bourgondiër	dronk	hij	dan	na	
afloop	graag	 een	glas	wijn.	Hij	 kende	 veel	
eetgelegenheden	 en	 wist	 daardoor	 altijd	
wel	het	juiste	adres	voor	een	etentje	met	de	
vrijwilligers.	

Hij	was	een	enthousiast	en	betrokken	dorps-
bewoner	en	we	 zullen	hem	enorm	missen.	
Wij	wensen	zijn	vrouw	Dymph	en	hun	doch-
ter	veel	kracht	en	sterkte	om	dit	grote	verlies	
te	kunnen	dragen.	Dat	Martin	moge	rusten	
in	vrede.	

De bloemen van zijn uitvaart vonden na afloop van de crematie een 

plekje bij het monument aan de Achterstraat. 

Bewoners van Leliënhuijze deden Martin uitgeleide 

in de vorm van een erehaag. 

In memoriam Martin Berens
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Elektrische	laadpalen
De	 komende	 jaren	 komen	 er	 in	 onze	
gemeente	steeds	meer	elektrische	auto’s	bij.	
Daarvoor	zijn	er	zo’n	750	nieuwe	laadpalen	
nodig,	verdeeld	over	alle	wijken	en	dorpen.	
We	vragen	u	hierover	mee	te	denken.	U,	en	
alle	bewoners	uit	 uw	wijk	of	dorp,	 kunnen	
via	een	interactieve	kaart	een	reactie	geven	
op	de	plekken,	die	de	gemeente	voorstelt.	

Elektrisch	rijden	
Steeds	meer	mensen	gaan	elektrisch	rijden.	
Dat	 stimuleert	 de	 gemeente	 graag,	 want	
dit	 draagt	 bij	 aan	 een	 leefbare	 en	 schone	
gemeente.	 Om	 elektrische	 auto’s	 op	 te	
laden,	plaatsen	we	de	komende	jaren	staps-
gewijs	 meer	 laadpalen	 bij	 openbare	 par-
keerplekken	 in	 alle	 wijken	 en	 dorpen.	 Het	
aantal	laadpalen	groeit	mee	met	het	aantal	
elektrische	 auto’s.	We	 zorgen	dat	 er	 even-
veel	parkeerplekken	blijven,	passend	bij	het	
aantal	elektrische	en	brandstofauto’s.		In	de	
Haverleij	 is	 inmiddels	 ook	 gestart	 met	 de	

elektrische	deelauto.	Zie	hiervoor:		haverleij.
samenslimrijden.nl		

Nieuwe	aanpak	elektrisch	laden	
Het	gebruik	van	schoon,	slim	en	duurzaam	
vervoer	 vinden	 we	 belangrijk.	 Daarom	 sti-
muleren	 en	 faciliteren	we	 elektrisch	 rijden.	
Er	 moet	 voldoende	 plaats	 zijn	 om	 elektri-
sche	 auto’s	 op	 te	 laden.	 Nieuwe	 laadpa-
len	 plaatsen	 we	 volgens	 een	 plan	 dat	 we	
voor	 elke	 wijk	 en	 dorp	 van	 de	 gemeente	
ontwikkelen.	Dat	doen	we	op	basis	van	de	
verwachte	behoefte	en	met	de	inbreng	van	
bewoners.	Het	gaat	om	laadpalen	bij	open-
bare	 parkeerplekken.	 Daarnaast	 komen	 er	
meer	laadpunten	bij	parkeergarages,	trans-
feria	en	bedrijven.		

Denkt	u	mee?	
Op	www.denbosch.nl/laadpalen	 vindt	 u	 de	
interactieve	 kaart	 met	 laadplekken	 die	 de	
gemeente	voorstelt.	U	kunt	hierop	reageren	
en	nieuwe	locaties	aandragen	tot	en	met	4	

juni	2021.	Er	is	ook	een	korte	animatie	met	
uitleg	bij	de	kaart.			
Via	verschillende	media	proberen	we	zoveel	
mogelijk	 bewoners	 te	 bereiken	 om	 mee	
te	denken.	We	stellen	het	op	prijs	als	u	dit	
bericht	ook	bij	bewoners	uit	uw	wijk	onder	
de	aandacht	wilt	brengen.		
Voor	de	wijken	Binnenstad	en	West	hebben	
bewoners	al	kunnen	meedenken	in	2020.	De	
toekomstige	 plekken	 voor	 laadpalen	 voor	
deze	wijken	zijn	 in	december	2020	vastge-
legd.	

Stem	 op	 jouw	 favoriete	 plek	 voor	
laadpaal	
Wat	zijn	de	beste	openbare	parkeerplekken	
in	jouw	wijk	of	buurt	voor	het	opladen	van	
elektrische	auto’s?	Daarover	kun	jij	meeden-
ken!	Geef	via	www.denbosch.nl/laadpalen	je	
reactie	 op	 locaties	 die	 de	 gemeente	 voor-
stelt,	dat	kan	tot	4	juni.

Bericht uit de gemeentelijke organisatie
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Wandelmaatje
Kom! Lekker naar buiten, 
genieten van het voorjaar! 
Graag maak ik mijn tijd en aandacht vrij om met jou te 
wandelen, voor een open ontmoeting van mens tot mens. 
Waarom? Omdat ik het belangrijk vind om een bijdrage te 
leveren, om de wereld een beetje mooier te maken, en om 
elkaar ongedwongen te blijven ontmoeten. 
Aangezien ik zelf heel graag wandel, stel ik mezelf 
beschikbaar als wandelmaatje. Ik bied een luisterend oor 
met een oordeelloze houding, een goed gesprek vanuit 
een breed perspectief, en gewoon een leuke ontmoeting. 

Zin om een keer met mij te wandelen? 
Mail je naam en telefoonnummer naar 
carine@carinevanbost.nl (onderwerp: 
wandelmaatje), dan neem ik snel 
contact met je op.

Carine Van Bost
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Rob Pander Maat  
																																																																						
In	de	vorige	Tweeterp	noemde	ik	de	nieuwe	
Regionale	 Energie	 Strategie	 (RES)	 1.0	 voor	
Noordoost	Brabant,	die	per	2	april	dit	 jaar	
openbaar	zou	worden.	Het	is	een	document		
geworden	van	58	pagina’s	en	het	dient	als	
leidraad	voor	gemeentes	om	verdere	gede-
tailleerde	plannen	 te	maken.	Omdat	Enge-
len	en	Bokhoven	grenzen	aan	de	gemeente	
Heusden,	 wat	 in	 een	 andere	 energieregio	
ligt,	hebben	we	ook	te	maken	met	de	REKS	
1.0	voor	regio	Hart	van	Brabant.	Dat	is	een	
document	 van	 124	 pagina’s	 geworden.	
Beide	documenten	hebben	nog	honderden	
pagina’s	als	bijlagen.	Allereerst	wat	zijn	die	
2	 regio’s	 waar	 wij	 mee	 te	maken	 hebben:	
regio	Hart	van	Brabant	en	regio	Noordoost	
Brabant.

De	 te	 bereiken	 doelen	 in	 de	 plannen	 zijn	
divers.	 Enerzijds	 wordt	 er	 gekeken	 naar	
energie	besparing,	anderzijds	naar	CO2	vrije	
op	te	wekken	of	duurzame	energie.	De	hoe-
veelheden	worden	uitgedrukt	in	de	eenheid	
TWh	(Tera	Watt	Hour)	of	PJ	(Peta	Joule).	
Verder	wordt	er	gekeken	om	warmte	duur-
zaam	 op	 te	 wekken	met	 bijvoorbeeld	 een	
warmtenet.	 Dan	 kun	 je	 restwarmte	 van	
energiecentrales	of	van	fabrieken	gebruiken	
om	met	stadsverwarming	huizen	te	verwar-
men	in	plaats	van	met	aardgas	en	dat	spaart	
ook	CO2	uitstoot.

Als	 je	 kijkt	 naar	de	doelen	die	 in	de	plan-
nen	genoemd	staan,	kom	je	tot	het	neven-
staande	 plaatje,	 waarbij	 de	 getallen	 een	
beetje	 afgerond	 zijn.	Wat	 je	 in	 ieder	geval	
ziet,	is	dat	er	heel	bewust	naar	zon	op	daken	
van	 zowel	 huizen	 als	 van	 bedrijfsgebou-
wen	gekeken	wordt.	Vooral	indrukwekkend	
is	 te	 zien	wat	 nog	 in	 te	 plannen	 is.	 1	 Peta	
Joule	komt	overeen	met	ongeveer	19	grote	
windturbines	óf	met	315	hectare	zonnepark	
óf	 97500	 woningdaken	 óf	 4750	 hectare	
biomassateelt.	 Tja,	we	 verbruiken	dus	best	
enorm	 veel	 energie	met	 zijn	 allen,	 en	 hier	
krijg	 je	 een	 indruk	 hoeveel	 we	 nog	 zullen	
moeten	 doen	 om	 de	 klimaatakkoorden	 te	
vervullen.	

Voor	ons	is	natuurlijk	belangrijk	wat	in	onze	
directe	omgeving	staat	te	gebeuren.	Naast	
de	 4	 grote	 windturbines	 in	 windpark	 De	
Rietvelden	die	reeds	in	aanbouw	zijn,	wordt	
er	 gestudeerd	 op	 zonnepanelen	 langs	 de	
A59	 en	 de	A2,	 en	 op	 de	mogelijkheid	 om	
zonne-akkers	 te	 realiseren	 ruwweg	 tussen	
Engelen,	 Vlijmen,	 Haarsteeg	 en	 Bokhoven.	
Verder	 wordt	 er	 westelijk	 van	 ons	 in	 de	
gemeente	Heusden	gekeken	naar	windtur-
bines	en	zonne-akkers.		

Energietransitie, wat betekent die RES voor ons?
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Engelerpark 1, Engelen 073-6314028, www.tennis-engelen.nl
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Tennisvereniging Engelen
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Volgende vergadering 

De	 volgende	 vergadering	 van	 de	
Bestuursraad	 Engelen-Bokhoven	 is	 op	
maandag	5	 juli	2021	om	20.00	uur	digi-
taal	 via	 Teams.	 Insprekers	 kunnen	 zich	
aanmelden	tot	5	juli	12.00	uur	via	info@
bestuursraad.nl		
Voor	eerdere	vergaderstukken	zie	www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl
NB:	 Ivm	coronamaatregelen	en	de	digi-
tale	uitvoering	van	de	vergadering,	die-
nen	 ook	 bezoekers	 van	 de	 vergadering	
zich	aan	te	melden	om	een	inlogcode	te	
kunnen	ontvangen.

GEVONDEN:
Rond	 27	 april,	 onder	 aan	 het	 talud	 van	
de	dijk,	Graaf	van	Solmsweg:	smal	blauw	
keykoord	 met	 foto-sleutelhanger	 en	
huissleutel.	Te	bevragen	bij	Cecile	Brink-
hoff	06	3615	4666

≈≈heuvel t jes≈≈

Zie	 daartoe	 ook	 de	 2	 schematische	 kaart-
jes	uit	de	strategie	voor	Noordoost	Brabant	
(pagina	7)	 en	 voor	Hart	 van	Brabant	 (hier-
onder).	Met	name	die	windturbines	westelijk	
van	Bokhoven	moeten	we	goed	in	de	gaten	
houden;	komen	die	niet	 te	dicht	bij	woon-
kernen	van	Hedikhuizen,	Haarsteeg	en	Well,	
maar	vooral	in	ons	bestuursgebied	bij	Bok-
hoven?	

Gelukkig	staan	in	de	plannen	ook	een	aantal	
randvoorwaarden	 en	 procesafspraken.	 Zo	
staat	in	de	REKS	voor	Hart	van	Brabant	dat	
de	energieopwekking	passend	moet	zijn	bij	
het	gebied	en	het	karakter	van	de	regio.	In	
de	RES	voor	ons	gebied	staat	dat	de	verant-
woordelijkheid	 voor	 invulling	 van	 de	 plan-
nen	te	allen	tijden	ligt	bij	de	gemeenteraden	
van	de	respectievelijke	gemeenten.

Hoe	gaat	het	nu	verder
In	juli	2021	worden	de	RES	plannen	definitief	
waarna	het	 zoeken	naar	 locaties,	het	plan-
nen	 en	 het	 vergunningstraject	 per	 project	
begint	 te	 lopen.	Dat	zal	nog	1	 tot	3	 jaar	 in	
beslag	 nemen.	 De	 verschillende	 projecten	
zullen	 nooit	 helemaal	 synchroon	 lopen.	
Maar	2030	komt	snel	dichterbij,	en	we	zullen	
dus	goed	moeten	opletten.
Alle	voorzetten	in	de	regionale	plannen	die-
nen	als	leidraad	voor	gemeentes	om	verder	
gedetailleerde	plannen	te	maken.	Ook	orga-
niseren	de	gemeentes	de	verdere	commu-
nicatie	naar	de	bewoners.	Wij,	als	bestuurs-
raad,	 zullen	 de	 ontwikkelingen	 namens	 u	
nauwlettend	volgen	en	bij	de	gemeente,	het	
college	en	de	gemeenteraad	toezien	op	het	
in	 acht	 nemen	 van	 onze	 belangen.	 En	 we	
zullen	u	hierover	blijven	berichten.
	

Zoekgebieden in REKS 1.0 van Hart van Brabant
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Marja Bernts

Sinds	 het	 laatste	 nieuwsbericht	 van	 het	
actiecomité	 Windpark	 Rietvelden	 NEE	 in	
januari	is	er	veel	gebeurd.

De	bouw
De	 heipalen	 zijn	 geslagen,	 de	 grondcon-
touren	 van	de	 vier	windreuzen	bij	 Engelen	
zijn	 zichtbaar	 geworden.	 De	 bouw	 gaat	
door,	ondanks	dat	volgens	Europees	Recht	
windturbines	 van	 huidige	 hoogte,	 omvang	
en	 impact	MER-plichtig	zijn,	en	hierover	 in	
Nederland	nog	geen	duidelijke	uitspraak	is	
gedaan.

Ondertussen	 heeft	 de	 gemeente	 ‘s-Her-
togenbosch	 er	 wel	 voor	 gekozen	 om	 de	
afstand	van	nieuw	te	bouwen	windturbines	
tot	woonkernen	te	verhogen	tot	1.000	meter.	
Bij	windpark	De	Rietvelden	is	de	afstand	tot	
de	eerste	woningen	minder	dan	400	meter.	
Voortschrijdend	inzicht?	Inzicht,	waar	wij	als		
actiecomité	 al	 jaren	met	 argumenten	 voor	
hebben	 gevochten,	 wordt	 nu	 toegepast.	
Impliciet	 erkent	 de	 gemeente	 hiermee	 het	
feit	 dat	 afstanden	 kleiner	 dan	 1000	 meter	
niet	correct	zijn,	dit	 zou	moeten	 leiden	 tot	
intrekking	van	de	afgegeven	vergunningen!

Tegengeluid
In	 de	 media	 zien	 we	 een	 afbrokkelende	
acceptatie	 van	 windturbines	 nabij	 woon-
wijken.	 Burgers	 komen	 steeds	 vaker	 in	
opstand.	Artsen	spreken	hun	zorgen	uit	over	
de	gezondheidsschade	voor	omwonenden.	
Gezondheidsrisico’s	hangen	samen	met	de	
grootte	 van	 de	 windturbines	 en	 kunnen	
niet	 van	 land	 tot	 land	 verschillen.	 In	 Euro-
pese	 landen	 hebben	 gezondheidsinstan-
ties	onderzoek	gedaan	naar	de	invloed	van	
windturbines	 van	 150	 meter	 of	 hoger.	 In	
Frankrijk	heeft	dat	geleid	tot	een	minimale	
afstand	 van	 anderhalve	 kilometer	 tussen	
windturbines	 en	 huizen.	 In	 het	 Verenigd	
Koninkrijk	 is	 die	 verplichte	 afstand	 zelfs	
vastgesteld	op	drie	kilometer.

RIVM
In	 2009	 heeft	 het	 RIVM	 het	 advies	 uitge-
bracht	 een	 richtwaarde	 van	 maximaal	 40	
dB	aan	te	houden,	om	omwonenden	tegen	
overlast	 te	beschermen.	Dit	betekende	dat	
slechts	 5%	 van	 het	Nederlandse	 grondop-
pervlak	 voor	 windenergie	 kon	 worden	
gebruikt	 –	we	 zijn	een	dichtbevolkt	 landje.	
Toch	heeft	de	kamer	besloten	om	de	norm	
-oorspronkelijk	 bedoeld	 om	 omwonenden	
te	beschermen-	aan	te	passen	naar	een	norm	
waarmee	maximaal	 kon	worden	 gebouwd:	
de	meest	soepele	norm	van	Europa,	slechts	
300	meter	tot	bebouwing.	Daarnaast	stelde	
het	rapport	dat	stedelijk	gebied	en	woonge-

bied	dient	 te	worden	uitgesloten	als	 zoek-
gebied	 voor	 nieuwe	 turbines.	 En	 bovenal,	
dat	 daar	geen	uitzonderingen	op	mogelijk	
zijn!	

Inmiddels	 wordt	 het	 protest	 tegen	 wind-
turbines	 ook	 door	 vele	 artsen	 gedragen.	
Klinisch	 fysicus	 Jan	 de	 Laat	 van	 het	 Leids	
Universitair	 Medisch	 Centrum	 komt,	 op	
basis	van	een	overzicht	van	ruim	300	weten-
schappelijke	onderzoeken	naar	de	gezond-
heidseffecten	van	windturbinegeluid,	tot	de	
aanbeveling	 	 om	 minimaal	 10	 x	 de	 mast-
hoogte	 aan	 te	 houden	 tot	 bebouwing.	 In	
Amsterdam	 heeft	 een	 groep	 van	 ruim	 100	
huisartsen	 en	 specialisten	 een	 petitie	 aan	
de	gemeente	geschreven	met	zware	kritiek	
op	de	RIVM	rapporten	uit	2019	en	2020.	De	
rapporten	van	het	RIVM	bespreken	namelijk	
de	effecten	van	turbines	tot	120	meter,	ter-
wijl	 de	huidige	 turbines	 tot	wel	 270	meter	
hoog	 zijn,	 en	 -nog	 steeds-	 op	 300	 meter	
afstand	 van	 woningen	 gebouwd	 mogen	
worden.	 Emeritus	 hoogleraar	 KNO	 Louw	
Feenstra	 spreekt	 als	 expert	 tot	 de	Amster-
damse	 gemeenteraad	 met	 een	 duidelijke	
conclusie:	 bouw	 niet	 te	 dicht	 bij	 omwo-
nenden.	 Vooral	 slaapproblemen	 leiden	 tot	
gezondheidsschade.

Om	de	 informatie	 over	windturbines	beter	
beschikbaar	 te	 maken,	 wordt	 momenteel	
een	website	gevuld:	www.windwiki.nl.	Hierin	
worden	 wetenschappelijke	 artikelen	 over	
windturbines	opgenomen,	en	voorzien	van	
een	 Nederlandse	 samenvatting	 en	 plaats-
bepaling.	De	genoemde	rapporten	van	het	
RIVM	 zijn	 ook	 opgenomen,	 evenals	 het	
arrest	van	de	Amsterdamse	medici.

Gevolgen	overheidsbeleid
Doordat	de	adviezen	niet	zijn	overgenomen	
door	de	overheid	 leven	 vele	omwonenden	

met	 grote	 overlast.	 Neem	 bijvoorbeeld	
windpark	 N33:	 het	 voldoet	 aan	 de	 wette-
lijke	normen	en	toch	heeft	een	grote	groep	
omwonenden	buitensporige	overlast.	
Of	 neem	windpark	 Spui,	waar	 8	 van	de	 12	
omwonenden	 op	 ongeveer	 600	 meter	
afstand,	binnen	een	jaar	zijn	verhuisd.

Het	actiecomité	en	de	resultaten	van	
de	flyeractie
Het	actiecomité	voelt	zich	gesterkt	door	de	
vele	positieve	 reacties	op	de	huis-aan-huis	
verstrekte	 flyer.	 De	 inzamelactie	 heeft	 vol-
doende	opgebracht	om	 juridisch	de	eerste	
stappen	te	zetten.	Daarvoor	zijn	we	enorm	
dankbaar.

Op	6	 januari	en	26	april	heeft	het	actieco-
mité,	 gesteund	 door	 advocaat	 Peter	 de	
Lange,	een	intrekkingsverzoek	en	een	ziens-
wijze	ingediend	bij	de	gemeente.	We	doen	
hierin	een	beroep	op	het	college	van	B&W	
om:
•	 de	 vergunning	 nietig	 te	 verklaren	
conform	 Europees	 Recht	 en	 een	 MER	
procedure	te	starten;

•	 de	 bouw	 op	 te	 schorten	 totdat	 er	 een	
uitspraak	is	op	bovenstaand	verzoek;

•	 te	toetsen	of	de	plaatsing	van	de	wind-
turbines	 voldoet	 aan	 de	 Europese	 eis	
voor	een	goed	leefmilieu.

Als	de	gemeente	de	vergunning	niet	intrekt	
of	de	bouw	niet	 stillegt	volgt	nog	voor	de	
zomer	een	juridische	procedure.

Lid	worden	van	de	vereniging
Wilt	 u	 	 ons	 steunen	 door	 lid	 te	 worden?	
Heeft	u	vragen	of	opmerkingen?	Neem	con-
tact	op	met	info@windparkrietveldenNEE.nl	
of	kijk	op	onze	website	www.WindparkRiet-
veldenNEE.nl
En	 voor	 meer	 inhoudelijke	 informatie:	
bezoek	eens	www.windwiki.nl

Nieuwe geluiden rond windturbines



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. 

Mirjam Branten-van Oosterhout 
Meester Prinsenstraat 15 

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

Aangezien Mary-Jane al vanaf 1 janu-
ari dit jaar werkzaam is in de Lage Leun, 
werd het nu toch wel tijd om de dorps-
bewoners eens kennis met haar te laten 
maken. De huisartsenpraktijk heeft twee 
praktijkondersteuners: Natascha van 
de Brand (GGZ) en Mary-Jane Michael 
(Somatiek en Ouderenzorg.)  Met 
Natascha heeft u al eens kennis kunnen 
maken, vandaag horen we wat Mary-Jane 
haar werk inhoudt.

Ze	 wilde	 altijd	 al	 iets	 in	 de	 gezondheids-
zorg,	vertelt	ze.	Mary-Jane	(	Waalwijk,	1981)	
had	zich	 in	eerste	 instantie	voor	 twee	hele	
andere	 studies	 ingeschreven:	 Fysiothera-
pie	en	Logopedie.		“Voor	deze	studies	gold	
echter	 een	 loting	 en	 uiteindelijk	 gaf	 ik	 de	
voorkeur	 aan	 verpleegkunde	en	 koos	 voor	
de	 4-jarige	 opleiding	 tot	 verpleegkundige	
aan	 het	 ROC	 Tilburg.	 Ik	 liep	 stages	 bij	 het	
GGZ,	in	een	verpleeghuis	en	op	de	afdeling	
Neurologie	in	het	TweeSteden	Ziekenhuis	in	
Tilburg.	Daar	ben	 ik	blijven	hangen,	 ik	heb	
er	 uiteindelijk	 8	 jaar	 gewerkt	 als	 verpleeg-
kundige.”	Daarna	werkte	 ze	 10	 jaar	 als	 lei-
dinggevende	op	de	afdeling	Chirurgie.	In	de	
tussentijd	 kreeg	 ze	 kinderen	 en	 aangezien	
een	van	hen	kampte	met	serieuze	gezond-
heidsproblemen,	 besloot	 ze	 weer	 te	 swit-
chen	naar	het	beroep	van	verpleegkundige	
zodat	ze	meer	tijd	aan	thuis	kon	besteden.	

Meer	diepgang
Na	 een	 aantal	 jaren	 ging	 het	 toch	 weer	
kriebelen.	Ze	 verdiepte	 zich	 intensief	 in	de	
mogelijkheden	 en	 besloot	 om,	 naast	 haar	
werk,	 de	 2-jarige	 opleiding	 tot	 Praktijkon-
dersteuner	 Somatiek	 te	 gaan	 volgen.	 “Het	
ligt	 mooi	 in	 het	 verlengde	 van	 verpleeg-
kunde,	 maar	 geeft	 veel	 meer	 regelmaat”,	
legt	 ze	 uit.	 “Weet	 je,	 ik	 miste	 het	 diepere	
contact	met	patiënten.	Dit	werk	geeft	me	die	
diepgang;		ik	kan	nu	veel	meer	tijd	besteden	
aan	iedereen.”	Tijdens	haar	opleiding	liep	ze	
één	 jaar	 stage	 in	een	praktijk	 in	Kaatsheu-
vel.	Helaas	was	daar	uiteindelijk	geen	plaats	
voor	haar	en	ze	kon	na	enig	zoeken	voor	24	
uur	aan	de	slag	in	een	praktijk	in	Breda.	Na	
anderhalf	 jaar	 solliciteerde	 ze	 opnieuw	 en	
wel	in	Engelen.	Het	resultaat	is	bekend.	

“Dit werk geeft diepgang“
Praktijkondersteuner Somatiek en Ouderenzorg 
Mary-Jane Michael

Betrokken
Wat	 houdt	 haar	 werk	 nou	 precies	 in?	 “Ik	
ondersteun	de	 huisartsen	bij	 de	 zorg	 voor	
diabetespatiënten,	astma-	en	COPD-patiën-
ten,	patiënten	met	hoge	bloeddruk,	 chole-
sterolproblemen	 en	 hart-	 en	 vaatziekten.	
Daarnaast	bied	ik	sinds	kort	ook	ondersteu-
ning	 bij	 de	 ouderenzorg.	 In	 tegenstelling	
tot	wat	 vaak	 gedacht	wordt	 ondersteun	 ik	
ouderen	 om	 zo	 lang	 en	 zo	 goed	mogelijk	
thuis	 te	 kunnen	 blijven	 wonen.”	 Het	 werk	
bevalt	 haar,	 ze	 heeft	 het	 gevoel	 echt	 iets	
voor	de	mensen	te	kunnen	betekenen,	aldus	

Mary-Jane.	“Engelen	heeft	een	fijne	popula-
tie,	 vriendelijke	mensen,	 betrokken	bij	 hun	
eigen	gezondheid.”

Mary-Jane	 woont	 in	 Waalwijk.	 Ze	 heeft	 3	
kinderen	samen	met	haar	vriend	Martijn.	Ter	
ontspanning	gaat	ze	3	keer	per	week	hard-
lopen:	 “Lekker	mijn	hoofd	 leegmaken.”	We	
wensen	haar	veel	werkplezier	en	mooie	con-
tacten	in	Engelen!



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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Engelenburcht 2.0 is hip, happening, bruisend en… 
voortaan mét terras!
Ingrid Roefs

Als ik aankom bij De Engelenburcht, zie ik 
meteen één rigoureuze verandering. De 
gehavende muur met de al nét zo geha-
vende rode verf, is nu gerepareerd en 
okergeel. Bam. Dat stáát. De ‘schilder’ die 
net de laatste spullen opruimt, blijkt ook 
degene te zijn voor wie ik kom: de gloed-
nieuwe beheerder Paul van den Hurk. En 
man … wat een plannen heeft hij!

Paul	blijkt	uit	‘Rooij’	te	komen,	Sint-Oeden-
rode	dus.	Hoe	kwam	hij	dan	bij	ons	in	Enge-
len	 terecht?	 “Ik	 was	 eerst	 zowat	mijn	 hele	
leven	 kok,	 daarna	 had	 ik	 jaren	 een	 groot-
handel	in	exclusieve	vlees-	en	visproducten	
en	zo’n	vijf	 jaar	geleden	keerde	ik	weer	als	
kok	 terug	 in	de	horeca.	Helaas	kwam	daar	
door	corona	de	klad	in.	Dat	was	het	moment	
dat	 ik	 de	 vacature	 voor	 Beheerder	 in	 De	
Engelenburcht	tegenkwam.	Ik	twijfelde	geen	
moment:	dát	was	wat	ik	wilde	gaan	doen!”

Mooie	plek!
“Mijn	 allereerste	 indruk?”	 Lachend:	 “Toen	
ik	die	bladderende	rode	muur	zag,	dacht	ik	
‘Dat	 fiksen,	 wordt	 mijn	 eerste	 klus!’.	 Maar	
eenmaal	binnen	werd	 ik	super	enthousiast.	
Ik	hou	van	muziek	en	toen	ik	het	café	en	het	
podium	zag,	kreeg	ik	al	meteen	allerlei	gave	
ideeën.	 Wát	 een	 mooie	 plek;	 daar	 is	 heel	
veel	tofs	mee	te	doen!	Blijkbaar	wist	 ik	dat	
enthousiasme	 ook	 over	 te	 brengen,	 want	
kreeg	ik	de	baan.	Mijn	taak?	Het	bedenken,	
opzetten,	 uitvoeren	 en	 uitbouwen	 van	 alle	
commerciële	 activiteiten	 van	 De	 Engelen-
burcht.	En	daarbij	heb	ik	carte	blanche.”

Naar	de	21e	eeuw
“Er	 is	 eigenlijk	maar	 één	 ‘spelregel’	 bij	 het	
invullen	van	de	jaarkalender	hier.	De	buurt-
huisfunctie	heeft	in	principe	voorrang.	Ofwel:	
van	maandag	tot	en	met	vrijdag,	overdag	en	
in	de	avonden,	is	De	Engelenburcht	er	voor	
verenigingen	en	instanties,”	legt	Paul	uit.	“Ik	
vind	dat	mooi.	Er	 is	door	heel	veel	betrok-
ken	Engelenaren	keihard	gewerkt	om	deze	
plek	 te	 behouden;	 helemaal	 zonder	 subsi-
dies!	Die	betrokkenheid	wil	ik	dan	ook	zeker	
koesteren.	 Tegelijkertijd	 is	 het	 heel	 simpel:	
er	moet	ook	geld	verdiend	worden	om	het	
pand	te	kunnen	behouden.	Om	dat	op	een	
mooie,	moderne	manier	te	kunnen,	moet	De	
Engelenburcht	wel	naar	de	21e	eeuw;	fysiek	
én	 in	 programmering.	 Daar	 ligt	 dan	 ook	
mijn	prioriteit.”

Terras	geopend
Wat	zijn	plannen	zoal	zijn?	“Nou,	allereerst	
een	gaaf	nieuwtje:	vanaf	nu	is	Engelen	een	
terras	rijker,	want	voor	het	eerst	hebben	we	
een	 officiële	 terrasvergunning!	 Iedereen	 is	
daar	vanaf	nu	bij	mooi	weer,	tot	acht	uur	’s	
avonds	-	om	overlast	voor	omwonenden	te	
voorkomen	 -	 van	 harte	 welkom!	 Voor	 een	
hapje	 en	 een	 drankje	 van	 onze	 ‘eetcafé-
menukaart’,	 boordevol	 lokale	 en	 regionale	
producten.	 Ikzelf	 sta	 daarvoor	 voorlopig	
achter	 de	 pannen,	 totdat	 we	 alles	 goed	
hebben	 opgestart.	 In	 eerste	 instantie	 heb-
ben	we	alleen	een	terras	op	het	plein	aan	de	
voorkant,	maar	ik	heb	ook	plannen	voor	een	
meer	besloten	 loungeterras	aan	de	achter-
kant,	uitkijkend	op	de	kloostertuin.”

Programmering
Paul	somt	enthousiast	zijn	overige	plannen	
op:	 “Op	 10	oktober	 hebben	we	 een	 eerste	
beurs	 voor	 tweedehands	 kinderkleding	 en	
speelgoed.	 Hier	 mogen	 mensen	 voor	 15	
euro	 een	 halve	 kraam	 huren,	 waar	 ze	 van	
10-14	 uur	 hun	 spullen	 kunnen	 verkopen.	
Daarnaast	 gaan	 we	 zo’n	 2x	 per	 jaar	 een	
rommelmarkt	organiseren	en	mag	het	dorp	
zich	verheugen	op	oude	en	nieuwe	evene-
menten,	zoals	de	buitenbios,	themafeesten,	
carnaval,	 beachvolleybal,	 theateravonden	
op	het	Diezepodium,	cabaret	enzovoort.	En	
daarbij	 geldt:	 hoe	 beter	 het	 commercieel	

gezien	gaat	met	het	terras	en	het	café,	hoe	
meer	mogelijkheden	we	hebben	in	de	pro-
grammering.”

Voor	en	door	Engelen!
“Naast	al	deze	plannen	vanuit	De	Engelen-
burcht	 zelf,	 wil	 ik	 óók	 dolgraag	 in	 contact	
komen	met	Engelenaren	die	een	 leuk	 idee	
hebben,	of	die	 zelf	 iets	willen	organiseren:	
koren,	 bands,	 singer-songwriters	 of	 goo-
chelaars	die	willen	optreden	op	het	 terras,	
mensen	 die	 een	 pubquiz	 willen	 houden,	
groepen	die	zich	willen	inzetten	voor	gezel-
lige	 karaoke	 of	 ‘sing	 along	 pub-avonden’,	
dartclubjes	 die	 nog	 een	 ‘clubhuis’	 zoeken,	
noem	 maar	 op!	 Maar	 ook	 lokale	 leveran-
ciers	van	biologische	producten	zoals	vlees,	
groenten,	kazen	of	honing	spreek	 ik	graag	
voor	een	plekje	op	de	menukaart.	En	tot	slot	
misschien	wel	het	allerbelangrijkste:	vrijwil-
ligers!	 Theatertechniek	 in	 licht	 en	 geluid,	
horeca,	 klusjes,	 schoonmaak,	 bardiensten	
…	kan	je	het	al,	of	wil	je	het	leren?	Bel	me!	
Laten	we	De	Engelenburcht	sámen	weer	‘hip	
&	happening’	maken;	het	bruisende	middel-
punt	van	het	dorp!”



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.

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
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Alisa Lalicic 

In aanloop naar de verjaardag van koning 
Willem-Alexander worden traditiege-
trouw lintjes uitgereikt. Dit jaar waren 
dat ruim 2800 lintjes, waarvan één in 
Engelen. Het verhaal achter het lintje van 
mevrouw Wiechers.

“Of	 mag	 ik	 Joeke	 zeggen?”.	 Op	 maandag	
26	april	opende	Joeke	nietsvermoedend	de	
voordeur,	 toen	daar	burgemeester	Mikkers	
op	de	stoep	stond.	Hij	wilde	haar	graag	een	
lintje	uitreiken	voor	alle	dingen,	waar	zij	zich	
de	afgelopen	jaren	voor	heeft	ingezet.	Het	is	
niet	gebruikelijk	om	te	weten	wie	een	lintje	
voor	iemand	heeft	aangevraagd.	“Ik	heb	wel	
een	vermoeden	natuurlijk.	Het	feit	dat	men	
de	 moeite	 heeft	 genomen	 om	 de	 koning	
ervan	 te	 overtuigen	 waarom	 je	 zo’n	 toffe	
meid	bent,	dat	ontroert	mij	wel.”	

Sinds	 mensenheugenis	 heeft	 Joeke	 zich	
ingezet	voor	de	maatschappij	en	nog	steeds	
is	ze	actief.	Ruim	25	jaar	maakte	ze	deel	uit	
van	 het	 bestuur	 van	 Stich-
ting	Open	Ankh	 (een	werk-
verband	van	meer	dan	twaalf	
deelnemende	 stichtingen,	
waar	 men	 zorgdraagt	 voor	
de	 kwaliteit	 van	 leven	 van	
psychiatrische	 patiënten,	
mensen	 met	 een	 verstan-
delijke	 beperking	 en	 oude-
ren	met	een	 zorgbehoefte).	
Daar	 kwam	 ze	 binnen	 als	
jonge	vrouw,	 leerde	 ze	hoe	
de	organisatie	in	elkaar	stak	
en	 hielp	 zij	 om	 de	 Open	
Ankh	 naar	 een	 hoger	 level	
te	tillen.	“Ik	deed	de	dingen	
met	volle	overtuiging	en	dat	
ging	vaak	wel	goed.”	Naast	
dat	ze	veel	leerde,	kwam	ze	
bijzonder	 integere	 mensen	
tegen	 die	 een	 voorbeeld	
voor	 haar	 waren,	 waarvan	
sommige	 vrienden	 werden.	
“De	 kers	 op	 de	 taart”,	 zo	
noemt	ze	het	zelf.	

In	 1988	verhuisde	ze	 samen	met	haar	man	
en	 gezin	 van	 Renkum	 (Gelderland)	 naar	
Engelen.	Ook	hier	bleef	Joeke	niet	stilzitten.	
In	 1998	 werd	 ze	 bestuurslid	 van	 het	 Bra-
bants	Orkest.	 “Een	hele	andere	wereld	dan	
de	Open	Ankh.	Hier	 kwam	 ik	 in	 aanraking	
met	 musici	 en	 werd	 ik	 geïnspireerd	 door	
muziek.”	
Het	vrijwilligerswerk	bij	het	Brabants	Orkest	
werd	 misschien	 wel	 het	 opstapje	 naar	 de	
diensten	die	ze	organiseerde	bij	de	protes-
tantse	kerk	in	Engelen.	Het	was	dominee	B.J.	
Aalbers	die	 Joeke	als	ouderling	bij	de	kerk	
wilde.	“Ik	was	niet	kerks,	maar	wel	gelovig.	
“Dat	soort	mensen	hebben	we	nodig”,	had	
de	dominee	gezegd.	Zo	kwam	ik	bij	de	kerk	
terecht.”	Daar	vond	Joeke	al	gauw	haar	draai	
binnen	het	organiseren	van	bijzondere	dien-
sten	op	 zondag.	 Samen	met	Carina	Harms	
regelt	 ze	 nu	 ‘Muziek	 op	 Zondag’	 waar	 ze	
nog	steeds	blij	 van	wordt.	 “Het	mooie	aan	
‘Muziek	 op	 zondag’	 is	 dat	 het	 de	mensen	
van	Engelen	en	omgeving	bij	elkaar	brengt.”

Dat	 treft	 precies	 de	 kern	 waar	 Joeke	 voor	
staat.	 Verbinding,	 mensen	 samenbrengen.	
Op	alle	plekken	waar	ze	was,	kwamen	men-
sen	samen	met	een	reden.	Voor	haar	waren	
dit	de	plekken	van	inspiratie.	Welzijn,	cultuur,	
onderwijs	en	het	kerkelijk	leven;	hier	leerde	
ze	de	maatschappij	echt	kennen.	Haar	inzet	
stemt	Joeke	dankbaar.	“Je	kunt	zoveel	meer	
als	mensen	elkaar	met	vertrouwen	en	liefde	
tegemoet	treden.	Dan	komt	toch	mijn	basis-	
geloof	weer	naar	boven:	heb	uw	naasten	lief	
als	uzelf.”		

Het	lintje	is	de	erkenning	voor	hetgeen	dat	
Joeke	 heeft	 teweeggebracht	 in	 de	 maat-
schappij.	 Naast	 het	 samenbrengen	 van	
mensen	heeft	ze	zelf	ongetwijfeld	ook	men-
sen	geïnspireerd.	 Engelen	 is	 in	 ieder	 geval	
een	Lid	in	de	Orde	van	Oranje-Nassau	rijker.	
	

“Ik deed de dingen met volle overtuiging en dat ging vaak wel goed”
Joeke Wiechers benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau



Tineke van der Lee

In	 het	 jaar	 1956	 werd	 ons	 schoolgebouw	
gebouwd	en	in	gebruik	genomen.	De	school	
kreeg	de	naam	St.	Lambertusschool,	naar	de	
patroonheilige	van	onze	parochie.	Er	waren	
4	 lokalen	en	een	gymzaal.	De	lokalen	had-
den	 we	 toen	 nog	 niet	 allemaal	 nodig.	 Na	
verloop	 van	 tijd	 groeide	 de	 school	 uit	 z’n	
jasje	 en	 hadden	 we	 meer	 lokalen	 nodig.	
Toen	de	nieuwe	kleuterschool	B’Engelenbak	
in	gebruik	genomen	werd,	 kwam	het	hou-
ten	gebouw	aan	de	Heuvel	 vrij	 en	 konden	
we	beschikken	over	twee	extra	lokalen.	Dat	
was	natuurlijk	maar	een	tijdelijke	oplossing.	
Na	een	grote	verbouwing	kwam	de	zijvleu-
gel	 aan	de	kant	 van	de	Kraanvogellaan	en	
kwam	 de	 hoofdingang	 op	 de	 plaats	 waar	
hij	nu	nog	steeds	zit.	Bij	de	opening	kreeg	
de	 school	 een	 andere	 naam:	 Kempenaars-
school,	 naar	 de	 laatste	 burgemeester	 van	
de	gemeente	Engelen.	Een	aantal	jaren	later	
werd	de	school	aangepast	omdat	we	basis-
school	werden	en	de	kleuters	in	ons	gebouw	
werden	 opgenomen.	 De	 ‘nieuwe’	 naam:	
Basisschool	 B’Engelenbak-Kempenaars.	
Daarna	volgden	nog	enkele	verbouwingen.	
Na	 de	 laatste	 verbouwing	 veranderde	 de	
naam	 in	 Kindcentrum	 De	 Matrix.	 Ook	 het	
kinderdagverblijf	en	de	peuterspeelzaal	zijn	
er	nu	in	gevestigd.	De	school	bestaat	dit	jaar	
dus	 65	 jaar	 en	 dat	moest	 gevierd	worden.	
Wel	was	steeds	de	vraag	of	het	met	de	coro-
namaatregelen	zou	kunnen	 lukken	om	een	
echt	 feest	 te	 organiseren.	 Gelukkig	 is	 het	
gelukt.	De	week	voor	de	meivakantie	werd	

een	feestweek	met	elke	dag	een	bijzondere	
activiteit	voor	de	kinderen.

De	opening	van	de	feestweek	was	Ko-
ningsdag	op	vrijdag	23	april.	
We	begonnen	met	een	feestelijk	(zelf	mee-
gebracht)	ontbijt.	Het	was	gezellig	om	samen	
met	elkaar	 te	eten!	Na	het	ontbijt	werd	er	
geknutseld	om	de	school	aan	te	kleden	voor	
de	 feestweek.	Meester	Will	 had	 een	 feest-
lied	voor	de	school	geschreven.	Dat	moest	
gezongen	 worden.	 Iedereen	 bleef	 bij	 z’n	
eigen	lokaal,	zo	zongen	we	allemaal	samen	
het	feestlied.	Alle	groepen	gingen	om	beur-
ten	buiten	spelen:	de	kleuters	op	de	speel-
plaats,	de	andere	groepen	bij	het	fortje.	Om	
half	 12	 moesten	 alle	 groepen	 verzamelen	
op	 de	 speelplaats.	 Daar	 was	 een	 podium	
opgebouwd	met	een	geluidsinstallatie.	Het	
was	meteen	duidelijk	voor	de	kinderen	dat	
er	 iets	bijzonders	ging	gebeuren.	Tot	grote	
verrassing	van	de	kinderen	kwam	Rolf	San-
chez	 optreden.	 Hij	 zong	 enkele	 bekende	
liedjes	en	betrok	de	kinderen	er	echt	bij.	Na	
het	optreden	werd	er	van	iedere	groep	een	
foto	gemaakt	met	de	koning	erbij.
Het	 was	 een	 heel	mooie	 afsluiting	 van	 de	
dag.	We	hebben	een	geweldige	koningsdag	
gehad.

Maandag	29	april:	Op	maandag	was	
er	een	vossenjacht
’s	Morgens	voor	de	peuters	en	de	groepen	
1,	2	en	3.	Voor	de	onderbouw	was	het	thema	

Sprookjes.	De	kinderen	van	groep	8a	waren	
de	vossen.	De	kinderen	liepen	een	aangege-
ven	route.	Op	die	route	kwamen	zij	allerlei	
sprookjesfiguren	tegen.	
’s	Middags	waren	de	groepen	4	 t/m	7	aan	
de	beurt.	Voor	hen	was	het	thema	Beroepen.	
Zij	kregen	een	plattegrond	mee	en	konden	
zelf	kiezen	waar	zij	gingen	beginnen.	De	kin-
deren	van	groep	8b	waren	op	deze	route	te	
vinden.	Als	de	kinderen	een	beroep	hadden	
gevonden	 kregen	 ze	 een	 puzzelstuk.	 Aan	
het	 eind	 konden	 ze	 de	 puzzelstukken	 aan	
elkaar	 leggen	 en	 zien	 of	 ze	 alle	 beroepen	
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hadden	gevonden.	Als	afsluiting	kregen	alle	
kinderen	een	ijsje.

Dinsdag	27	april	was	natuurlijk	een	vrije	dag.

Woensdag	 28	 april	 kwam	 Gabri	
Wijnakker	met	zijn	Grote	Doen	Alsof	
Show	naar	De	Matrix.
In	 de	 week	 ervoor	 had	 Gabri	 workshops	
gegeven	 aan	 alle	 groepen.	 In	 drie	 werve-
lende	 shows	 kregen	 veel	 kinderen	 en	 ook	
enkele	 leerkrachten	 de	 kans	 om	 mee	 te	
doen.	Na	de	uitvoering	werden	alle	kinde-
ren	getrakteerd	op	popcorn	en	een	drankje.	
Ook	deze	dag	werd	een	echte	feestdag.
Donderdag	29	april.	Een	dag	vol	bijzondere	
knutsel	activiteiten.	In	de	groepen	1-2	wer-
den	 muziekinstrumentjes	 gemaakt,	 doos-
jes	 versierd,	 een	 schilderijtje	 met	 een	 slak	
gemaakt.	In	de	groepen	3	en	4	maakten	ze	
een	schilderijtje,	een	dromenvanger	en	een	
sokpop.	 In	de	groepen	5	en	6	maakten	 ze	
o.a.	een	knikkerzak	van	tafelzeil	en	een	schil-
derijtje	met	het	logo	van	hun	favoriete	club.	
De	groepen	7	en	8	maakten	een	tekenma-
chine,	een	sokpop,	een	touwcollage.	
De	traktatie	bestond	deze	dag	uit	een	Bos-
sche	bol	met	limonade.
Het	werd	een	gezellige	knutseldag,	waarop	
we	 in	 verband	met	de	 coronamaatregelen,	
helaas	geen	gebruik	konden	maken	van	de	
hulp	van	ouders.	Doordat	niet	alle	groepen	
op	 dezelfde	 tijd	 gingen	 knutselen	 hebben	
we	het	 (met	de	hulp	van	stagiaires}	samen	
op	kunnen	lossen.

Vrijdag	30	april.	Deze	dag	was	de	be-
weegdag.	
Alle	kinderen	kregen	deze	dag	een	t-shirt	in	
de	bekende	groene	kleur.	We	zouden	naast	
een	dansworkshop	ook	enkele	spelen	op	de	
speelplaats	en	in	de	tuin	doen.	Helaas	kon-
den	die	niet	doorgaan	omdat	het	weer	het	
niet	toeliet.	In	plaats	daarvan	hebben	we	in	
de	 groep	 naar	 een	 film	 gekeken.	Wat	 wel	
doorging	 waren	 de	 workshops	 dans	 voor	
alle	groepen.	De	workshops	werden	gege-
ven	 door	 studentes	 van	 de	 dansacademie.	
Aan	het	eind	van	de	morgen	werd	de	inge-
studeerde	dans	op	de	speelplaats	gezamen-
lijk	uitgevoerd.	Ook	werd	het	feestlied	nog	
eens	gezongen.	Als	traktatie	kregen	de	kin-
deren	een	smoothie	en	een	krentenbol.	Aan	
het	 eind	 van	 de	 dag	 kregen	 alle	 kinderen	
als	 aandenken	 een	broodtrommel	met	 het	
Matrix-logo.	

We	 kunnen	 terugkijken	 op	 een	 prachtige	
feestweek	 met	 vele	 hoogtepunten	 die	 we	
niet	snel	zullen	vergeten!

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.	Entken-
-Buunen,	tel.	073-8519990



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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  WANNEER  
     LOOP JIJ  
            DE 4? 
Niks ‘streep door de 
Avondvierdaagse’! 
Helaas zijn evenementen nog niet toegestaan, dus kunnen 
we ook dit jaar niet gezellig met zijn allen wandelen.                                                                    
Maar:  wandelen mag wél 4 x 4 = 16 dagen.                     
Vier geweldig mooie routes in en rond Engelen, met de 
steun van onze trouwe sponsoren.                                               
We hebben leuke vragen voor onderweg bedacht. Met de 
antwoorden op deze vragen krijg je een code, waarmee je 
kunt aantonen dat je jouw vier routes hebt gelopen.  De 
meewandelende volwassenen mogen de jonge kinderen 
daar uiteraard mee helpen.                                            
Daarom, meld je aan via:                                                     

                                                                                             
-dit bijzondere jaar zonder kosten- en kies je eigen 
momenten vanaf zaterdag 5 tot en met zondag 20 juni. 
Wij zorgen voor de routes plus beschrijving en natuurlijk 
voor een speciale medaille en een attentie aan het eind, 
beschikbaar gesteld door onze sponsoren. Op onze 
website vind je alle informatie die je nodig hebt.                                         
Extra: probeer zoveel mogelijk kinderen uit jouw klas mee 
te laten doen. De wandelaars uit de groep met de meeste 
deelnemers kunnen nog een verrassing verwachten. 

Ps: Omdat de Avondvierdaagse dit jaar anders dan anders 
is, draag je zelf verantwoordelijkheid. Er is niets verzekerd, 
er zijn geen gidsende vrijwilligers en er is géén muziek op 
de laatste dag. Maar wél een prachtige medaille en het 
voldane gevoel dat je Dé (Avond)vierdaagse van 2021 toch 
gelopen hebt. 

‘Wij gaan heerlijk     
’s ochtends om 5 uur 
lopen, dan zien we 
de natuur wakker 

worden…’


‘Weten we lekker 
zeker dat het goed 

wandelweer is, 
zonder regen of 

onweer.’


‘Kunnen we Þjn een 
dag uitkiezen dat we 
met het hele gezin 

kunnen lopen!’

www.avondvierdaagseengelen.nl 

www.avondvierdaagseengelen.nl 

DOE  
OOK  
MEE!
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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 Advertorial

Werk in de wijngaard (5)

Dit jaar neem ik jullie mee de wijngaard 
in. Voordat ik over de maand mei begin, 
nog even over mijn vorige column. Ik 
schreef toen over vorstschade bij jonge 
uitloop en de acties die men daartegen 
kan nemen. Sommige wijngebieden 
hebben er vaker last van en zijn goed 
voorbereid. Zo hebben jullie vast de 
bijna idyllische foto’s en filmpjes voorbij 
zien komen van brandende vuurpotten 
in de wijngaard. Dat kost kapitalen en 
slechts voor weinig wijnboeren weg-
gelegd. En zo is er dus helaas, vooral 
in de Languedoc, enorme vorstschade 
opgetreden. Een van mijn leveranciers 
Diane Losfelt van Château de l’Engarran 
vlakbij Montpellier, zag in één nacht 
80% van haar potentiele oogst verloren 
gaan en zal dit jaar waarschijnlijk géén 
rosé en witte wijn maken. Drama dus… 
Maar het leven in de wijngaard gaat 
door. Meimaand is bloeimaand en 
hierin vindt de bloemzetting (‘florai-
son’) plaats: je ziet overal aan de jonge 
uitloop ‘bloementrosjes’. Groenige en 
geurige bloemetjes. Voor de vrucht-
zetting (‘nouaison) heb je het liefst zo 
rustig mogelijk weer nodig, hoe rustiger 
de bevruchting, hoe egaler de uiteinde-
lijke trossen druiven. Liever geen regen 
of te harde wind dus! In alle wijngebie-
den hebben ze dus, net als wij, behoefte 
aan rustig lenteweer. 
Gemiddeld 100 dagen na deze vrucht-
zetting is de druif rijp, maar er moet nog 
veel meer gebeuren in de wijngaard, 
dus tot volgende maand! 

 

Wouter Bensdorp
De Beverspijken 20 L  |  Engelen

Op afspraak geopend: Bel 073 553 09 01 of stuur 

een e-mail naar: wouter@bensdorp-wijnen.nl

WWW.BENSDORP-WIJNEN.NL
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PAROCHIE ST. LAMBERTUS

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

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

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Zo	23	mei
10.00	uur	

Pinksteren Woord- en com-
munieviering door diaken 
Jan Joosten
T.i.v. Koos Roozen - van den Heu-
vel, Tonnie ter Ellen - Hendriks en 
Piet Groenendaal

Zo	24	mei Tweede pinksterdag
Geen	viering	in	onze	kerk

Zo	30	mei	
10.00	uur

Woord- en communie-
viering met diaken Jan 
Renders
T.i.v. Gré Pardoel - van Dijk 
en Jan Cornelissen

Zo	06	juni
10.00	uur

Eucharistieviering door 
pastor Ben van Bronkhorst
T.i.v. Coby Mimpen - van de 
Griend 

Zo	13	juni
10.00	uur

Woord en communie-
viering door diaken Jan 
Renders
T.i.v. Jan Cornelissen

Zo	20	juni
10.00	uur

Woord en communievie-
ring door diaken Wim van 
Herwijnen 
T.i.v. Jo Boelen, Tonnie ter 
Ellen - Hendriks, Ouders van 
Kessel - van de Griend en 
Anton Pijnenburg

Berichten uit de parochie en de werkgroepen
Overleden
Op	 21	 april	 is	 overleden	 Ben	Oremans,	 83	
jaar,	Rondeweg

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

Eerste	communie
De	 eerste	 communie	 wordt	 uitgesteld	 tot	
volgend	voorjaar,	er	zijn	nog	te	veel	onze-
kerheden.

Vormsel
De	 nieuwe	 datum	 voor	 het	 Vormsel	 is	 10	
oktober.	In	De	Tweeterp	van	juni	komt	een	
aanmeldingsformulier.

Livestreams in coronatijd
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	viering	en	1,5	m	
afstand	 houden.	 We	 zijn	 altijd	 telefonisch	
bereikbaar	om	u	bij	vragen	op	weg	te	hel-

pen.	 De	 corona-maatregelen	 kunnen	 nog	
veranderen.	Houd	 vooral	 in	 deze	 tijd	 onze	
website	 www.parochie-engelen.nl	 regel-
matig	in	de	gaten.	Daarop	staat	de	actuele	
situatie	 steeds	 vermeld.	 Verder	 vindt	 u	 op	
de	website	de	 link	naar	 livestreams	van	de	
vieringen.

Sam’s	kledingactie
De	 jaarlijkse	 kledingactie	 voor	 Mensen	 in	
Nood,	 die	 werd	 gehouden	 op	 zaterdag	 17	
april,	 heeft	 zeker	 75	 zakken	 kleding	opge-
bracht.	Veel	dorpsgenoten	hadden	hun	kle-
dingkast	 eens	 extra	 goed	 opgeruimd.	 De	
ingebrachte	 kleding	 wordt	 gesorteerd	 en	
gaat	 daarna	 naar	 de	 afnemers.	 Zomerkle-
ding	gaat	vooral	naar	Afrika,	winterkleding	
vooral	 naar	 Oost-Europa.	 In	 deze	 regio’s	
hebben	mensen	grote	behoefte	aan	goede	
draagbare	kleding.	

De	werkgroep	Wereldkerk	bedankt	iedereen	
voor	de	fantastische	bijdrage	en	hoopt	dat	u	
oude	kleding	wilt	blijven	bewaren.

Mocht	 u	 vragen	 hebben	over	 de	 vieringen	
in	 coronatijd,	 steun	 nodig	 hebben	 of	 om	
andere	reden	contact	op	willen	nemen	stuur	
een	 email	 	 naar	 secretariaat@parochie-en-
gelen.nlWerkgroep wereldkerk



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

Zo	30	mei
10.30	uur

Joop	Lankhaar

Zo	06	juni
10.30	uur

Drs.	Ardin	Mourik

Zo	13	juni
10.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer

Zo	20	juni
10.30	uur

Preek	van	de	leek	
met	dr.	Hans	van	Dartel

Na	 maanden	 van	 zoom-vieringen	 kunnen	
we	onze	diensten	weer	vieren	in	ons	eigen	
kerkje,	De	Oude	Lambertus.	U	kunt	zich	voor	
een	 dienst	 aanmelden	 via	 aanmelding@
kerk-engelen.nl	(graag	vermelden	met	hoe-
veel	 personen	 u	wilt	 komen,	 of	 u	 tot	 het-
zelfde	 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.

Eens	 per	 jaar	 is	 er	 een	 dienst	 in	 De	Oude	
Lambertus,	waarin	een	niet-theoloog	voor-
gaat,	de	‘Preek	van	de	Leek’.	Dit	jaar,	op	20	
juni,	wordt	deze	preek	gehouden	door	onze	
dorpsgenoot	 Hans	 van	 Dartel.	 Hij	 is	 ethi-
cus	en	was	werkzaam	als	docent	medische	
ethiek	 bij	 het	 Leids	 Universitair	 Medisch	
Centrum.	

De	preek	van	Hans	zal	gaan	over	de	morele	
verplichtingen	 die	 we	 als	 mens	 hebben	
tegenover	onze	naasten.	Tot	hoever	 reiken	
onze	 verplichtingen	 tegenover	 anderen?	
Van	wie	moet	ik	mij	 iets	aantrekken?	Als	 ik	
bijvoorbeeld	 in	 het	 station	 aangesproken	

Preek van de leek
word	door	 een	 jongeman,	 die	mij	 om	een	
bijdrage	vraagt	om	ergens	 te	overnachten,	
wat	moet	ik	daar	dan	mee?	Hoe	heb	ik	mij	te	
verhouden	tot	mijn	buren	in	mijn	straat?	De	
mensen	in	mijn	dorp?	De	kerk?	Moet	ik	me	
überhaupt	iets	van	hen	aantrekken?		Als	ze	
een	beroep	op	me	doen?	Boeiende	vragen,	
die	Hans	zal	onderzoeken	en	aarzelend	zal	
beantwoorden.	

U	 bent	 van	 harte	 welkom	 om	 deze	 Preek	
van	 de	 Leek	 bij	 te	 wonen!	 Voor	 de	 wijze	
van	 opgeven:	 zie	 de	 mededeling	 bij	 het	
preekrooster	 van	 de	 Protestantse	 Kerk	
Engelen.

Geestkracht
Ds. Marloes Meijer

De	lente	is	wat	koud	en	winderig	dit	jaar,	de	
zomer	 laat	nog	 steeds	op	 zich	wachten.	 Ik	
word	daar	moe	en	somber	van,	merk	 ik.	 Ik	
verlang	naar	‘korte	broekenweer’,	de	zon	op	
je	gezicht,	lange	avonden	buiten	zitten	met	
vrienden	…

Dit	 weer,	 en	 de	 beperkende	 maatregelen,	
laten	me	in	mezelf	keren.	‘Ik	blijf	wel	lekker	
in	mijn	eigen	bubbel,	de	wereld	draait	toch	
wel	door’.	‘Ik	kom	wel	weer	als	het	allemaal	
beter	is	straks’.

Daar	passen	alle	Zoombijeenkomsten	goed	
bij.	Lekker	vanuit	huis,	anders	betrokken	dan	
wanneer	 je	 live	 aanwezig	 bent.	 Prima	 zo,	
denk	ik	soms.

Maar	 wat	 ik	 écht	 nodig	 heb,	 is	 een	 frisse	
wind.	 Inspiratie.	 Iets	dat	mijn	bubbel	door-
prikt.	Dat	mij	in	beweging	zet.	

Gelukkig	 is	 het	 bijna	 Pinksteren	 (23	 mei),	
het	 feest	 dat	 precies	 dáárover	 gaat.	 Het	
wordt	 in	 prachtige	 beeldtaal	 beschreven.	
Met	 Pinksteren	 gaat	 het	 bijvoorbeeld	 over	
een	windvlaag.	Niet	als	een	storm,	maar	als	
een	vlaag	 inspiratie	die	 je	open	waait	voor	
alles	wat	je	eerder	nog	niet	hoorde	en	zag.	
Het	 gaat	 ook	 over	 ‘vlammen	 van	 vuur’:	 ze	
zet	je	in	vuur	en	vlam,	maakt	je	enthousiast.	
En	het	gaat,	niet	zo	vreemd,	ook	over	‘elkaar	
verstaan’.	Als	je	niet	in	je	eigen	bubbel	blijft	
zitten,	krijg	je	ruimte	voor	anderen.	Als	je	uit	
je	schulp	kruipt,	kun	je	je	verbinden,	contact	
maken	en	ga	je	elkaar	beter	verstaan.	Maar	
het	is	soms	best	zwaar	om	dat	te	doen.	Om	
telkens	weer	op	te	staan	en	in	beweging	te	
komen.

Pinksteren	herinnert	me	eraan	dat	ik	dat	niet	
helemaal	alleen	hoef	te	doen.	Als	ik	de	lie-

deren	zing	en	de	verhalen	lees,	op	23	mei,	
dan	weet	 ik	weer	dat	het	goed	 is	om	mee	
te	 gaan	 in	 die	 beweging	 naar	 buiten	 toe.	
Om	mee	te	gaan	op	die	stroom	van	geïnspi-
reerde	mensen,	op	die	wind	die	waait,	en	zo	
dat	vuurtje	weer	aan	laat	wakkeren.	
Ik	hoef	het	niet	alleen	te	doen,	ik	mag	aan-
sluiten	op	dat	wat	er	 is:	 inspiratie,	energie,	
Geestkracht.	Zo	krijg	ik	er	weer	zin	in,	ga	ik	
door	het	leven	‘met	ferme	pas	en	af	en	toe	
een	huppeltje’.

Lekker	vaag?	Jazeker!	Als	je	de	beeldtaal	(te)	
letterlijk	 neemt,	 wordt	 het	 een	 vreemd	 en	
ongeloofwaardig	 verhaal,	 over	 dingen	 die	
feitelijk	 niet	 kloppen.	 Je	 zou	 kunnen	 den-
ken	dat	geïnspireerde	mensen	dronken	zijn,	
of	naïef,	of	raar	(of	alle	drie).	Maar	als	je	de	
ruimte	en	het	lef	hebt	om	je	eigen	gevoel	en	
je	eigen	leven	erbij	te	betrekken,	dan	wordt	
het	anders.	Dan	is	Pinksteren	een	beweeg-
lijk,	creatief	en	sprankelend	feest.	

Voor	 je	 het	 weet	 ga	 je	 erin	 mee.	 Wees	
gewaarschuwd	…	
Zoals	elk	jaar	is	er	met	Pinksteren	om	12	uur	
een	 oecumenische	 Jazzdienst	 in	 de	 Grote	
Kerk	in	Den	Bosch.	Jonny	&	the	Jazzuits	zet-
ten	ons	in	beweging.	Thema:	aanraking.	De	
viering	is	alleen	te	volgen	via	een	livestream	
op	 http://pgdenbosch.nl/,	 of	 scan	 de	 QR	
code.

Er	verschenen	aan	hen	een	soort	vlammen,	
die	zich	als	vuurtongen	verspreidden	en	zich	
op	 ieder	van	hen	neerzetten,	en	allen	wer-
den	vervuld	van	de	heilige	Geest…

Handelingen 2:1-4
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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	23	mei Eerste pinksterdag
Viering	met	orgelbegeleiding
Voor een bijzondere intentie

Ma	24	mei Tweede pinksterdag
Geen	viering

Zo	30	mei Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Jan Zetz, Joke 
Godschalk-Endstra, Marco 
Jehoel

Zo	06	juni Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders

Zo	13	juni Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers, 
Maria van Heijningen, Anneke 
Branten, overleden fam. 
Masraff

Zo	20	juni Vaderdag
Viering	met	orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

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

Peter Polling

Het	collecteproject	van	de	Diaconie	van	de	
Protestantse	Kerk	Engelen	voor	de	maanden	
mei	en	juni	is	Jong	Protestant.	Dat	betekent	
niet	 dat	 het	 een	 project	 is	 alleen	 bedoeld	
voor	jongeren	‘van	de	kerk’;	het	is	een	pro-
ject,	 waarmee	 we	 als	 kerk	 proberen	 jon-
geren	meer	 te	betrekken	bij	wat	wij	willen	
doen	voor	anderen.	In	Engelen	zijn	we	een	
Open	Kerk,	met	veel	contact	met	mensen	in	
het	dorp	 en	de	parochie.	 Samen	proberen	
we	te	helpen	waar	nodig,	binnen	maar	ook	
buiten	de	kerk!
We	proberen	daar	iedereen	bij	te	betrekken,	
jong	en	oud.	Dat	is	af	en	toe	moeilijk,	maar	
soms	lukt	het	ook	heel	goed,	denk	maar	aan	
de	sponsorloop	voor	Tanzania!
De	landelijke	kerk	helpt	de	plaatselijke	ker-
ken	 hierbij.	 Kinderen	 en	 jongeren	 worden	
op	een	speelse	en	eigentijdse	wijze	betrok-
ken	bij	diverse	projecten.	Materialen	worden	

Jong protestant
ontwikkeld	 voor	 jeugdwerkers	 en	 andere	
vrijwilligers.	 Jong	 Protestant	 probeert	 in	
deze	moeilijke	 coronatijd	ook	de	 jongeren	
te	bereiken,	die	 last	hebben	van	eenzaam-
heid	 en	 gebrek	 aan	 contacten.	 Digitaal	 en	
fysiek	 komen	 ze	 letterlijk	 en	 figuurlijk	 in	
actie	met	en	voor	anderen.	
Uw	bijdrage	is	welkom	op:	Diaconie	Protes-
tantse	Kerk	Engelen	
IBAN:	NL23RABO0121915158	o.v.v	Jong	Pro-
testant.	
	
Namens	de	jeugd	en	ons:	hartelijk	dank!

Een	goed	gesprek	over	dat	wat	speelt	in	de	
actualiteit	of	in	jouw	leven	–	wie	wil	dat	nu	
niet?	In	wisselende	samenstelling	komt	een	
groep	 mensen	 samen	 om	 (via	 Zoom)	 een	
avondje	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan.	We	
spraken	eerder	al	over	verkiezingen	en	onze	
politieke	 structuur,	over	hoe	 je	de	 corona-
maatregelen	 beleeft,	 wat	 vrijheid	 met	 je	
doet	en	we	hadden	een	avond	over	muziek:	
we	luisterden	naar	elkaars	favoriete	muziek	

Goed Gesprek
en	dat	was	verrassend:	klassiek,	rock,	dans-
muziek,	3JS,	een	Franse	chanson,	een	Afri-
kaans	lied	…
Wil	je	ook	een	keer	meedoen?	Weet	je	wel-
kom.	De	avonden	zijn	voor	iedereen	van	alle	
leeftijden	en	alle	achtergronden.	Meld	je	van	
tevoren	 even	 aan	 via	 predikant@kerk-en-
gelen.nl,	dan	krijg	 je	de	Zoomlink	doorge-
maild.	 Volgende	meeting:	 woensdagavond	
2	juni,	20-21.30	uur.

Weet	u	nog,	die	zonnige	dag	in	februari,	na	
dat	weekend	waarin	er	ijs	op	de	sloten	lag?	
Die	zondag	dat	heel	veel	jongeren	en	enkele	
‘oudere	jongeren’	(meer	dan)	10	km	renden	
voor	 het	 goede	 doel?	 Weet	 u	 nog	 dat	 zij	
3000	euro	ophaalden	voor	Upendo	Centre,	
straatkinderenopvang	in	Tanzania?
Dat	 geld	 is	 goed	 besteed.	 Het	 gebouw	
is	 opgeknapt	 en	 er	 zijn	 extra	 klaslokalen	

gebouwd,	zodat	de	kinderen	nog	beter	kun-
nen	 werken	 aan	 hun	 toekomst.	 Kinderen,	
maatschappelijk	werkers	en	andere	betrok-
kenen	 in	 Tanzania	 bedanken	 iedereen	 die	
heeft	 bijgedragen.	 Hier	 enkele	 foto’s	 van	
voor	 en	na	de	 renovaties.	Wij	 zijn	 blij	met	
het	resultaat	en	de	goede	contacten	met	het	
centrum,	en	met	het	initiatief	van	Frits	Lavell.	

Upendo Centre

Voor renovatie Na renovatie



                                     

Onze werkzaamheden: 

✓ Dakbedekking 

✓ Zinkwerk 

✓ Dakrenovatie 

✓ Dak onderhoud 

✓ Lekkages 

✓ Stormschades 

✓ Dakgoten reinigen 

✓ Dakgoten repareren 

✓ Schoorsteenonderhoud 

✓ Nokvorstenrenovatie 
 
Heeft u een lekkage geconstateerd of heeft u stormschade? 
Bel ons op onze 24-uurslijn, 7 dagen per week geopend 
Ook kunt u ons bellen voor een vrijblijvende offerte of gratis dak-inspectie met camera 
 

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

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

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

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

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL

 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

✓ Dé fietsenmaker van Engelen 
✓ Voor al uw (elektrische) tweewielers 
✓ Gratis haal- en brengservice in Engelen 
✓ Kleine reparaties klaar terwijl u wacht 
✓ Servicepunt van fietsenwinkel.nl 
✓ Beoordeeld met een 9,7 

DDee  BBllooeemmeennddaaaall  55  
((IInndduussttrriieetteerrrreeiinn  DDee  VVuutttteerr)) 

55222211  EEBB,,  DDeenn  BBoosscchh 
008888  00112233  006600 

Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur 
info@fietsenmakerdenbosch.nl 
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Ronald Sprang

Vorige	maand	heb	ik	verwezen	naar	het	arti-
kel	 op	 de	website	 van	 de	Haverleij.	 Archi-
tect	Soeters	maakt	middels	gebakjes	en	een	
grote	taart	inzichtelijk	wat	hij	van	plan	is	met	
het	buitengebied	Haverleij.	
	
Nu	zijn	we	meer	dan	twee	decennia	verder	
en	 gaat	 het	 laatste	 gebakje	 gemaakt	 wor-
den.	Zoals	een	echte	bakker	zal	zeggen:	ook	
bij	een	goed	patisserie	kunstwerk,	eerst	de	
bodem.	 De	 afgelopen	 weken	 is	 de	 firma	
Heijmans	 begonnen	 met	 grondwerkzaam-
heden	 en	 wordt	 de	 omvang	 van	 kasteel	
Oeverhuijze	duidelijk.	Hoe	lang	deze	werk-
zaamheden	 gaan	 duren	 is	 nog	moeilijk	 te	
zeggen.	 Zodra	 de	 nutsbedrijven	 alles	 heb-
ben	aangesloten	en	het	 terrein	bouw	klaar	
is,	 zal	 bouwonderneming	 Berghege	 het	
stokje	overnemen	en	beginnen	met	de	(in)
vulling	van	deze	laatste	creatie.
Tussen	29	april	 en	7	mei	was	het	mogelijk	
om	in	te	schrijven	en	 je	voorkeuren	aan	te	
geven.	 De	 belangstelling	 voor	 Oeverhuijze	
bleek	net	zo	groot	te	zijn	als	de	lange	rijen	
die	dagelijks	bij	Bakker	De	Groot	staan.	BPD	
heeft	 in	 totaal	 221	 inschrijvingen	 mogen	
ontvangen.	Op	basis	daarvan	hebben	zij	alle	
woningen	 en	 appartementen	 kunnen	 toe-
wijzen	 en	hebben	 71	 inschrijvers	 een	posi-

tief	 bericht	 ontvangen.	 Zij	 zijn	 waarschijn-
lijk	allemaal	nog	dezelfde	dag	naar	 Jan	de	
Groot	gegaan.	Voor	de	overige	 inschrijvers	
is	het	nu	afwachten	of	zij	alsnog	een	woning	
toegewezen	krijgen	als	de	eerste	kandidaat	
toch	van	de	koop	afziet.

In	 de	 komende	periode	gaan	de	 verkoop-
gesprekken	plaatsvinden	met	de	gelukkigen	
die	 wel	 een	 woning/appartement	 hebben	

Laatste gebakje tijdelijk uitverkocht
toegewezen	 gekregen.	 Verkoopmanager	
Jo	 Rouschop	 is	 positief	 over	 deze	 start	 en	
hoopt	spoedig	de	eerste	koopovereenkom-
sten	te	kunnen	laten	ondertekenen.
Makelaar	Boumij	 is	de	exclusieve	makelaar	
waar	de	potentiele	nieuwe	eigenaren	terecht	
kunnen	 als	 ze	 daar	 behoefte	 aan	 hebben.	
Toch	 zullen	 velen	 gebruik	 maken	 van	 de	
digitale	omgeving,	die	is	opgezet	door	BPD,	
waar	alle	informatie	terug	te	vinden	is.	
Bij	 deze	 wil	 ik	 al	 mijn	 toekomstige	 buren	
van	harte	feliciteren	met	deze	toekomstige	
aankoop	en	zou	graag	willen	weten	wat	de	
verwachtingen	 zijn	 van	 wonen	 op	 kasteel	
Oeverhuijze.	 Ik	 ben	 er	 van	 overtuigd	 dat	
ze	met	nog	meer	 interesse	maandelijks	De	
Tweeterp	willen	 lezen	om	 te	weten	wat	de	
laatste	ontwikkelingen	zijn.

Na	drie	jaar	lang	met	veel	plezier	hier	te	hebben	gewerkt,	zit	mijn	
tijd	in	Engelen	er	bijna	op.	Per	1	juli	ga	ik	namelijk	een	huisartsen-
praktijk	in	Uden	overnemen.	Een	paar	maanden	geleden	kreeg	ik	
het	aanbod	voor	deze	praktijkovername.	Ik	werd	erg	enthousiast	
van	het	idee	een	eigen	praktijk	te	starten.	Ook	vinden	mijn	vrouw	
en	ik	het	fijn	terug	te	keren	naar	Uden,	waar	we	vandaan	komen	
en	waar	veel	 familie	en	vrienden	wonen.	 Ik	 zal	 Engelen	wel	een	
beetje	missen.	Zo’n	fijne	patiëntenpopulatie	als	hier	kom	 je	niet	
vaak	 tegen.	Altijd	 aardig,	 goed	 voorbereid	op	het	 spreekuur	 en	
welwillend	om	samen	tot	een	goed	behandelplan	te	komen.	Ik	wil	
iedereen	dan	ook	bedanken	voor	deze	prettige	samenwerking.	En	
wie	weet,	tot	ooit!

Met	hartelijke	groet,
Rik	van	de	Laar,	huisarts

Huisarts Rik van de Laar neemt afscheid



 
 

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 

Dit	 jaar	 geen	 grand	 finale	 vol	 trotse	
kinderen	 maar	 een	 echte	 Pareltjes-
krant!
Vanwege	 corona	 kon	 dit	 jaar	 de	 Pareltjes-
avond	 helaas	 niet	 doorgaan.	 Die	 mooie		
Pareltjesavond,	 waar	 we	 elk	 jaar	 zo	 naar	
uitkijken	en	waar	we	elk	 jaar	 iets	 speciaals	
van	maken.	De	Pareltjesavond,	waar	we	aan	
ouders,	ooms,	tantes	en	alle	andere		belang-
stellenden	 laten	 zien	 waar	 wij	 tijdens	 het	
groot	 project	 aan	 hebben	 gewerkt	 en	 wat	
we	hebben	geleerd.	

Maar	…	de	 kinderen,	 ouders	 en	medewer-
kers	 van	 Jenaplanschool	 Antonius	 Abt	 zijn	
niet	voor	één	gat	te	vangen.	Samen	zijn	we	
een	kei	in	het	bedenken	van	een	goed	alter-
natief.	We	denken	altijd	al	in	mogelijkheden	
en	kansen	en	dat	doen	we	nu	dus	ook.	Als	
een	 Pareltjesavond	 niet	 kan	 ...	 dan	 maken	
we	 ‘gewoon’	 een	 Pareltjeskrant.	 De	 Parel-
tjeskrant	 met	 als	 thema	 ‘Groei	 en	 Leven’	
verschijnt	direct	na	de	meivakantie.	

De	Pareltjeskrant!
Met	 de	 uitgave	 van	 de	 Pareltjeskrant	 slui-
ten	wij	ons	jaarlijks	groot	project	af	met	een	

bonte	verzameling	foto’s,	gedichten	en	ver-
halen	 rondom	het	 thema	 ‘Groei	 en	 Leven’.	
De	Pareltjeskrant	is	must	have	voor	ouders,	
buren,	ooms,	tantes	en	alle	mensen	die	wil-
len	 zien	 waartoe	 onze	 kinderen	 samen	 in	
staat	zijn!

De	 Pareltjeskrant	 kent	 twee	 uitgaven.	 Eén	
uitgave	van	locatie	Park	en	één	uitgave	van	
locatie	Slot.	In	de	Pareltjeskrant	vind	je	ver-
halen,	foto’s	en	links	met	QR	codes.	Hiermee	
geven	wij	een	gevarieerde	impressie	van	het	
eigen	werk	van	onze	enthousiaste	kinderen.	
Ook	 geven	 wij	 een	 indruk	 van	 de	 manier	
waarop	wij	samen	tot	zulke	mooie	ervarin-
gen	zijn	gekomen.	Natuurlijk	word	je	met	de	
Pareltjeskrant	niet	alleen	aangenaam	verrast	
door	de	kinderen	van	Jenaplanschool	Anto-
nius	Abt,	maar	er	zijn	ook	illustraties	te	zien	
van	de	kinderen	van	Eigenwijze.

De	 Pareltjeskrant	 opent	 met	 onder-
staande	woorden
Nu we niet op reis kunnen, ontdekken we 
steeds meer de natuur om ons heen en 
genieten we van de kleine wondertjes van 
de natuur die we overal zien. Misschien ga je 

wel op safari met elkaar in je eigen achter-
tuin of naar het bos in de buurt? Of je gaat 
gewoon een half uurtje vogels of bijen tellen 
in je eigen tuin of op je balkon. Er is altijd wel 
wat te beleven in de natuur!                                                                                              

Iedereen	 heeft	 wel	 een	mooie	 herinnering	
aan	 iets	 wat	 hij	 of	 zij	 in	 de	 natuur	 heeft	
beleefd.	 Je	 kan	uren	besteden	aan	het	 kij-
ken	 naar	 vogels	 die	 een	 nestje	 bouwen.	
Het	 is	zo	bijzonder	dat	vogels	door	samen	
te	 werken	 met	 stokjes	 en	 blaadjes	 een	
nestje	 kunnen	 bouwen	 in	 vijf	 dagen!	 De	
merel	 blijft	 daarna	 twee	 weken	 broeden	
tot	haar	eitjes	uitkomen.	En	daarna	…	vlie-
gen	de	 kleine	 vogeltjes	 de	wereld	 in.	Wist	
jij	 al	 dat	 de	merel	met	 de	 huismus	 samen	
de	 meest	 voorkomende	 broedvogel	 van	
ons	 land	 is?	 Die	 zit	 vast	 ook	 in	 jouw	 tuin!																																																																																																																			
In	de	Pareltjeskrant	kun	je	bekijken	en	lezen	
wat	alle	 stamgroepen	de	afgelopen	weken	
hebben	beleefd,	onderzocht	en	waar	ze	van	
hebben	 genoten.	 Wat	 hebben	 de	 kinde-
ren	door	samen	te	werken	veel	bereikt.	De	
‘pareltjes	 van	 het	 thema’	 deze	 keer	 om	 te	
lezen,	te	bekijken	en	te	bewaren!

Pareltjesavond 2021
bij Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum
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Leren,	ontdekken	én	maken
Voor	 de	 kinderen	 van	 Antonius	 Abt	 Jena-
plan	 Kindcentrum	 vormt	 de	 Pareltjeskrant	
ditmaal	de	‘grand	finale’	van	ons	groot	pro-
ject	over	‘Groei	en	Leven’,	waaraan	wij	acht	
weken	 lang	met	 heel	 veel	 plezier	 en	 inzet	
hebben	 gewerkt.	 Een	 project	 dat	 in	 elke	
stamgroep	 startte	 met	 verwondering	 over	
‘Groei	en	Leven’.	

Gaandeweg	 hebben	 de	 kinderen	 verschil-
lende	 facetten	 van	 ‘Groei	 en	 Leven’	 uitge-
breid	verkend.	We	hebben	kuikens	(via	een	
livestream	in	alle	stamgroepen)	en	vlinders	
geboren	 zien	 worden.	 We	 hebben	 onze	
eigen	bloemenwinkel	gehad	en	gezien	hoe	
witte	 tulpen	 konden	 veranderen	 van	 kleur.	
Er	 kwamen	 dino’s	 uit	 een	 ei	 en	 rondom	
kriebelbeestjes	zijn	de	prachtigste	creatieve	
schrijfopdrachten	 ontstaan.	 Een	 imker	 ver-
telde	ons	alles	over	de	bijen,	het	bestuiven	
van	bloemen	en	het	maken	van	honing.	Ook	
hoorden	wij	dat	er	zonder	bijen	geen	leven	
mogelijk	is.	We	aten	wormen	en	maakten	de	
mooiste	gedichten	over	planten	en	bloemen	
…	en	nog	heel	veel	meer!	

Hoe	we	 dat	 gedaan	 hebben	 laten	we	 zien	
in	 de	 Pareltjeskrant.	 Met	 de	 Pareltjeskrant	
nemen	we	jullie	mee	op	onze	ontdekkings-
reis,	 die	 begon	 met	 een	 verwondering	 in	
de	 groep,	 het	 uitvoeren	 van	 diepgaander	
onderzoek.	 Daarna	 leidde	 dat	 steeds	 weer	
tot	een	persoonlijke	activiteit	of	stamgroep-
werk.	 We	 nemen	 jullie	 mee	 op	 onze	 reis	
waarop	we	veel	hebben	gezien,	gehoord	en	
gewerkt	over	‘Groei	en	Leven’.

Leren	over	‘Groei	en	Leven’	
Het	is	in	deze	reeks	al	vaker	gezegd:	het	mag	
allemaal	best	leuk	zijn,	maar	natuurlijk	moet	
er	ook	geleerd	worden.	Wij	zijn	immers	een	
school!
En	dat	leren	is	tijdens	dit	groot	project	zeker	
gebeurd.	 Zo	 past	 het	 project	 perfect	 bin-
nen	 het	 leergebied	Oriëntatie	 op	 jezelf	 en	
de	 wereld,	 waarvoor	 naast	 het	 verwerven	
van	specifieke	kennis	nog	andere	kerndoe-
len	 zijn	 geformuleerd.	 De	 kinderen	 heb-
ben	 geleerd	 in	 de	 eigen	 omgeving	 veel	
voorkomende	planten	 en	dieren	 te	 onder-
scheiden	 en	 benoemen.	 Ze	 zijn	 zich	 meer	
bewust	geworden	van	een	verscheidenheid	
aan	 organismen	 (planten,	 dieren,	 mensen,	
schimmels).	Ook	hebben	ze	gezien	dat	plan-
ten	 veranderen	 met	 de	 seizoenen	 en	 dat	
soortkenmerken	worden	 doorgegeven	 aan	
nakomelingen.	De	kinderen	hebben	ervaren	
dat	sommige	diersoorten	een	gedaantever-
wisseling	hebben	ondergaan	en	dat	onder-
delen	van	een	plant	kunnen	uitgroeien	 tot	
nieuwe	 individuen.	 Daarnaast	 was	 er	 van-
zelfsprekend	ook	aandacht	voor	het	voedsel	
van	mens	en	dier	en	dat	dat	komt	van	plant	
en/of	 dier.	 Kortom	 een	 schitterend	 thema	
om	te	beleven	en	samen	van	te	leren.	

Daarnaast	sluit	het	project	goed	aan	bij	de	
Jenaplanessenties:	 creëren,	 presenteren,	
communiceren	 en	 samenwerken	 en	 wordt	
er	 volop	 aandacht	 besteed	 aan	 zowel	 het	
ontwikkelen	van	kennis	en	vaardigheden	als	
aan	de	persoonlijkheidsontwikkeling.	

Nader	kennismaken
De	 Pareltjeskrant	 is	 niet	 alleen	 interessant	
voor	ouders	van	wie	de	kinderen	op	 Jena-
planschool	Antonius	Abt	 of	 Eigenwijze	 zit-
ten.	 Voor	 ouders	 van	 kinderen	 die	 jonger	
dan	vier	jaar	zijn,	geeft	de	Pareltjeskrant	een	
prima	 aanleiding	om	eens	 nader	 kennis	 te	
maken	met	de	school.	Met	de	Pareltjeskrant	
in	de	hand	 krijgen	 zij	 een	goed	beeld	 van	
hoe	hier	wordt	gewerkt.	Ben	je	ook	nieuws-
gierig	geworden	naar	onze	school	en	hoe	er	
bij	ons	wordt	geleerd?	

Bel	 of	 mail	 ons	 voor	 een	 persoonlijke	
afspraak	en	kom	meer	te	weten	over	de	visie	
en	de	werkwijze	van	ons	kindcentrum.	

Plant een zaadje                                                    
Zorg dat je overal iets achterlaat,
Iets moois, iets geks
Iets dat nog komen gaat
Een idee, een droom, een grote lach
Laat het achter,
Iedere dag.
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Van	 de	 specialist	 beweegbare	 bruggen	 en	
sluizen	van	de	gemeente	’s-Hertogenbosch,	
kregen	we	een	bericht,	dat	voor	de	gebrui-
kers	zeker	van	belang	is.
De	 hefbrug	 over	 de	 Sluis	 bij	 Engelen	 gaat	
voor	onderhoud	een	kleine	week	dicht.	Wat	
is	er	aan	de	hand?	
De	specialist	legt	het	e.e.a.	uit.

Eind	 april	 zijn	 er	 bomen	 gesnoeid	 op	 het	
sluisterrein	 i.v.m.	 aankomende	 werkzaam-
heden	bij	sluis	Engelen	medio	juni.

Vanaf	donderdag	3	juni	9:00	uur	tot	en	met	
dinsdag	8	juni	5:00	uur	worden	de	volgende	
werkzaamheden	uitgevoerd:	
De	 sluisdeuren	 worden	 tijdelijk	 verwijderd	
om	 de	 werkzaamheden	 aan	 de	 draaipun-
ten	 van	 de	 deuren	 uit	 te	 kunnen	 voeren.	
Het	in-	en	uittakelen	van	de	sluisdeuren	en	
het	herstel	van	de	draaipunten	gaat	enkele	
dagen	duren.	Dit	 betekent	dat	de	 sluis	 tij-
dens	 de	 werkzaamheden	 gesloten	 is	 voor	

alle	scheepvaart.
Het	 wegverkeer	 over	 de	 hefbrug	 bij	 sluis	
Engelen	 zal	 in	deze	periode	ook	gestremd	
zijn.

Wat	gaan	we	doen?
•	 We	maken	het	terrein	van	de	sluis	klaar	
om	de	sluisdeuren	neer	te	leggen;

•	 We	stellen	twee	kranen	op	om	de	deuren	
te	hijsen;

•	 We	 verwijderen	 tijdelijk	 twee	 sluis-
deuren;

•	 We	 herstellen	 de	 versleten	 onderdelen	
en	deuren;

•	 We	voeren	onderhoud	uit	aan	de	bodem	
van	de	sluiskolk;

•	 We	 inspecteren	 de	 onderwater-
punten,	 waar	 de	 deur	 op	 draait	 met	
duikers(taatsen).	

We	 streven	 ernaar	 om	de	werkzaamheden	
in	 een	 zo	 kort	mogelijke	 tijd	 uit	 te	 voeren	
en	 de	 stremming	 voor	 de	 scheepvaart	 te	
beperken.	Gezien	de	aard	van	de	werkzaam-

De Sluis in Engelen in juni tijdelijk gesloten vanwege 
buitengewoon onderhoud!

heden	ontkomen	we	er	niet	aan	om	de	sluis	
meerdere	dagen	te	sluiten.
De	 watergebonden	 bedrijven,	 jachthavens	
en	rederijen	zijn	de	afgelopen	maand	al	per	
brief	geïnformeerd.	
In	 afstemming	 met	 het	 B-team	 en	 onze	
communicatie-afdeling	zal	er	ook	voor	half	
mei	 een	 bewonersbrief	 voor	 direct	 omwo-
nenden	in	de	bus	vallen.	

Verder	zal	ruim	twee	weken	voor	de	start	het	
verkeer	 geïnformeerd	 worden	 met	 diverse	
aankondigingsborden	nabij	de	sluis.

Voor	 de	 nieuwsgierigen	 onder	 ons,	 zal	 dit	
toch	een	mooi	schouwspel	zijn!	In	De	Twee-
terp	 van	 december	 2020	 stond	 een	 groot	
artikel	over	de	wetenwaardigheden	van	de	
sluis.

Voor	de	historici
De	 sluis	 is	 oorspronkelijk	 gebouwd	 in	
1897.	 Tot	 in	 de	 zeventiger	 jaren	 van	 de	
20e	 eeuw	 werden	 de	 sluisdeuren	 met	
de	 hand	 bediend	 en	 werd	 verkeer	 ter	
plaatse	met	 een	 kleine	 kabelpont	 over-
gezet.	De	kabelpont	werd	eveneens	met	
de	hand	bewogen	(door	stokken	met	een	
stalen	 klemgreep	 vast	 te	 zetten	 aan	 de	
stalen	kabels,	waarmee	de	pont	vastzat,	
en	 vervolgens	 in	 tegenstelde	 richting,	
waarin	men	vaart	over	het	dek	te	lopen).
Doordat	in	december	2014	tussen	‘s-Her-
tohenbosch	en	Rosmalen	het	Maximaka-
naal	 opengesteld	 is,	 wordt	 de	 sluis	 bij	
Engelen	 minder	 door	 de	 beroepsvaart	
gebruikt.	Het	beheer	van	de	sluis	is	sinds	
5	 januari	 2015	 van	 Rijkswaterstaat	 naar	
de	gemeente	‘s-Hertogenbosch	gegaan.	
Vanuit	 sluis	 Engelen	 worden	 ook	 de	
Industriehavenbrug	en	de	Den	Dungen-
sebrug	op	afstand	bediend.
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Voor	een	aantal	leden	van	Tennisvereniging	
Engelen	was	21	april	een	spannende	dag.	In	
de	online		ledenvergadering		werd	namelijk	
aan	de	leden	toestemming		gevraagd	voor	
de	 investering	 en	 aanleg	 van	 twee	 padel-
banen.	En	een	aantal	leden	zit	met	smart	te	
wachten	op	de	komst	van	die	banen.
De	leden	waren	gelukkig	heel	positief	over	
het	voorstel	wat	aan	hen	 is	voorgelegd	en	
het	voorstel	is	bijna	unaniem	aangenomen.
Padel	 is	 een	 combinatie	 van	 squash	 en	
tennis	 en	 is	 de	 snelst	 groeiende	 sport	 van	
Nederland.	 Twee	 maanden	 geleden	 heeft	
TV	 Engelen	 een	 enquête	 gehouden	 onder	
Engelenaren	 en	 daaruit	 bleek	 dat	 ook	 een	
groot	aantal	mensen	in	Engelen,	die	geen	lid	
zijn	van	de	tennisvereniging,	interesse	heb-
ben	om	padel	te	gaan	spelen.	Ook	voor	deze	
padelliefhebbers	is	het	dus	goed	nieuws,	dat	
er	padelbanen	gaan	komen.
Op	één	van	de	huidige	 tennisbanen	zullen	
twee	 padelbanen	 worden	 aangelegd.	 De	
padelcommissie	 is	 volop	 bezig	 met	 offer-
tes,	vergunningen	en	alle	andere	zaken,	die	
komen	 kijken	 bij	 het	 aanleggen	 van	 een	
padelbaan.	Op	de	website	 van	TV	Engelen	
(www.tennis-engelen.nl)	zal	 regelmatig	een	

update	worden	geplaatst	over	de	voortgang	
van	de	aanleg	van	deze	nieuwe	banen.	Heb	
je	 vragen,	 ideeën	 of	 andere	 opmerkingen	
over	padel,	laat	het	ons	dan	weten	en	stuur	
een	mailtje	naar	info@tennis-engelen.nl.

Impressie van de aan te leggen padelbanen op het terrein van TV Engelen

Cecile Brinkhoff

In deze rubriek vertellen kinderen uit 
Engelen, Bokhoven of de Haverleij over 
de straat waar ze wonen en over zichzelf.                                                                                                                       
Deze maand is Jurre Huijs uit de Toge-
naarstraat aan het woord.  				
																																																																													
Jurre	is	9	jaar.	Hij	woont	hier	met	vader	Luuk,	
moeder	 Pernette,	 zusje	 Juna	 en	 broertjes	
Jochem	en	Yme.	Oh	ja,	en	nog	twee	poezen.

Waar	 komt	 de	 naam	 Togenaarstraat	
vandaan,	denk	je?
Dat	weet	ik	niet.
Ken	je	het	woord	togenaar?
Nee,	wel	tovenaar…
(Red.	 interviewer	 vertelt	 over	 het	 beroep	
togenaar,	zie	de	uitleg	hieronder).

Wat	vind	je	leuk	in	de	buurt?
Het	 speelveldje	 ’t	 Fortje,	 aan	 het	 Poste-
kampke.	 Daar	 ga	 ik	 vaak	 spelen	met	mijn	
vriendjes.	Het	 leukst	vind	 ik	de	grote	klim-
boom.
Verder	is	het	fijn	dat	de	kapper	zo	dichtbij	is.

Waar	zit	je	op	school?
Ik	zit	op	basisschool	De	Matrix,	 in	groep	5.	
Ik	werk	het	liefst	met	de	IPad,	maar	als	dat	
niet	kan	vind	ik	taal	ook	leuk.	En	ik	houd	van	
knutselen,	dat	kan	van	alles	zijn.

Wat	doe	je	graag?
Ik	 speel	 graag	 buiten	 met	 mijn	 vrienden.	
Trampoline	springen,	daar	houd	ik	ook	van.
Ik	heb	een	keer	in	de	week	judo-les	bij	Judo-
club	Maaspoort	en	een	keer	in	de	week	ten-
nisles	bij	de	 tennisvereniging	hier	 in	Enge-
len.	

Mijn	lievelings-
eten:		 sushi,	friet
kleur:		 goud
dier:		 poezen
sport:		 tennis	en	judo
hobby:		 fietsen,	kapotte	apparaten	
	 demonteren

Herkomst	naam	Togenaarstraat
Togenaar	is	een	beroep	dat	nu	niet	meer	bestaat,	omdat	alle	schepen	nu	een	motor	heb-
ben.	Toen	dat	nog	niet	zo	was,	konden	de	zeilschepen	bij	weinig	of	geen	wind	de	stad	
’s-Hertogenbosch	niet	bereiken.	De	schipper	huurde	dan	een	togenaar	in,	die	het	schip	
naar	de	stad	trok.	De	togenaar	liep	langs	de	kant	en	trok	het	schip	met	een	touw	vooruit.	
In	de	bochten	stonden	palen	waar	het	 touw	omheen	ging,	zodat	het	schip	niet	 tegen	
de	kant	kwam.	De	togenaarpaal	in	de	Togenaarstraat	stond	vroeger	langs	de	Graaf	van	
Solmsweg,	waar	hij	gevonden	is	toen	de	kademuur	werd	hersteld	eind	jaren	’60.
Bron:	https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl	

Tennisvereniging kiest voor padelbanen



Video's, aftermovies en
livestreaming van je event of vergadering?

Zomaar een greep uit onze kernactiviteiten.

Wil je ons écht leren kennen?
Kijk dan op onze website.

WWW.STREAMPROVIDER.TV
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Oude ansicht

Liefhebbers van (leg-) puzzels kunnen sinds kort terecht op de website van Angrisa voor een digitale legpuzzel. Van ansichtkaarten en markante punten 

van ons dorp Engelen zijn digitale legpuzzels gemaakt.Neem eens een kijkje op de website www.angrisa.nl  en kies in de menubalk voor legpuzzels.

Elke maand vindt u hier een nieuwe puzzel. Let wel op, de ervaring leert dat wanneer u de smaak te pakken heeft, het moeilijk is om te stoppen!

Een	 ansichtkaart	 van	 de	 rijk	 versierde	 kapel	 van	 het	 pensionaat	
met	zicht	op	het	altaar.	De	kapel	was	gelegen	op	de	eerste	verdie-
ping	van	de	in	1875	aangebouwde	schoolvleugel.	Deze	kapel	was	
in	hoofdzaak	voor	zusters.	De	meisjes	kwamen	er	voor	de	Maria-
congregatie	en	voor	de	jaarlijkse	retraite	van	drie	dagen.	Voor	de	
retraite	was	 speciaal	een	pater	 ingehuurd.	 “De	 Institutrices	dezer	
Instelling	beijveren	zich	der	Jeugd	eene	godsdienstige	opvoeding	
te	 geven,	 haar	 hart	 tot	 de	deugd	 te	 vormen,	 en	 hare	geest	met	
nodige	en	nuttige	wetenschappen	te	versieren	[…]”.	Er	zijn	diverse	
ansichtkaarten	 van	het	 interieur	 van	de	 kapel,	waaruit	 valt	 op	 te	
maken	dat	deze	in	de	loop	der	jaren	meermaals	aan	de	heersende	
stijl	of	mode	is	aangepast.	Thans	is	het	gebouw	onderverdeeld	in	
appartementen.	De	foto	dateert	uit	circa	1910	en	maakt	onderdeel	
uit	van	een	serie	van	zeventien.	
Rob	Gruben,	info@angrisa.nl

Dankzij	Pierre	de	Visser,	lid	van	zowel	FC	Engelen	als	Angrisa,	is	er	
een	enorm	beeldarchief	van	de	voetbalvereniging	bewaard	geble-
ven.
Jarenlang	bewaarde	hij	deze	collectie	op	de	zolder	van	zijn	woning,	
en	na	overleg	met	het	bestuur	van	FC	Engelen	kon	hij	deze	collectie	
aan	Angrisa	overdragen.
Circa	500	afbeeldingen,	waaronder	pareltjes	uit	de	beginjaren	van	
de	 vereniging,	 zijn	 bewaard	 gebleven,	 gedigitaliseerd	 en	 nu	 te	
zien	op	de	website	van	Angrisa.	Om	de	 lezer	alvast	nieuwsgierig	
te	maken	hier	een	voorbeeld!		Deze	afbeelding,	en	nog	meer,	is	te	
zien	op	de	website	van	Angrisa.	Ga	naar	www.angrisa.nl,	kies	voor	
de	map	collectie/beeldcollectie	en	typ	in	het	zoekveld	FC	Engelen.	
Een	lidmaatschap	van	Angrisa	geeft	u	de	mogelijkheid	om	meer	te	
zien;	een	eigen	account	om	duizenden	afbeeldingen	en	documen-
ten	te	bekijken	die	een	beeld	geven	van	het	dorp	Engelen	door	de	
jaren	heen,	exclusief	voor	onze	leden!

Digitale legpuzzel

Beeldarchief FC Engelen



Alisa Lalicic

Column

Honden

Men zocht troost op vier poten

Diefstal
Op	 donderdag	 29	 april	 werd	 in	 de	 super-
markt	 in	 Engelen	 een	winkeldief	 op	heter-
daad	betrapt.
De	 50-jarige	 Bosschenaar	 had	 10	 pakken	
koffie	in	zijn	tas	gestopt	en	niet	afgerekend.	
Deze	 man	 staat	 als	 veelpleger	 bekend	 en	
mag	al	in	vele	winkels	niet	meer	binnenko-
men.	Wellicht	dat	hij	daarom	uitweek	naar	
hier.	Nu	heeft	hij	ook	een	ontzegging	voor	
deze	 supermarkt.	 Hij	 werd	 ingesloten	 in	
afwachting	van	een	beslissing	van	justitie.

Fraude
Een	70-jarige	vrouw	werd	gebeld	door	een	
man	die	aangaf	van	de	afdeling	fraude	van	
de	 Rabobank	 te	 zijn.	 Het	 telefoonnummer	
op	de	display	bleek	een	bestaand	nummer	
van	de	bank	te	zijn.	De	man	wist	gegevens	
van	 de	 bankrekening	 van	 de	 vrouw,	waar-
door	 zij	 het	 helemaal	 vertrouwde.	 Er	 zou	
gepoogd	 zijn	 geld	 van	 haar	 rekening	 af	
te	 halen	 en	 daarom	 diende	 zij	 haar	 geld	
‘tijdelijk’	 over	 te	 maken	 naar	 een	 ‘veilige’	
rekening.	 De	 vrouw	 maakte	 19.000	 euro	
over	naar	die	rekening.	Gelukkig	werkte	de	
beveiliging	van	de	Rabobank	goed	en	werd	
de	transactie	tegengehouden,	waardoor	de	
vrouw	 alleen	 een	 forse	 deuk	 in	 haar	 ver-
trouwen	 opliep.	 Oplichters	 blijken	 steeds	
vindingrijker	 te	 worden.	 De	 techniek	 om	
een	ander	nummer	zichtbaar	te	maken	heet	
‘spoofing’.		Als	een	bank	constateert	dat	er	
met	uw	rekening	gerommeld	wordt,	zal	de	

bank	de	 rekening	blokkeren	en	niet	bellen	
om	geld	over	te	maken.

Controle
Op	maandag	19	april,	van	06.20	uur	tot	13.00	
uur,	werd	 door	 het	 Team	Verkeershandha-
ving	 een	 snelheidscontrole	 gehouden	 op	
de	Kooikersweg.	Er	passeerden	1310	auto’s,	
waarvan	er	154	bekeurd	werden.	De	hoogst	
gemeten	snelheid	bedroeg	87	kilometer	per	
uur.

Reacties	
Voor	spoedmeldingen,	als	elke	seconde	telt,	
bel	112	(politie).	Wilt	u	rechtstreeks	de	poli-
tie	 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-hertogenbosch.nl/meldpunt.

Nadat	 er	 lang	 geleden	 bij	 ons	 thuis	 werd	
ingebroken,	vonden	mijn	ouders	het	nodig	
een	 hulpmiddel	 in	 te	 schakelen	 om	 onze	
veiligheid	 te	 waarborgen.	 We	 zaten	 aan	
tafel,	toen	de	bel	ging.	Er	stond	een	vrouw	
met	een	Berner	Sennenhond	voor	de	deur.	
Na	een	kop	koffie	vertrok	ze	weer,	 zonder	
hond.	 “Wanneer	 komt	 ze	 de	 hond	 weer	
ophalen?”	vroeg	mijn	zus.	De	vrouw	kwam	
nooit	meer	terug.	En	zo	kwam	Sjoeka	in	ons	
leven.	

Nederland	telt	tegenwoordig	ruim	anderhalf	
miljoen	 honden	 en	 dat	 aantal	 neemt	 nog	
steeds	toe.	Men	zocht	troost	op	vier	poten.	
Zogenaamde	 lockdownhonden	 of	 pande-
miepuppy’s	 moesten	 het	 leed	 van	 corona	
verzachten.	Zo	ook	in	Engelen	waar	ik	me	als	
niet-hondenbezitter,	 een	 vreemdeling	 voel	
als	ik	‘alleen’	aan	de	wandel	ben.	Ik	gooide	
nog	weleens	een	stok	in	de	verte	voor	een	
hond	die	ik	niet	had.	Dat	zag	er	best	gek	uit,	
dus	daar	ben	ik	maar	mee	gestopt	…

Hoelang	blijft	een	hond	leuk?	Als	 ik	terug-
denk	 aan	Sjoeka,	 dan	denk	 ik	 aan	de	 keer	
dat	ze	kanker	had,	de	sloot	was	ingelopen,	
incontinent	 werd,	 gebeten	was	 in	 het	 die-
renasiel,	 een	 kilo	 chocola	 had	 opgegeten,	
door	een	stier	werd	aangevallen,	de	keuken	
in	brand	zette	en	na	tien	trouwe	dienstjaren	
van	ons	heenging.	Een	hond	is	leuk,	zolang	
ze	zich	maar	gedragen	…

En	dat	 is	misschien	waar	het	weleens	mis-
gaat.	Want	als	een	hond	zich	niet	gedraagt	
is	Marktplaats	de	perfecte	plek	om	‘m	weer	
te	verkopen.	Daar	werd	onze	tweede	hond	
aangeschaft,	Rondo.	‘Gratis	af	te	halen’,	een	
Duitse	 herder	 die	 geen	 vlieg	 kwaad	 deed,	
beloofde	 de	 eigenaar.	 Maar	 een	 Duitse	
herder	 is	 zeker	 geen	 Berner	 Sennenhond.	
Rondo	ging	met	óns	aan	de	wandel	en	werd	
de	 nachtmerrie	 van	 iedere	 buurthond	 en	
postbode.	 Het	 viel	 deels	 te	 wijten	 aan	 de	
hond,	maar	zeker	ook	aan	onze	laissez-faire	
opvoedingsstijl.

Ik	 zou	 een	 pleidooi	 kunnen	 houden	 over	
poep	op	de	stoep,	honden	die	‘alleen	maar	
willen	spelen’	en	dan	in	mijn	spaken	bijten,	
loslopende	honden	die	niet	luisteren.	Maar	
dat	 pleidooi	 hou	 ik	 niet.	 Als	 ik	 dan	 alleen	
aan	 de	wandel	 ben,	 zie	 ik	 Engelenaren	 op	
straat	samen	komen.	De	trouwe	viervoeters	
brengt	ze	bij	elkaar.	“Ik	woon	hier	nu	al	zo	
lang,	maar	 sinds	 die	 puppy	 spreek	 ik	 echt	
mensen	uit	de	straat”,	zei	een	puppy-eige-
naar	 onlangs	 trots.	 Misschien	 dat	 ik	 eens	
aansluit	 bij	 een	 hondentheekransje,	 maar	
dan	gewoon	zonder	hond.	



De TweeTerp • mei 2021 • pagina 35

Alternatieve Koningsdag 
was zeer geslaagd

Het	was	bijzonder	jammer	dat	door	het	nog	
steeds	 heftige	 coronavirus,	 op	 deze	 juist	
zonnige	 Koningsdag,	 de	 gebruikelijke	 ver-
sierde	 fietsenoptocht,	 de	 attracties	 en	 de	
vrijmarkt	weer	niet	georganiseerd	mochten	
worden.	Als	alternatief	hadden	alle	oranje-
comités	van	de	gemeente	’s-Hertogenbosch	
de	handen	ineen	geslagen.	Er	is	veel	overleg	
geweest	wat	er	eventueel	fysiek	kon	en	wat	
er	digitaal	moest.	Uiteindelijk	kwam	er	een	
leuk	programma	uit.

Op	vrijdag	23	april	begon	dit	al	 tijdens	de	
Koningsspelen.	Mistery	 guest	 Rolf	 Sanchez	
trad	 op.	 Door	 zijn	 liedjes	 als	 ‘Ven,	 ven’	 en	
‘Más	más	mas’	is	hij	inmiddels	een	bekende	
artiest	 in	 Nederland.	 Hij	 deed	 dansend	 en	
zingend	zeven	basisscholen	in	de	gemeente	
aan,	waaronder	ook	kindcentrum	De	Matrix.	
Het	Koningsdagcomité	van	Engelen	zorgde	
voor	de	voorbereiding	en	leidde	het	optre-
den	 in	 goede	 banen.	 De	 stemming	 zat	 er	

gelijk	goed	in	en	iedereen,		in	oranje	outfit,	
zong	en	danste	gezellig	mee.	Het	 idee	om	
een	artiest	uit	te	nodigen	op	deze	jaarlijkse	
Koningsdag	 smaakte	 bij	 de	 schoolleiding	
direct	 naar	 meer.	 Ook	 werd	 per	 klas	 een	
groepsfoto	 gemaakt	 waarin	 de	 afbeelding	
van	 de	 koning	 later	 werd	 gemonteerd.	
Iedereen	kreeg	deze	foto	als	herinnering.

Op	maandagavond	26	en	dinsdag	27	 april	
was	er	een	digitaal	programma	op	de	web-
site	 van	 Koningsdag	 ’s-Hertogenbosch.	 Er	
was	 een	 bingo	 voor	 de	 ouderen,	 muziek-
spelletjes	voor	de	jeugd,	kleurplaat-,	straat-
versier-	 en	 fotowedstrijd.	 Hiervoor	 waren	
vele	leuke	prijzen	beschikbaar	gesteld.

Op	 Koningsdag	 rond	 12.00	 uur	 kreeg	 het	
comité	van	Engelen	te	horen	dat	de	DJ-bus	
en	de	 ijscokar	 van	 16.15	 tot	 16.45	uur	aan-
wezig	 zouden	 zijn	 op	 de	 speelweide	 aan	
het	 Postekampke.	 Gelijk	 werden	 via	 social	

media	 zoveel	 mogelijk	 mensen	 ingelicht.	
Ruim	 100	 bezoekers	 kwamen	 erop	 af	 en	
genoten	die	middag,	geheel	 corona-proof,	
van	een	kort	spontaan	feestje.	Naast	gezel-
lige	muziek	was	er	voor	 iedereen	gratis	 ijs.	
De	kinderen	genoten	hier	met	volle	teugen	
van!	 Als	 winnaar	 van	 de	 mooist	 versierde	
straat	 kreeg	 daarna	 de	 Oeverzwaluw	 de	
DJ-bus	 op	 bezoek.	 Hier	 werd	 het	 feestje	
nog	even	voortgezet.	Met	een	goed	gevoel	
kijkt	 het	 comité	 terug	 op	 deze	 bijzondere,	
alternatieve	 Koningsdag.	 Door	 samen	 met	
de	 andere	 comités	 in	 de	 gemeente	 op	 te	
trekken,	 kon	 er	 binnen	 alle	 maatregelen	
toch	nog	een	leuk	feestje	ontstaan.	Met	nóg	
meer	motivatie	kijkt	het	comité	uit	naar	de	
organisatie	van	Koningsdag	2022,	met	dan	
hopelijk	 weer	 wel	 zo’n	 vrolijke	 fietsenop-
tocht,	leuke	attracties	en	een	gezellige	vrij-
markt	in	Engelen!

Spontaan feestje 



www.gekopzon.nl  
   06 51 18 96 32   |   info@gekopzon.nl

Installatie van zonnepanelen en airco's
in en rondom 's-Hertogenbosch
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Ook	 dit	 jaar	 herdachten	 de	 inwoners	 van	
Engelen	 en	Bokhoven	haar	 22	 slachtoffers,	
omgekomen	 door	 oorlogsgeweld.	 De	 her-
denking	 stond	 in	 het	 teken	 van	 ‘vrijheid’.		
Wederom	was	het	anders	dan	anders	door	
corona.	 Dominee	 Marloes	 Meijer	 sprak	
vooraf	 een	 kort	 herdenkingswoord	 dat	
werd	 opgenomen	 in	 een	 filmpje.	 Hierin	
vroeg	zij	 zich	af	wat	75	 jaar	bevrijding	ons	
heeft	 opgeleverd?	 We	 kennen	 veel	 vrijhe-
den,	we	vinden	onszelf	onafhankelijk,	auto-
noom	 en	 zelfstandig.	Maar	we	 voelen	 ons	
met	al	die	vrijheden	behoorlijk	opgesloten,	
vaak	 gevangen	 in	 ons	 eigen	 gelijk,	 in	 een	
eenzaam	bestaan.	Diep	van	binnen	verlan-
gen	we	naar	 de	bevrijding	 van	 al	 die	 zelf-
gerichtheid,	 focus	 op	 jezelf	 en	 verdedigen	
van	 eigen	 gelijk.	 Marloes	 haalt	 Truus	 van	
Lier	als	voorbeeld	aan	van	iemand	die	wist	
wat	 vrijheid	 is.	 Truus	 was	 studente,	 deed	
illegaal	werk	 en	hielp	 Joden.	 Ze	 schoot	de	
commissaris	van	politie	dood.	Hiervoor	is	ze	
zelf	omgebracht.	Truus	wist	wat	vrijheid	was,	
maar	koos	ervoor	dit	met	anderen	te	delen	
en	zich	hiervoor	op	te	offeren.	Laten	ook	wij	
de	vrijheid	delen	met	anderen,	aan	anderen	
gunnen,	dat	maakt	ook	jezelf	vrij.

Bij	 het	 eerbetoon	 bij	 het	 massagraf	 en	
monument	aan	de	Achterstraat	lag	de	focus	
verspreid	 over	 de	 hele	 dag.	 Daarom	 werd	
om	9.00	uur	met	de	vlag	halfstok	en	zonder	
protocol	de	krans	gelegd	door	Frans	Lucas.	
Ook	werden	door	Birgitta	Hermans	en	Mari-
anne	van	Heeswijk	namens	de	 stichting	 ‘Ik	
sta	voor	vrede,	vrijheid	en	vriendschap’	149	
gehaakte	of	gebreide	bloemen	neergelegd,	
die	 door	 verschillende	 dorpsgenoten	 wer-
den	gemaakt.	De	 leden	 van	deze	 stichting	
hebben	 zich	 verdiept	 in	 de	 geschiedenis	
van	de	slachtoffers	en	willen	hen	met	deze	
bloemen	 eren.	 Wolter	 van	 Klompenburg	
sprak	daarna	een	korte	gedachte	uit.	 “Vrij-
heid	kent	vele	kanten.	We	vieren	de	vrijheid	
die	velen	voor	ons	hebben	bevochten.	Hier	
moeten	we	heel	zuinig	op	zijn.	We	hebben	
allemaal	de	vrijheidsbeperkende	maatrege-
len	 rond	 corona	 meegemaakt,	 maar	 deze	
staan	in	geen	verhouding	met	wat	de	bezet-
ter	 oplegde.	 Vandaag	 herdenken	 we	 de	
slachtoffers	van	on-vrijheid,	strijders	en	bur-
gers	die	gevallen	 zijn	door	oorlog,	geweld	
of	 tijdens	 vredesoperaties.	 We	 moeten	 de	
fakkel	 van	 vrijheid	 doorgeven	 en	 hen	 die	
gevallen	zijn	blijven	herdenken.”

Gedurende	 de	 gehele	 regenachtige	 en	
onstuimige	 dag	 bezochten	 dorpsgenoten	
het	 monument	 en	 legden	 meegebrachte	
bloemen	 neer.	 Zowel	 de	 woorden	 van	 de	
dominee	als	van	Wolter	waren	 te	 lezen	op	
een	blad	met	voorkanttekening	van	Charles	
ter	Ellen,	dat	bezoekers	gratis	konden	mee-

nemen.	 De	 dag	 werd	 afgesloten	 met	 een	
televisieprogramma	 op	 DTV	 Den	 Bosch,	
waarin	 onder	 andere	 Wolter	 en	 Nettie	
namens	 ons	 dorp	 een	 kaars	 plaatsten	 en	
dorpsgenoot	en	stadschroniqueur	Eric	Alink	
vanuit	ons	dorp	mooie	woorden	sprak.	Tot	
slot	klonken	net	voor	20.00	uur	de	klokken	
van	beide	Engelense	kerken.	
Het	 filmpje	 van	 de	 dominee,	 alsmede	 een	
filmpje	 van	 de	 krans-	 en	 bloemenlegging	
en	de	korte	gedachte,	zijn	terug	te	zien	op	
www.angrisa.nl.

‘Vrijheid’ centraal bij 4 mei herdenking



Heesterburgh
John Branderhorst

Zoals	gemeld,	gaat	de	oplevering	vanaf	 10	
mei	 van	 start	 door	 telkens	 per	 week	 drie	
woningen	 op	 te	 leveren.	 Inmiddels	 zijn	 de	
eerste	woningen	door	de	bewoners	ook	al	
geschouwd	 op	 mogelijke	 verbeterpunten,	
om	deze,	voor	de	oplevering,	op	te	kunnen	
lossen.
Er	 is	 al	 aanvang	 gemaakt	 met	 de	 inrich-
ting	van	de	gronden	rondom	de	woningen.	
Ook	zijn	de	eerste	bergingen	geplaatst.	De	
bestrating	 is	 voorbereid,	de	entree	met	de	
toegangsbrug	krijgt	gestalte	en	rondom	het	
kasteel	 heeft	 het	 openbaar	 gebied	 ook	 al	
aandacht	 gekregen,	 waaronder	 de	 groen-
voorziening.	 In	 de	 wadi’s	 (verlagingen)	
wordt	door	een	aannemer	bloemrijk	meng-
sel	 ingezaaid.	 Verder	 wordt	 een	 nieuwe	
opgang	 gecreëerd	 bij	 het	 Notenlaantje.	
Door	 de	 afgraving	 was	 de	 oorspronkelijke	
schuine	opgang	verdwenen.	Ouderen	en	de	
grasmaaier	van	de	onderaannemer	konden	
hierdoor	de	bovenkant	normaliter	bereiken.	
Dit	voorjaar	wordt	er	mogelijk	een	overleg	
gestart	om	te	bezien	of	er	een	speelplaats/

tuin	 locatie	 gerealiseerd	 kan	worden	 in	de	
nabije	omgeving.	Voor	de	kinderen	van	de	
bewoners	van	Heesterburgh,	Oeverhuijze	en	
Beeckendael	zou	het	een	grote	wens	zijn	om	
dat	 te	 verwezenlijken.	 Enkele	 leuke	 items	
worden	al	verwerkt	in	de	nabije	natuur.
Voor	 het	 vergroeningplan	 aan	 de	 zijkant	
van	 het	 appartementengebouw	 is	 voorlo-
pig	even	een	pas	op	de	plaatst	gemaakt.	De	
inrichting	 –	 zie	 tekening	 –	 is	 dusdanig	dat	
men	verwacht	dat	‘het	blik’	voldoende	geca-
moufleerd	wordt.	

Het	 relaas	 is:	De	 suggestie	om	 in	Heester-
burgh	aan	de	achterzijde	meer	groen	aan	te	
planten	in	verband	met	zicht	op	parkeren,	is	
bekend.	Het	voorstel	is	om	het	huidige	ont-
werp	 (zie	 tekening)	 eerst	 te	 realiseren	 (dit	
is	 immers	ook	verkocht	aan	de	kopers	van	
de	appartementen)	en	indien	nodig	daarna	
pas	 eventuele	 aanpassingen	 te	 verrichten.	
Dit	dient	wel	 in	overleg	te	geschieden	met	
de	kopers	van	de	appartementen	i.v.m.	zicht	
vanuit	 de	 appartementen	 op	 de	 Maas	 en	
omgeving.	Of	het	nodig	is,	is	maar	de	vraag,	
gezien	 de	 aanwezige	 hoogteverschillen	 en	

haag	welke	geplant	gaat	worden.	Het	zoge-
naamde	 terras	 achter	 de	 appartementen	
komt	al	op	5m80+	te	 liggen,	daarop	komt	
nog	de	groene	haag.	Het	parkeerterrein	ligt	
op	 4m80,	 dus	 1	meter	 lager.	 Vraag	 is	 dan	
ook	of	het	parkeerterrein	vanaf	de	dijk	dui-
delijk	zichtbaar	wordt.

Vooralsnog	moeten	we	het	hier	mee	doen.	
Wel	wordt	aan	de	achterzijde	het	gebied	in	
zijn	 geheel	 nog	 opgehoogd,	 en	wel	 tegen	
de	dijkvoet	aan,	aldus	een	medewerker	van	
het	 Waterschap.	 Heijmans	 geeft	 daartoe	
opdracht.	Het	plan	verloopt	dus	voorspoe-
dig	en	dat	is	mede	te	danken	aan	de	relatief	
goede	 weersomstandigheden	 deze	 winter.	
Slechts	1,5	week	is	er	niet	gewerkt.
Een	 kritische	 opmerking	 vanuit	 passanten	
en	omwonenden	 is	dat	de	hoogte	van	het	
appartementengebouw	vrij	domineert	in	het	
plan.	 Een	 en	 ander	 is	wel	 in	 overeenstem-
ming	met	het	ontwerp,	maar	visueel	torent	
het	wel	 erg	 hoog	 uit	 boven	de	 omgeving.	
De	 volgende	maand	 is	 het	 kasteel	 bereik-
baar	voor	bezoekers	en	dan	kunnen	we	het	
geheel	eens	van	nabij	bekijken.

≈≈heuvel t jes≈≈

GEMOTIVEERDE	 STUDENTEN	 gezocht	
voor	goedbetaalde	bijbaan,	www.tiptop-
student.nl,	whatsapp/bel	06-14826000	of	
mail	welkom@tiptopstudent.nl.ta l e n
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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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Apotheek	Medsen,	Kooikersweg	203d,	
073	-	6233095
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

Woensdag	26	mei	en	9	juni
09.30	uur

Wandelen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Woensdag	2	en	16	juni
09.30	uur

Fietsen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Zondag	30	mei Open dag WV Engelermeer

5	t/m	20	juni Alternatieve Avondvierdaagse

(S)limmerik
Engelen,	Bokhoven	en	de	Haverleij,
driemaal	goed	wonen	op	een	rij.
Met	nieuwbouw	Heesterburgh	in	de	Franse	sfeer,	
en	zuidwaarts	het	bekende	Engelermeer,	
plus	historisch	twee	terpen	met	de	Dieze	langszij.
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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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