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Van de bestuursraad
Bankje geplaatst op initiatief van mevrouw Julia Zeldenrust
Mevrouw	 Zeldenrust,	 ruim	 in	 de	 negentig	
jaar,	loopt	net	als	een	aantal	ouderen,	haar	
dagelijkse	wandelrondje	met	 rollator	 in	 en	
rondom	de	kom	van	Engelen.	Zij	woont	aan	
de	Rondeweg,	zijstraat	van	de	Schoolstraat	
waar	deze	daarna	overgaat	in	de	Graaf	van	
Solmsweg	tussen	Golfbaan	en	Diezekanaal.

Als	zij	haar	rondje	loopt,	vindt	zij	voldoende	
rustpunten	 langs	 het	 Diezekanaal	 en	 ook	
verderop	 richting	 Bokhoven.	 Maar	 op	 een	
andere	 favoriete	 looproute	 waarbij	 ze	 wil	
genieten	 van	 vrij	 uitzicht	 en	 polders	 land-
schap	gaat	ze	via	Leunweg	en	Plus	Mulder	
weer	over	het	wandel-	en	fietspad	richting	
de	 aansluiting	 op	 de	Haverlij.	 Daar	 op	 die	
aansluiting	 geniet	 ze	 op	 de	 kleine	 groen-
strook	 van	 het	 vrije	 uitzicht	 in	 de	 polder	
richting	Engelermeer	en	Vlijmen.

Het	uitrusten	daar	deed	ze	tot	nu	toe	nood-
gedwongen	 zittend	 op	 haar	 rollator,	 maar	
juist	op	die	plek	miste	ze	een	gemakkelijker	
zittend	bankje.	Hoe	dan	ook,	het	is	een	van	
de	plekken	waarbij	ze	altijd	weer	bij	zichzelf	
mijmert:	 over	 de	 omgeving	 van	 Engelen,	
haar	eigen	woning,	de	dorpskern	en	de	har-
telijkheid	van	de	inwoners	die	blij	zijn	haar	te	

zien	rondlopen.	Hiervan	kan	ze	niet	genoeg	
genieten!	Niets	dat	aanleiding	geeft	om	nog	

De wens van mevrouw Zeldenrust is in vervulling gegaan en sinds enige tijd staat het zitbankje op de door 

haar aangegeven plek. Volgens mevrouw Zeldenrust is het een aanwinst voor Engelen!

eens	te	verkassen	naar	een	woonzorglocatie	
of	iets	dergelijks.	

Bomen over bomen
John Branderhorst

Het	 loopt	 al	 aardig	 naar	 de	 zomer	 en	 dus	
even	tijd	om	na	te	denken	over	wat	we	nog	
aan	 bomenaanplant	 in	 Engelen,	 Bokhoven	
en	de	Haverleij	willen.
De	gemeente	heeft	 in	haar	beleidsvoorne-
men	 aangegeven	 om	meer	 bomen	 aan	 te	
planten	om	de	 vergroening	van	de	gehele	
gemeente	te	verdubbelen.

Voor	de	dicht	opeenstaande	huizen	 in	wij-
ken	 is	de	hittestress	ook	een	nieuw	aspect	
om	 vaart	 te	 zetten	 achter	 de	 vergroening,	
immers	 koelte	 onder	 de	 bomen	 is	 aange-
naam	 vertoeven	 voor	 mens	 en	 dier.	 Dit	
vormt	ook	een	bijdrage	aan	het	 terugdrin-
gen	van	CO2	en	daarnaast	een	mooier	aan-
zicht	 dan	 een	 versteende	 omgeving.	 Zie	
b.v.	 de	 nieuwe	 rotonde	 aan	 de	 Beverspij-
ken.	Prachtig	toch	in	deze	beginfase	van	de	

groei.
In	ons	gebied	mogen	we	over	groen	beslist	
niet	klagen,	maar...	het	kan	altijd	beter!	

In	het	voorjaar	blijken	er	ook	bomen	te	zijn,	
die	de	winter	of	de	droge	periode	niet	over-
leefd	hebben.	Deze	worden	al	meegenomen	
in	de	aandacht	voor	nieuwe	aanplant.

Twee	leden	van	de	bestuursraad	hebben	in	
het	 buitengebied	 de	mogelijkheden	 beke-
ken	en	–	 zie	 foto’s	 –	wat	 is	 er	mooier	dan	
een	bomengalerij	langs	de	wegen,	in	plaats	
van	een	kale	vlakke	omgeving.
Nu	 is	het	de	beurt	aan	de	dorpen	Engelen	
en	Bokhoven	en	het	landgoed	de	Haverleij.
Voor	 eigenaren	 van	 woningen	met	 grond,	
die	ook	een	bijdrage	willen	leveren	aan	het	
beleidsvoornemen	roepen	we	op	om	zich	te	
melden	en	tegelijkertijd	de	behoeften	voor	
extra	 aanplant	 aan	 te	 geven.	 We	 denken	
sterk	aan	biodiversiteit	en	in	overleg	met	de	
eigenaren	kan	er	 tot	een	advies	van	uit	de	
gemeente	 worden	 gekomen	 om	 een	 spe-
cifiek	type	boom	te	planten.	Helaas	zijn	de	
subsidiekranen	dicht	 gegaan,	 zodat	we	 op	
ons	zelf	en	elkaar	zijn	aangewezen.

Lees verder op pagina 5





De TweeTerp • juni 2021 • pagina 5

Suggesties	 voor	 aanplant	 in	 de	 openbare	
ruimte	zijn	ook	welkom.	Hiermee	kunnen	we	
in	de	aanplant	de	komende	 jaren	rekening	
gaan	houden.	De	reactie(s)	wordt	(worden)	
geregistreerd	en	zodra	we	klaar	zijn	met	het	
inventariseren,	 wordt	 er	 een	 persoonlijke	
reactie	gegeven.	

In	 De	 Tweeterp	 van	 oktober	 of	 novem-
ber	zal	het	 totale	resultaat	bekend	worden	

Vervolg van pagina 3 gemaakt,	inclusief	de	voornemens.	Het	doel	
is	een	bomenplan	op	te	stellen	voor	de	toe-
komst.

Graag	 een	 reactie	 naar:	 info@bestuurs-
raad.nl	met	de	vermelding	 ‘Bomen’	en	een	
bevestiging	komt	naar	u	toe.	Schroom	niet	
om	 wat	 dan	 ook	 gewoon	 te	 melden.	 We	
zijn	benieuwd	welke	goede	ideeën	er	leven	
onder	de	inwoners.	

We	rekenen	op	u!

V.l.n.r.: Niels Groot, Kevin Snikkers, Niels Wehrens en Emily Mensink 

HAS BioX het vervolg: studenten HAS over hun werkzaamheden in onze dorpen
We	 zijn	 intussen	 weer	 ‘n	 maandje	 of	 wat	
verder	en	in	die	tijd	is	er	al	veel	gedaan.	De	
grondboringen	zijn	afgevinkt	en	we	hebben	
al	veel	interessante	waarnemingen!	We	zijn	
onder	andere	bezig	geweest	 in	de	 school-
tuin	van	Engelen	en	in	de	verftuin	bij	atelier	
De	Heerlijkheid	van	Marike	Boerman,	bij	het	
Engelermeer	en	op	de	Mini-Camping.	
Op	vrijdag	30	april	 is	er	 tijdens	onze	veld-
werkdag	 een	 rapportage	 gemaakt	 door	
DTV	 Nieuws	 waar	 ze	 ons	 gefilmd	 hebben	
tijdens	 de	 werkzaamheden	 in	 de	 Verftuin	
van	Marike.	Hier	hebben	we	onder	 andere	
de	diepe	grondboringen	uitgevoerd,	waarbij	
gebruik	wordt	 gemaakt	 van	 een	 edelman-
boor	om	bij	het	grondwater	 te	komen.	De	
grond	 die	 we	 omhooghalen,	 laat	 ons	 zien	
met	wat	voor	grondsoort(en)	wij	 te	maken	
hebben	en	wordt	het	pH	gemeten.	Vervol-
gens	 meten	 we	 ook	 de	 grondwaterstand	
en	gaan	we	het	grondwater	oppompen	om	
analyses	 te	doen	naar	de	waarden	van	het	
water	 met	 een	 multimeter.	 Al	 deze	 testen	
gaan	 ons	 een	 duidelijk	 beeld	 geven	 over	
welke	bloemen	en	planten	er	goed	kunnen	
groeien	 om	 zo	 de	 dorpen	 aantrekkelijk	 te	
maken	 voor	 insecten	 en	 daarmee	 de	 bio-
diversiteit	 te	 verhogen.	Mocht	 je	 ons	 rond	
zien	 lopen	 in	 onze	 felblauwe	 HAS-polo’s?	
Kom	dan	gerust	een	praatje	maken	en	kijk	
even	mee!	
Zie	ook	het	verslag	van	Dtv-nieuws:	https://
bit.ly/3xqgu8y

Ook	na	het	opleveren	van	ons	adviesrapport	
blijven	we	nog	even	in	de	buurt.	We	bouwen	
met	de	 leerlingen	van	de	basisscholen	aan	
2	 insectenhotels.	 Samen	 met	 de	 kinderen	
plaatsen	we	deze	nog	voor	de	zomervakan-
tie	op	een	geschikte	plaats	voor	bijen,	vlin-
ders	en	insecten.	

Wil	 je	zelf	 iets	doen	voor	 je	 lokale	natuur?	
Kijk	 dan	 naar	 de	 tips	 voor	 je	 eigen	 DIY	
bestuivers-hotel!	 Hier	 hebben	 we	 alle	
gewilde	 bewoners	 en	 hun	 wensen	 voor	 je	
op	een	rijtje	gezet!

Meer van de bestuursraad op pagina 7
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Energietransitie, Windpark ‘De Gelderse Waard’ en 
toepassing waterstof
Rob Pander Maat																																																																	

Windpark	‘De	Gelderse	Waard’
In	de	vorige	Tweeterp	schreef	ik	al	over	initi-
atieven	om	in	het	agrarisch	gebied	westelijk	
van	Bokhoven	een	windpark	te	ontwikkelen.	
RWE	heeft	plannen	om	hier	vier	windturbi-
nes	te	realiseren	en	de	eerste	opzet	is	zoals	
aangegeven	in	het	kaartje.

Twee	van	de	vier	gedachte	locaties	zijn	vlak	
langs	 de	 gemeentegrens	 tussen	 gemeente	
Heusden	 en	 gemeente	 ’s-Hertogenbosch,	
wat	tevens	de	grens	is	tussen	de	energiere-
gio’s	‘Hart	van	Brabant’	en	‘Noordoost	Bra-
bant’.	Dit	is	precies	wat	we	al	zagen	gebeu-
ren	in	de	sessies	om	plannen	te	maken	voor	
onze	 energieregio:	 er	 wordt	 veel	 gepland	
langs	de	grenzen	van	de	regio’s.	

Voor	ons	bestuursgebied	Engelen	en	Bokho-
ven	betekent	dit	dat	er	wederom	initiatieven	
gepland	worden	die	relatief	dicht	bij	woon-
kernen	liggen.	In	dit	plan	ligt	de	dichtstbij-
zijnde	 turbine	 ca	 850	 meter	 vanaf	 enkele	
huizen	 in	Bokhoven,	 terwijl	 voor	 zover	ons	
bekend	 de	 gemeente	 ’s-Hertogenbosch	
nu	 als	minimum	afstand	 voor	 toekomstige	
initiatieven	 1000	meter	 wil	 aanhouden.	 Als	
bestuursraad	hebben	we	dan	ook	bezwaar	
aangetekend	bij	de	twee	gemeentes,	bij	de	
RWE	en	bij	de	twee	energieregio’s.	Daarop	
hebben	we	een	uitnodiging	ontvangen	voor	
nader	overleg.	
We	houden	u	op	de	hoogte.

Toepassing	waterstof
Het	 toverwoord	 in	 de	 energietransitie	 lijkt	
waterstof	 te	 zijn.	 Maar	 waterstof	 is	 geen	
grondstof	zoals	kolen,	olie	of	gas	die	uit	de	
aardbodem	 komt.	 Waterstof	 (of	 H2)	 komt	
niet	 zo	 in	 de	 natuur	 voor,	 de	 waterstofa-
tomen	zijn	altijd	gebonden	 in	bijvoorbeeld	
H2O	(water)	of	in	CH4	(methaan	of	aardgas).	
Waterstof	 kan	 op	 twee	 manieren	 worden	
verkregen,	nl	door	elektrolyse	van	water	of	
door	aardgas	onder	hoge	temperatuur	met	
water	 te	 laten	 reageren.	Om	het	 te	verkrij-
gen	is	dus	altijd	andere	energie	nodig.	In	de	
vakwereld	 onderscheidt	 men	 grijze	 water-
stof,	blauwe	waterstof	en	groene	waterstof.	

Grijze	waterstof	maakt	men	door	methaan	
of	 aardgas	 te	 kraken	 in	 een	 chemische	
installatie.	 Dat	 kost	 thermische	 energie	 en	
de	 CO2	 komt	 vrij	 in	 de	 atmosfeer.	 Blauwe	
waterstof	maakt	men	ook	zo,	maar	de	CO2	
wordt	 opgevangen	 en	 opgeslagen	 in	 bij-
voorbeeld	oude	gasvelden.	

Groene	 waterstof	 maakt	 men	 door	 elek-
trolyse	 van	 water,	 waarbij	 water	 wordt	
gesplitst	 in	 waterstof	 en	 zuurstof	 en	 de	
benodigde	 energie	 komt	 uit	 duurzame	
bronnen	 zoals	 bijvoorbeeld	 windenergie.	

(zie	afbeelding	hieronder)
	Met	name	die	groene	waterstof	is	een	hoop	
voor	 de	 toekomst.	 Bij	 windparken	 op	 zee	
kan	men	fabrieken	bouwen	waarbij	de	over-
schotten	aan	windenergie	worden	gebruikt	
om	waterstof	 te	produceren.	Die	waterstof	
kan	vervolgens	worden	opgeslagen	als	een	
soort	 alternatieve	 accu	 en	getransporteerd	
worden	 naar	 land	 voor	 verder	 gebruik.	
Waterstof	 is	dus	veel	meer	een	energieop-
slag	en	een	energietransportmiddel	dan	een	
grondstof.



HEUVEL 18  |  ENGELEN  |  073 - 631 19 05  |  INFO@ENGELENBURCHT.NL

CAFÉ | EETCAFÉ | THEATER | VERGADEREN

WWW.ENGELENBURCHT.NL

ONS NIEUWE TERRAS 

IS GEOPEND, VOOR 

LUNCH, BORREL 

EN DINER

WOENSDAG T/M ZONDAG 
12.00 - 20.00 UUR

Lees verder op pagina 9
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De Engelenburcht is weer open!
Met	de	coronaversoepelingen	begin	 juni	 is	
ook	De	Engelenburcht	weer	bijna	dagelijks	
open.	In	het	café	mogen	nu	30	personen	en	
in	de	grote	zaal	zijn	50	bezoekers	welkom.	
Ook	 de	 koren,	 MCE,	 Bridgeclub,	 Recrea,	
schilderclub	 en	 andere	 verenigingen	 her-
vatten	 hun	wekelijke	 activiteiten	weer.	Wel	
met	hier	en	daar	nog	wat	beperkingen,	maar	
mogelijk	 is	 aan	 het	 einde	 van	 de	 maand	
weer	 meer	 mogelijk.	 Het	 sfeervolle	 terras	
aan	de	Achterstraat	 is	 bij	 goed	weer	 open	
op	woensdag	tot	en	met	zondag	van	12.00	
tot	 20.00	 uur	 voor	 de	 lunch,	 een	 hapje	 bij	
de	borrel	of	het	avondeten.	Het	café	is	open	
van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	20.00	
tot	24.00	uur.	De	beheerder	is	voornemens	
dit	jaar	de	hele	vakantieperiode	open	te	blij-
ven.	 Voor	 meer	 informatie:	 www.engelen-
burcht.nl.	Let	op,	het	nieuwe	e-mailadres	is	
info@engelenburcht.nl.	

Waterstof	is	een	gas	en	het	kan	zeer	schoon	
verbrand	worden.	Er	komt	alleen	waterdamp	
uit	de	schoorsteen	of	uitlaat	omdat	water-
stof	met	de	zuurstof	uit	de	lucht	tot	water-
damp	 omgezet	 wordt.	 Daar	 ligt	 natuurlijk	
een	enorm	voordeel	ten	opzichte	van	ben-
zine,	diesel	of	gas.	Er	komen	geen	stikstof-
fen	en	fijnstof	vrij	en	er	komt	geen	extra	CO2		
vrij	in	de	dampkring.

Koken	en	verwarmen
Waterstof	kan	gebruikt	worden	om	te	koken,	
te	verwarmen	of	om	auto	mee	te	rijden	of	te	
vliegen.	Om	te	koken	en	te	verwarmen	kan	
men	 het	 bestaande	 gasnet	 mogelijk	 deels	
benutten.	 Echter,	 er	 zal	 voorlopig	ook	nog	

aardgas	 nodig	 zijn,	 en	 de	 twee	 mengen	
kan	maar	 zeer	 ten	dele	 daar	 de	 calorische	
waarde	 van	 waterstof	 maar	 ca.	 1/3	 is	 van	
aardgas.	 Je	 hebt	 dus	 veel	 meer	 waterstof	
nodig	 voor	 dezelfde	 warmte.	 Bovendien	
moeten	alle	gastoestellen	dan	omgebouwd	
worden.

Vervolg van pagina 7

Rijden	
Rijden	met	 waterstof	 kan	 op	 twee	manie-
ren.	 Je	kunt	waterstof	net	als	LPG	of	aard-
gas	 verbranden	 in	 een	 verbrandingsmotor,	
weliswaar	met	wat	aanpassingen.	Die	is	dan	
meteen	 héél	 schoon	geworden.	 Alternatief	
is	een	elektrische	auto	met	een	zogenaamde	
brandstofcel,	 waarin	 waterstof	 in	 een	 keer	
omgezet	wordt	in	elektriciteit.	
	
Er	zijn	nu	twee	auto’s	op	de	markt	die	dat	
kunnen,	maar	ze	zijn	nog	erg	duur.	Boven-
dien	is	waterstof	zelf	ook	nog	veel	duurder	
dan	diesel	of	benzine.	

Voor	 de	 korte	 afstanden	 is	 de	 elektrische	
auto	 als	 plug-in	 vooralsnog	 een	 haalbaar-
der	 alternatief	 voor	diesel	 en	benzine,	ook	
al	 omdat	 er	 dan	 minder	 verliezen	 in	 de	
keten	 optreden.	 Maar	 laten	 we	 ons	 niet	
rijk	 rekenen:	 alleen	 maar	 elektrisch	 rijden	
zal	 voorlopig	onmogelijk	blijken	omdat	de	
grondstoffen	 daarvoor	 ontbreken	 of	 heel	
milieuonvriendelijk	 gewonnen	 worden.	
Ook	 ons	 stroomnet	 laat	 dit	 nog	 lang	 niet	
toe.	 Mijn	 voorspelling	 is	 dan	 ook	 dat	 we	
nog	lange	tijd	alle	aandrijftechnieken	naast	
elkaar	zullen	zien.

Vrachtvervoer	en	vliegen
De	 grootste	 toepassing	 op	 termijn	 wordt	
waarschijnlijk	 vrachtvervoer	 over	 de	 weg.	
Dat	 is	 dan	 in	 één	 keer	 schoon	 geworden,	
maar	natuurlijk	alleen	als	er	groene	water-
stof	gebruikt	wordt.	Voor	deze	toepassingen	
zijn	accu’s	echt	nog	veel	te	groot,	te	zwaar	
en	 te	 duur.	 Scheepsvervoer	 en	 het	 lange	

afstandsvliegen	 zijn	ook	mogelijke	 toepas-
singen,	maar	daarvoor	moet	wereldwijd	dan	
echt	 eerst	 de	 regelgeving	 aangepast	 wor-
den.

Voorlopig	 zullen	 we	 als	 Nederland,	 maar	
ook	als	wereld,	dus	eerst	nog	flink	moeten	
investeren	 in	 de	 ‘waterstofeconomie’	 om	
stappen	 verder	 te	 komen	 en	 waterstof	 op	
grote	 schaal	 beschikbaar	 en	 betaalbaarder	
te	maken.

Ik	 ben	 benieuwd	 wanneer	 we	 de	 eerste	
pioniers	met	een	waterstofauto	in	Engelen,	
Bokhoven	of	Haverleij	gaan	zien!

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.

Meer van de bestuursraad op pagina 35
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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

Informatie herstelzorg 
fysiotherapie na 
COVID-19

(Advertorial)

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

≈≈heuvel t jes≈≈

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

Ervaart	 u	 nog	 steeds	 klachten	 na	
het	 doormaken	 van	 een	 COVID-19	
infectie,	 zoals	 spierpijn,	 vermoeid-
heid,	kortademigheid,	of	moeite	met	
het	 hervatten	 van	dagelijkse	 dingen,	
hobby	 en/of	 werk?	 Fysiotherapeut	
Rob	 van	 Nuland	 kan,	 na	 verwijzing	
door	huisarts	of	specialist,	samen	met	
u	kijken	wat	de	beste	aanpak	is.	Waar	
nodig	worden	ook	andere	disciplines	
ingeschakeld	 zoals	 een	 ergothera-
peut(e)	of	een	diëtiste.	Rob	heeft	zich	
als	specialist	op	het	gebied	van	COPD	
en	 longaandoeningen	verdiept	 in	de	
nazorg	na	een	COVID-besmetting.

Vergoed	 door	 de	 basisverzeke-
ring
Afgelopen	week	 is	 door	 de	Minister	
van	 Zorg	 besloten	 dat	 herstelzorg	
voor	 fysiotherapie	 na	 COVID-19	met	
een	 jaar	 wordt	 verlengd	 tot	 01-08-
2022.	 Met	 de	 verlenging	 is	 de	 con-
tinuïteit	 van	 de	 zorg	 voor	 ex-COVID	
patiënten	zeker	gesteld,	wat	betekent	
dat	 de	 fysiotherapie	 voor	 deze	 pati-
enten	nog	een	 jaar	 langer	 vanuit	de	
basisverzekering	wordt	vergoed.
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Riet Mangnus

We vervolgen onze kennismakingsronde 
in de Lage Leun. We strijken neer bij 
Adviesbureau Voeding & Leefstijl. Prak-
tijkhouder Ellen Kant en medewerkster 
Chantal Graafmans, beiden diëtisten, 
wachten me vol enthousiasme op, klaar 
om te vertellen over hun passie.

Ellen	 (Woudrichem,	 1968)	 steekt	 van	 wal:	
“Na	de	Schoeversopleiding	werkte	ik	20	jaar	
in	het	bedrijfsleven	als	directiesecretaresse,	
personal	 assistent,	 office	 manager	 enz.	 Ik	
heb	echter	altijd	een	speciaal	gevoel	gehad	
bij	de	gezondheidszorg	en	na	20	jaar	heb	ik	
mijn	hart	gevolgd.”	Ze	volgde	de	HBO-op-
leiding	 Voeding	 en	 Diëtetiek	 in	 Den	 Haag	
(2010-2014).	Begin	2015	startte	ze	haar	eigen	
diëtistenpraktijk	in	Vlijmen.	Later	kwam	daar	
‘s-Hertogenbosch	 bij	 en	 het	 werd	 al	 snel	
te	druk:	Vienne	en	Chantal	werden	aange-
nomen	en	nog	weer	later	werden	Jaimy	en	
Salma	aan	het	team	toegevoegd.	In	juli	2020	
ging	Chantal	aan	de	slag	in	de	nieuwe	prak-
tijk	in	de	Lage	Leun.	Chantal	(Boxmeer,	1995)	
heeft	het	CIOS	gedaan	en	heeft	dus	ook	veel	
affiniteit	met	sport	en	bewegen.	Daarna	stu-
deerde	ze	Voeding	en	Diëtetiek	in	Nijmegen.		
Na	haar	stage	bij	Ellen	kon	ze	er	fulltime	aan	
de	 slag.	 “We	 hebben	 inmiddels	 praktijken	
in	’s-Hertogenbosch	(drie	locaties),	Vlijmen,	
Engelen,	 Maaspoort,	 Nieuwkuijk,	 Drunen,	
Sint-Michielsgestel	en	Tilburg”,	licht	ze	toe.	

Totaalplaatje
Chantal:	 “De	 doelgroep	 is	 heel	 divers,	 we	
zien	 cliënten	 met	 diabetes,	 darmproble-
matiek,	 kanker,	 ondervoeding,	 hart-	 en	
vaatziekten,	 een	 te	 hoog	 cholesterol,	 een	
te	hoge	bloeddruk,	COPD,	vruchtbaarheids-
problematiek	en	overgangsproblemen.	Ook	
zien	we	vegetariërs	en	veganisten.”	Ellen	ver-
volgt:	“Ons	doel	is	zoveel	mogelijk	mensen,	
van	baby	tot	zelf	boven	de	90	 jaar,	 te	hel-
pen	naar	een	gezondere	leefstijl.	We	kijken	
niet	alleen	naar	voeding,	maar	bijvoorbeeld	
ook	naar	beweging,	slaappatroon,	roken	en	
alcohol,	 emotie-eten	 en	 stress.	 We	 kijken	
naar	 de	 persoon	 die	 tegenover	 ons	 zit	 en	
we	kijken	naar	het	hele	gezin.	Indien	nodig	
nemen	 we	 anderhalf	 uur	 de	 tijd	 voor	 een	
intakegesprek	om	de	gehele	leefstijl	goed	in	
kaart	te	brengen.	We	zijn	laagdrempelig	en	
willen	een	band	opbouwen	met	mensen.	We	
richten	ons	op	het	lange-termijn-effect.	We	
praten	ook	niet	over	dieet,	maar	over	 leef-
stijlverandering.	 En	 we	 zeggen	 ook	 altijd:	
er	móet	niks,	alles	mag,	dat	vinden	we	heel	
belangrijk.	Het	moet	bij	de	cliënt	passen	en	
die	moet	zich	er	goed	bij	voelen”

“Niets moet, alles mag”
Adviesbureau Voeding & Leefstijl - diëtisten en leefstijlcoaches

PuurGezond	Piramide
Chantal	 legt	uit	dat	ze	niet	werken	met	de	
schijf	van	5,	maar	met	de	‘PuurGezond	Pira-
mide’.	 	Ze	benoemt	zeven	 lagen:	 “1:	water,	
2:	 groenten	 en	 fruit,	 3:	 plantaardige	 pro-
ducten,	4:	eiwitrijke	producten,	5:	vetten,	6:	
extraatjes	zoals	een	glas	wijn	of	een	koekje	
en	 7:	 zonlicht.	 We	 gaan	 vooral	 voor	 pure,	
onbewerkte	voeding	en	onze	belangstelling	
ligt	daarbij	 vooral	 in	de	Mediterrane	hoek.	
Mensen	 krijgen	 bij	 ons	 persoonlijk	 voe-
dingsadvies.	Om	het	makkelijker	te	maken,	
geven	 we	 een	 persoonlijk	 voorbeeld	 dag-
menu,	 berekend	op	de	 specifieke	 energie-	
en	eiwitbehoefte	van	de	cliënt	en	het	doel	
dat	hij	 	of	zij	nastreeft,	met	een	variatielijst	
erbij.”	Rondom	de	piramide	staat	bewegen	
verder	 op	 een	 prominente	 plek.	 Het	 ver-
sterkt	spieren	en	botten,	verhoogt	de	stof-
wisseling,	 verbetert	 conditie,	 humeur	 en	
nachtrust,	aldus	Chantal.	

Leefstijlcoaching	 in	 groepsverband,	
wandelconsulten	en	huisbezoeken
Ellen:	 “Na	 de	 zomervakantie	 gaan	 we	 ook	
leefstijlcoaching	 in	 groepsverband	 aanbie-
den.	We	beginnen	in	eerste	instantie	in	Vlij-
men	en	op	de	Maaspoort.	Verder	is	huisarts	
Van	Maanen,	in	samenwerking	met	de	GGD,	
bezig	met	een	project	in	Engelen	genaamd	
‘Engelen	legt	gewicht	in	de	schaal’,	waar	wij	
ook	 aan	 deelnemen.	 Supermarktbezoeken	
gaan	 daar	 bijvoorbeeld	 ook	 onder	 vallen.	
Onze	begeleiding	 is	helemaal	op	maat.	Zo	
doen	 we	 ook	 regelmatig	 wandelconsulten	
voor	wie	daar	behoefte	aan	heeft.	En	mocht	

u	 niet	 naar	 de	 locatie	 kunnen	 komen,	 dan	
doen	wij	 ook	 huisbezoeken.	 Dit	moet	 dan	
wel	op	de	verwijzing	van	de	huisarts	of	prak-
tijkondersteuner	vermeld	worden.”

Vergoedingen
De	eerste	drie	uur	wordt	vanuit	de	basisver-
zekering	vergoed	(valt	wel	onder	het	eigen	
risico).	Kinderen	 tot	 18	hebben	geen	eigen	
risico.	 Via	 de	 aanvullende	 verzekering	 heb	
je	mogelijk	recht	op	extra	begeleidingsuren	
(zie	 polisvoorwaarden).	 Indien	 je	 diabetes,	
COPD,	 verhoogd	 cholesterol,	 of	 een	 ver-
hoogde	bloeddruk	hebt,	kan	de	vergoeding	
wellicht	 via	 de	 Ketenzorg	 lopen.	 De	 dieet-
advisering	is	dan	geheel	kosteloos.	“Wij	zijn	
overigens	direct	toegankelijk.	U	heeft	geen	
verwijzing	voor	ons	nodig.”

Vrije	tijd
Hun	vrijetijdsbesteding	zal	u	niet	verbazen.	
Chantal	houdt	van	hardlopen,	bootcampen,	
wandelen,	maar	gaat	ook	gezellig	met	vrien-
den	op	stap.	Ellen	voegt	daar	voor	zichzelf	
nog	fietsen	aan	toe,	maar	het	bootcampen	
mag	er	bij	haar	uitgelaten	worden,	lacht	ze.	
Chantal	woont	met	vriend	Julian	in	Arnhem,	
Ellen	met	man	Arjan	en	hun	twee	dochters	
in	Vlijmen.	

Meer	weten?
T:	06-44624781-	E:	info@voedingsadviesvlij-
men.nl	-	W:	www.voedingsadviesvlijmen.nl



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

Oranjekoorts



De TweeTerp • juni 2021 • pagina 13

Ingrid Roefs

In 1971 stak Ad de Bok vanuit Hedel defi-
nitief de Maas over, om voor altijd bij de 
ras-Engelense Francien Rooijakkers te 
kunnen zijn. Nu vieren ze hun 50e jubi-
leum. “De tijd is voorbij gevlogen.”

Francien	zag	Ad	voor	het	eerst	toen	ze	met	
haar	vriendin	Truus	-	zijn	nicht	-	bij	hem	thuis	
kwam	en	later	bij	het	Engelens	carnaval.	Ad:	
“Ik	kwam	uit	Hedel,	waar	geen	carnaval	werd	
gevierd.	Daarvoor	gingen	we	naar	Engelen,	
in	 het	 ‘Verenigingsgebouw’.”	 Toch	 duurde	
het	 even	 voor	 ‘de	 klik’	 viel.	 Francien:	 “Pas	
toen	we	elkaar	een	jaar	later	weer	zagen	in	
De	 Rode	 Leeuw	 in	 Amerzoden,	 sprong	 de	
vonk	over	en	kregen	we	verkering.	Ad	was	
toen	20	en	ik	18.”

Ten	huwelijk
Rond	 1971	 had	 het	 stel	 drie	 jaar	 verkering	
en	kregen	ze	de	kans	om	een	woonruimte	
te	huren.	Of	eigenlijk:	Francien	zag	de	kans	
en	gíng	 ervoor!	 “Hier	 even	 verderop	 in	de	
Schoolstraat	 kwam	een	huisje	 vrij.	Dat	 zou	
aanvankelijk	naar	vrienden	gaan,	maar	toen	
ik	hoorde	dat	die	naar	de	Dorpstraat	gingen,	
twijfelde	 ik	 geen	moment:	 ik	 ben	 er	 heen	
gegaan	en	heb	het	geregeld.	We	moesten	
alleen	wel	getrouwd	zijn	om	het	te	kunnen	
huren.”	Hardop	 lachend:	 “Dus	 ja,	 toen	heb	
ik	hem	maar	ten	huwelijk	gevraagd.	Telefo-
nisch!”

Verliefd
Ad:	 “Ik	 zat	 toen	nog	 in	 dienst	 op	 ’t	Harde	
bij	Zwolle	en	we	belden	twee	keer	per	week.	
Die	ene	keer	vroeg	ze	me	en	zei	 ik	 ja.	Best	
heel	 nuchter	 ja,	maar	 ook	 dit	moet	 je	 een	
beetje	 in	 de	 tijdgeest	 zien.	 Er	 was	 hoge	
woningnood,	wij	konden	een	huisje	krijgen	
en	iederéén	trouwde	zo	rond	zijn	20e,	25e.	
Wij	dus	ook.	Maar	vergis	 je	niet,	we	waren	
echt	wel	verliefd	hoor…”	Het	stel	bleef	zeven	
jaar	 in	 het	 kleine	 huisje	wonen.	 Ze	 kregen	
er	hun	dochters	Corinne	en	Nadine,	waarna	
het	 gezinnetje	 De	 Bok	 verhuisde	 daarna	
naar	 het	 Postekampke.	 In	 1984	 konden	 ze	
eindelijk	 hun	 huidige	 huis	 aan	 de	 School-
straat	kopen.

Werkende	bestaan
Na	 zijn	 diensttijd	 knoopte	 Ad	 er	 nog	 een	
paar	 jaar	extra	 in	het	 leger	aan,	waarna	hij	
uiteindelijk	 terecht	 kwam	 bij	 Bonda	 Dier-
voeders:	 “Ik	 wílde	 daar	 graag	 aan	 de	 slag	
als	planner,	maar	ik	begon	er	als	chauffeur.	

Ad en Francien de Bok 50 jaar getrouwd

Het	werken	daar	beviel	me	zó	goed	dat	 ik	
er	tot	mijn	pensioen	in	2009	ben	gebleven.	
Ik	 was	 toen	 inmiddels	 doorgegroeid	 tot	
depotchef.”	 Francien	werkte	 altijd	 aan	huis	
en	‘in	de	schuur	bij	haar	ouders’:	“Mijn	vader	
werkte	bij	de	Verkadefabriek	en	mocht	daar	
het	 nog	 vochtige	 koekjesafval	 als	 restpro-
duct	mee	 naar	 huis	 nemen.	We	 droogden	
het	in	de	schuur	en	mijn	vader	verkocht	het	
dan	 aan	 de	molenaar	 in	 Haarsteeg,	 die	 er	
op	zijn	beurt	varkensvoer	mee	maakte.	Dit	
deden	we	 tot	 ergens	 in	de	 jaren	 ’80.	 Toen	
kwam	 er	 hygiëneregels,	 waardoor	 het	 niet	
meer	mocht.”

Golf
Toen	 het	 werkende	 leven	 was	 afgesloten,	
besloot	 het	 stel	 samen	 te	 gaan	 golfen.	 “Ik	
heb	 altijd	 veel	 gesport;	 vooral	 gevoetbald	
en	 veel,	 heel	 veel	 gefietst.	 Maar	 golf	 was	
echt	 iets	 van	ons	 samen,	 dat	we	 altijd	 erg	
graag	deden.	Hier	 in	Den	Bosch,	maar	ook	
regelmatig	 in	 het	 buitenland	 tijdens	 golf-

reisjes.”	Helaas	heeft	Francien	haar	golfclubs	
na	tien	jaar	moeten	opruimen	vanwege	een	
nekhernia,	maar	Ad	golft	nog	steeds	regel-
matig	met	 een	 vast	 clubje	 vrienden.	Naast	
golfen	wandelt	het	stel	veel,	spelen	ze	veel	
en	 vaak	 spelletjes	 en	 genieten	 ze	 zoveel	
ze	 kunnen	 van	 hun	 vier	 kleinkinderen.	 Ad:	
“Daarnaast	verzorg	ik	samen	met	mijn	zwa-
ger	de	distributie	van	De	Tweeterp,	zodat	de	
bezorgers	 ze	 rond	 kunnen	brengen.	 Ja,	 en	
zo	 kabbelen	 we	 rustig	 verder.	We	 hebben	
het	goed	samen…”



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

...ik voel me veilig
      en vertrouwd

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl

    Acupunctuur
        voor WelZijn

Plan je afspraak onlineonline

of bel bel 06 44 20 08 22

Ervaar directdirect verlichting 

met acupunctuur!

(Chronische)

Pijn?

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



De TweeTerp • juni 2021 • pagina 15

Overlast van laagfrequent geluid, daar-
over gaat het gesprek thuis bij Berry 
Hendriks. Mogelijk wordt Engelen al lan-
ger blootgesteld aan stil, laagfrequent, 
geluid, maar sinds enkele maanden valt 
hem op dat het toeneemt en tot waar-
neembare overlast leidt.

Belang	van	melden
Half	 mei	 bracht	 Berry	 dit	 probleem	 op	
DTV-Nieuws	 onder	 de	 aandacht.	 Daarvoor	
meldde	 hij	 het	 al	 bij	 de	Omgevingsdienst,	
die	zich	in	opdracht	van	gemeenten	en	pro-
vincies,	 bezighoudt	 met	 een	 breed	 scala	
aan	 activiteiten	 en	 thema’s	 op	 het	 gebied	
van	milieu.	De	dienst	attendeerde	hem	erop	
dat	 er	 ook	 vanuit	Maaspoort	 en	Rosmalen	
klachten	binnenkwamen.	“Van	laagfrequent	
geluid	 kun	 je	 ziek	 worden.	 Mensen	 moe-
ten	 overlast	 vooral	 melden.	 Dat	 heeft	 te	
maken	met	de	wet	van	de	grote	getallen,	in	
dit	 geval:	Hoe	meer	 zielen	 hoe	meer	 leed.	
Hoe	 meer	 meldingen	 des	 te	 eerder	 is	 de	
gemeente	 bereid	 tot	 een	 onderzoek	 door	
de	Omgevingsdienst.”

Wat	is	laagfrequent	geluid
Het	verschijnsel	valt	 lastig	 in	één	woord	te	
vangen.	 Het	 is	 een	 lage,	 golvende	 trilling,	
een	brommend,	dreunend	geluid,	wisselend	
van	 sterkte,	 alsof	 er	 op	 afstand	 een	 forse	
dieselmotor	 loopt,	 een	 koelkast	 zoemt	 of	
een	warmtepomp	draait.	Oordopjes	om	de	

Engelen en Bokhoven dreunt, de bevolking 
kreunt, ziek van stil geluid

overlast	 tegen	 te	gaan,	werken	bij	 laagfre-
quent	geluid	helaas	niet,	omdat	de	trillingen	
worden	doorgegeven	via	botten	en	schedel.
Berry	constateerde	op	een	gegeven	moment	
een	geluid.	 “Ik	 twijfelde	of	 ik	het	wel	goed	
hoorde,	misschien	de	enige	was	en	begon	
er	 over	 te	 praten.	 Eerst	 binnen	 het	 gezin,	
maar	 daarna	met	 andere	 bewoners	 in	 het	
Slot.	Al	snel	werd	mij	duidelijk	niet	alleen	te	
staan.	De	bewonersvereniging	van	het	Slot	
legde	haar	leden	de	vraag	voor.	Nogal	wat	
bewoners	 bleken	 last	 te	 ondervinden	 van	
het	gebrom.	De	één	hevig,	de	ander	amper	
tot	 matig,	 weer	 een	 ander	 weet	 niet	 eens	
waarover	 je	het	hebt	en	 sommigen	vinden	
het	niet	de	moeite	waard	om	er	iets	aan	te	
doen	 of	 zijn	 van	 mening	 dat	 klagen	 toch	
niet	helpt.	Uiteenlopend	van	niets	gemerkt	
tot	slapeloze	nachten	met	alle	gevolgen	van	
dien	en	gezondheidsklachten	als	pijn	aan	de	
oren,	op	de	borst,	misselijkheid.”

Meten	is	weten
Omdat	Berry	in	het	begin	merkte	tegen	een	
bureaucratische	muur	aan	te	lopen,	nam	hij	
contact	op	met	een	akoestisch	bureau,	daar-
naast	liet	hij	zich	adviseren	door	de	Neder-
landse	Stichting	Geluidshinder.	Met	metin-
gen	 kun	 je	 laagfrequent	 geluid	 objectief	
vaststellen.	Vanwege	het	specialisme,	zijn	er	
niet	veel	bureaus	in	Nederland	die	dit	goed	
kunnen.	 In	 het	 Slot	 gaat	 de	 Omgevings-
dienst	binnenkort	metingen	uitvoeren.	Zelf	

heeft	hij	in	overleg	met	zijn	buren	al	testen	
uitgevoerd	 door	 de	woning	 spanningsloos	
te	maken	en	zo	contactgeluid	uit	te	sluiten.	
Ook	basisschool	Antonius	Abt	werkte	hier-
aan	mee,	om	uit	 te	 sluiten	dat	haar	 instal-
laties	 lucht	 in	 trilling	 brengen.	 Helaas,	 het	
gebrom,	 gezoem,	 gedreun	 bleef,	 ook	 de	
avondklok	mocht	niet	baten.	

Oorzaak
Ook	ter	hoogte	van	het	Engelermeer	en	aan	
de	Graaf	van	Solmsweg	constateerde	Berry	
dat	het	laagfrequente	gebrom	dan	wel,	dan	
niet	aanwezig	is.	Geen	idee	van	de	oorzaak.	
“Je	kunt	wel	gissen	van	welke	activiteit,	welk	
bedrijf	 of	 installatie	 het	 afkomt,	 maar	 dat	
leidt	niet	 tot	 een	oplossing.	Gedegen	 spe-
cialistisch	onderzoek	is	nodig.	Op	basis	van	
zoveel	mogelijk	meldingen	 is	 het	mogelijk	
patronen	 te	 ontdekken	die	 tot	 de	 oorzaak	
leiden.”

Kom	in	actie
Zoals	gezegd,	gemeente	en	de	Omgevings-
dienst	 horen	 graag	 meer	 klachten	 om	 tot	
breder	onderzoek	over	te	kunnen	gaan.	
Help	het	laagfrequent	geluid	de	wereld	uit,	
meld	 uw	 klacht	 bij	 de	 Omgevingsdienst/
milieuklachten.
www.milieuklachtencentrale.nl

René van der Hoeven



Kinderen	ontdekken	en	begrijpen	de	
wereld	én	maken	hem	mooier!
In	de	visie	van	onze	school	hebben	we	ver-
woord	dat	we	het	belangrijk	vinden	dat	de	
kinderen	van	onze	school	gelukkig	zijn.	Een	
voorwaarde	daarvoor	is	dat	zij	kunnen	wer-
ken,	spelen	en	vieren	in	een	gelukkige	klas,	
ondersteund	 door	 een	 gelukkig	 team.	 Als	
school	 zijn	 wij	 (een	 stukje	 van)	 de	 wereld.	
Wij	 helpen	 kinderen	 de	wereld	 te	 ontdek-
ken,	te	begrijpen	én	hem	mooier	te	maken!

Jenaplanschool	 Antonius	 Abt;	 de	
school	waar	je	leert	samenleven
Samenleven	met	elkaar,	met	de	omgeving,	
de	 natuur	 en	 alle	 levende	 organismen	 op	
onze	 aarde.	 Er	 liggen	 kansen	 voor	 onze	
school	 om	 van	 kinderen	 bewuste	 wereld-
burgers	 te	 maken.	 Naast	 deze	 kansen	 ligt	
er	 ook	 een	 taak	 voor	 onze	 school	 om	 dit	
samen	met	de	 kinderen	 te	doen.	 Kinderen	
zijn	 immers	onze	 toekomst!	We	willen	kin-
deren	 de	 kans	 geven	 om	 mee	 te	 denken	
over	hoe	de	 toekomst	eruit	zal	zien.	Naast	
meedenken	 vinden	 we	 het	 belangrijk	 dat	
kinderen	 zich	 vanuit	 eigen	 ervaringen	 en	
ontdekkingen	kennis	eigen	kunnen	maken.	
Het	project	biodiversiteit	past	daarom	heel	
goed	bij	onze	visie	en	de	verantwoordelijk-
heid	die	wij	voelen	om	samen	met	kinderen	
en	anderen	de	wereld	mooier	te	maken.	

Biodiversiteit;	 is	dat	niet	 iets	 van	 ver	
weg?
We	 zien	 dat	 door	 ontbossing,	 landbouw,	
visserij	en	jacht	het	aantal	planten-	en	dier-
soorten	 wereldwijd	 minder	 wordt.	 Maar	
helaas	 is	 dat	 niet	 alleen	 een	 ‘ver	 van	mijn	
bed’-verhaal.	Ook	dichtbij	in	onze	prachtige	
dorpskern	Engelen	is	dat	het	geval.	Daarom	
is	nu	hét	moment	om	te	starten	met	dit	pro-
ject.	

Biodiversiteit;	de	bij	hoort	erbij!
Met	 het	 project	 Biodiversiteit,	 educatie	 in	
de	schoolmoestuin	willen	wij	via	de	‘de	bij’		
kinderen	 laten	 beseffen	 dat	 biodiversiteit	
iets	is	van	‘dichtbij’	en	‘van	ieder	van	ons’	is	
in	plaats	van	‘veraf’	en	‘van	een	ander’.	Een	
betere	wereld	begint	immers	bij	onszelf.	Dit	
doen	wij	niet	op	afstand	via	boeken	en	in	de	
klas,	maar	door	kinderen	 te	verbinden	aan	
het	echte	leven	om	hen	heen.		

Bijenkasten	naast	de	schoolmoestuin	
en	in	de	tuin	van	de	locatie	Park
Op	 de	 locatie	 Park	 staan	 al	 enige	 tijd	 bij-
enkasten.	 Het	 project	 biodiversiteit	 richt	
zich	 op	de	 nieuwe	ontwikkeling	 naast	 Slot	
Haverleij.	 Daar	 ligt	 de	 schoolmoestuin	 van	
onze	school.	Gestimuleerd	en	ondersteund	
door	 hun	 groepsleiders	 zijn	 de	 kinderen	
van	 de	 school	 medeverantwoordelijk	 voor	

Biodivestiteit, educatie in onze schoolmoestuin

het	 zaaien,	 onderhouden	 en	 oogsten	 van	
de	 gewassen	 die	 worden	 verbouwd	 in	 de	
moestuin.	Bij	onze	schoolmoestuin	zijn	een	
paar	 weken	 geleden	 bijenkasten	 geplaatst	
om	zo	de	samenhang	tussen	flora	en	fauna	
direct	zichtbaar	en	tastbaar	te	maken.

Opgesloten… dat is niets voor mij
Dus laat me los en maak me vrij
Ik wil stoeien in de Haverleij 
Met mijn soortgenootjes: honingbij

Ik ruik de planten en de bloemen
Mijn vriendjes hoor ik heerlijk zoemen
En alle bloemen wil ik kussen
Er zit vast iets lekkers tussen 

Laat me los, maak me blij 
Zodat ik kan vliegen in de Haverleij

Biodiversiteitslokaal	 op	 Jenaplan-
school	Antonius	Abt
Om	biodiversiteit	 en	de	belangrijke	 rol	die	
bijen	hierin	spelen	zichtbaar	te	maken,	rich-
ten	we	een	biodiversiteitslokaal	in	en	zetten	
we	passende	leeractiviteiten	in.	Vanzelfspre-
kend	 koppelen	 we	 de	 leeractiviteiten	 aan	
de	kerndoelen	van	het	onderwijs.	Daarnaast	
stimuleren	we	met	behulp	van	het	biodiver-
siteitslokaal	en	de	leeractiviteiten	de	meer-
voudige	intelligentie	van	de	kinderen.	

Biodiversiteitslokaal	 en	 bijenkasten	
ook	voor	anderen	om	van	te	genieten
We	willen	 dat	 niet	 alleen	 de	 kinderen	 van	
Jenaplanschool	Antonius	Abt	kunnen	 leren	
van	en	met	de	bijen	over	biodiversiteit.	We	
gunnen	dit	alle	kinderen	van	Engelen	en	de	
stad	 ’s-Hertogenbosch.	 Immers	 alle	 kinde-
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ren	 verdienen	 deze	 mooie	 kans.	 Daarom	
zullen	 wij	 de	 bijenkasten	 en	 het	 biodiver-
siteitslokaal	 ook	 open	 stellen	 voor	 andere	
basisscholen	 en	 natuur-educatieve	 instel-
lingen.	Natuurlijk	worden	de	bijenkasten	en	
het	 biodiversiteitslokaal	 ook	 opengesteld	
voor	 wijkbewoners,	 wandelaars	 en	 andere	
bezoekers,	zodat	zij	ervan	kunnen	genieten	
en	leren.	

Goed	voorbeeld	doet	goed	volgen
Wij	zijn	ervan	overtuigd	dat	een	goed	voor-
beeld,	goed	doet	volgen.	Groepsleiders	zijn	
een	voorbeeld	zijn	voor	de	kinderen	en	de	
kinderen	 kunnen	 dat	 zijn	 voor	 hun	 buurt.	
In	 de	 buurt	 kunnen	 kinderen	 aan	 ouders	
en	andere	buurtbewoners	laten	zien	wat	ze	
ontdekt	hebben,	wat	ze	geleerd	hebben	en	
vooral	wat	de	meerwaarde	ervan	is.

Samen	leven,	samen	werken
Dit	 project	 is	 daarnaast	 een	 verbindende	
factor	 voor	 buurtbewoners,	 bezoekers	 van	
Engelen	en	van	scholen	in	de	omgeving.

Eerstejaars	studenten	van	de	HAS	’s-Herto-
genbosch	 verrichten	 bodemonderzoek	 in	
de	omgeving	van	de	schoolmoestuin	en	de	
bijenkast.	 De	 resultaten	 van	 dit	 onderzoek	
vormen	 de	 basis	 voor	 vervolgonderzoek/

interventies	van	vierdejaars	HAS-studenten	
voor	het	verbeteren	van	de	toestand	van	de	
bodem.	

De	 inwoners	 van	 Engelen	 en	 ouders	 van	
kinderen	 van	 Jenaplanschool	 op	 Antonius	
Abt	zijn	vanuit	ouderparticipatie	betrokken	
bij	 het	 onderhoud	 van	 de	 schoolmoestuin	
en	dragen	bij	aan	het	stimuleren	van	kennis	
over	 de	 biodiversiteit	 in	 de	 eigen	 school-
moestuin.	

De	groepsleiders	van	Jenaplanschool	Anto-
nius	Abt	zijn	de	aanjagers	en	coördinatoren	
van	 de	 schoolmoestuin	 en	 het	 biodiversi-
teitslokaal.	Zij	zorgen	ervoor	dat	de	interne	
communicatie	goed	verloopt.	

De	 directeur	 -	 bestuurder	 van	 Jenaplan-
school	 Antonius	 Abt	 -	 stelt	 een	 schoollo-
kaal	beschikbaar.	Zij	maakt	verbinding	met	
andere	 basisscholen	 en	 natuur-educatieve	
instellingen.	 Daarnaast	 zorgt	 ze	 voor	 de	
communicatie	extern.

Natuurlijk	 is	 ook	 de	 Bestuursraad	 Engelen	
–	Bokhoven	en	de	werkgroep	Biodiversiteit	
betrokken.

Samen	zorgen	wij	voor	kennis	rondom	bio-
diversiteit	en	dragen	er	(ieder	op	zijn	eigen	
manier)	een	steentje	aan	bij.	

Samen	maken	wij	de	wereld	met	dit	project	
een	beetje	mooier!

Nader	kennismaken
Ben	jij	ook	nieuwsgierig	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.	



                                     

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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Wanda, Saranda, Birgitta, Therese, Monique, Elselie, Marja

Net	als	jullie	kijken	wij	ook	reikhalzend	uit	naar	de	volgende	Ate-
lierroute.	
Normaal	zou	dat	dit	najaar	weer	plaatsvinden.	Na	lang	wikken	en	
wegen	hebben	we	 toch	moeten	besluiten	om	het	een	 jaartje	op	
te	schuiven.	De	volgende	Atelierroute	staat	gepland	op	het	eerste	
weekend	van	oktober	2022,	nog	even	onder	voorbehoud.	Mocht	je	
ondertussen	een	vraag	of	opmerking	voor	ons	hebben	neem	dan	
contact	op	met:	info@atelierroute-engelen.nl
Rest	ons	om	jullie	allemaal	een	hele	mooie	en	creatieve	zomer	toe	
te	wensen!

Op	 zondag	 30	 mei	 organiseerde	 Water-
sportvereniging	 Engelermeer	 weer	 met	
veel	succes	hun	jaarlijkse	Open	dag.	Er	was	
voldoende	 wind,	 na	 weken	 herfstachtig	
en	 koud	 weer,	 nu	 lekker	 warm	 en	 zonnig	
en	 voldoende	 belangstelling.	 De	 vereni-
ging,	 opgericht	 in	 2010,	 heeft	 momenteel	
ongeveer	 250	 leden	 en	 het	 lidmaatschap	
bedraagt	 €	 35,00	 per	 jaar	 voor	 volwasse-
nen,	€	27,50	voor	jeugd	tot	en	met	17	jaar	en	
€85,00	voor	families.	De	vloot	bestaat	uit	8	

Open dag WV Engelermeer
boten	van	het	type	Optimist,	3	van	het	type	
Laser	Pico,	9	surfplanken,	3	begeleidingsbo-
ten	 en	 8	 supboards.	Ook	 voor	 het	 suppen	
is	veel	belangstelling.	Naast	dat	de	vereni-
ging	 leden	 de	mogelijkheid	 geeft	 om	 ‘vrij’	
te	zeilen,	surfen	en	suppen,	worden	er	in	het	
voorjaar	en	najaar	in	de	weekenden	en	in	de	
vakantieperioden	ook	doordeweeks	cursus-
sen	en	losse	workshops	gegeven.	
We	 spreken	 voorzitter	 Peter	 Dekkers	 en	
vragen	 hem	 naar	 de	 nieuwbouwplannen.	

Na	 het	 toekennen	 van	 de	 laatste	 vergun-
ningen	 door	 de	 gemeente	 denkt	 Peter	 nu	
echt	komend	najaar	met	de	bouw	van	start	
te	kunnen	gaan.	Het	aanbod	van	de	vereni-
ging	 is	wederom	uitgebreid	 en	bestaat	 nu	
uit	 sup-,	 zeil-	 en	 surfworkshops	 voor	 vol-
wassenen,	meerdaagse	cursussen	voor	kin-
deren	en	diverse	kinderfeestjes.
Kijk	voor	meer	informatie	op	website	www.
wvengelermeer.nl.

Atelierroute Engelen en 
Bokhoven



 
 
   Tafeltennissen kan weer! 
 
 
Jeugd (8-14)   donderdag van 19:30 tot 20:30 
  
Young Adults (14-17) donderdag van 20:00 tot 22:00 
 
Volwassenen   donderdag van 20:00 tot 23:00 
 
Locatie    De Engelenburcht (Heuvel 18) 
 
 
Meer weten? Loop op donderdagavond binnen of kijk op  
www.recrea-engelen.nl 
 
 

 
 
 

Wandelmaatje

Rondje Haverleij of struinen 

langs de Maas?

Heb je zin om te wandelen maar heb je moeite om de eerste 

stap te zetten? Loop je altijd alleen en vind je het leuk om ook 

eens met iemand samen te lopen? Vind je, net als ik, wandelen 

een fijne manier van ongedwongen ontmoeten? Laten we dan 

eens een wandeling afspreken!

Aangezien ik zelf heel graag wandel, stel ik mezelf beschik-

baar als wandelmaatje, voor een open ontmoeting van mens tot

mens. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind om te (blijven) 

bewegen, om zoveel mogelijk buiten te zijn, en om elkaar 

ongedwongen te blijven ontmoeten. 

Wandeling afspreken? 

Mail je naam en telefoonnummer naar 

carine@carinevanbost.nl 

Ik neem snel contact met je op.

Carine Van Bost
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Ronald Sprang

De	 afgelopen	 weken	 is	 het	 rustig	 op	 de	
bouwplaats:	weinig	activiteit	en	volgens	de	
heer	Jo	Rouschop	van	het	BPD	is	het	onder	
andere	wachten	totdat	de	nutsbedrijven	tijd	
hebben	 en	 hun	 werkzaamheden	 gaan	 uit-
voeren.	Op	dit	moment	zijn	er	geen	bijzon-
derheden	en	is	het	nog	altijd	de	verwachting	
dat	 de	 datum	 van	 1	 nov	 2021	 gehaald	 zal	
worden	 om	 de	 gunning	 aan	 de	 aannemer	
Berghege	te	verstrekken.	

Na	de	eerste	week	van	juni	zijn	er	14	koop-	
overeenkomsten	getekend	en	staan	er	nog	
26	tekenafspraken	(ook	digitale)	gepland	in	
de	 komende	 weken.	 Belangrijk	 om	 hierbij	
te	vermelden	dat	deze	gerealiseerde	verko-
pen	verdeeld	zijn	over	het	hele	complex	en	
niet	 dat	 er	 een	 bepaald	 type	woning	 ach-
terblijft.	Voor	de	overige	31	woningen	staan	
gesprekken	 gepland	 met	 de	 makelaar	 en	
kunnen	 de	 redenen	 uiteenlopen	 van	 ver-
koop	eigen	huis	tot	regelen	financien	tot	het	
definitieve	koopcontract	kan	worden	gete-
kend.	Op	basis	van	de	reservelijst	is	de	heer	
Rouschop	is	er	gerust	op	dat	alle	woningen	
in	de	komende	drie	maanden	verkocht	zul-
len	worden.

Een	 logisch	 vervolg	 op	 de	 mei-column	 is	
om	meer	 te	weten	 te	komen	over	hoe	het	

allemaal	 tot	 stand	 is	 gekomen.	 Iedereen	
heeft	wellicht	ooit	met	Lego	of	van	zand	een	
kasteel	gebouwd,	maar	wat	als	je	gevraagd	
wordt	om	een	echt	kasteel	te	gaan	bouwen.	
Hoe	pak	je	dat	aan?	Daarom	heb	ik	contact	
opgenomen	 met	 de	 architect	 van	 kasteel	
Oeverhuijze,	de	heer	Sjoerd	Soeters.	Er	is	zo	
veel	 te	vertellen	dat	 ik	het	over	een	aantal	
columns	zal	gaan	verdelen.	Zo	blijft	er	voor	
de	trouwe	lezer	ook	iets	om	naar	uit	te	kij-
ken.
	
Het	enthousiasme	van	de	heer	Soeters	bleek	
al	uit	zijn	snelle	reactie	via	een	telefoontje	de	
dag	na	mijn	e-mail.	Zelfs	vanaf	zijn	vakantie-
adres	in	Frankrijk	was	het	niet	teveel	moeite	
om	met	mij	te	praten	over	het	plan	Haverleij	
en	met	name	kasteel	Oeverhuijze.	Nadat	ik	
mij	kort	had	voorgesteld,	feliciteerde	ik	hem	
met	 het	 geweldige	 succes	 dat	 alle	 wonin-
gen	al	zijn	toegewezen.	 Ik	dacht	dat	hij	als	
grondlegger	wel	de	eerste,	of	misschien	de	
tweede,	zou	zijn	om	hiervan	deelgenoot	te	
mogen	zijn.	Tot	mijn	verbazing	was	hij	hier	
niet	 van	op	de	hoogte	maar	natuurlijk	wel	
verheugd.	Dit	betekende	overigens	ook	dat	
hij	 geen	 trouwe	 lezer	 is	 van	 De	 Tweeterp,	
anders	had	hij	het	zeker	geweten.	Toch	een	
goed	begin	van	het	gesprek	dat	een	kwar-
tiertje	mocht	duren	maar	door	het	enthousi-

asme	van	een	geweldige	architect	toch	drie	
keer	zo	lang	is	geworden.

Hoe	 is	 het	 plan	 Haverleij	 tot	 stand	 geko-
men?	 Volgens	 Soeters	 was	 het	 in	 eerste	
instantie	 de	 bedoeling	 van	 de	 gemeente	
’s-Hertogenbosch	 dat	 er	 een	 industrieel	
gebied	 zou	 worden	 aangelegd	 met	 onder	
andere	een	containerterminal	aan	de	Maas.	
Hier	 was	 onvoldoende	 belangstelling	 voor	
en	 toen	 werd	 de	 suggestie	 geopperd	 om	
deze	 ‘goedkope’	 grond	 een	 woonbestem-
ming	te	geven.	

In	 de	 volgend	 bericht	 meer	 over	 mijn	
gesprek	met	Sjoerd	Soeters.	

Kasteel Oeverhuijze

Foto: Sjoerd Soeters by Svea~nlwiki, licensed under 

the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 

International

Graag	 willen	 we	 iedereen	 bedanken	 die	
heeft	bijgedragen	aan	onze	recente	actie.
	
Dit	 heeft	 geresulteerd	 in	 voldoende	 mid-
delen	om	advocaat	Peter	de	Lange	aan	het	
werk	te	zetten.	In	een	kort	geding	somme-
ren	we	de	Gemeente	’s-Hertogenbosch	om	
de	 vergunning	nietig	 te	 verklaren	 conform	
Europees	 Recht	 en	 een	 mer-procedure	 te	

Van het actiecomité WindparkRietveldenNee
starten.	Verder	om	de	bouw	op	te	schorten	
totdat	 er	 een	 uitspraak	 is	 op	 bovenstaand	
verzoek	en	te	toetsen	of	de	plaatsing	van	de	
windturbines	 voldoet	 aan	 de	 Europese	 eis	
voor	een	goed	leefmilieu.
Rest	ons	om	u	allen	een	prachtige	zomer	toe	
te	wensen!	
U	kunt	ons	volgen	op	www.windparkrietvel-
dennee.nl
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Werk in de wijngaard (6) 
 
Zoals je weet neem ik je dit jaar mee 
de wijngaard in. In juni gaat het hard 
met de wijnstok. De combinatie van 
zon en een regelmatig buitje zorgt 
ervoor dat de plant lekker kan groeien. 
Serieuze wijnboeren houden zich nu, 
zo’n 2 maanden voor de échte oogst, 
bezig met een andere oogst: de groene 
oogst! 
 
Wat is dat? In ieder wijngebied zijn er 
voorschriften hoeveel er per hectare 
geoogst mag worden. Zit je in 
Bordeaux mag je wat minder -, in de 
Languedoc vaak wat meer oogsten. 
Veel wijnstokken zijn productief, hoe 
jonger, hoe meer trossen. Vandaar dat 
de wijnboer nu z’n trosjes gaat tellen. 
Hij kan zo inschatten wat de opbrengst 
zal zijn wanneer hij alles rijp oogst. 
Vaak is dat te veel en vandaar dat hij 
per wijnstok onrijpe, groene trosjes 
wegknipt. Op die manier houdt hij 
precies genoeg over. Bijkomend 
voordeel: de voedingstoffen die de 
wortels uit de bodem halen worden nu 
verdeeld over minder trosjes: dit 
verhoogt de kwaliteit! De onrijpe 
trosjes laat men liggen en dienen weer 
als compost. 
Het is een flinke klus, maar zorgt 
ervoor dat de kwaliteit van de 
uiteindelijke wijn beter zal zijn. 
 
Volgende maand gaat de wijnboer zich 
klaarmaken voor de oogst – fingers 
crossed! 

 
 
 
 
 
 

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 

V o o r  a l l e  a a n b i e d i n g e n  e n  i n f o  K I J K  O P :  
W W W.T E N N I S - E N G E L E N . N L

• LIDMAATSCHAP 3 MAANDEN 
    TENNISSEN BIJ TV ENGELEN
• PERIODE VAN JULI T/M SEPTEMBER
• VOLWASSENEN € 45
• JEUGD T/M 17 JAAR €15

A A N B I E D I N G

jeugd
vanaf €15

LIDMAATSCHAP

ZOMER 
CHALLENGEZOMER 
CHALLENGE
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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	27	juni
10.00	uur	

Woord- en communieviering 
door de werkgroep 
T.i.v. Gré Pardoel - van Dijk, Coby 
Mimpen van de Griend

Zo	4	juli
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Renders    
T.i.v. Els Dirks - de Kleijn, 
Tonnie ter Ellen - Hendriks; 
familie Reinders

Zo	11	juli	
10.00	uur

Eucharistieviering door 
pastor Ben van  Bronk-
horst    
T.i.v. Cecile en Walter den 
Otter

Zo	18	juli
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten   
T.i.v. Jeanne en Leo de Rooij 
- Willemse, Jo Boelen, Tonnie 
ter Ellen - Hendriks 

Berichten uit de parochie en de werkgroepen
Overleden
Op	20	maart	is	overleden	mevr.	Zootjes,	48	
jaar,	Parcivalring
Op	30	maart		is	overleden	dhr.	Harmsen,	72	
jaar,	Kraanvogellaan
Op	5	april	is	overleden	dhr.	Berens,	78	jaar,	
Leliënhuyze
Op	22	april	is	overleden	mevr.	Coort-	Verha-
gen,	65	jaar,	Rietgors
Op	15	mei	is	overleden	dhr.	van	Hoogen,	84	
jaar,	Beeckendaal

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

Vormsel
	
Ben	je	gedoopt?	Dan	doe	je	toch	ook	
het	vormsel!
De	nieuwe	datum	voor	het	vormsel	 is	zon-
dag	10	oktober.	We	willen	naast	de	vorme-
lingen	die	 in	mei	gevormd	zouden	worden	
ook	de	jongeren	uit	groep	8	in	het	nieuwe	
schooljaar	vragen	nu	al	aan	te	sluiten.	Wil	je	
deelnemen	of	meer	 informatie	ontvangen?	
Stuur	dan	een	e-mail	naar	secretariaat@pa-
rochie-engelen.nl

Werkgroep wereldkerk
	
Extra	collecte	Pinksteren
De	opbrengst	van	de	extra	collecte	voor	de	
Nederlandse	 missionarissen	 was	 €	 78,40,	
waarvoor	onze	hartelijke	dank.

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	50	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.

Kerk en jongeren
Zaterdag	 3	 juli:	 Er	 was	 eens	 …	 een	
meisje	uit	Nazareth	
Wie	 kent	Maria	 niet?	We	 kennen	haar	 van	
de	kapelletjes,	de	kaarsjes,	de	kerststal,	het	
Ave	Maria.	Maar	wie	was	zij	eigenlijk?	En	wat	
betekent	zij	nu	voor	ons?	
We	gaan	op	ontdekkingstocht.	We	wande-
len	door	 ‘Mariastad’	Den	Bosch,	en	komen	
op	de	mooiste	plekjes.	Daar	ontmoeten	jul-
lie	Maria.	Ze	laat	jullie	zingen,	stoeptekenen,	
bidden,	knopen	ontwarren,	bellen	met	een	
engel	 en	 nog	 veel	meer.	 Daarnaast	 kiezen	
jullie	een	workshop	voor	het	hele	gezin,	daar	
leren	jullie	Maria	nog	beter	kennen.	De	kans	
is	groot	dat	jullie	van	haar	gaan	houden!
We	lunchen	(wordt	voor	gezorgd)	en	sluiten	
af	met	een	viering	in	de	Sint-Janskathedraal	
met	onze	bisschop	Mgr.	De	Korte.

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

Programma
Opening	om	9.30	uur	met	een	‘vers	geschre-
ven’	Mariaverhaal.	 Een	wandelkaart	 brengt	
jullie	 langs	 mooie	 –	 en	 vaak	 onbekende	
plekjes	 –	 in	 de	 stad.	 Rond	 lunchtijd	 een	
workshop,	gevolgd	door	een	lunch.	
Om	14.00	uur	sluiten	we	samen	af	in	de	Sint-
-Janskathedraal.

Voor	 meer	 informatie:	 www.bisdomden-
bosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-
-de-familie/er-was-eens/

Foto:	G.Lanting	Wikipedia



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	27	juni
10.30	uur

Drs.	Peter	de	Koning
(Heteren)

Zo	04	juli
10.30	uur

Viering Heilig Avondmaal
Ds.	Roel	Knijff	(Breda)

Zo	11	juli
10.30	uur

Ds.	Marloes	Meijer

Zo	18	juli
10.30	uur

Woord van Levendienst
Mario	van	der	Grient	
(Vlijmen)

U	kunt	zich	voor	een	dienst	aanmelden	via	
aanmelding@kerk-engelen.nl	 (graag	 ver-
melden	met	hoeveel	personen	u	wilt	komen,	
of	 u	 tot	 hetzelfde	 huishouden	 behoort	 en	
voor	 welke	 dienst	 u	 zich	 wilt	 aanmelden)	
of	 telefonisch	 bij	 scriba	 Jenno	 Schulp	 op	
06-28106107.	 Enkele	 dagen	 voorafgaande	
aan	de	dienst	ontvangt	u	nadere	informatie.

Elke	 woensdag	 van	 13.30	 –	 15.00	 uur	 is	
de	 Oude	 Lambertus	 open	 voor	 een	 goed	
gesprek	of	juist	voor	stilte.	Er	zijn	tijdschrif-
ten	 te	 lezen	en	boeken	 te	 leen.	 Een	kopje	
koffie	 of	 thee	 wordt	 met	 liefde	 voor	 je	
gezet.	 Loop	 binnen	 (met	 mondkapje)	 en	
weet	je	welkom!

Open kerk

Dominee Marloes Meijer

Het	 Franse	 chanson	 dat	 zoveel	 indruk	
maakte	op	het	 songfestival	 cirkelt	 rond	de	
vragen	 ‘wie	 ben	 ik?’	 en	 ‘wie	mag	 ik	 zijn?’.	
Het	 is	een	vraag	die	ons	allemaal	wel	eens	
bezighoudt,	vermoed	 ik	zo.	 	Wie	 je	bent	 is	
níet:	wie	 anderen	 zeggen	dat	 je	 bent.	Wie	
je	bent	is	níet:	de	theorieën	die	je	uitdraagt.	
Wie	 je	bent	 is	wél:	de	normen	en	waarden	
die	je	nastreeft	en	de	keuzes	die	je	van	daar-
uit	 maakt.	 Daar	 horen	 dan	 dus	 je	 goede	
keuzes	 bij	 en	 ook	 de	 onhandige	 en	 rond-
uit	 stomme	keuzes.	 Stomme	keuzes	maakt	
iedereen,	 goede	overigens	 ook.	Daarom	 is	
het	 zo	ontzettend	 irritant	dat	we	op	social	
media,	en	steeds	vaker	ook	live,	elkaar	daar	
zo	hard	op	beoordelen.	Terwijl	we	zelf	maar	
al	te	goed	weten	dat	het	onmogelijk	is	om	
altijd	 maar	 het	 goede	 te	 doen.	 Gewoon,	
omdat	 niet	 altijd	 vooraf	 al	 duidelijk	 is	 wat	
dan	het	goede	 ís.	Of	omdat	 je	 zelf	 slechte	
ervaringen	hebt	opgedaan.	En	ja,	natuurlijk	
is	het	soms	nodig	om	iemand	aan	te	spre-
ken	op	de	keuzes	die	hij	of	zij	maakt.	Om	op	
zijn	minst	te	vertellen	wat	het	met	jou	doet	
of	heeft	gedaan.	Maar	dat	kan	alleen	als	je	
een	relatie	met	elkaar	hebt.	Een	liefdesrela-
tie,	een	vriendschap,	een	werkrelatie.	Als	je	
regelmatig	met	elkaar	optrekt,	 kun	 je	 zeg-

‘Ik	had	zo	graag	die	baan…’,	‘ik	heb	zo	diep	
verlangd	naar	een	kind…’,	‘ik	hoopte	zo	een	
partner	te	vinden…’,	‘ik	wilde	dat	ik	gezond	
was…’.	 Iedereen	 kent	 in	 zijn	 leven	het	 ver-
driet	 om	 de	 dingen	 die	 er	 niet	 zijn.	 Vaak	
denken	we	dat	we	ons	daar	maar	gewoon	
bij	neer	moeten	leggen.	Dat	lukt	alleen	niet	
zomaar.	Ook	om	wat	er	niet	 is,	kun	je	rou-
wen.

Als	 je	 iets	 of	 iemand	 verliest,	 verandert	
je	 hele	wereld.	 Je	moet	 jezelf	 als	 het	ware	
opnieuw	uitvinden.	Wie	ben	 ik	zonder	die-
gene,	 wie	 ben	 ik	 in	 deze	 nieuwe	 omstan-
digheden?	Hoe	 laat	 je	 heel	 voorzichtig	 los	
wie	en	wat	er	was	en	hoe	mag,	wil	en	kan	je	
verder?	Herinneringen,	 foto’s,	 verhalen	 die	
je	kunt	delen,	dat	maakt	dat	het	een	beetje	
dragelijk	wordt,	dat	er	iets	blijft	bestaan	van	
wat	was.	Je	leven	ligt	overhoop,	maar	er	zijn	
steunpilaren	 en	 hoekstenen	 die	 je	 helpen	
om	het	langzaam	weer	op	te	bouwen.

Misschien	nog	wel	lastiger	is	het	rouwen	om	
iets	dat	er	nooit	geweest	is.	Rouwen	om	een	
onvervuld	verlangen.	Het	is	een	gemis	dat	je	
maar	moeilijk	met	iemand	kunt	delen,	want	
het	 is	 er	 nooit	 geweest.	 Anders	 dan	 een	
concreet	gemis,	en	 tegelijk	ook	wel	verge-
lijkbaar.	Hoe	kun	je	zo’n	gemis	recht	doen,	

gen	dat	iets	‘stom’	was.	Als	je	het	benoemt,	
kan	die	ander	nagaan	hoe	het	een	volgende	
keer	anders	en	beter	kan.	Dat	kan	jullie	rela-
tie	verbeteren.	Dan	is	het	wel	de	kunst	om	
niet	steeds	weer	terug	te	komen	op	die	fout,	
maar	 om	 de	 ander	 echt	 opnieuw	 te	 laten	
beginnen,	met	een	schone	lei.	
Als	je	iemand	niet	(goed)	kent,	kan	dat	dus	
niet.	 Je	weet	namelijk	niet	wat	er	 speelt	 in	
iemands	 leven	 en	 hoe	 iemand	 tot	 die,	 in	
jouw	ogen	stomme,	fout	is	gekomen.	En	nog	
belangrijker:	 als	 je	 elkaar	 niet	 kent,	 kun	 je	
elkaar	ook	niet	de	kans	geven	om	opnieuw	
te	 beginnen.	 Je	 correctie	 blijft	 in	 de	 lucht	
hangen.	De	fout	ook.	Daar	is	uiteindelijk	nie-
mand	mee	gebaat.	Fouten	maken	mag.	Het	
is	 zelfs	onvermijdelijk.	Maar	geef	elkaar	de	
ruimte	om	te	leren	van	fouten	en	ze	te	her-
stellen.	Alleen	als	je	ruimte	krijgt	(i.p.v.	harde	
oordelen),	kun	je	ontdekken	wie	je	bent.	Wie	
je	bent	is	niet	iets	dat	vaststaat.	Het	veran-
dert	met	de	tijd,	verandert	met	je	levenser-
varingen.	En	door	fouten	te	maken	–	en	ze	
te	herstellen,	ontdek	je	veel	over	jezelf.	Het	
is	niet	prettig,	maar	denk	eens	aan	de	fouten	
die	 je	maakte	 en	hoe	 je	 daarmee	omging.	
Wie	ben	je?	Wie	wil	je	zijn?	En	zing	daarna	
met	 trots:	me	voilá,	dit	ben	 ik,	met	al	mijn	
fouten	en	onhandigheden,	maar	dit	ben	ik.	
Succes	met	worden	wie	je	bent!

Me voilá

Wat er niet mocht zijn …

hoe	kun	je	toch	ruimte	maken	voor	je	eigen	
rouwproces	en	je	verzoenen	met	dat	wat	je	
nooit	zult	hebben	of	bereiken?	Hoe	vind	je	
in	deze	situatie	steunpilaren	en	hoekstenen	
om	je	leven	weer	op	te	bouwen?

Daarover	sprak	ik	afgelopen	tijd	met	enkele	
mensen	die	 zich	 in	 het	 bovenstaande	her-
kennen.	Er	zijn	geen	standaardantwoorden,	
maar	 praten	 helpt	 (nee,	 dat	 is	 niet	 nieuw,	
best	cliché,	maar	ook	erg	waar).	Benoemen	
wat	je	meedraagt	aan	verdriet,	er	lucht	aan	
geven	 en	 zo	 ruimte	 te	 vinden.	 Soms	 ook	
samen	zoeken	naar	een	ritueel	of	symbool:	
dat	 helpt	 om	 verder	 te	 leven.	 Want	 rouw	
hoort	bij	het	leven,	daar	mag	je	ruimte	aan	
geven	en	tijd	voor	nemen.

Wil	 je	hierover	doorpraten,	samen	met	lot-
genoten	 of	 een	 op	 een?	 Neem	 dan	 even	
contact	met	me	op.
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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	27	juni Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Jan Zetz, Joke 
Godschalk-Endstra, Marco 
Jehoel

Ma	04	juli Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Anouschka 
Jansen, Antoon van Mil en 
overleden ouders

Zo	11	juli Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers, 
Maria van Heijningen, Anneke 
Branten, overleden fam. 
Masraff

Zo	18	juli Speciale	viering	in	besloten	
kring	met	orgelbegeleiding
van	het	60-jarig	priesterfeest	
van	Xaveer	v.d.	Spank
Intenties voor An Weijts en 
Guido v.d. Griendt

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

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!	

De	 zomer	 zet	 alles	 in	 een	 ander	 daglicht.	
Het	 licht,	 de	 lange	 avonden,	 de	 vrijheid	…	
daarom	lezen	we	deze	zomer	met	wie	niet	
op	 vakantie	 is	 enkele	 ‘standaardbijbelver-
halen’:	de	schepping,	psalm	23	 (de	Heer	 is	
mijn	 herder),	 de	 barmhartige	 Samaritaan,	
de	 bekering	 van	 Paulus	 en	 Openbaringen	
21:	1-5…	Marloes	zoekt	telkens	een	creatieve	
manier	 van	 lezen/luisteren,	 die	 de	 verha-
len	opnieuw	tot	verstaan	laat	komen.	Geen	
zware	kost,	maar	zomerse	inspiratie	in	crea-

Voor	kinderen	van	de	basisschoolleef-
tijd	en	hun	(groot)ouders
Op	 11	 juli	 is	 de	 laatste	 kliederviering	 van	
dit	 seizoen.	 In	 de	 kliederkerk	 van	 Engelen	
(Oude	 Lambertus,	 De	 Kerkhof)	 komen	 we	
bij	elkaar	om	samen	te	ontdekken,	samen	te	
vieren	en	samen	te	eten.	

Het	gaat	deze	keer	over	Zacheus.	Zacheus	
is	 een	 hebberige	 man	 en	 de	 mensen	 vin-
den	hem	niet	aardig.	Ze	sluiten	hem	buiten	
en	pesten	hem	een	beetje.	Als	 Jezus	 in	de	
stad	komt,	klimt	Zacheus	in	een	boom,	dan	
zien	 anderen	 hem	 niet,	 maar	 kan	 hij	 lek-
ker	wél	alles	 zien.	Maar	 Jezus	ziet	Zacheus	
in	 zijn	boom	en	zegt:	 ‘He	Zacheus,	 ik	 kom	
vanavond	 gezellig	 bij	 jou	 eten’.	 Dat	 von-
den	de	mensen	maar	 lastig.	Maar	Zacheus	

Zomerse inspiratie
tiviteit,	muziek,	kunst	etc.	Voor	wie	de	ver-
halen	(opnieuw)	wil	ontdekken.	Vijf	keer	op	
woensdagmiddag	in	de	kerk	(bij	coronaop-
levingen	online).	Inloop	en	bijklets	14.30	uur,	
start	15.00	uur.	We	sluiten	rond	16.00	uur	af.
Meld	je	aan	via	predikant@kerk-engelen.nl.	
Deze	middagen	gaan	door	bij	minimaal	vijf	
aanmeldingen.
Woensdagmiddag	7	juli,	21	juli,	4	augustus,	
18	augustus,	1	september.

Kliederviering Zacheus

vond	het	fijn.	 Eindelijk	 iemand	die	bij	hem	
wilde	horen.	We	gaan	actief	en	creatief	aan	
de	slag	in	en	om	de	kerk.	Kom	je	ook?	Van	
16.00-18.00	uur,	aanmelden	bij	Marloes:	pre-
dikant@kerk-engelen.nl,	06	36501973

Illustratie:	https://ministry-to-children.com/

Het vakantiejeugdwerk, traditioneel in de laatste week van de zomervakantie, gaat dit jaar hoogstwaar-

schijnlijk weer door! Houd de week van 30 augustus tot en met 3 september vast vrij, want dan zullen er da-

gelijks weer allerlei activiteiten zijn voor de jeugd. Mogelijk door corona nog net iets anders dan voorheen. 

In De Tweeterp van juli komt het volledige programma. Zie ook: www.vakantiejeugdwerk-engelen.nl.

Vakantiejeugdwerk gaat door!



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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Herkomst	naam	Zandkampke
Door	de	samenkomst	van	de	Kraanvogellaan	en	Leunweg	 is	er	een	karakteristieke	driehoekige	brink	gevormd	 tot	het	Zandkampke.	
Verder	kent	Engelen	nog	Postekampke,	Jochemmekampke,	Dennekampke,	Tanneskampke.	Hoe	de	naam	tot	stand	 is	gekomen,	staat	
nergens	beschreven.	Al	zou	het	best	logisch	zijn	dat	er	vroeger	wel	wat	zand	heeft	gelegen…

Alisa	Lalicic

In deze rubriek vertellen kinderen uit 
Engelen, Bokhoven of de Haverleij over 
de straat waar ze wonen en over zichzelf. 

Dit	 keer	 aan	het	woord,	 Flinne	 (11	 jaar)	 en	
Birck	(8	jaar)	wonend	op	het	Zandkampke	in	
Engelen.	Flinne	en	Birck	wonen	hier	samen	
met	 moeder	 Lotte,	 vader	 Alexander	 en	
broertje	Deim	 (4	 jaar).	 En	niet	 te	 vergeten	
kat	Beppie	en	de	parkietenfamilie	Iep,	Pop-
pie,	Tipje,	Fiep,	Felixje	en	Lovisje.	Een	gezel-
lige	boel!

Waar	 komt	 de	 straatnaam	 vandaan,	
denk	je?	
“Het	is	vast	een	kamp	geweest	met	heel	veel	
zand!”	denkt	Birck.	 “Een	plek	waar	vroeger	
graafmachines	waren	om	de	huizen	te	bou-

wen	 die	 er	 nu	 staan.”	 Van	 dat	 zand	 is	 nu	
geen	enkel	spoor	meer	te	bekennen.		

Wat	vind	je	leuk	in	jouw	buurt?	
Vorige	 zomer	 zijn	 ze	 hier	 komen	 wonen.	
Opa	en	oma	wonen	sinds	kort	ook	in	Enge-
len.	Dat	is	natuurlijk	erg	gezellig.	Flinne:	“Ik	

vind	het	leuk	dat	het	hier	zo	groen	is.	Ik	ben	
graag	in	de	tuin	omdat	er	veel	verstopplek-
jes	 zijn.”	 In	 de	 tuin	 staan	 mooie	 planten,	
bloemen	en	een	kleine	dennenboom.	

Waar	zit	je	op	school?	
Birck	 en	 Flinne	 zitten	 op	 basisschool	 De	
Driestroom	in	Den	Bosch.	Birck	zit	in	groep	
4	bij	juf	Simone	en	Flinne	zit	in	groep	6	bij	
juf	Anouk.	

Wat	doe	je	graag?	
Birck:	“Spelen	met	mijn	Lego	doe	 ik	graag.	
Ik	bouw	dinosaurussen	want	ik	ben	fan	van	
Jurasic	 World.”	 Op	 dat	 moment	 komt	 zijn	
nieuwe	 Jurasic	World	pet	met	de	post	 (zie	
foto).	Flinne	vindt	het	 leuk	om	te	tuinieren	
en	buiten	te	spelen.	Het	liefst	zou	ze	de	hele	
dag	buiten	willen	zijn.

Mijn	lievelingseten,	-kleur,	
-dier,	-sport:
Birck	|	Flinne
pizza	|	springrolls
blauw	|	mintgroen
panda	|	alle	dieren
tennis	|	paardrijden

Voor	de	jaarlijkse	avondvierdaagse,	zoals	we	
iet	gewend	zijn,	gaf	de	gemeente	in	verband	
met	corona	geen	toestemming.	Pas	vanaf	1	
juli	mogen	er	weer	evenementen	georgani-
seerd	 worden.	 En	met	 honderden	mensen	
tegelijk	 wandelen	 is	 volgens	 de	 gemeente	
toch	echt	een	evenement.
Daarom	 bedacht	 de	 organisatie	 een	 leuke	
alternatieve	avondvierdaagse,	waarbij	ieder-
een	 op	 eigen	 gelegenheid	 tussen	 5	 en	 20	
juni	de	vier	routes	van	de	3,	5	of	10	kilometer	
kon	lopen.

Leuke alternatieve avondvierdaagse
Na	 gratis	 aanmelding	 via	 de	 website	 kon	
men	 de	 routes	met	 beschrijving	 kosteloos	
meenemen	bij	PLUS	Mulder.	In	iedere	route	
waren	 drie	 telvragen	 verwerkt.	 Het	 totaal	
van	deze	twaalf	getallen	was	de	uitslag	die	
men	 moest	 e-mailen	 naar	 de	 organisatie.	
Daarna	 krijgt	 iedereen	 een	 medaille	 met	
attentie	mede	mogelijk	gemaakt	door	Auto	
Haarsteeg,	Matching	Pool	en	PLUS	Mulder.	
Volgens	voorzitter	Jos	van	de	Wouw	waren	
er	 meer	 dan	 250	 aanmeldingen.	 Iedereen	
reageert	 erg	 positief.	 Opvallend	 is	 dat	 er	

veel	 eikenprocessierupsennesten	 langs	 de	
route	worden	gezien.	Men	heeft	er	geen	last	
van,	maar	ziet	ze	wel	zitten.	De	organisatie	
kijkt	tevreden	terug	naar	dit	alternatief,	maar	
hoopt	in	2022	toch	zeker	weer	een	avond-
vierdaagse	te	kunnen	organiseren	met	1000	
deelnemers,	 inclusief	grandioos	finalefeest.	
Na	 dit	 jaar	 gaan	 enkele	 leden	 het	 bestuur	
verlaten,	maar	zeker	is	dat	dit	evenement	in	
goede	handen	is	bij	de	nieuwe	enthousiaste	
bestuursleden.	Dat	geeft	onder	andere	 Jos	
een	fijn	gevoel.



5 NIEUWE BEHANDELINGEN!

GA VOOR EEN
WINTERGLOW

MEER INFO OP:

Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach

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

Enkele	 omwonenden	 vinden	de	 tijdelijke	 standplaats	 van	de	 vis-
kraam	 en	 de	 pizza-mobiel	 bij	 PLUS	Mulder	 gevaarlijk	 omdat	 de	
drukke	kruising	Leunweg/Dien	van	Hemertstraat	hierdoor	onover-
zichtelijk	is	geworden.	

Tijdelijke standplaats 
gevaarlijk
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Tineke van der Lee

De	laatste	periode	van	het	schooljaar	is	altijd	
een	drukke	periode.	

De	 leerlingen	 van	 de	 groepen	 8	 zijn	 druk	
bezig	 met	 de	 voorbereidingen	 van	 hun	
afscheidsmusical.	De	musical	 ‘Verboden		te	
voeren’	 gaat	over	 alle	perikelen	die	 er	 zijn		
in	 een	 dierentuin.	 De	 kinderen	 zijn	 heel	
enthousiast	 aan	 de	 slag	 om	 er	 een	mooie	
voorstelling	van	te	maken.	De	musical	wordt	
opgevoerd	 in	het	Atrium	van	de	school.	Er	
worden	natuurlijk	opnames	gemaakt.

In	 verschillende	 groepen	 zijn	 de	 kinderen	
druk	bezig	geweest	met	het	maken	van	een	
cadeau	 voor	 vaderdag.	Wat	 werden	 al	 die	
vaders	weer	verwend!		

Voor	 het	 EK	 voetbal	 is	 de	 school	 op	 ver-
schillende	plaatsen	oranje	gekleurd!	 Iedere	
groep	maakte	wel	iets	om	het	lokaal	te	kun-
nen	versieren.

In	 groep	 5	 zijn	 de	 kinderen	 druk	 bezig	
geweest	met	het	project	‘Trucs	uit	de	natuur’.	
Zo	gingen	de	kinderen	aan	de	slag	met	het	
maken	van	een	herbarium.	Ze	zochten	bui-
ten	planten	en	bloemen	die	gedroogd	wer-
den	 tussen	 twee	 kartonnen	 plaatjes	 met	
tussen	de	verschillende	bloemen	keukenrol	
waar	het	 vocht	 in	 kon	 trekken.	Regelmatig	
moest	de	keukenrol	 ververst	worden.	Toen	
alles	droog	was,	werden	alle	gegevens	inge-
vuld	en	werden	de	gedroogde	bloemen	en	
plantjes	 op	 een	 blad	 geplakt.	 Er	werd	 een	
schematische	 tekening	 bij	 gemaakt.	 Een	
mooi	geheel	 is	het	geworden.	De	kinderen	
waren	heel	enthousiast	en	deden	hun	best	
om	er	iets	moois	van	te	maken.	Op	de	foto’s	
kunt	u	 zien	hoe	de	kinderen	er	mee	bezig	
waren!

De	kinderen	van	groep	7	hadden	op	woens-
dag	26	mei	hun	praktisch	verkeersexamen.	
Ze	fietsten	een	route	door	het	dorp	waarbij	
gekeken	werd	 of	 ze	 zich	 aan	 de	 verkeers-
regels	hielden	en	de	theorie	die	ze	geleerd	
hadden	 ook	 in	 praktijk	 konden	 toepassen.	
Gelukkig	deden	de	kinderen	het	heel	goed	
en	behaalden	alle	kinderen	hun	verkeersdi-
ploma.

Op	 de	 speelplaats	 vermaken	 de	 kinderen	
zich	prima	met	de	spullen	die	we	kregen	ter	
gelegenheid	van	koningsdag.	Ook	de	speel-
toestellen	zijn	in	trek.	Op	de	foto	ziet	u	hoe	
de	kinderen	zich	vermaken.

Op	 vrijdag	 21	 mei	 zijn	 we	 gestart	 met	 de	
‘Lekker	 Anders	 Dag’.	 Deze	 dag	 is	 ontwik-
keld	 door	 samenwerkende	 basisscholen	 in	
‘s-Hertogenbosch	 en	 daagt	 leerlingen	 uit	
om	af	en	toe	‘anders’	naar	school	te	komen.	
‘Lekker	 Anders	 Dag’	 is	 een	 concept	 dat	
ervoor	zorgt	dat	er	rond	de	school	minder	
verkeersdrukte	is	en	dat	de	frustratie	in	het	
verkeer	rond	scholen	tegen	gaat.	
Iedereen	 kan	 zelf	 bepalen	 wat	 die	 dag	
anders	maakt.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	de	
auto	ergens	anders	te	parkeren	en	het	laat-
ste	stuk	te	lopen,	een	keer	de	fiets	te	pakken	
of	 als	 kinderen	 altijd	 te	 voet	 naar	 school	
komen,	 kunnen	 ze	 nu	 op	 hun	 skateboard	
komen.	

In	de	week	van	5	tot	en	met	9	juli	vieren	we	
de	‘Oranje	=	Lekker	Anders	Dag	Week’	
op	onze	school.
Iedereen	wordt	uitgenodigd	om	in	die	week	
minstens	één	keer	anders	naar	school	te	
komen	 en	 daarbij	 een	 oranje	 outfit	 aan	 te	
trekken	 zodat	 iedereen	 kan	 zien	 wie	 het	
anders	doet!	

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.
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Al	enkele	maanden	wordt	er	gebouwd	aan	
de	 windmolens	 van	 Windpark	 De	 Riet-
velden.	 Als	 de	 molens	 straks	 elektriciteit	
opwekken,	wordt	een	deel	van	de	opbrengst	
ter	 beschikking	 gesteld	 aan	 de	 omgeving	
via	 het	 omgevingsfonds.	 De	 bijdrage	 aan	
het	fonds	is	0,50	euro	per	opgewekte	MWh	
per	jaar.	De	verwachting	is	dat	de	vier	wind-
molens	 circa	38.000	MWh	per	 jaar	opwek-
ken,	dus	dat	kan	een	jaarlijkse	bijdrage	van	
19.000	euro	zijn.	De	bijdrage	van	0,50	euro	
per	MWh	wordt	15	jaar	lang	gedaan.

Omgeving
Waaraan	 dit	 fonds	 wordt	 besteed,	 is	 met	
name	 aan	 de	 omgeving	 om	 te	 bepalen.	
Daarom	is	er	een	werkgroep	opgericht	met	
deelnemers	 vanuit	 wijk-	 en	 bestuursraden	
en	 omwonenden.	 Deze	 werkgroep	 heeft	
besloten	dat	het	fonds	vooral	moet	worden	
ingezet	voor	duurzaamheid,	meer	groen	 in	
de	buurt,	leefbaarheid,	andere	sociale	aspec-
ten	 die	 bijdragen	 aan	 een	 betere	 buurt	 of	
wijk	en	de	beperking	van	mogelijk	negatieve	
effecten	van	het	windpark	op	de	omgeving.	
Verder	is	besloten	dat	het	fonds	is	bestemd	
voor	het	gebied	binnen	1775	meter	van	de	
windmolens.	Dat	is	de	afstand	van	tien	keer	
de	 tiphoogte	 van	 de	 molens	 (tiphoogte	
177,5	 meter).	 Daaronder	 vallen	 delen	 van	
Maaspoort,	 Engelen,	 Kruiskamp-Schuts-
kamp	en	Hambaken.	Kijk	voor	verslagen	van	
de	overleggen	van	de	werkgroep	op	wind-
parkderietvelden.nl/participatie.

Voorbeelden
Bij	andere	windparken	in	Nederland	zijn	ook	
dergelijke	 fondsen.	 Dat	 zijn	 bijvoorbeeld	

Windfonds	 Windpark	 Krammer	 en	 Omge-
vingsfonds	Windpark	Nijmegen-Betuwe.	De	
werkgroep	vindt	dit	twee	inspirerende	voor-
beelden	en	probeert	in	lijn	met	deze	fond-
sen	te	werken.

Heb	invloed
Inwoners,	 bedrijven	 en	 maatschappelijke	
organisaties	 uit	 het	 gebied	 binnen	 1775	
meter	 zijn	 van	 harte	 welkom	 om	 mee	 te	
denken	over	het	fonds.	Er	wordt	geprobeerd	
om	 nog	 dit	 jaar	 een	 voorlopig	 bestuur	 te	

Denk mee over omgevingsfonds

vormen.	Iedereen	die	hierin	interesse	heeft,	
kan	 zich	melden	 via	 info@windparkderiet-
velden.nl	 of	 door	 te	 bellen	 met	 Matthijs	
Oppenhuizen	 van	 duurzaam	 energiebedrijf	
Pure	Energie	op	06-57870755.

Begin	 juni	 is	er	groot	onderhoud	gedaan	aan	de	sluisdeuren	van	
sluis	 Engelen.	 Dit	 was	 een	 bijzonder	 schouwspel	 met	 imposant	
materieel.	Foto’s	Rob	van	Linden

Onderhoud sluis Engelen

De sluisdeuren liggen op de kade De eerste deur wordt na revisering weer op zijn plaats gehesen
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Ervaart u nog steeds klachten na het doormaken van een COVID-19 infectie? Fysiotherapeut Rob van Nuland, 
gespecialiseerd in longproblematiek; helpt u sneller te herstellen. En het wordt, na verwijzing door huisarts 
of specialist, vergoed vanuit de basisverzekering. Maak dus vandaag nog een afpraak!
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Oude ansicht
Hoewel	 op	 de	 achterzijde	 van	 deze	 foto-
kaart	lijnen	ten	behoeve	van	adressering	zijn	
gedrukt,	 valt	 te	 betwijfelen	 of	 het	 hier	 om	
een	 authentieke	 ansichtkaart	 handelt.	 We	
zien	ófwel	een	groep	van	de	Sint	Cornelius-
processie,	ófwel	een	groep	communicantjes		
staande	 aan	de	 achterkant	 tegen	het	 koor	
van	de	kerk	van	Bokhoven.	De	oude	neogo-
tische	Calvarieberg	die	daar	ooit	 aanwezig	
was	is	al	verdwenen.	Die	was	indertijd	ont-
worpen	door	 de	 uit	 Roermond	 afkomstige	
architect	 Henri	 de	 Fernelmont	 (geboren	
1847)	en	staat	op	sommige	oude	foto’s	nog	
afgebeeld.	Op	de	hier	geplaatste	foto	is	ech-
ter	 enkel	 nog	maar	 een	 afdakje	 tussen	 de	
steunberen	 aanwezig.	Omstreeks	 1930	 zou	
er	ter	plaatse	een	flinke	buitenkapel	worden	
gebouwd,	maar	 die	 is	 tijdens	 de	 restaura-
tie	 van	de	 kerk	 (na	 forse	oorlogsschade	 in	
oktober	 1944)	 in	 de	 jaren	 ’50	 gesloopt	 en	
er	is	niets	meer	voor	in	de	plaats	gekomen.	
De	 fotokaart	 is	 te	 dateren	 omstreeks	 1915.	
Onder	het	afdak	zien	we	nog	de	torso	van	
Christus	op	de	vroeg	vijftiende-eeuwse	cru-
cifix,	 die	 tegenwoordig	 binnen	 in	 het	 zui-
dertransept	 van	de	kerk	 te	bewonderen	 is.	
Ooit	was	deze	houten	Christusfiguur	volle-
dig	 gepolychromeerd.	 Aan	 de	 rechterkant	

bevindt	 zich	 een	 lage	 aanbouw	 tegen	 het	
koor,	 waarin	 het	 grafmonument	 van	 Artus	
Quillinus	stond	opgesteld.	Deze	grafkapel	is	
in	oktober	1944	verwoest,	waarbij	op	mira-

culeuze	 wijze	 het	 in	 balen	 hooi	 ingepakte	
grafmonument	 nagenoeg	 ongeschonden	
bleef.	
Rob	Gruben,	info@angrisa.nl

Op	29	juni	1996,	alweer	bijna	25	jaar	geleden	
start	de	Tour	de	France	in	’s-Hertogenbosch.
De	tweede	etappe	op	zondag	30	juni,	een	rit	
van	209	km	door	Brabant	met	start	en	finish	
in	Den	Bosch,	komt	vlak	voor	de	finish	door	
Engelen.	De	wielrenners	komen	vanuit	Vlij-
men	over	de	Engelenseweg,	Langekamp	en	
De	Haverlij	langs	bedrijventerrein	de	Vutter,	
over	het	 viaduct	 van	de	A59	naar	de	Riet-
veldenweg	waar	de	eindstreep	is	getrokken.

Tour de France 1996 door Engelen
Op	ongeveer	4	km	voor	de	eindstreep	wordt	
vluchter	 Danny	 Nelissen	 ingehaald	 door	
het	peloton	en	eindigt	de	wedstrijd	 in	een	
massasprint	 gewonnen	 door	 de	 Fransman	
Frederic	Moncassin.	De	Nederlander	Jeroen	
Blijlevens	wordt	eervol	tweede.
De	publieke	belangstelling	was	enorm,	Bra-
bant	was	uitgelopen	voor	dit	evenement	en	
langs	de	kant	van	de	weg	stond	het	publiek	
rijen	dik.	

Ook	langs	de	De	Haverlij	bij	bedrijventerrein	
de	 Vutter	 was	 de	 publieke	 belangstelling	
groot,	 de	 renners	 werden	 aangemoedigd	
met	spandoeken	en	er	stonden	kunstwerken	
langs	de	weg.		

Van	 deze	 wedstrijd	 zijn	 originele	 filmbeel-
den	 van	de	NOS	bewaard	gebleven	die	 te	
zien	zijn	op	de	website	van	Angrisa.	

De renners op de Haverlij De route van de Tour in Nederland
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Lekker Anders Dag
John Branderhorst

In	 een	 overleg	 met	 o.a.	 de	 gemeentelijke	
verkeerskundige	en	de	bestuursraad	over	de	
verkeerssituaties	 in	 Engelen,	 Bokhoven	 en	
de	 Haverleij,	 werd	 ivm.	 de	 verkeerssituatie	
nabij	 basisschool	 De	 Matrix,	 (Schoolstraat,	
Kraanvogellaan)	melding	gemaakt,	van	een	
door	de	schoolleiding	gestart	project	onder	
de	 titel	 ‘Lekker	 Anders	 Dag’.	 Dit	 project	 is	
bedoeld	om	het	gedrag	van	de	ouders	 tij-
dens	 het	 wegbrengen	 en	 ophalen	 van	 de	
schooljeugd	om	te	buigen.	Het	verdient	dan	
ook	aandacht	en	publiciteit.
	
Tijdens	 een	 telefonisch	 gesprek	 met	 Berry	
Entken,	directeur	van	de	Matrix,	legde	zij	de	
bedoeling	en	strekking	van	het	project	uit.	
Een	 van	de	uitkomsten	 van	het	Wijkveilig-
heidsplan	2019/2020,	betrof:	citaat
“[...]	 de	 chaotische	 verkeerssituatie	 rond	
basisschool	de	Matrix.	In	het	nieuwe	school-
jaar	pakt	de	wijkmanager	dit	samen	met	de	
school	op.	Tip	over	mogelijkheid	voor	scho-
len	om	deel	te	nemen	aan	het	initiatief	van	
de	gemeente	genaamd	de	 ‘Lekker-anders-
-dag’.	Wat	kan	de	school	en	wat	kunnen	de	
ouders	 hier	 zelf	 doen?	Hierover	moet	 nog	
met	de	school	in	gesprek	worden	gegaan.”
Dit	was	dan	ook	aanleiding	om	samen	met	
de	verkeerskundige	en	de	schoolleiding	het	
landelijk	bekende	traject	te	presenteren.	

Doel:	Op	een	van	de	meerdere	speciale	’Lek-
ker	Anders	Dagen’	spreek	je	gewoon	samen	
met	 je	 kind(eren)	 af,	 hoe	 ze	 vandaag	 toch	
net	 even	 anders	 naar	 school	 gaan	 (zonder	
auto).	Dat	is	die	gezonde	afwisseling,	die	je	
altijd	 goed	 kunt	 gebruiken	 en	 die	 op	 zo’n	

dagelijkse	 tocht	 al	 gauw	 voor	 wat	 extra	
spanning	 en	 plezier	 zorgt.	 Zie	 hiervoor:	
www.lekkerandersdag.nl/

Hoe	werkt	het?	
‘Lekker	Anders	Dag’	is	een	actie	die	het	hele	
jaar	doorloopt	en	waarbij	wordt	uitgegaan	
niet	van	het	negatieve	(u	mag	niet,	u	dient	
niet…)	maar	van	een	meer	positieve	aanpak.	
Gedragsverandering	 dus.	 De	 bedoeling	 is	
om	ouders	bewust	 te	maken	van	het	 (ver-
keers)probleem,	de	 irritatie	en	hierdoor	de	
druk	op	de	verkeerssituatie	op	en	 rond	de	
Schoolstraat	daadwerkelijk	 te	 verminderen.	
Op	een	willekeurige	dag	spreken	de	ouders	
af	 met	 hun	 kinderen	 hoe	 zij	 anders	 naar	
school	zullen	gaan,	anders	dan	altijd	met	de	
auto.	

Op	 25-05	 was	 de	 kick-off.	 Ouders	 werden	
die	dag	bij	de	ingang	van	de	school	op	een	
kopje	 koffie	 van	 een	 echte	 Barista	 getrak-
teerd	en	de	kinderen	kwamen	gehuld	oranje	
kledij.	Dit	heeft	beslist	indruk	gemaakt.	In	de	
week	van	5	juli	is	weer	een	herhaling.	Na	de	
zomer	gaat	men	er	mee	door.	
Echter	de	situatie	in	de	Schoolstraat	is	nog	
ronduit	 chaotisch	 tijdens	 de	 breng-	 en	
ophaalmomenten.	Je	ziet	geparkeerde	voer-
tuigen,	in-	en	uitstappende	kinderen	en	par-

keerplaats	zoekende	ouders.	 	Daarbij	komt	
het	geregeld	voor	dat	de	lijndienst	passeert	
enz.		Het	stopverbod	voor	de	school	en	de	
beperkte	ruimte	om	de	school	is	de	oorzaak	
van	 dit	 gedrag,	 maar	 de	 ouders	 moeten	
toch	 hun	 kinderen	 (b.v.	 uit	 de	 Kruiskamp)	
wegbrengen	of	ophalen!

Bij	de	‘Lekker	Anders	Dag’	gaat	het	dan	ook	
vooral	om	de	ouders	die	in	Engelen	wonen	
en	echt	wel	(een	keer)	de	auto	kunnen	laten	
staan.		Gezinnen	die	buiten	Engelen	wonen	
mogen	wel	met	de	auto	komen	maar	wor-
den	verzocht	om	een	paar	straten	verderop	
te	parkeren	en	niet	direct	voor	of	naast	de	
school.	Alle	beetjes	helpen.

Een	 ander	 landelijk	 fenomeen	 is,	 dat	 men	
ouders	aanraadt	structureel	de	auto	niet	in	
de	directe	omgeving	van	de	school	te	par-
keren,	 maar	 op	 loopafstand.	 Dit	 betekent	
dat	 je	 even	 de	 tijd	 neemt	 om	 samen	met	
je	 kind(eren)	 gedurende	 de	 korte	 wande-
ling	iets	te	bespreken,	te	horen	hoe	het	op	
school	verlopen	is	enz.,	in	plaats	van	meteen	
de	auto	in	en	naar	huis.	Ook	goed	voor	de	
beweging	voor	de	ouders	en	voor	de	kinde-
ren.	Een	win-win	situatie.

Al	met	 al	 een	 goede	 stap	 in	 de	 oplossing	
om	 de	 verkeersituatie	 rondom	 de	 school	
veiliger	 en	prettiger	 te	maken.	We	wensen	
de	 school,	 de	 leerkrachten,	 de	 ouders	 en	
de	 kinderen	 dan	 ook	 een	meer	 veilige	 en	
prettige	omgeving	toe	dan	nu	af	en	toe	het	
geval	is.

Windturbine 1 wordt opgebouwd. Nu een verzoek tot intrekking van de ver-

gunning is ingediend is het wachten hoe een en ander uitpakt.  

Wordt vervolgd!

Windturbine 1 wordt opgebouwd



Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

Niet  lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn? 
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam. 
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft 
inzichten. 
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Heesterburgh
John Branderhorst

Inmiddels	 is	 de	 oplevering	 van	 de	 huizen	
in	volle	gang	en	verloopt	ook	volgens	plan.	
De	 eerste	 schouw	 met	 de	 bewoners	 met	
een	 deskundige	 levert	 meestal	 een	 aantal	
opmerkingen	op,	die	binnen	14	dagen	aan-
gepakt	worden.	Uiteindelijk	moet	alles	bij	de	
eindoplevering	 in	orde	 zijn.	 Blijken	er	 toch	
achteraf	gezien	wat	zaken	die	de	aandacht	
verdienen,	dan	krijgen	deze	voorrang	bij	de	
afbouw	van	de	huizen.
Overigens	hoorde	ik	van	een	eerste	bewoner	
dat	ze	hun	huis	alleen	door	modder	en	zand	
konden	bereiken.	De	weersomstandigheden	
waren	 in	mei	 niet	 al	 te	 best	 en	 de	 straten	
waren	nog	niet	aangelegd.	De	levertijd	van	
de	straatklinkers	bleek	hiervan	de	oorzaak	te	
zijn,	maar	deze	achterstand	wordt	inmiddels	
ingehaald.
Het	appartementengebouw	staat	nog	volle-
dig	afgeschermd	in	de	steigers	en	is	gehuld	
in	 gele	 doeken.	 Als	 de	 bouwvakvakantie	
begint,	moeten	deze	verwijderd	zijn	en	kun-
nen	we	het	hoge	gebouw	 in	volle	omvang	
aanschouwen.	Medio	 oktober	 zal	 de	 ople-
vering	gaan	plaatsvinden.
Enkele	 omwonenden	 hebben	 trouwens	
gereageerd	op	de	typische	kleurstelling	van	
de	 ‘schuurtjes’.	 In	eerste	 instantie	kleurden	
deze	erg	fel	en	staken	nogal	af	bij	de	bouw-
materialen	van	de	woningen.	De	architect	is	
er	zelfs	bij	gehaald,	maar	via	de	projectleider	
vernam	ik	dat	het	een	en	ander	wel	in	over-
eenstemming	met	de	oorspronkelijke	plan-
nen	is.	Mogelijk	dat	de	bewoners	dit	zelf	ook	
vinden	en	er	snel	een	aangepast	kleurtje	aan	
geven	(hoop	ik).
Nu	 het	 bouwplan	 op	 zich	 langzamerhand	
voltooid	 raakt,	 kunnen	 we	 eens	 naar	 de	
facilitaire	zaken	kijken:	Er	komen	vier	onder-

grondse	afvalbakken	voor	papier	en	plastiek		
en	 restafval	 (twee).	Nadien	moet	blijken	of	
dit	 voldoende	 is	 en	 ook	 of	 er	 uitbreiding	
met	 een	 glascontainer	 noodzakelijk	 is.	 De	
ervaring	 vanuit	 de	 andere	 kastelen	 is	 dus-
danig	dat	bij	een	dergelijke	populatie	meer	
containers	noodzakelijk	zijn.	Het	streven	van	
de	 Bossche	politiek	 in	 de	 ‘afvalvisie’	 is	 om	
het	aantal	kilo	restafval	per	inwoner	per	jaar	
in	 ’s-Hertogenbosch	 terug	 te	 brengen.	 De	
gemeente	streeft	ernaar	om	de	afval	aan	de	
bron	te	scheiden	(dus	bij	de	inwoners	zelf).	
Op	 termijn	 zal	 nog	bepaald	worden	of	 dit	
haalbaar	 is	 gebleken.	 Nascheiding	 (alles	
op	 een	 hoop	 en	 bij	 de	 afvalverwerker	 pas	
uitsorteren)	zou	een	volgende	stap	kunnen	
zijn.
Ook	is	het	gemeentelijk	beleid	om	laadpalen	
voor	de	elektrische	auto’s	bij	de	inwoners	te	
realiseren.		De	procedures	zijn	al	gestart.	Het	

project	AutoDelen	loopt	al	in	de	andere	kas-
telen,	en	ook	in	Heesterburgh	zijn	de	bewo-
ners	hierop	geattendeerd.
Op	de	vraag	of	er	een	VvE	komt	bleek	dat	
dit	 slechts	 voor	 het	 appartementsgebouw	
wel	van	toepassing	wordt	en	dat	onder	alle	
bewoners	een	groepsapp	gepromoot	wordt.
De	vergroening	heeft	ook	nog	de	aandacht,	
maar	 eerst	moet	 de	 infrastructuur	 gereali-
seerd	worden,	voordat	er	bomen	en	planten	
gepland	kunnen	worden.
Eind	 oktober	 zal	 een	 afsluitend	 moment	
worden	 gekozen	 en	 zal	 de	 eindoplevering	
en	petit	comité	een	feit	zijn.	Alhoewel	na-ij-
lende	 aspecten/klachten	 voor	 verschuiving	
van	 deze	 fase	 kunnen	 zorgen.	 Dat	 bewijst	
een	 praktijkgeval	 elders:	 na	 15	 jaar	 heeft	
men	 deze	 fase	 daar	 nog	 steeds	 niet	 vol-
doende	af	kunnen	sluiten!		

Inbraken
Tussen	19	mei	19:15	uur	en	20	mei	08:10	uur	
is	 ingebroken	 in	 een	 personenauto	 in	 de	
Beeckendael.	De	personenauto	is	een	Volvo	
V40.	Er	zijn	geen	goederen	weggenomen.
Tussen	26	mei	18:00	uur	en	27	mei	13:00	uur	
is	 ingebroken	 in	 een	 personenauto	 in	 de	
Weislag.	De	personenauto	betreft	een	Mini	
Cooper.	 Er	 zijn	 geen	 goederen	 weggeno-
men.

Brand	nabij	Engelermeer
Op	woensdagmiddag	9	juni	jl.	is	er	nabij	het	
Engelermeer	 twee	hectare	weiland	wegge-
brand.	 Er	 lag	 pas	 gemaaid	 gras	 op.	 Door	
de	wind	en	droogte	kon	het	vuur,	dat	door	

onbekende	oorzaak	ontstond,	zich	snel	ver-
plaatsen.	 De	 brandweer	 uit	 ’s-Hertogen-
bosch	en	een	blusgroep	uit	Vlijmen	konden	
het	vuur	onder	controle	krijgen.

Reacties	
Voor	spoedmeldingen,	als	elke	seconde	telt,	
bel	112	(politie).	Wilt	u	rechtstreeks	de	politie	
informeren,	geen	spoed	bel	0900-8844	



Alisa Lalicic

Column Pas op: schokkende inhoud!
Binnen	 enkele	 dagen	 valt	 een	 lang	 ver-
wachte	brief	op	de	deurmat.	Een	toegangs-
kaartje	naar	het	‘normale	leven’.	De	vaccina-
tiebrief.	Veel	Nederlanders	hebben	de	brief	
en	 zelfs	 de	 vaccinatie	 al	 gehad.	 Blijdschap	
overheerst.	Wat	is	het	toch	fijn	dat	het	wach-
ten	eindelijk	wordt	beloond.	

“Want…	jij	 laat	 je	toch	wel	vaccineren	hè?”.	
Sinds	mensenheugenis	ben	 ik	 als	de	dood	
voor	naalden.	De	mislukte	bloedprikpogin-
gen	zijn	hiervan	de	oorzaak.	Het	lijkt	steeds	
erger	te	worden.	Bij	het	zien	van	een	filmpje	
voel	ik	het	bloed	uit	mijn	hoofd	wegtrekken.	
De	zoom	van	een	broek	naaien	lukt	me	dan	
wel	weer.	Maar	bij	een	prik,	naai	ik	er	liever	
tussenuit.	

Nederland	is	een	verzorggingsstaat	en	heeft	
als	kenmerk	om	goed	voor	haar	burgers	te	
zorgen.	Men	kon	niet	snel	genoeg	met	vac-
cineren	 beginnen.	 Het	 eerste	 vaccin	 werd	

gezet	 en	 vrijheid	werd	 gevierd.	We	 boffen	
maar	 met	 een	 overheid	 die	 zo	 goed	 voor	
ons	zorgt.	Het	voelt	bijna	als	een	privilege	
om	een	vaccin	te	krijgen	voor	een	virus	dat	
ons	al	anderhalf	jaar	in	zijn	greep	houdt.

Steeds	 meer	 mensen	 om	 mij	 heen	 zijn	
gevaccineerd	 en	 zó	 opgelucht.	 Ik	 ben	 dat	
allesbehalve,	ik	ben	immers	bang	voor	naal-
den.	Maar	ook	voor	de	toekomst.	Voor	mij	
is	het	vaccin	geen	beloning	en	garantie	dat	
ik	 een	 normaal	 leven	 (terug)krijg.	 Ik	 ben	
een	mens	 van	 principes	 en	 kan	 het	moei-
lijk	accepteren	dat	de	overheid	bepaalt	hoe	
de	vrijheid	wordt	teruggegeven.	Vrijheid	zit	
voor	mij	niet	in	een	prik.	

“Maar…	 jij	 laat	 je	 toch	vaccineren	hè?”	Het	
is	geen	vraag	waarbij	 ik	de	ruimte	voel	om	
eerlijk	te	antwoorden.	Mijn	antwoord	heeft	
meer	weg	van	een	verantwoording	waarom	
ik	 het	 niet	 doe.	 Corona	 heeft	 families	 uit	

elkaar	 getrokken,	 vriendschappen	 in	 een	
ander	daglicht	 gezet	 en	het	 vertrouwen	 in	
de	 overheid	 geschaad.	 Als	 ik	 dat	 probeer	
uit	 te	 leggen,	 is	 de	 reactie	 vaak	 een	 zucht	
waarvan	ik	niet	weet	hoe	ik	die	moet	inter-
preteren.	

Nederland	 is	 een	 land	 met	 vrijheid	 van	
meningsuiting	 en	 waar	 men	 respect	 heeft	
voor	 elkaars	 keuzes.	 Streven	 naar	 inclusie,	
op	alle	vlakken	is	wat	Nederland	openmin-
ded	 maakt.	 Totdat	 ik	 discussies	 hoor	 over	
welk	 ‘merk’	 vaccin	 men	 heeft.	 Welk	 merk	
vaccin.	 Dan	 kies	 ik	 er	 liever	 voor	 om	mijn	
mening	even	te	laten	voor	wat	het	is.	

Voorlopig	prik	ik	geen	datum	voor	het	vac-
cin.	Het	enige	wat	ik	prik	zijn	datums	om	een	
heerlijke	zomer	tegemoet	te	gaan.	Dat	is	pas	
een	beloning.		
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Belangrijke telefoonnummers

Dorpsagenda
Elke	maandag	en	donderdag	
10.00	-	13.00	uur

Koffieochtend voor iedereen
in	Herberg	Haverleij

Elke	woensdag Open kerk
In	de	Protestantse	kerk	in	Engelen

Dinsdag	22	juni	en	donder-
dag	8	juli	
14.00	-	16.00	uur

Workshop Zentengle	
In	Herberg	Haverleij	
Vooraf	aanmelden	via	www.herberghaverleij.nl

Woensdag	23	juni	en	7	juli
09.30	uur

Wandelen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Donderdag	24	juni
19.30	-	22.00	uur

Workshop sierstenen maken	
In	Herberg	Haverleij	
Vooraf	aanmelden	via	www.herberghaverleij.nl

Vrijdag	25	juni
19.30	-	22.00	uur

Spelletjesavond	
In	Herberg	Haverleij

Woensdag	30	juni
09.30	uur

Fietsen en wandelen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Zaterdag	03	juli
09.00	-	11.00	uur

Wandeling, vertrek bij pontje Herpt
Na	afloop	traktatie	in	Herberg	Haverleij	 	 	
Vooraf	aanmelden	via	www.herberghaverleij.nl

Maandag	5	juli
20.00	uur

Vergadering bestuursraad 
Digitaal	via	Teams

Dinsdag	6	juli
10.00	uur

Koffiedrinken met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Zaterdag	10	juli
19.30	-	22.00	uur

Culturele avond Jodendom	
In	Herberg	Haverleij	
Vooraf	aanmelden	via	www.herberghaverleij.nl

Woensdag	14	juli	
09.30	uur

Fietsen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

(S)limmerik
De	lente	liet	ongewenst	lang	op	zich	wachten.
Te	koel	met	de	nodige	regenklachten.
Maar	nu	de	warmte	is	terug	gekeerd,
en	corona	ons	verder	de	rug	toe	keert,
zal	komende	zomer	dit	leed	verzachten.
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