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Van de bestuursraad
Gezocht: enthousiaste en gemotiveerde dorpsbewoners voor 
deelname aan bestuursraad!

Meer van de bestuursraad op pagina 5

‘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	 ook	dit	weer	de	
gelegenheid	 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	 on	 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	negen	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	wilt	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	 hebt	 om	 zich	 kandi-
daat	 te	 stellen,	 neem	 dan	 contact	 op	met	
een	 van	 onze	 leden	 voor	meer	 informatie.	
U	 kunt	 ook	 onze	 website	 www.bestuurs-
raadengelenbokhoven.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.

Aanmelden	kunt	u	zich	bij	de	voorzitter	van	
de	bestuursraad,	Yvonne	Schram,	door	een	
e-mail	 te	 versturen	 aan	 ys@bestuursraad.
nl	met	 een	 korte	motivatie.	Wij	 nodigen	u	
dan	graag	uit	voor	een	gesprek.	Najaar	2021	
wordt	de	lijst	opgesteld.	Januari	2022	wordt	
de	 lijst	 ingeleverd	bij	de	gemeente	 ’s-Her-
togenbosch.	

Ecologisch maaien en groenbeheer
In	 de	 openbare	 ruimte	 van	 gemeente	
’s-Hertogenbosch	 is	 ruim	 3	 km2	 kort	 gras	
(gazon).	 Je	 ziet	 dit	 bijvoorbeeld	 in	 parken	
en	 in	 woonwijken	 waar	 wordt	 gesport	 en	
gespeeld.	Kort	gras	is	goed	voor	de	opvang	
van	 regenwater,	maar	 heeft	 weinig	 toege-
voegde	waarde	voor	andere	elementen	van	
de	natuur,	zoals	biodiversiteit.

Minder	maaien
Vanwege	 klimaatverandering	 verwachten	
we	 vaker	warme	en	droge	 zomers.	Warme	
en	 droge	 zomers	 zorgen	 ervoor	 dat	 kort	
gras	snel	dor	en	geel	wordt.	Om	te	voorko-
men	dat	het	gras	uitdroogt,	gaan	we	minder	
maaien.	 Hierdoor	 ontstaat	 een	 natuurlijker	
en	gevarieerder	gras(veld).	Omdat	het	gras	
langer	wordt,	droogt	het	bij	warmte	minder	
snel	uit.	Het	gras	wordt	gemiddeld	5	centi-
meter	langer.	

Goed	voor	bijen	en	vlinders.	
Minder	 maaien	 zorgt	 ervoor	 dat	 kruiden	
en	 bloemen	 langer	 kunnen	 bloeien.	 Dit	 is	
belangrijk	 voor	 bijen,	 vlinders	 en	 andere	
insecten	en	levert	daarmee	een	bijdrage	aan	
biodiversiteit.	Met	beleidsplan	’s-Hertogen-
bosch	 groen	 en	 klimaatbestendig	 werken	

we	 aan	 een	 groene	 en	 klimaatbestendige	
leefomgeving;	hierin	speelt	ook	het	bevor-
deren	van	biodiversiteit	een	belangrijke	rol.	

Gras	bij	bomen	en	obstakels
Langs	bomen,	 straat-	 en	 verkeersmeubilair	
mag	het	gras	langer	worden.	Het	gras	mag	
hier	een	lengte	van	maximaal	30	centimeter	

hebben.	 In	 lang	 gras	 groeien	 vaak	 diverse	
kruiden	en	bloemen.	
Kijk	voor	meer	 informatie	op	www.s-herto-
genbosch.nl/maaibeleid
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RES	1.0	goedgekeurd.
Inmiddels	zijn	voor	alle	dertig	energieregio’s	
in	Nederland	plannen	ingediend	en	zijn	die	
Regionale	 Energie	 Strategieën	 (RES)	 met	
amendementen	aangenomen	in	de	meeste	
gemeenten.	Samen	vormen	zij	RES	1.0.		

In	ons	bestuursgebied	zijn	er	geen	amende-
menten	of	aanpassingen	meer	bijgekomen.	
Het	komende	jaar	zal	er	met	de	gemeenten	
worden	 gekeken	 hoe	 de	 plannen	 in	 detail	
kunnen	worden	 ingevuld.	Voor	ons	gebied	
hebben	 we	 te	maken	met	 RES	 1.0	 Noord-
oost-Brabant	en	REKS	1.0	Hart	van	Brabant,	
waarbij	 de	 ‘K’	 in	 REKS	 staat	 voor	 Klimaat.	
Mocht	 u	 interesse	 hebben	 deze	 ontwikke-
lingen	 ook	 zelf	 te	 volgen,	 dan	 kunt	 u	 zich	
abonneren	op	een	nieuwsbrief	op	de	 sites	
van	de	RES.

Windpark	‘De	Gelderse	Waard’
Binnen	de	REKS	1.0	voor	Hart	van	Brabant,	
waar	ook	Heusden	toe	behoort,	is	er	sprake	
van	windturbines	in	het	gebied	tussen	Bok-
hoven	en	Hedikhuizen.	RWE	 is	 een	van	de	
partijen	 die	 interesse	 heeft	 om	 hier	 vier	
windturbines	 te	 plaatsen.	 Inmiddels	 heeft	
er	een	gesprek	plaatsgevonden	tussen	een	
delegatie	uit	Bokhoven	en	RWE.	Het	betrof	
een	 informatief	 gesprek	 waarin	 RWE	 toe-
lichtte	 op	 eigen	 initiatief	 een	 eerste	 plan	
aan	 de	 gemeente	 Heusden	 gepresenteerd	
te	hebben,	nog	voordat	Heusden	een	 ten-
der	uitgeschreven	heeft.	RWE	gaf	aan	zeker	
niet	 tegen	de	belangen	 van	bewoners	 iets	
te	willen	doordrukken,	en	ook	zij	waren	dus	
blij	met	een	uitwisseling	van	standpunten.	Er	
worden	kennelijk	al	boeren	benaderd	door	
diverse	partijen	over	mogelijk	locaties	voor	
windmolens	en	trajecten	om	kabels	te	ver-
leggen.	

Inmiddels	is	er	ook	vanuit	Haarsteeg,	Hedik-
huizen,	Well	en	Ammerzoden	aandacht	voor	
dit	windpark,	en	net	zoals	wij	in	Engelen	en	
Bokhoven	 zijn	 zij	 niet	 blij	met	de	plannen.	
Het	 hele	 planningsproces	 zal	 echter	 nog	
enige	jaren	in	beslag	nemen,	en	het	laatste	
woord	 is	 hier	 zeker	 nog	 niet	 over	 gezegd.	
Vereniging	Behoud	Authentiek	Bokhoven	en	
wij	 als	 bestuursraad	 zullen	 het	 hele	 traject	
op	de	voet	volgen.

Windpark	‘De	Rietvelden’
We	 hebben	 het	 allemaal	 kunnen	 zien,	 de	
bouw	van	de	vier	windturbines	op	de	Riet-
velden	vordert	gestaag.	 Inmiddels	 is	wind-
molen	 2	 (op	 het	 terrein	 van	 BCTN)	 ook	

gebouwd.	 Nordex,	 de	 leverancier	 en	 bou-
wer	van	de	windmolens,	gaat	nu	eerst	ver-
der	met	windmolen	4	(aan	de	Gemaalweg).	
Daarna	 volgt	 windmolen	 3	 (op	 het	 terrein	
van	 Heineken).	 Hierboven	 ziet	 u	 een	 foto	
van	 de	 laatste	 wiek	 die	 werd	 gehesen	 bij	
windmolen	2	op	26	juni	2021.	Links	daarach-
ter	staat	windmolen	1.

Er	bestaat	nog	steeds	veel	weerstand	tegen	
dit	 windpark,	 omdat	 het	 wel	 erg	 dicht	
tegen	bewoonde	gebieden	aan	ligt.	In	heel	
Nederland	 is	 er	 op	 steeds	 meer	 plekken	
onrust	over	de	 impact	van	windmolens	op	
de	gezondheid.	Daarom	komt	er	een	nieuw	
expertisecentrum	voor	gezondheidsproble-
men	 die	 kunnen	 ontstaan	 door	windturbi-
nes.	Het	RIVM	en	de	GGD's	werken	samen	in	
wat	officieel	het	'Expertisepunt	Windenergie	
en	Gezondheid'	heet.	

Recent	onderzoek	bevestigt	dat	het	geluid	
van	 windmolens	 kan	 leiden	 tot	 ernstige	
hinder,	die	soms	kan	uitmonden	in	gezond-
heidsklachten.	Ook	onze	huisarts	in	Engelen,	
Sylvia	van	Manen,	maakt	zich	al	jaren	zorgen	
over	 de	 gezondheidsgevolgen,	 en	 brengt	

die	 onder	 de	 aandacht	 van	 alle	 betrokke-
nen.	 Verder	 loopt	 er	 nog	 steeds	 een	 initi-
atief	 om	met	 een	 rechterlijke	 uitspraak	 de	
inbedrijfname	 te	 verhinderen	 op	 basis	 van	
de	gezondheidsrisico’s.

Duurzaamheidsverslag	2020
De	 gemeente	 ’s-Hertogenbosch	 heeft	 een	
Duurzaamheidsverslag	 2020	 uitgebracht.	
Daarin	bericht	zij	over	de	voortgang	op	een	
aantal	 duurzaamheidsdoelen.	 Zo	 wil	 onze	
gemeente	in	2050	een	duurzame	gemeente	
worden.	Dat	betekent	dat	de	gemeente	dan	
CO2-neutraal	wil	zijn	met	duurzame	mobili-
teit,	een	gezonde,	groene	en	klimaatbesten-
dige	 leefomgeving	 en	 waardebehoud	 van	
grondstoffen.	

Initiatieven	 zoals	 elektrische	 deelauto’s	 die	
nu	in	Slot	Haverleij	komen,	passen	natuurlijk	
goed	in	deze	plannen.

Momenteel	 heeft	 de	 gemeente	 91.917	
bomen	in	beheer:	dat	is	toch	al	wel	heel	veel.
Maar	wij	als	bewoners	produceren	nog	wel	

Energietransitie, een paar korte updates   
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In een eerdere Tweeterp nodigden wij u 
als bewoner uit voor het invullen van een 
vragenlijst over Wonen en onze Woon-
omgeving, voor alle bewoners van Enge-
len, Bokhoven en Haverleij. De gevraagde 
informatie is bedoeld om samen met alle 
bewoners, van jong tot oud, tot goed 
onderbouwde keuzes voor het wonen in 
de toekomst voor onze dorpen te kunnen 
komen. 

Woont	u	in	uw	huidige	woning	naar	wens?	
Of	zou	u	misschien	wel	kleiner	willen	gaan	
wonen	of	zorgmogelijkheden	 in	uw	omge-
ving	 willen	 hebben?	 Uw	 woning	 willen	
delen?	 Kunt	 u	geen	passende	woning	 vin-
den	of	is	er	helemaal	geen	aanbod	dat	bij	u	
past?	Inmiddels	hebben	bijna	tachtig		bewo-
ners	gehoor	gegeven	aan	onze	oproep.	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.

Enkele	resultaten:
•	 78	 bewoners	 hebben	 de	 vragenlijst	
ingevuld.

•	 De	 leeftijd	 van	deze	bewoners	 varieert	
van	83	tot	37	jaar.

•	 De	 keuze	 voor	 wonen	 in	 de	 toekomst	
gaat	 voor	 de	 meesten	 uit	 naar	 een	
levensloopbestendige	woning	en	vervol-
gens	naar	moderne	hofjes,	een	aanleun-
woning	 of	 gemeenschappelijk	 wonen	
voor	ouderen	of	jongeren	en	ouderen.

•	 Op	 de	 vraag	 ‘Wat	 is	 er	 goed	 aan	 uw	
huidige	 woonsituatie’	 is	 het	 antwoord	
unaniem:	 rust,	 ruimte,	 veiligheid	 en	
groen!

•	 Op	 de	 vraag	 welke	 andere	 ideeën	 of	

Verslag en uitkomsten Vragenlijst Wonen en 
Woonomgeving voor Engelen, Bokhoven en Haverleij

suggesties	 bewoners	 hebben,	 wordt	
vaak	gereageerd	met	de	suggestie	voor	
een	winkel,	restaurant	en	een	leuk	terras.	
Maar	vooral	niet	te	veel	veranderen!

•	 Op	de	 vraag	wat	wordt	gemist,	 komen	
ontmoetingsplekken	 en	 wandelpaden	
meervoudig	naar	voren.

Graag	geven	we	meer	gedetailleerd	 inzicht	
in	de	resultaten	en	volgen	we	de	verkregen	
informatie	op	tijdens	een	fysieke	dorpstafel	
in	het	najaar	van	2021,	waarbij	we	ten	minste	
een	100-tal	geïnteresseerden	hopen	te	kun-
nen	ontvangen.	
Nogmaals	dank	aan	allen	die	de	vragenlijst	
Wonen	 en	 Woonomgeving	 hebben	 inge-
vuld:	dit	geeft	 inzicht	 in	wat	er	 leeft	onder	
bewoners!

Volgende vergadering 
De	 volgende	 vergadering	 van	 de	
Bestuursraad	 Engelen	 Bokhoven	 is	 op	
maandag	 13	 september	 2021	 om	 20.00	
uur	 indien	 mogelijk	 weer	 fysiek	 in	 De	
Engelenburcht.	 Insprekers	 kunnen	 zich	
aanmelden	 tot	 13	 september	 12.00	 uur	
via	info@bestuursraad.nl.		

Voor	eerdere	vergaderstukken:	zie	www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl

NB:	 Indien	 specifieke	 coronamaatre-
gelen	 van	 kracht	 zijn,	 zullen	 we	 daar	
als	 bestuursraad	 uiteraard	 gehoor	 aan	
geven.

Vervolg van pagina 5

erg	 veel	 afval,	 nl.	 498,2	 kg	 per	 inwoner	 in	
2020	tegenover	438,8	kg	in	2018.	We	zullen	
dus	 zeker	 ook	 als	 bewoners	 alert	 moeten	
zijn	op	het	door	ons	geproduceerde	afval.

Verder	bericht	de	gemeente	dat	er	 in	2020	
o.a.	bijgekomen	zijn:
-	250	groene	daken	
-	180	warmte-koudeopslagsystemen
-	134.000	m2	zonnepaneel
-	1000	regentonnen
-	600	nestkasten
-	100	geveltuinen
Vanuit	de	bestuursraad	hebben	we	aange-
geven	 dat	 wat	 ons	 betreft	 de	 doelen	 nog	
preciezer	mogen	en	dat	er	per	wijk	 aparte	

doelstellingen	zouden	kunnen	komen.	Ook	
hebben	 we	 aangegeven	 graag	 een	 meet-
punt	voor	fijnstof	in	de	plannen	opgenomen	
te	willen	zien.

In	 het	 jaarverslag	 2020	 van	 de	 gemeente	
is	de	volgende	paragraaf	opgenomen	over	
duurzaamheid:	 https://s-hertogenbosch.
jaarverslag-2020.nl/p7254/duurzaamheid.	
In	het	Programma	Duurzaam	wordt	gestuurd	
op	de	strategisch	gestelde	opgave.
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Als	 afsluiting	 van	 de	 zomervakantie	 wordt	
dit	jaar	weer	de	Vakantiejeugdweek	gehou-
den.	In	de	week	van	30	augustus	tot	en	met	
3	 september	 zijn	 er	 dagelijks	 activiteiten	
voor	 jong	 en	 oud.	 Wilt	 u	 ook	 meehelpen	
als	 vrijwilliger	 in	 deze	mooie	 kindervakan-
tieweek?	Meld	u	dan	aan	bij	de	aanmelding	
van	 uw	 kind.	 Helpt	 u	 op	 de	 drie	 bouwda-
gen	mee,	dan	mag	u	deze	drie	dagen	één	
kind	gratis	laten	meedoen.	Ook	zijn	wij	drin-
gend	op	zoek	naar	dorpsgenoten	met	een	
EHBO-	of	BHV-diploma.	Wilt	u	ons	een	paar	
dagen	 komen	 helpen?	 Laat	 het	 ons	weten	
via	 e-mail:	 vakantiejeugdwerkengelen@
gmail.com.

Programma
Maandag	30	augustus	is	de	crea- en game-
-ochtend.	Van	10.00	tot	12.00	uur	kun	je	dan	
heerlijk	 creatief	 bezig	 zijn	 in	 De	 Engelen-
burcht	met	allerlei	nieuwe	knutselideeën	en	
Nerf-game	activiteiten.

Op	maandagmiddag	 is	 vanaf	 13.15	 uur	 de	
poppendokter	 weer	 aanwezig.	 Alle	 ‘moe-
ders	 en	 vaders’	 tot	 en	met	 10	 jaar	 kunnen	
weer	 terecht	 voor	 de	 jaarlijkse	 controle.	 Is	
er	 sprake	 van	 buikpijn,	 een	 zere	 knie	 of	 is	
er	een	ongelukje	bij	de	schommel	gebeurd?	

De	dokter	lost	het	allemaal	op!	Het	spreek-
uur	is	alleen	op	afspraak.	

Dinsdag	 31	 augustus	 is	 de	 zeskamp	 op	
de	 speelweide	 aan	 het	 Postekampke.	 Met	
onder	andere	een	grote	hindernisbaan,	een	
waterbassin	en	andere	nieuwe	spectaculaire	
spelen.	Van	10.00	tot	12.30	uur	voor	de	jeugd	
tot	en	met	7	jaar	en	van	13.30	tot	16.30	uur	
voor	iedereen	vanaf	8	jaar.

Woensdag	 1	 tot	 en	met	 vrijdag	 3	 septem-
ber	 zijn	de	bouwdagen.	 Breng	een	hamer	
en	nijptang	mee,	trek	niet	al	te	beste	kleren	
en	vaste	schoenen	aan	en	kom	drie	dagen	
bouwen	 op	 de	 speelweide	 aan	 het	 Poste-
kampke.	Op	woensdag	en	donderdag	is	het	
bouwen	van	10.00	tot	15.00	uur.	Tussen	de	
middag	wordt	voor	een	lunch	gezorgd.	Op	
vrijdag	start	het	bouwen	weer	om	10.00	uur	
en	is	er	iets	warms	tussen	de	middag.	Na	het	
bouwen,	schilderen	en	verkleden	zal	op	vrij-
dagmiddag	een	deskundige	 jury	de	bouw-
werken	beoordelen,	waarna	het	geheel	rond	
14.30	uur	weer	wordt	afgebroken.	Deelname	
is	mogelijk	voor	iedereen	vanaf	6	jaar.	

Op	vrijdag	3	september	start	om	16.00	uur	
de	jeugddisco	in	De	Engelenburcht.	Entree	

Vakantiejeugdweek voor jong en oud
gratis.	 Dit	 gezellige	 muzikaal	 gebeuren	
wordt	om	18.00	uur	afgesloten	met	de	prijs-
uitreiking	van	de	activiteiten	die	de	afgelo-
pen	week	zijn	gehouden.

Vissen
Het	 traditionele	 vissen	 in	 de	 vijver	 aan	De	
Vlacie	 gaat	 dit	 jaar	 helaas	 niet	 door.	 De	
voorbereidingstijd	 voor	 onder	 andere	 het	
schoonmaken	door	de	gemeente	was	hier-
voor	te	kort.

Aanmelden
Aanmelden	kan	van	20	tot	en	met	28	augus-
tus	 tussen	 15.00	 en	 18.00	 uur	 bij	 Christien	
Megens,	de	Vlacie	7,	telefoon:	073-6311425.	
Bij	 aanmelding	 na	 deze	 datum	 wordt	 het	
inschrijfgeld	verhoogd	met	€	 1,00	per	acti-
viteit	per	kind.	
Er	 worden	 tijdens	 dit	 evenement	 foto’s	
gemaakt,	die	gebruikt	kunnen	worden	in	de	
(sociale)	media.
Door	het	inschrijven	gaat	u	hiermee	akkoord.	
Heeft	u	hier	vragen	over,	dan	kunt	u	altijd	bij	
ons	terecht.

Kijk	 voor	 meer	 actuele	 informatie	 op	 de	
nieuwe	 website:	 www.vakantiejeugd-
werk-engelen.nl	of	op	de	FaceBook-pagina.
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(S)limmerik
Met	het	E.K.	en	de	tour	‘achter	de	rug’,	
plus	corona	door	de	prik	verder	terug.
Mogen	de	scholen	hun	deuren	gaan	sluiten,
voor	de	zomervakantie,	dus	nu	snel	naar	buiten.
Ook	over	de	grens	met	een	pas	minder	stug.

SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

Engelerpark 1, Engelen 073-6314028, www.tennis-engelen.nl

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen
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EN, HEB JIJ DE 4 GELOPEN?


Dat was wel wat anders dan andere jaren: geen hordes wandelaars die op hetzelfde moment 
van start gingen, geen ‘Þngers crossed’ nadat je op buienradar had gekeken, geen ‘hallo, 
zijn jullie er ook weer bij…’, maar gewoon mooie routes wandelen in klein, eigen 
gezelschap.

We hebben 256 aanmeldingen kunnen registreren,  niet wat we gewend zijn maar gewandeld 
is er! Wel zijn er ongeveer 650 routes opgehaald bij de Plus. Daar worden vast nog veel Þjne 
kilometers mee gelopen.

Uit verschillende reacties bleek, dat degenen die gelopen hebben, vaak verrast waren om wéér een 
nieuwe wandelroute te ontdekken. Het feit dat er deze keer opdrachten in verwerkt waren, werd ook 
goed ontvangen. Oké, dat ene bord waar een antwoord op gevonden moest worden was intussen weggehaald en 
vanwege het nieuwe maaibeleid was niet alles goed zichtbaar, maar dat mocht de pret niet drukken.


Uiteraard liep ook Annie Kraaijkamp (86 en al lang een bekende Engelense) haar routes. Sinds de Corona-uitbraak 
loopt zij sowieso elke dag 5 km, goed voor de ‘suiker’, zegt ze zelf. Ik vermoed dat ze blijft lopen 
totdat er wandelende geraniums worden uitgevonden, want voor zitten heeft ze geen aanleg. Ze 
verbaasde me met de opsomming van al haar activiteiten, met name die rond de 
voetbalvereniging. 

Wat betreft de routes was ze verrast door het feit dat ze met deze Avondvierdaagse op plekjes 
was gekomen die nog ze niet kende. De opdrachten vond ze leuk, maar…door het hoge gras 
zag ze de bokken niet en het geboortejaar van Graaf van Solms kon ze niet direct zien, de 
lettertjes waren te klein. Hier was ook iets met een wortel, maar dat had ze nooit geleerd op 
school. Ze is later met haar dochter nog gaan kijken en heeft zo toch de opdracht af kunnen 
maken. Ik weet zeker dat we haar volgend jaar weer tegenkomen.


   Hopelijk is iedereen er dan weer bij, want we hebben nu lang genoeg uit kunnen 
rusten! 

Tot 2022!


	 	 	 	 	 	 	 	 	                avondvierdaagseengelen.nl.       

De	 komende	maanden	 doet	 de	 gemeente	
‘s-Hertogenbosch	 mee	 aan	 het	 NK	 Tegel-
wippen!	Ook	 in	 de	 rest	 van	 het	 land	gaan	
tachtig	 gemeenten	 de	 uitdaging	 aan:	 wie	
verruilt	 de	meeste	 (tuin)tegels	 voor	 groen.	
Doe	je	mee?

Minder	tegels,	meer	groen
We	 strijden	 niet	 alleen	 om	 de	 eer,	 maar	
vooral	 voor	 een	 groenere	 gemeente.	
Waarom?	 Planten,	 bomen	 en	 struiken	 zijn	
prettig	 om	 in	 te	 leven	 voor	mens	 en	 dier.	
Maar	groen	helpt	ook	gevolgen	van	klimaat-
verandering	 op	 te	 vangen.	 In	 heel	 Neder-
land	worden	 tegels	 vervangen	 door	 groen	
om	 zo	wateroverlast	 te	 voorkomen,	 koelte	
te	bieden	 in	 tijden	 van	hitte,	water	 vast	 te	
houden	 bij	 droogte	 en	 de	 leefruimte	 voor	
planten	 en	dieren	 te	 vergroten.	 Alle	 reden	
dus	om	tegels	te	wippen!

Alle	tegels	tellen,	doe	mee!
Iedereen	 met	 een	 tuin	 kan	 meedoen!	 Kijk	
wanneer	je	aan	de	slag	gaat	in	jouw	tuin	of	
je	direct	een	paar	tegels	kunt	 inruilen	voor	
groen.	Geef	het	aantal	gewipte	tegels	inclu-
sief	bewijsfoto’s	op	via	de	website	van	het	NK	
Tegelwippen.	 Jouw	 gewipte	 tegels	 worden	
automatisch	 opgeteld	 bij	 onze	 tegelstand.	

NK Tegelwippen: doe je mee?

De	 gemeente	 die	 de	 meeste	 tegels	 per	
inwoner	wipt,	wint	de	felbegeerde	Gouden	
Tegel.	Daar	gaan	we	natuurlijk	voor!	Je	kunt	
nog	meedoen	met	het	NK	Tegelwippen	tot	
30	september	2021.

Samen	 tegels	 wippen	 is	 leuker	 dan	
alleen
Help	elkaar	en	maak	samen	met	jouw	buurt-
genoten	 de	wijk	 een	 stukje	 groener.	 Gaan	
jullie	 samen	 aan	 de	 slag,	 heb	 je	 een	 leuk	
voorbeeld	om	te	delen	of	organiseer	je	een	

buurtactie?	Ga	naar	www.s-hertogenbosch.
nl/duurzaam/nktegelwippen,	 meld	 jullie	
buurtinitiatief	aan	en	dan	kijken	wij	hoe	we	
jullie	initiatief	verder	kunnen	ondersteunen.	

Lever	je	tegels	in	bij	 Intratuin	Rosmalen	op	
zaterdag	24	juli	en	krijg	een	plantje	cadeau.	
Tot	 en	met	 30	 september	 kun	 je	 je	 tegels	
ook	 gratis	 inleveren	 bij	milieustation	 Treu-
renburg.



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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Ingrid Roefs

In juli 1961 werd hij tot priester gewijd, nu 
- een diamanten jubileum later - kijkt hij 
tevreden op al die jaren terug: “Een rijk 
leven met veel voldoening.” Een verhaal 
in vogelvlucht over jeugddromen en 
-zorgen, een druk werkend bestaan, de 
Bokhovense parochie en een bijzondere 
vriendschap.

“Je	kunt	je	er	nu	niets	meer	bij	voorstellen,	
maar	 vroeger	 bepaalde	 je	 afkomst	 goed-
deels	 de	 rest	 van	 je	 leven”,	 begint	 Xaveer.	
“Kwam	je	uit	een	zogenoemd	‘arbeidersge-
zin’,	dan	ging	je	naar	de	technische	school.	
Behoorden	je	ouders	tot	de	hogere	of	mid-
denstand,	 dan	 ging	 je	 naar	 de	HBS	 of	 het	
gymnasium.	 En	 was	 je	 een	 boerenjongen,	
dan	 wachtten	 de	 landbouwschool	 of	 het	
priesterschap.	Mijn	pad	leidde	naar	dat	laat-
ste.”

De	liefde	of	het	priesterschap
De	jonge	Xaveer	ging	naar	het	gymnasium	
in	Heeswijk	en	leefde	op	het	internaat	van	de	
Abdij.	Rond	de	pubertijd	was	dat	niet	een-
voudig:	 “Er	waren	 in	die	 tijd	best	veel	 jon-
gens	die	weggingen,	 omdat	 zij	 een	meisje	
ontmoetten	 en	 kozen	 voor	 de	 liefde.	Daar	
werd	 ook	 niet	 heel	 moeilijk	 over	 gedaan.	
En	 geloof	 me,	 ook	 ik	 heb	 zo	 mijn	 crises	
gekend.	Het	 is	dat	de	 vrouwen	waar	 ik	op	
viel	niet	op	mij	vielen	en	andersom,	anders	
had	ik	misschien	ook	wel	een	andere	keuze	
gemaakt.	 Het	 strenge	 leven	 op	 het	 inter-
naat	viel	mij	namelijk	uitermate	zwaar.	Maar	
toen	ik	iets	meer	taken	en	verantwoordelijk-
heden	kreeg	en	men	uitsprak	dat	ze	 in	mij	
een	goede	priester	zagen,	besloot	ik	vol	te	
houden.	Eenmaal	van	het	internaat	af,	koos	
ik	vol	overtuiging	voor	het	priesterschap	en	
het	celibaat.	Daar	heb	ik	ook	nooit	spijt	van	
gehad,	omdat	ik	daardoor	ook	100%	toege-
wijd	mijn	werk	heb	kunnen	doen.”

Leraar,	 bisschoppelijk	 gedelegeerde	
en	pastoraal	adviseur	NCB
Na	een	‘pastoraal	kopjaar’	in	Tilburg	moest	
Xaveer	zich	bij	de	Abt	melden.	“Die	bepaalde	
destijds	 wat	 je	 beroepsmatige	 toekomst	
werd.	Tegen	mij	zei	hij:	‘Wij	hebben	gedacht	
jou	te	moeten	benoemen	tot	godsdienstle-
raar	op	de	Technische	School	in	Veghel.’	En	
dat	was	dat.	Zonder	verder	nog	enige	bege-
leiding	stond	 ik	kort	daarna	op	een	school	
met	800-900	leerlingen	en	was	het	aan	mij	
om	met	vallen	en	opstaan	leraar	te	worden.	

Dat	lukte.	Sterker	nog:	ik	vond	het	geweldig!	
Kennelijk	bleef	dat	niet	onopgemerkt,	want	
in	1968	werd	ik	benoemd	tot	bisschoppelijk	
gedelegeerde.	 Mijn	 verantwoordelijkheid:	
het	 coachen	 en	 ondersteunen	 van	 gods-
dienstleraren,	 besturen	 en	 directies	 in	 het	
héle	beroepsonderwijs	-	zo’n	200	scholen	in	
Bisdom	Den	Bosch.”	Naast	deze	fulltimebe-
trekking	werd	hij	in	1990	ook	nog	gevraagd	
om	 pastoraal	 adviseur	 van	 de	 Brabantse	
boeren	 (NCB)	 en	 de	 landelijke	 KNBTB	 te	
worden.	 Xaveer:	 “Ook	 van	 díe	 taak	 heb	 ik	
altijd	enorm	genoten.	Ik	vond	het	echt	héél	
erg	verrijkend	om	met	en	voor	de	boeren	te	
werken!”

Mien	
In	 1969	ging	Xaveer	op	de	pastorie	 in	 Els-
hout	 wonen,	 waar	 hij	 tevens	 weekendpas-
tor	was.	Daar	ontmoette	hij	Mien	de	Greef	
als	 huisgenote,	 die	 naast	 haar	werk	 op	 de	
pastorie	 ook	 verpleegkundige	 was	 in	 zie-
kenhuis	Waalwijk.	 “We	 sloten	 een	 prettige	
vriendschap,	 en	 toen	 ik	 in	 1975	 pastoor	 in	
Bokhoven	werd,	is	zij	met	mij	meeverhuisd.”	

‘Pastoor Bokhoven’ Xaveer van der Spank 
60 jaar priester

Glimlachend:	 “Ondanks	 alle	 roddels	 die	
daarover	de	ronde	deden,	hebben	zij	en	 ik	
nooit	meer	dan	die	vriendschappelijke	band	
gehad.	En	ik	ben	haar	erg	dankbaar.	Dankzij	
haar	 meer-dan-40-jaar	 goede	 zorg	 kon	 ik	
mij	volop	op	mijn	ambtelijke	taken	storten.	
Sinds	kort	woont	zij	helaas	niet	meer	bij	mij,	
maar	wordt	zij	verzorgd	in	de	Taling.	Het	is	
daarmee	een	 stuk	 stiller	 in	huis	geworden,	
ja.	Zij	was	een	fijne	huisgenote.”

Bokhoven
De	 jaren	 in	 Bokhoven	 zijn	 misschien	 wel	
de	 mooiste	 geweest,	 aldus	 Xaveer:	 “Naast	
mijn	 fulltimewerk	 als	 bisschoppelijk	 gede-
legeerde	 en	 voor	 de	NCB,	 deed	 ik	 hier	 de	
weekenddiensten,	wel	70	(!)	huwelijken	per	
jaar,	 de	 laatste	 sacramenten	bij	 sterfgeval-
len	en	-	op	alle	zondagen	in	september	-	de	
jaarlijkse	bedevaart	hier	in	de	tuin.	Prachtig	
hoe	 daar	 ieder	 jaar	 weer	 ontzettend	 veel	
vrijwilligers	aan	meehielpen.	En	nog	steeds.”	
Naar	buiten	starend	besluit	hij	zoals	hij	was	
begonnen,	met	een	brede	glimlach:	“Ja.	Een	
rijk	leven	met	veel	voldoening.”



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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René van der Hoeven

Een	week	of	vijf	geleden.	Of	we	zin	hadden	
om	in	Frankrijk	een	huis	op	te	ruimen.	Het	
pand	stond	al	tien	jaar	leeg	en	ondanks	hun	
belofte	lieten	de	verkopers	de	nieuwe	eige-
naar	de	schillen	en	dozen.	Of	mijn	echtge-
note	meteen	ook	de	nieuwe	lakens	en	gor-
dijnen	op	maat	wilde	maken.	Zeg	daar	maar	
eens	 nee	 tegen.	Nagezocht	 hoe	we	België	
en	 Frankrijk	 in	 mochten.	 Er	 was	 van	 een	
coronapaspoort	 nog	 slechts	 sprake	 en	 de	
voorschriften	 waren,	 zacht	 uitgedrukt,	 niet	
eensluidend.	Van	de	vroegste	persconferen-
ties	bleef	 ons	 vooral	 bij	 dat	we	 intelligent,	
eigen	 verantwoordelijkheid	 en	 zo,	 met	 de	
situatie	moesten	omgaan.

Welnu,	beiden	zwart-op-wit	dubbel	gevac-
cineerd,	zelftesten	bij	ons	om	een	mogelijk	
lastige	policier	onze	goede	wil	te	tonen	en	
als	dat	niet	hielp	een	forse	dosis	vermoorde	
onschuld.	 Bij	 kennissen	 in	 Frankrijk	 even	
geïnformeerd	hoe	zij	de	situatie	 inschatten	
en	vertrokken.	Drieënhalf	uur	 rijden	 in	ons	
eigen	 bubbeltje.	 Geen	 enkele	 overheids-
dienaar	 gezien	 die	meende	 ons	 een	 vraag	
te	 moeten	 stellen.	 Zwager	 en	 zijn	 vrouw	
kwamen	ook	een	paar	dagen	langs,	nieuwe	
bubbel	 gemaakt.	 Probleemloos.	 Contact	
met	de	rest	van	de	mensheid	was	er	amper,	
de	terrassen	waren	ook	hier	geopend	maar	
heel	 rustig,	 de	 intermarché	was	nooit	 echt	
druk.	 Het	 gebied	 is	 ontvolkt,	 Het	 aanbod	
van	 leegstaande	 huizen	 is	 enorm	 en	 voor	
Nederlandse	jaren	60-prijzen.	Volgens	Wiki-
pedia	woonden	er	een	paar	jaar	geleden	51	
mensen	in	dit	dorp,	lijkt	me	nog	veel.	Zeker	
de	helft	is	nu	Nederlands.	Een	van	hen	kwam	
even	 kennismaken	 op	 zijn	 avondfietstocht.	
Na	wat	buurten	bleek,	de	wereld	was	weer	
klein,	dat	hij	was	opgegroeid	in	Engelen.

Was	 het	 woongedeelte	 redelijk	 aan	 kant,	
het	enorme	souterrain	was	een	pakhuis	vol	
ouwe	troep	en	daar	houd	ik	van.	Mijn	hoop	
blijft	 een	 vergeten	 Lautrec	 of	 Courbet	 te	
vinden.	Vergeefs,	het	enige	interessante	was	
een	 zak	 met	 een	 kleine	 honderd	 roestige	
hoefijzers.	Gezien	mijn	achternaam	en	leef-
tijd	ongetwijfeld	een	teken,	maar	welk?	Daar	
de	troep	uiteindelijk	in	een	paar	dagen	was	
opgeruimd,	 hadden	 we	 genoeg	 tijd	 voor	
fietsen	en	wandelen.	Heel	prettig	hoor,	maar	
of	je	daar	zo	gelukkig	van	wordt?	

Indien	mogelijk	wilde	ik	een	serieuze	poging	
tot	lezen	wagen.	Dat	was	me	de	hele	COVID-
-periode,	 ofschoon	 zeeën	 van	 tijd,	 niet	

gelukt.	 Ja,	 kranten	 en	 een	weekblad,	maar	
verder	…	Dus	een	paar	dagen	voor	vertrek	
ouderwets	naar	de	enige	‘betere’	boekhan-
del	die	Den	Bosch	nog	heeft.	Zo’n	zaak	dien	
je	 te	 koesteren	 en	 bouwt	 bovendien	 geen	
grote	 vierkante	distributiedozen	 in	de	pol-
der.	 Wat	 ik	 wilde	 hebben,	 was	 er.	 In	 mijn	
jonge	 jaren	 las	 ik	 heel	 Tolkien	 in	 een	 paar	
weken	 en	 zag	 overal	 Hobbitjes	 lopen.	 Dat	
gevoel	van	ik	wil	het	uit	hebben	maar	dat	
tegelijkertijd	jammer	vinden.	Boeken	waarin	
personen	voorkomen	die	je,	ook	jaren	later,	
af	en	toe	in	het	dagelijks	leven	herkent:	“Ver-
rek,	dat	is	sprekend	die	en	die	uit	dat	boek.”	
Zo	 in	 een	 verhaal	 zitten	dat	 je	 alles	 om	 je	
heen	 vergeet.	 Als	 je	 leest,	 ben	 je	 altijd	 in	
goed	gezelschap,	heb	 ik	ooit	begrepen.	Of	
op	zijn	Kafka’s:	“Das	Buch	ist	die	Axt	für	das	
gefrorene	Meer	in	uns.”	Citaatje	hè.	Vroeger	
las	ik	in	bed	rustig	anderhalf	uur,	ging	ik	wel	
vroeg	naar	bed	om	langer	te	kunnen	lezen.	
Nu	maf	ik	al	voor	ik	een	boek	open	heb,	in	
een	stoel	lukt	me	dat	ook	heel	goed.
Eindelijk	pokkenweer.	Ik	hoefde	niet	te	fiet-
sen	of	te	wandelen,	mijn	kans.	Lekker	onder	
het	afdak	met	een	boek.	 Ik	startte	met	het	
boek	uit	2020	van	Marieke	Lucas	Rijneveld	
‘Mijn	lieve	gunsteling’.	Dat	boeken	dat	altijd	
al	voor	mij	zijn,	is	puur	toeval.	Ook	nog	een	
gebonden	 exemplaar,	 als	 je	 eenmaal	 een	
afwijking	hebt.

Een	 paar	 keer	 stond	 ik	 op	 het	 punt	 het	
voorgoed	weg	te	leggen.	Maar	ik	moest	en	
zou	weten	waarom	het	de	Bookerprijs	had	
gekregen,	 dus	 zette	 door.	 Gelukkig,	 het	
blijkt	 adembenemend,	 je	 moet	 er	 moeite	
voor	doen,	maar	komt	er	niet	meer	van	los,	

ter	zijde	 leggen	kan,	maar	nooit	voor	 lang.	
Het	 is	 een	mui	 van	meest	 hoofdstuklange	
zinnen,	 die	 je	 363	 pagina’s	 lang	 de	wrede	
verhaalwerkelijkheid	 in	 zuigt.	 Geen	 ruimte	
voor	 alinea’s,	 alleen	 kantlijnen,	 van	 links	
naar	 rechts	 en	 van	 boven	 tot	 onder	 tekst.	
Je	krijgt	waar	voor	 je	geld.	Voort	gaat	het,	
obsessief	op	weg	naar	het	onvermijdelijke.	

Eén	klein	detail	over	de	 inhoud,	een	otter-
penis	speelt	een	belangrijke	rol.	En	nu	ik	het	
toch	over	penissen	heb,	in	het	tweede	boek	
dat	ik	las,	‘De	jacht	op	het	verloren	schaap’	
van	 Haruki	 Murakami	 uit	 1991,	 komt	 een	
walvispenis	voor.	Ziedaar	de	verbazingwek-
kende	verbinding	tussen	twee	boeken,	twin-
tig	 jaar	 na	 elkaar	 verschenen,	 van	 auteurs	
uit	 zeer	 verschillende	 landen.	 U	 ziet	 hoe	
waar	het	citaat	van	Kafka	is.	Van	Murakami	
las	ik	veel.	Ook	in	‘De	jacht	op	het	verloren	
schaap’	was	het	weer	heerlijk	toeven	in	een	
wereld	 vol	 toeval,	 van	 verweven	 fantasie	
en	werkelijkheid.	Gefantaseerde	wezens	en	
onmogelijke	 gebeurtenissen	 vormen	 een	
wezenlijk	en	volstrekt	 logisch	deel	 van	zijn	
verhalen.	

Nu,	tegen	hopelijk	het	eind	van	het	COVID-
tijdperk,	 heb	 ik,	 hoop	 ik,	 mijn	 ‘leescrisis’	
overwonnen.	Kees	Fens	zei	het	ooit,	er	zijn	
kinderen	 en	 leeskinderen.	 Ik	 was	 en	 blijf	
zo’n	 leeskind.	Misschien	moeten	 sommige	
politici	 ook	 eens	 wat	meer	 fictie	 lezen,	 de	
bijl	erin,	’t	wordt	tijd	voor	een	(echt)	nieuwe	
regering.	

Eindelijk weer aan het lezen



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

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

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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagd! Hoera! 
Wij feliciteren al 
onze oud-leerlingen 
met het behalen van 
het diploma!  
Wij zijn trots op 
jullie! 



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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PAROCHIE ST. LAMBERTUS

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

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

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Zo	18	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 

Zo	25	juli
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring door diaken Wim van 
Herwijnen  
T.i.v. Ans en Karel Bindels

Zo	1	aug	
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten   

Zo	8	aug
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Renders   

Zo	15	aug
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring door diaken Wim van 
Herwijnen
T.i.v. Jo Boelen

Zo	22	aug
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten
T.i.v. Tonnie ter Ellen - Hen-
driks  

Berichten uit de parochie en de werkgroepen
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	10	
oktober.	We	willen,	naast	de	vormelingen	
die	in	mei	gevormd	zouden	worden,	ook	
de	mensen	uit	groep	8	vragen	nu	al	aan	te	
sluiten.		Wil	je	deelnemen	of	meer	informa-
tie	ontvangen?	Stuur	dan	een	e-mail	naar	
secretariaat@parochie-engelen.nl.	

Livestreams in coronatijd
We	hopen	onze	parochie	zo	veilig	mogelijk	
door	de	coronacrisis	heen	te	loodsen	en	we	
zullen	ons	houden	aan	alle	geldende	regels	
met	maximaal	 47	 personen	 per	 viering	 en	
1,5	m	afstand	houden.	We	zijn	altijd	telefo-
nisch	bereikbaar	om	u	bij	vragen	op	weg	te	
helpen.	De	coronamaatregelen	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.

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

Abdij van Berne
Door	de	versoepelingen	in	het	coronabeleid	
zijn	in	de	abdijkerk	in	Heeswijk	maximaal	50	
personen	 welkom.	 Voor	 de	 doordeweekse	
vieringen	van	12.15	uur	hoeft	men	zich	niet	
van	tevoren	aan	te	melden.	Voor	de	zondag-
viering	van	10.30	uur	is	dat	wel	noodzakelijk.	
Dat	kan	vrijdag	voor	de	betreffende	zondag	
tussen	 09.00-15.00	 uur	 telefonisch:	 0413-
299299.

De	abdij	ontvangt	ook	weer	gasten	–	zowel	
individueel	als	 in	groepsverband.	Daarvoor	
kan	men	zich	aanmelden	via	het	secretariaat	
(secretariaat@abdijvanberne.nl).	 Op	 werk-
dagen	tussen	9.30-12.30	uur.

Klaprozen in Engelen. Foto gemaakt door Astrid Brenninkmeijer - www.PictureThiz.nl



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	18	juli
10.30	uur

Mario	van	der	Grient	

Zo	25	juli
10.30	uur

Annelies	de	Jong

Zo	1	aug Geen	dienst

Zo	8	aug
10.30	uur

Ds.	Margo	Trapman

Zo	15	aug
10.30	uur

Riet	Baars

Zo	22	aug Geen	dienst

Zo	29	aug
10.30	uur

Nog	niet	bekend

Om	 een	 dienst	 te	 kunnen	 bijwonen	 moet	
u	 zich	 van	 tevoren	 aanmelden	 via	 aan-
melding@kerk-engelen.nl	 (graag	 vermel-
den	 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	 is	 zomer.	 En	 voor	 velen	 ook	 vakantie.	
Even	uitblazen	en	 rustig	worden.	Daar	ben	
ik	aan	toe!	Er	ligt	een	berg	boeken	rond	mijn	
bed	en	rond	mijn	bureau	die	ik	allemaal	wil	
lezen.	Heerlijk!
Alleen	 …	 ik	 heb	 zo’n	 hoofd	 dat	 dat	 niet	
zomaar	kan.	Als	ik	vakantie	heb,	dan	ben	ik	
eerst	 bezig	 met	 achterstallige	 klusjes,	 dan	
ga	ik	allerlei	leuke	dingen	doen	en	dan	(zo	
rond	de	laatste	dag	meestal)	ga	ik	eindelijk	
onderuit	 zitten	met	 een	goed	boek.	 En	 na	
vijf	minuten	begint	het	…	mijn	hoofd	gaat	
spinnen.	Allerlei	ideeën,	plannen,	gedachten	
beginnen	 rond	 te	 draaien.	 Niet	 vervelend,	
hoor,	helemaal	niet.	Ik	heb	dan	namelijk	de	
tijd,	de	energie	en	de	inspiratie	om	eraan	te	
beginnen.	 Ik	 verzin	 per	 vijf	 minuten	 zeker	
drie	oplossingen	voor	allerlei	wereldproble-
matieken,	 acht	goede	preken,	 zeven	 	hob-
by’s	om	op	te	pakken,	vier	klusprojecten,	en	

Zomer
heel	veel	vrienden	die	ik	wil	bezoeken	…
Ik	heb	inmiddels	geleerd	dat	het	verstandig	
is	om	dat	niet	daadwerkelijk	op	te	pakken.	
Omdat	het	in	de	praktijk	allemaal	vaak	min-
der	briljant	is,	dan	het	op	zo’n	moment	lijkt,	
maar	ook	omdat	het	gewoon	niet	kán,	in	het	
dagelijks	leven.
Het	 is	 wel	 leuk	 om	 het	 zo	 te	 voelen	 krie-
belen.	 Ik	 probeer	 soms	 om	 op	 diezelfde	
enthousiaste	manier	tegen	de	projecten	die	
lopen	 aan	 te	 kijken.	 En,	 hoe	 heerlijk,	 vaak	
kan	 ik	 dan	 niet	 zo	 goed	 bedenken	wat	 er	
ook	weer	 loopt	en	waarom	het	 relevant	 is.	
En	dat	is	prima,	want	ik	heb	namelijk	vakan-
tie.	En	dan,	halverwege	die	laatste	dag,	dan	
begint	het	echt	…
Ik	zak	nog	wat	verder	onderuit,	zwaai	mijn	
gedachten	uit,	pak	mijn	boek	weer	op	en	val	
in	slaap	…

Ik	wens	jullie	een	goede	zomervakantie	toe,	
met	veel	ruimte	en	rust!

Icarus Blauwtje. Foto gemaakt door Astrid Brenninkmeijer - www.PictureThiz.nl
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Graaf	Engelbertstraat,	Bokhoven
Tel.	06	460	346	24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN	NL87RABO0121908283
t.n.v.	Parochie	H.	Antonius	Abt	Bokhoven

Alle	vieringen	beginnen	om	11.15	uur	tenzij	
anders	aangegeven

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Zo	18	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

Zo	01	aug Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van 
Mil en overleden ouders,                  
Anouschka Jansen

Zo	08	aug Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers, 
Maria van Heijningen, Anneke 
Branten, overleden fam. 
Masraff

Zo	15	aug Maria Tenhemelopneming
Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en 
Guido van de Griendt

Zo	22	aug Viering	met	orgelbegeleiding
Voor een bijzondere intentie

Rob	Domisse	 is	 de	 vaste	 organist.	 In	 deze	
coronaperiode	 probeert	 hij	 de	 dienst																								
extra	luister	te	geven	door	mooie	intermez-
zo’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	nummer!	Mocht	er	
in	augustus	een	verruiming	zijn	dan	passen	
wij	ons	aan.

Tot genot van veel fietsers heeft de gemeente de beide fietspaden langs de Haverlij 
van en naar ’s-Hertogenbosch keurig vernieuwd.

Fietspaden vernieuwd

Op	maandag	5	juli	is	in	opdracht	van	Rijks-
waterstaat	 gestart	 met	 onderhoudswerk-
zaamheden	aan	de	brug	bij	Hedel.	De	werk-
zaamheden	duren	waarschijnlijk	tot	en	met	
eind	oktober.	De	boog-	en	liggerbrug	over	
de	Maas	 stamt	uit	 1938	en	wordt	 intensief	
gebruikt.	 Daarom	 is	 er	 periodiek	 onder-
houd	nodig.	Zo	wordt	er	een	aanrijdschade	
aan	 de	 stalen	 boogconstructie	 hersteld	 en	

Onderhoud brug Hedel

wordt	 de	brug	opnieuw	geverfd.	 In	 juli	 en	
augustus	worden	de	lichtmasten	om	en	om	
tijdelijk	 verwijderd,	 waarna	 deze	 opnieuw	
geverfd	worden.	Op	deze	manier	is	er	altijd	
voldoende	verlichting	op	de	brug	aanwezig.	
Meteen	na	de	vakantie	worden	de	fietspa-
den	 voorzien	 van	 een	 nieuwe	 slijtlaag	 en	
markering	en	ten	slotte	worden	de	rijbanen	
opnieuw	geasfalteerd.	

Mooie wandelroute bij het Engelermeer

Meer informatie: www.route.nl/wandelroute/768377/langs-het-engelermeer
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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 (7) 
 
Ik schreef het vorig maand al: het is juli 
en de oogst komt er aan! Spannende 
tijden, een wijnboer kan maar een keer 
per jaar oogsten, dus hier hangt alles 
van af. 
 
Aan het rijp worden van de druiven kan 
de boer nu weinig doen, de natuur doet 
z’n werk. Hij kan er wel voor zorgen dat 
ze goed beschermd worden én 
voldoende voedingsstoffen krijgen: 
was de wijnboer in juni in de weer met 
het snoeien van te veel trosjes, hij gaat 
nu met de bladeren aan de gang. Ik 
heb het eerder gezegd, de wijnstok is 
een woekerplant en als je niets doet is 
de wijngaard dus in no time één 
groene vlakte geworden. De boer gaat 
dus ‘slim snoeien’. Door het snoeien 
van al dat extra blad, die de wijnstok 
niet nodig heeft, zal hij er voor zorgen 
dat er zo veel mogelijk 
voedingsstoffen naar de druiven gaan. 
En hij zorgt ervoor dat er bladeren 
blijven hangen aan de zonkant, zodat 
de druiven in de vaak warme zomer 
niet verdrogen. Veel blad wordt aan de 
schaduwkant weggehaald. Dit heeft 
als bijkomend voordeel dat de wind vrij 
spel krijgt en er voor zorgt dat vocht na 
een regenbuitje of dauw in de ochtend 
wordt weggeblazen en de trossen dus 
droog blijven. Er is daardoor minder 
kans op schimmelvorming.  
Kortom, terwijl wij denken aan 
vakantie, blijft de wijnboer hard aan het 
werk! 

 
 
 
 
 
 

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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Ralf van de Wiel

Heb	 je	 je	 wel	 eens	 afgevraagd	 of	 je	 het	
grijze	dak	van	 jouw	aanbouw,	overkapping	
of	 garage	 groen	 zou	 kunnen	 maken?	 Het	
kan!	En	het	is	eenvoudiger	dan	je	denkt.	Op	
zaterdag	19	juni	hebben	we	met	vijf	gezin-
nen	hard	gewerkt	om	zo’n	225	m²	dak	met	
planten	te	bedekken.	We	helpen	je	graag	op	
weg!

Waarom	een	groen	dak?
Er	zijn	veel	 redenen	om	 je	dak	 te	vergroe-
nen:
-	 Isolatie:	 in	 de	 zomer	 kan	 het	 erg	 warm	
worden	in	onze	aanbouw.	De	planten	op	het	
dak	 houden	 vocht	 vast	 en	 zorgen	 zo	 voor	
een	natuurlijke	isolerende	laag.
-	Uitstraling:	een	groen	dak	 is	 veel	mooier	
dan	een	grijs	dak.	Vogels	en	insecten	komen	
hier	graag	op	af	en	houden	het	dak	in	stand.
-	Milieu:	 een	 groen	dak	 houdt	 regenwater	
vast	en	ontlast	het	riool.	Bovendien	beperkt	
het	hitte-stress.

Hoe	pak	je	het	aan?
Ons	plan	voor	groene	daken	is	ontstaan	op	
een	feestje	eind	2019.	Met	vijf	gezinnen	aan	
het	Tanneskampke	waren	we	enthousiast	om	
de	mogelijkheden	te	verkennen.	De	samen-
werking	was	de	sleutel	 tot	ons	succes.	Het	
was	 leuk	 om	ons	 samen	 voor	 te	 bereiden,	
we	hadden	veel	handen	voor	de	uitvoering	
en	ieder	bracht	zijn	eigen	handigheid	mee.	
Bovendien	moesten	we	voor	de	subsidie	van	
de	provincie	samen	aan	de	slag.	Een	rondje	
in	de	buurt	is	dus	een	van	de	eerste	stappen	
om	te	zetten.

Wat	kost	het?
Er	 zijn	 drie	 subsidieverstrekkers:	 de	
gemeente	 verstrekt	 €	 15,-	 per	 vierkante	
meter,	 de	 provincie	 vergoedt	 60%	 (!)	 van	
de	projectkosten	en	het	waterschap	Aa	en	
Maas	vergoedt	30%	van	de	projectkosten.
Iedere	 subsidie	 heeft	 zijn	 eigen	 voorwaar-
den.	Let	op:	de	subsidie	van	de	provincie	en	
het	waterschap	mag	je	niet	combineren.	De	
subsidie	van	de	gemeente	gaat	wel	samen	
met	een	van	de	andere	twee.
Wij	 hebben	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	
gemeentelijke	 en	 provinciale	 subsidie.	 Om	
aan	 de	 voorwaarden	 van	 de	 provincie	 te	
voldoen,	 moesten	 we	 wel	 eerst	 een	 stich-
ting	oprichten.	De	riante	vergoeding	die	het	
Prins	Bernhard	Fonds	uitkeerde,	was	het	uit-
eindelijk	wel	waard.

Hoe	maak	je	het	concreet?
Het	 vinden	 van	 een	 bedrijf	 is	 je	 volgende	
stap.	 Je	hebt	dat	nodig	om	 je	dak	 te	 keu-
ren,	materiaal	bij	 te	kopen	en	 je	 te	helpen	
bij	 de	 aanleg.	 Wij	 zijn	 uitgekomen	 bij	 de	

Groene daken aan Tanneskampke
Groendakcoach.	 Dit	 bedrijf	 heeft	 een	 sys-
teem	dat	vocht	buitenshuis	houdt	en	biedt	
een	 instructeur	 die	 je	 helpt	 bij	 de	 aanleg.	
Voor	ons	werkte	dit	uitstekend.	Zo	hadden	
we	een	waardevolle	activiteit	met	de	buurt,	
bespaarden	 we	 kosten	 en	 hadden	 we	 de	
zekerheid	dat	we	alles	goed	aanlegden.

Wat	levert	het	op?
Wij	 kijken	 met	 veel	 plezier	 en	 voldoening	
terug	 op	 de	 aanleg	 van	 ons	 groene	 dak.	

Keken	we	eerder	nog	op	de	grijze	bitumen	
daken,	nu	zien	we	12	verschillende	soorten	
planten	op	ons	dak	groeien	en	bloeien.	Laat	
de	warmte	en	de	vogels	maar	komen!

Meer	weten?	
Kijk	 op:	 s-hertogenbosch.nl/	 groenedaken.	
Zoek:	 ‘Buurtnatuur	 provincie	 Noord-Bra-
bant’	en	Groendakcoach.nl.
Of	neem	contact	op	met	Ralf	 van	de	Wiel:	
Ralfvdwiel@hotmail.com	of	06-16401967.



                                     

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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Bokhovenaar in beeld
Johan	van	der	Leeden	is	een	enthousiaste	horecaondernemer	van	
Het	Veerhuis	 in	Bokhoven	aan	de	Maas.	Er	vinden	 tevens	sociale	
activiteiten	plaats,	zoals	breiclub,	Sinterklaas,	bruiloften	etc.

Foto’s en opmaak van deze pagina: Yvonne van Roosmalen



Een terras vol 
lokale ondernemers
Het nieuwe terras van de Engelenburcht 
was op vrijdag 25 juni helemaal vol. En volle 
terrassen, die hebben we lang niet gezien. 
De ondernemers van TerpZaken ontmoetten 
elkaar eindelijk weer live – lekker in de bui-
tenlucht – voor de TerpZaken Haring Party.
Er werd geproost op de nieuwe tijd met pro-
secco van Wouter Bensdorp, Rob Nelisse en 
Anja Verlaat spraken de ondernemers toe 
en uitbater Paul van den Hurk heette trots 
iedereen welkom op zijn terras.
Nieuwe connecties werden gemaakt, beken-
den praatten elkaar bij. Er werd gelachen, 
gedronken en gegeten. We kijken terug op 
een fijne netwerkbijeenkomst en kijken uit 
naar een volgende. Er zijn al nieuwe ideeën 
gedeeld, want ons lokale ondernemersnet-
werk: dat maken we samen! 
Zien hoe gezellig het was? Wim Roelsma 
maakte de foto’s. Je vindt er meer op onze 
website. En ben je nog geen lid? Dat kan 
heel eenvoudig via het aanmeldformulier op 
www.terpzaken.nl. 

We gaan 
weer lokaal 
zakendoen!
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Geslaagden
Hans van de Ven

Vanaf 10 juni gingen op veel plaatsen de vlaggen in de mast, 
vergezeld van een tas of rugzak. Geslaagd! De Tweeterp belde 
aan voor een foto en een praatje. Het overzicht is niet volledig, 
maar we willen graag alle geslaagden in Engelen en Bokhoven 
van harte feliciteren!

Maud Kaai (16)
Aan	de	Oberon	kon	de	vlag	uit,	omdat	
Maud	geslaagd	is	voor	vmbo-t	(mavo).	
Zij	 zegt	 dat	 zij	 er	 wel	 veel	 voor	 heeft	
geleerd.	 Na	 de	 vakantie	 gaat	 zij	 naar	
de	middelbare	 horecaschool.	Maar	 nu	
eerst	met	vriendinnen	weg	en	met	haar	
gezin	 naar	 Portugal	 en	 Griekenland.	
Op	 de	 vraag	wat	 de	 gevolgen	 van	 de	
coronacrisis	voor	haar	zijn,	zegt	Maud:	
“Er	 zijn	 weinig	 feestjes	 of	 evenemen-
ten.”	

Brent Marechal (16)
Brent	woont	aan	de	Zuster	Broerestraat	
en	 is	geslaagd	voor	vmbo-t.	De	oplei-
ding	was	makkelijk	 en	 hij	 zegt	 dat	 hij	
er	 niet	 veel	 voor	 heeft	 gedaan.	 In	 het	
nieuwe	 schooljaar	 gaat	 hij	 voor	 junior	
accountmanager	 studeren	 aan	 het	
Koning	Willem	I	College.	Maar	nu	eerst	
bierdrinken	met	 vrienden	 in	 Lloret	 de	
Mar.	Hij	vindt	het	jammer	dat	hij	in	de	
coronatijd	 niet	 kon	 voetballen	 en	 uit-
gaan.	Nu	heeft	hij	tot	september	de	tijd	
om	te	werken	en	te	relaxen.	

Yara van Seventer (18)
Yara	 heeft	 haar	 vwo-diploma	 gehaald	
op	 het	 Sint-Janslyceum.	 “Ik	 moest	 er	
zeker	wat	voor	doen”,	zegt	zij.	Nu	gaat	
zij	recht	en	economie	studeren	aan	de	
universiteit	 in	 Leiden.	 Ze	 heeft	 altijd	
gezegd	advocaat	te	willen	worden.	Dit	
gaat	ze	nu	uitzoeken.	Maar	nu	eerst	met	
vriendinnen	 naar	 Zakynthos.	 Daarna	
nog	 een	 weekje	 naar	 Terschelling	 en	
met	 haar	 ouders	 naar	 het	 buitenland.	
Door	 corona	mist	 ze	 de	 examenfeest-
jes,	maar	ze	zegt:	“Dat	halen	we	wel	in!”	

Tijn Hengeveld (16)
Aan	 de	 Aalscholverlaan	 kon	 de	 vlag	
uit,	 omdat	 Tijn	 zijn	 diploma	 kon	 gaan	
ophalen	 voor	mavo-4.	Hij	 zegt	dat	 de	
opleiding	wel	meeviel	en	niet	zo	moei-
lijk	was.	 In	het	nieuwe	schooljaar	gaat	
hij	 software	 development	 studeren.	
Maar	 nu	 eerst	 veel	 werken	 en	 daarna	
naar	Spanje.	Hij	zegt	van	de	coronacri-
sis	weinig	gevolgen	 te	hebben	onder-
vonden.

Sterre Meijer (18)
Sterre	 woont	 aan	 het	 Oberonplein	 en	
is	 geslaagd	 voor	 het	 vwo.	 Ze	 heeft	 er	
nooit	 heel	 veel	 moeite	 voor	 hoeven	
doen:	 het	 ging	 haar	 prima	 af.	 Na	 de	
vakantie	gaat	 ze	Biomedische	Techno-
logie	studeren	in	Eindhoven.	Nu	gaat	ze	
eerst	met	vriendinnen	naar	Mallorca	en	
in	de	zomervakantie	naar	Frankrijk.	Ze	
vindt	het	jammer	dat	ze	veel	les	online	
heeft	gehad	en	het	gala	en	de	normale	
diploma-uitreiking	 moet	 missen.	 Bij-
zonder	is	dat	ze	met	een	10	is	geslaagd	
voor	wiskunde	D.			

Lizzy van Rooij (17)
Lizzy	mocht	haar	havodiploma	ontvan-
gen	op	het	Ds.	Pierson	College.	“Ik	heb	
er	 veel	 voor	moeten	 doen.	 Examen	 in	
coronatijd	 was	 echt	 niet	 gemakkelijk.	
Daarom	 ben	 ik	 nu	 ook	 extra	 trots	 op	
mezelf”,	zegt	zij.	In	het	nieuwe	school-
jaar	gaat	 ze	hbo-verpleegkunde	doen,	
want	 ze	wil	graag	anesthesist	worden.	
Nu	eerst	weer	werken	bij	Anny	van	Buul	
en	 op	 vakantie	 met	 vriendinnen	 en	
ouders.	 Door	 de	 druk	 van	 school	met	
veel	zelfstudie,	voelde	Lizzy	veel	stress.	
Ze	 heeft	 hierdoor	 drie	 maanden	 niet	
kunnen	werken.	Dat	 vindt	 ze	erg	 jam-
mer.

Een terras vol 
lokale ondernemers
Het nieuwe terras van de Engelenburcht 
was op vrijdag 25 juni helemaal vol. En volle 
terrassen, die hebben we lang niet gezien. 
De ondernemers van TerpZaken ontmoetten 
elkaar eindelijk weer live – lekker in de bui-
tenlucht – voor de TerpZaken Haring Party.
Er werd geproost op de nieuwe tijd met pro-
secco van Wouter Bensdorp, Rob Nelisse en 
Anja Verlaat spraken de ondernemers toe 
en uitbater Paul van den Hurk heette trots 
iedereen welkom op zijn terras.
Nieuwe connecties werden gemaakt, beken-
den praatten elkaar bij. Er werd gelachen, 
gedronken en gegeten. We kijken terug op 
een fijne netwerkbijeenkomst en kijken uit 
naar een volgende. Er zijn al nieuwe ideeën 
gedeeld, want ons lokale ondernemersnet-
werk: dat maken we samen! 
Zien hoe gezellig het was? Wim Roelsma 
maakte de foto’s. Je vindt er meer op onze 
website. En ben je nog geen lid? Dat kan 
heel eenvoudig via het aanmeldformulier op 
www.terpzaken.nl. 

We gaan 
weer lokaal 
zakendoen!



Daphne Houtman (16)
Aan	 de	 Parcivalring	 kon	 de	 vlag	 uit,	
omdat	 Daphne	 is	 geslaagd	 voor	 de	
havo.	 Ze	 heeft	 er	 natuurlijk	 wel	 wat	
voor	 moeten	 doen,	 maar	 kon	 er	 wel	
andere	 leuke	 dingen	 naast	 doen.	 Na	
de	 vakantie	 gaat	 ze	 waarschijnlijk	
Human	 resource	 management	 doen	
op	het	Avans.	Nu	met	vriendinnen	naar	
Knokke	en	met	haar	gezin	naar	Zakyn-
thos.	Door	corona	heeft	 ze	minder	 les	
gekregen,	 waardoor	 ze	 soms	 moeilijk	
op	dreef	kon	blijven.	Ze	zegt	altijd:	“Vol-
doende	 is	 voldoende”,	 en	 daar	 kun	 je	
ook	mee	slagen.

Joy Voets (18)
Aan	 de	 Roerdomp	 kon	 de	 vlag	 uit,	
omdat	 Joy	 haar	 diploma	 havo	 mocht	
gaan	 ophalen.	 Ze	 zegt	 dat	 ze	 er	 hard	
voor	 heeft	 gewerkt.	 In	 het	 nieuwe	
schooljaar	gat	ze	hbo-rechten	studeren	
aan	de	Avans	Hogeschool.	Nu	gaat	ze	
eerst	lekker	genieten	en	op	vakantie!		

Salome Terstall (18)
Salome	woont	 in	 kasteel	Velderwoude	
en	 is	 geslaagd	 voor	 de	 havo	 op	 het	
Sint-Janslyceum.	 Ze	 heeft	 er	 op	 het	
laatst	nog	veel	voor	moeten	doen,	maar	
dankzij	 de	 hulp	 van	haar	 broer,	 vrien-
den	en	vriendinnen	 is	het	 toch	gelukt.	
Nu	gaat	ze	pedagogiek	studeren	op	de	
hogeschool	 in	 Utrecht.	 Maar	 eerst	 op	
vakantie	met	haar	vriend	naar	Portugal,	
daarna	een	midweekje	met	vriendinnen	
naar	 zee	 en	 daarna	 nog	 een	 weekje	
met	 vrienden	 naar	 Frankrijk.	 Ze	 vond	
de	 lockdowns	 en	 avondklok	 echt	 wel	
moeilijk.	Ze	miste	de	sociale	contacten.	

Tijn Bouwens (17)
Tijn	 is	 geslaagd	 voor	 havo-tto	 op	 het	
Jeroen	 Bosch	 College.	 Dankzij	 vol-
doende	voorbereiding	heeft	hij	weinig	
problemen	 gehad	 en	 alles	 voldoende	
afgerond.	Na	de	vakantie	gaat	hij	hbo-
bouwkunde	 studeren	 aan	 de	 Avans	
Hogeschool	om	 later	architect	 te	kun-
nen	worden.	Nu	 	 eerst	 een	week	met	
vrienden	 naar	 Drenthe.	 Hij	 vindt	 dat	
door	corona	er	sommige	vakken	onder	
geleden	hebben	en	hij	mist	nu	de	exa-
menfeesten.

Mare Peters (17)
In	 kasteel	 Zwaenenstede	 kon	 de	 vlag	
uit,	 omdat	 Mare	 is	 geslaagd	 voor	 de	
havo	 op	 het	 Jacob-Roelandslyceum	 in	
Boxtel.	Ze	vond	het	vrij	eenvoudig.	Nu	
gaat	 ze	 hbo-verpleegkunde	 doen	met	
het	 honneursprogramma	 Technische	
stroom.	Hiermee	kan	 ze	 later	 als	ope-
ratieassistent	 	gaan	werken.	Eerst	gaat	
ze	3	dagen	per	week	werken	en	heeft	
ze	 nog	 een	 vakantie	 in	 Nederland	 in	
de	planning.	Door	corona	was	ze	meer	
thuis	dan	normaal	en	miste	ze	het	ballet	
en	paardrijden.

Floor Assmann (16)
Floor	 woont	 aan	 de	 Halewijn	 en	 is	
geslaagd	voor	vmbo-t	op	het	Ds.	Pier-
son	 College.	 “Voordat	 de	 examens	
begonnen,	 stond	 ik	 er	 niet	 zo	 goed	
voor.	 Dus	 ik	 heb	 nog	 hard	 moeten	
leren”,	zegt	Floor.	Na	de	vakantie	gaat	
ze	de	opleiding	sport	en	bewegen	vol-
gen	 aan	 het	 ROC	 in	 Tilburg.	 Nu	 eerst	
een	 paar	 dagen	weg	met	 vriendinnen	
en	 op	 vakantie	 met	 haar	 gezin	 naar	
Oostenrijk.

Quno Offermans (18)
Aan	 de	 Oeverzwaluw	 kon	 de	 vlag	 uit,	
omdat	Quno	is	geslaagd	voor	de	havo	
op	het	Ds.	Pierson	College.	Hij	zegt	er	
niet	 veel	 voor	 te	 hebben	 gedaan.	 Nu	
gaat	hij	meteen	solliciteren	bij	defensie.	
Zijn	 vakantieplannen	 zijn	 kamperen	 in	
Nederland	of	België,	surfen	en	naar	La	
Gomera.	Hij	heeft	weinig	gevolgen	van	
de	coronacrisis	ondervonden.

Eska Schure (16)
Eska	 woont	 aan	 de	 Hoogveldweg	 en	
kon	 haar	 diploma	 vmbo-t	 ophalen	 op	
het	 Ds.	 Pierson	 College.	 De	 examens	
vielen	voor	haar	wel	mee,	want	ze	heeft	
vorig	 jaar	 versneld	 examen	 wiskunde	
gedaan,	 dus	 nu	 een	 examenvak	 min-
der.	 In	 het	 nieuwe	 schooljaar	 gaat	 ze	
verpleegkunde	studeren	op	het	Koning	
Willem	I	College.
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Jeremy van Stroe (17)
Jeremy	 is	 geslaagd	 voor	 het	 gym-
nasium.	 “Ik	 zou	 niet	 zeggen	 dat	 het	
gemakkelijk	was,	maar	heb	er	nou	ook	
niet	extreem	veel	voor	gedaan,	het	was	
goed	 te	doen”,	 zegt	hij.	Na	de	vakan-
tie	 gaat	 hij	 ontwerpen	 studeren	 aan	
de	 TU	 in	 Delft.	 Wat	 hij	 later	 wil	 gaan	
doen,	weet	hij	 nog	niet,	maar	wel	 iets	
waarvoor	hij	zijn	studie	nodig	heeft.	Nu	
eerst	 met	 vrienden	 naar	 Portugal.	 Hij	
vindt	het	jammer	dat	door	corona	veel		
uitjes	 met	 school	 en	 ook	 de	 school-
musical,	 waarin	 hij	 een	 grote	 rol	 had,	
helaas	werden	afgelast.

Lucas Larèn (16)
Aan	de	Karekiet	kon	de	vlag	uit,	omdat	
Lucas	 is	 geslaagd	 voor	 vmbo-t	 mavo	
aan	 de	 Sancta	 Maria	 Mavo.	 Hij	 zegt	
dat	 het	 voor	 hem	 best	 gemakkelijk	
was.	 In	 het	 nieuwe	 schooljaar	 gaat	 hij	
mbo-sport	 en	 bewegen	 studeren	 op	
het	 Koning	 Willem	 I	 College.	 Hij	 wil	
later	graag	 fysiotherapeut	worden.	Nu	
eerst	werken	bij	de	PLUS,	chillen,	voet-
ballen	 en	 nog	 op	 vakantie	 gaan.	 Hij	
is	 ondanks	 corona	 nog	 best	 veel	 op	
school	geweest.

Martijn van Veghel (18)
Martijn	 woont	 aan	 de	 Hoogveldweg	
en	 is	 geslaagd	 voor	 het	 vwo	 op	 het	
Sint-Janslyceum.	 “Ik	 heb	 er	 hard	 voor	
gewerkt”,	zegt	hij.	Na	de	vakantie	gaat	
hij	 International	Businesss	studeren	op	
de	universiteit	van	Maastricht.	Nu	eerst	
met	vrienden	naar	Lloret	de	Mar	en	met	
zijn	 ouders	 op	 vakantie.	 De	 onlineles-
sen	door	de	coronacrisis	waren	prima,	
maar	werden	wel	saai.		

Charlotte Heijmans (18)
Charlotte	is	geslaagd	voor	het	gymna-
sium	 op	 het	 Stedelijk	 Gymnasium	 van	
’s-Hertogenbosch.	 Ze	 heeft	 er	 altijd	
hard	voor	gewerkt,	maar	voelt	zich	nu	
ook	goed	beloond.
Na	de	zomer	gaat	ze	rechten	studeren	
aan	de	universiteit	in	Tilburg.		Ze	denkt	
later	 iets	 te	gaan	doen	met	 jeugd-	en	
familierecht.	 Nu	 eerst	 naar	 Ibiza	 om	
haar	 diploma	 te	 vieren.	 Door	 corona	
kon	 ze	 minder	 naar	 school	 en	 min-
der	 leuke	 dingen	 doen.	 Het	 heeft	 op	
haar	 schoolprestaties	 geen	 negatieve	
invloed	gehad.

Jochem Lansdaal (18)
In	 kasteel	 Beeckendael	 kon	 de	 tas	
worden	 uitgestoken,	 omdat	 Jochem	
is	 geslaagd	 voor	 het	 gymnasium.	 Hij	
vond	het	matig	moeilijk,	maar	heeft	er	
een	 jaartje	 extra	 over	 gedaan.	 In	 het	
nieuwe	schooljaar	gaat	hij	rechten	stu-
deren.	Wat	hij	wil	worden,	weet	hij	nog	
niet.	Nu	eerst	een	weekje	naar	Zeeland.	
Hij	 vindt	 het	 wel	 jammer	 dat	 hij	 door	
de	 coronacrisis	 minder	 feestjes	 heeft	
gehad.

Lucwe Roctus (18)
Luce	 woont	 aan	 de	 Parcivalring	 en	 is	
geslaagd	voor	het	vwo	aan	het	Stede-
lijk	Gymnasium.	 “De	 laatste	 twee	 jaren	
waren	 wat	 moeilijker,	 maar	 het	 is	 wel	
gelukt”,	 zegt	 ze.	 Na	 de	 vakantie	 gaat	
ze	 farmacie	 studeren	 aan	 de	 universi-
teit	in	Utrecht,	met	in	de	toekomst	een	
leuke	baan	met	veel	reizen.	Nu	eerst	op	
vakantie	met	vrienden	in	Nederland	en	
hopelijk	 later	nog	naar	het	buitenland.	
Door	de	coronacrisis	vond	ze	het	laat-
ste	schooljaar	wel	een	beetje	saai.

Lotte Tielemans (18)
Lotte	mocht	haar	vwo-diploma	ontvan-
gen	 van	 het	 Sint-Janslyceum.	 Ze	 zegt	
dat	het	de	afgelopen	zes	 jaar	allemaal	
best	wel	prima	liep.	Ze	heeft	er	wel	hard	
voor	gewerkt,	maar	het	ging	haar	niet	
moeilijk	af.	 In	het	komende	schooljaar	
gaat	 ze	 beginnen	 op	 het	 University	
College	in	Maastricht.	Mogelijk	zien	we	
haar	later	terug	in	de	politiek.	Nu	eerst	
met	 vriendinnen	 een	 rondreis	 door	
Portugal.	 Met	 het	 zelfstandig	 moeten	
werken	door	corona	was	Lotte	wel	een	
beetje	klaar!

Ties Beerlage (18)
Aan	de	Halewijn	kon	de	vlag	uit,	omdat	
Ties	is	geslaagd	voor	de	havo.	Het	was	
voor	 hem	 goed	 te	 doen	 en	 de	 exa-
mens	vielen	mee.	Na	de	vakantie	gaat	
hij	 vastgoed	 en	 makelaardij	 stude-
ren	 in	 Rotterdam	 en	 hoopt	 later	 iets	
in	die	 richting	 te	gaan	doen.	Nu	eerst	
met	 vrienden	 naar	 Albufeira.	 Door	 de	
coronacrisis	heeft	hij	minder	bier	kun-
nen	drinken.



Noor Bosma (18)
Noor	woont	aan	het	Oberonplein	en	is	
geslaagd	voor	het	vwo.	“Makkelijk	was	
het	 zeker	niet”,	 zegt	 ze.	 In	het	nieuwe	
schooljaar	 gaat	 ze	 bio-farmaceutische	
wetenschappen	studeren	in	Leiden.	Nu	
eerst	 lekker	 vakantievieren	 met	 vrien-
den	en	vriendinnen.	Door	de	coronacri-
sis	 is	Noor	 harder	 gaan	werken	 en	 ze	
mist	de	feestjes	enorm!

Josje ter Heine (17)
Josje	 mocht	 haar	 diploma	 havo	 gaan	
ophalen.	Ze	vond	het	gemakkelijk	en	is	
cum	 laude	 geslaagd.	 Volgend	 school-
jaar	gaat	ze	vwo	doen	en	verder	weet	
ze	het	nog	niet.	Nu	eerst	met	vrienden	
op	vakantie	en	daarna	met	haar	gezin.	
Ze	 vond	 het	 erg	 jammer	 dat	 door	 de	
coronacrisis	er	zo	weinig	fysieke	lessen	
waren	en	ze	baalde	ervan	niet	 te	kun-
nen	gaan	stappen.

Liselot Voorn (16)
In	 kasteel	 Zwaenenstede	 kon	 de	 vlag	
uit,	 omdat	 Liselot	 haar	 diploma	mavo	
kon	ophalen	op	het	Sint-Janslyceum.	Ze	
vond	het	wel	goed	gaan.	Na	de	vakantie	
gaat	ze	naar	de	middelbare	hotelschool	
op	De	Rooi	Pannen	in	Tilburg.		Nu	eerst	
werken	bij	restaurant	Allerlei-Visserij	in	
de	 stad,	met	 vriendinnen	naar	Knokke	
en	met	haar	ouders	op	vakantie.	Liselot	
is	blij	dat	de	coronacrisis	bijna	voorbij	
is.

Sam Guffens (17)
Sam	is	geslaagd	voor	zijn	havodiploma.	
“Het	 ene	 vak	 ging	 me	 wat	 gemakke-
lijker	 af	 dan	 het	 andere,	 maar	 ik	 heb	
er	 hard	 voor	gewerkt”,	 zegt	hij.	 In	 het	
nieuwe	 schooljaar	 gaat	 hij	 studeren	
aan	 de	 opleiding	 goudsmid	 op	 de	
vakschool	 in	 Schoonhoven.	 Mogelijk	
wil	hij	na	deze	studie	zijn	eigen	atelier	
beginnen.		Nu	eerst	met	vriendinnen	op	
vakantie	en	een	weekje	met	zijn	ouders.	
Jammer	 dat	 we	 door	 corona	 niet	met	
alle	geslaagden	op	stap	konden.

Wouter Hettinga (18)
Wouter	 woont	 aan	 de	 Hoogveldweg	
en	 is	 geslaagd	 voor	 het	 vwo.	Het	was	
voor	hem	zeker	niet	gemakkelijk,	maar	
hij	heeft	er	niet	ongelofelijk	hard	voor	
moeten	werken.	Na	de	zomer	gaat	hij	
biomedische	wetenschappen	studeren,	
maar	hij	weet	nog	niet	wat	hij	later	wil	
gaan	 doen.	 Nu	 eerst	 lekker	 uitrusten	
en	hopelijk	naar	het	buitenland.	Van	de	
coronacrisis	 heeft	 hij	 niet	 zo	 veel	 last	
gehad,	 en	 een	 hoop	 dingen	 zijn	 hier-
door	voor	hem	goed	gekomen.

Gijs van der Pas (18)
Aan	 de	 Oeverzwaluw	 kon	 de	 vlag	 uit,	
omdat	 Gijs	 is	 geslaagd	 voor	 het	 vwo	
(LOOT)	 aan	 het	 Rodenborch-College	
in	Rosmalen.	“Ik	heb	er	de	eerste	jaren,	
toen	nog	op	het	Stedelijk	Gymnasium,	
niet	 veel	 voor	 gedaan.	 In	 de	 boven-
bouw	heb	ik	echter	wel	hard	mijn	best	
moeten	doen”,	zegt	hij.	Na	de	vakantie	
gaat	 hij	 rechtsgeleerdheid	 studeren	 in	
Tilburg.	 Later	wil	 hij	 advocaat	worden.	
Nu	eerst	 chillen	met	vrienden	en	kilo-
meters	 maken	 met	 zijn	 nieuwe	 auto	
en	trainen	voor	judo.	Dit	heeft	hij	door	
corona	lang	niet	kunnen	doen.

Tristan de Bever (18)
Tristan	 mocht	 zijn	 vwo-diploma	 gaan	
ophalen.	 Hij	 vond	 het	 goed	 te	 doen,	
maar	 heeft	 wel	 hard	 gewerkt.	 In	 het	
nieuwe	schooljaar	gaat	hij	sociale	geo-
grafie	en	planologie	studeren	in	Utrecht.	
Wat	hij	later	wil	gaan	doen,	weet	hij	nog	
niet.	Nu	eerst	met	vrienden	naar	Albu-
feira	en	met	zijn	ouders	naar	Spanje	en	
Portugal.	Hij	heeft	in	de	coronatijd	het	
sociale	contact	erg	gemist.

Vera van der Zanden (17)
Vera	woont	aan	de	Oeverzwaluw	en	 is	
geslaagd	voor	de	havo.	“Het	was	goed	
te	doen,	maar	 ik	heb	er	wel	hard	voor	
moeten	werken”,	zegt	ze.	Na	de	zomer	
gaat	 ze	 sociaal	 juridische	 dienstverle-
ning	 studeren,	maar	 ze	weet	 nog	 niet	
precies	 wat	 ze	 daarna	 gaat	 doen.	 Nu	
eerst	 werken,	 leuke	 dingen	 doen	 met	
vrienden	en	op	vakantie	gaan.	Door	de	
onlinelessen	was	het	lastiger	op	te	let-
ten	en	op	school	is	het	gezelliger.	
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Valentijn van Herk (17)
Aan	de	Gravin	Helenastraat	 in	 Bokho-
ven	 kon	 de	 vlag	 uit,	 omdat	 Valentijn	
zijn	 diploma	 mocht	 ophalen	 voor	 het	
atheneum.	Het	was	voor	hem	prima	te	
doen.	Nu	gaat	hij	een	tussenjaar	nemen	
waarin	hij	op	taalles	gaat	naar	Nice	en	
Rome.	Maar	nu	eerst	met	vrienden	naar	
Zakynthos,	Griekenland.

Pien Mutsaers (17)
Pien	is	deels	cum	laude	geslaagd	voor	
het	 gymnasium.	 Ze	 heeft	 er	 veel	 voor	
gedaan	en	12	vakken	gevolgd.	Ze	heeft	
een	 herkansing	 gedaan	 om	 ook	 voor	
de	 andere	 vakken	 cum	 laude	 te	 	 kun-
nen	slagen.	Nu	gaat	ze	een	tussenjaar	
nemen	om	naar	Nieuw-Zeeland	te	rei-
zen.	Daarna	gaat	Pien	Global	Sustaina-
bility	Science	of	Environmental	Sciences	
studeren.	Maar	eerst	naar	Albufeira	met	
vrienden	 en	 naar	 Frankrijk	 met	 haar	
familie.	Door	corona	heeft	ze	vooral	de	
feestjes	en	gezelligheid	gemist.	

Wessel Izeboud (17)
Wessel	 woont	 aan	 de	 Parcivalring	 en	
is	geslaagd	voor	de	havo	op	het	Mau-
rick	College	in	Vught.	“Het	was	redelijk	
gemakkelijk,	 ik	 heb	 er	 niet	 veel	 voor	
hoeven	doen”,	aldus	Wessel.
Na	de	zomervakantie	gaat	hij	het	vwo	
doen,	 ook	 op	 het	Maurick.	 De	 laatste	
weken	van	de	vakantie	gaat	hij	met	zijn	
gezin	nar	Zuid-Spanje.	Tot	die	tijd	werkt	
hij	bij	de	golfbaan.	Door	de	coronacrisis	
vond	hij	alles	heel	saai.	Gelukkig	mocht	
hij	in	de	examenklas	wel	naar	school.

Daan Freriks (17)
Aan	 de	 Parcivalring	 kon	 de	 vlag	 uit,	
omdat	 Daan	 is	 geslaagd	 voor	 het	
vmbo-kader	 techniek.	 Hij	 zegt	 er	 niet	
veel	 moeite	 voor	 te	 hebben	 gedaan.	
Na	 de	 vakantie	 gaat	 hij	 mbo	 elektro-
techniek	doen	aan	het	Koning	Willem	I	
College.	Maar	nu	eerst	gamen	en	mis-
schien	vakantiewerk	doen.	Door	corona	
heeft	 hij	 thuis	 meer	 zelfstandig	 voor	
school	moeten	werken.

Liesa de Beurs (17)
Liesa	woont	aan	het	Oppershof	in	Bok-
hoven	en	mocht	haar	diploma	ophalen	
voor	 het	 vmbo-t.	 Ze	 heeft	 er	wel	 veel	
voor	 moeten	 doen,	 sommige	 vak-
ken	gingen	 sneller	 dan	 andere.	Na	de	
vakantie	 gaat	 ze	 middenkader	 functi-
onaris	bouw/architectuur	studeren.	Nu	
gaat	 ze	 met	 vrienden	 naar	 een	 cam-
ping	in	Nederland	en	daarna	met	haar	
ouders	naar	Sardinië.	Volgens	Liesa	was	
de	 kans	 op	 slagen	 door	 corona	 iets	
gemakkelijker.		

Indy den Teuling (16)
Aan	 de	 Heinekenstraat	 kon	 de	 vlag	
uit,	 omdat	 Indy	 is	 geslaagd	 voor	 het	
vmbo-t+	(mavo)	aan	het	Van	Maerlant	
in	 ’s-Hertogenbosch.	Sommige	vakken	
waren	 moelijker,	 maar	 het	 ging	 haar	
goed	af.	 In	het	nieuwe	schooljaar	gaat	
ze	 de	 4-jarige	 opleiding	 verpleegkun-
dige	doen	(mbo4)	aan	het	Koning	Wil-
lem	I	College.	Daarna	wil	ze	verloskun-
dige	worden.	Nu	eerst	een	weekje	naar	
Renesse	met	vriendinnen	en	verder	veel	
werken	 en	 leuke	 dingen	 doen.	 In	 de	
coronatijd	was	ze	weinig	op	school	en	
miste	daardoor	haar	klasgenoten.

Jort Eijkens (16)
Jort	 mocht	 zijn	 vmbo-t	 diploma	 gaan	
ophalen.	Hij	zegt	dat	het	wel	mee	viel,	
maar	dat	hij	op	het	laatst	toch	even	wat	
moest	 doen.	 Na	 de	 vakantie	 gaat	 hij	
de	opleiding	retail	doen	op	het	Koning	
Willem	 I	 College.	 Nu	 eerst	 een	 week	
met	vrienden	op	vakantie	en	later	nog	
met	ouders	en	zusje	naar	Italië.	Hij	heeft	
niet	veel	last	van	de	coronacrisis	gehad	
en	tijdens	zijn	examens	mooi	het	rijexa-
men	(theorie	én	praktijk)	voor	de	scoo-
ter	gehaald.

Noa van Dam (20)
Aan	de	Florimont	kon	de	vlag	uit,	omdat	
Noa	 haar	 diploma	 grafisch	 vormgeven	
mocht	 ophalen	 aan	 het	 Sint	 Lucas	 in	
Boxtel.	“Het	is	me	erg	goed	afgegaan	en	
dat	is	superfijn”,	zegt	Noa.	Na	de	vakan-
tie	 gaat	 ze	 trend	 research	 &	 concept	
creating	 in	 lifestyle	 volgen	 op	 de	 Fon-
tys	Hogeschool	in	Tilburg.	Ze	wil	graag	
concept	 creator	 of	 artdirector	 worden.	
Maar	 nu	 eerst	 genieten	 als	 vormgever	
bij	Vogel’s	en	veel	uitgaan	en	leuke	din-
gen	doen.	Haar	vakantie	naar	Ibiza	zit	er	
al	op.



Levi Trum (15)
Levi	 woont	 aan	 de	 Schoolstraat	 en	 is	
geslaagd	voor	het	vmbo-kader.	Hij	heeft	
er	niet	zo	veel	voor	hoeven	doen.	In	het	
volgende	schooljaar	gaat	hij	mbo	interi-
eurbouw	doen	en	als	leerling	werken	bij	
KEK.	Maar	nu	eerst	naar	Curaçao	en	veel	
werken.	 Van	 corona	 heeft	 hij	 niet	 veel	
gemerkt,	 omdat	 hij	 in	 het	 examenjaar	
gewoon	 naar	 school	 mocht.	 Op	 zater-
dag	 26	 juni	 is	 hij	 vierde	 geworden	 op	
het	NK	luchtgeweer	schieten.

Joost Schuerman (22)
Joost	 is	 geslaagd	 voor	 de	 opleiding	
Bachelor	Bedrijfseconomie	aan	de	Uni-
versiteit	van	Tilburg.	Het	was	voor	hem	
een	marathon	van	kleine	 sprintjes,	die	
op	 het	 laatste	moment	moesten	 wor-
den	 uitgevoerd.	 Na	 de	 vakantie	 gaat	
hij	Master	Strategic	management	doen,	
ook	 in	 Tilburg,	 en	 daarnaast	 gaat	 hij	
werken	als	parttimer	bij	een	vastgoed-
bedrijf.	 Maar	 nu	 eerst	 een	 week	 met	
vriendin	naar	Zakynthos	en	twee	weken	
met	 vrienden	 interrailen	 richting	 de	
kust	van	Kroatië.

Fleur Langenhuizen (18)
Fleur	 heeft	 haar	 havodiploma	 gehaald	
op	 het	 Sint-Janslyceum.	 Ze	 heeft	 er	
veel	voor	moeten	doen.	“Ik	ben	begon-
nen	 op	 het	 vmbo-k/t,	 daarna	 vmbo-t	
gehaald	en	nu	de	havo”,	zegt	Fleur.
In	 het	 nieuwe	 schooljaar	 gaat	 ze	 de	
opleiding	vastgoed	en	makelaardij	doen	
op	het	Fontys	in	Eindhoven.	Ze	wil	graag	
een	 eigen	 bedrijf,	 iets	 in	 de	makelaar-
dij	of	haar	vaders	bedrijf	Langenhuizen	
Interieurbouw	overnemen.	Door	corona	
heeft	ze	nog	geen	vakantieplannen.	Ze	
heeft	de	les	op	school	en	de	feestjes	wel	
gemist.

Alexandra den Otter (19)
Aan	de	Wouterus	van	der	Doelenstraat	
kon	 de	 vlag	 uit,	 omdat	 Alexandra	 is	
geslaagd	voor	het	mbo	niveau	3	eerste	
verkoopmedewerker.	Ze	heeft	de	oplei-
ding	gedaan	in	combinatie	met	werken	
bij	PLUS	Mulder.	Na	de	vakantie	gaat	ze	
niveau	4	kaderopleiding	doen	en	weer	
leren	en	werken.	Nu	eerst	twee	weken	
naar	Disneyland	en	één	week	weg	met	
haar	vriend	met	wie	ze	samen	is	afge-
studeerd.	 Ze	 heeft	 door	 corona	 veel	
moeten	 werken	 en	 hierdoor	 liep	 haar	
school	een	halfjaar	uit.

Emma Reijnen (17)
Emma	 woont	 aan	 de	 Kraanvogellaan	
en	 is	 geslaagd	 voor	 het	 vwo	 op	 het	
Sint-Janslyceum.	 Ze	 heeft	 steeds	 goed	
moeten	plannen	om	de	 studie	 te	 kun-
nen	combineren	met	haar	sport	hockey.	
Ze	neemt	nu	een	tussenjaar.	Hierin	gaat	
ze	werken	en	hockeyen	in	dames	1	Den	
Bosch	en	selectie	doen	voor	jong	oranje.	
Daarna	wil	ze	tandheelkunde	of	genees-
kunde	 gaan	 studeren.	 Maar	 nu	 eerst	
naar	het	EK	 in	Valencia	met	hockey	en	
met	vriendinnen	en	familie	op	vakantie.	

Dion van de Grint (24)
Aan	 de	 Kraanvogellaan	 kon	 de	 vlag	
uit,	 omdat	 Dion	 zijn	 hbo-diploma	
Ondernemerschap	 en	 Retail	 manage-
ment	heeft	gehaald.	“Het	schrijven	van	
de	 scriptie	 heeft	 wel	 aardig	 wat	 tijd	
gekost”,	zegt	hij.	Nu	gaat	Dion	aan	het	
werk	bij	de	PLUS.	Eind	augustus	gaat	hij	
met	vakantie	naar	Parijs	en	Disneyland.	
Door	corona	had	hij	veel	online	school.	
Gelukkig	mocht	de	verdediging	van	zijn	
scriptie	wel	fysiek	bij	Avans.

Sanne Peulen (18)
Sanne	 woont	 aan	 de	 Heuvel	 en	 is	
geslaagd	 voor	 vwo-6	 op	 het	 Ds.	 Pier-
son	College.	Ze	heeft	hard	geleerd	voor	
de	 centrale	 examens,	 minder	 voor	 de	
schoolexamens.	 Ze	 neemt	 nu	 waar-
schijnlijk	 een	 tussenjaar	 en	 wil	 dan	
Engels	leren	in	Kaapstad	of	psychologie	
gaan	 studeren	 aan	 de	 universiteit	 van	
Tilburg.	Ze	 is	al	een	weekje	naar	Albu-
feira	 geweest	 en	 gaat	 nog	 met	 haar	
ouders	naar	Spanje.	Door	corona	heeft	
ze	 de	 hockeywedstrijden,	 feestjes	 en	
leuke	dingen	doen	wel	gemist.

Puck Strik (18)
Aan	 de	 Heuvel	 kon	 de	 vlag	 ook	 uit,	
omdat	 Puck	 is	 geslaagd	 voor	 vwo-6.	
Het	 was	 voor	 haar	 uiteindelijk	 moei-
lijker	dan	verwacht	en	ze	heeft	er	dan	
ook	hard	voor	gewerkt.	Na	de	vakantie	
neemt	 ze	 een	 tussenjaar	 om	 lekker	 te	
gaan	werken	en,	als	corona	het	toelaat,	
een	talenreis	in	het	buitenland.	Nu	gaat	
ze	eerst	op	examenreis	met	vrienden	en	
daarna	 nog	 twee	weken	weg	met	 het	
gezin.	 Ze	 kreeg	haar	 examenuitslag	 in	
Frankrijk,	dus	dat	was	daar	én	in	Neder-
land	feest!		
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Herkomst	naam	De	Bloemendaal
In	Engelen	bestaat	een	legende	over	De	Bloemendaal:		
De	heer	van	kasteel	Bloemendaal	hing	een	klok	in	zijn	toren.	Maar	hij	liet	de	klok	niet	zegenen.	De	duivel	wierp	daarop	de	klok	uit	de	
toren.	Die	 landde	op	de	zompige	grond	naast	het	kasteel	en	maakte	daar	een	wiel:	een	klein	meertje.	Het	wiel	werd	het	Duivelswiel	
genoemd	en	lag	tot	in	de	twintigste	eeuw	naast	het	dorp.	Het	is	allang	gedempt.	Op	deze	plaats	ligt	nu	een	klein	industrieterrein.	Ook	
van	kasteel	Bloemendaal	is	nooit	iets	teruggevonden.	De	stenen	die	er	in	de	negentiende	eeuw	nog	lagen,	waren	waarschijnlijk	helemaal	
niet	van	zo’n	kasteel.	Maar	een	mooie	legende	is	het	wel.		
Bron:	website	Raymond	Uppelschoten,	mei	2015.

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

Deze	maand	is	Rose de Bont uit	De Bloe-
mendaal aan	het	woord.																		
																																																																			
Rose	is	6	jaar.	Zij	woont	hier	met	vader	Wim,	
moeder	Jane	en	broertjes	Puck	en	Jack.	Maar	
er	wonen	ook	nog	twee	honden	(Snowy	en	
Binky)	een	kat	(Sien),	twee	konijnen	(Koosje	
en	Biefje)	en	een	heleboel	wandelende	tak-
ken.

Waar	 komt	 de	 straatnaam	 vandaan,	
denk	je?																																																																																										
Ik	 denk	 omdat	 er	 veel	 bloemen	 stonden	
langs	de	waterkant	 (de	 sloot	hier	 langs	de	
straat).

Cecile Brinkhoff

Wat	vind	je	leuk	in	de	buurt?
Ik	vind	het	heel	leuk	dat	mijn	vriendinnetje	
Marly	naast	mij	woont.

Waar	zit	je	op	school?
Rose	zit	in	groep	3	op	basisschool	de	Matrix,	
bij	 juf	 Christine	 en	 juf	 Sandra.	 Op	 school	
vindt	 zij	 buitenspelen	 heel	 leuk	 en	 op	 de	
IPad	werken,	maar	ook	Veilig	Leren	Lezen	en	
rekenen.

Wat	doe	je	graag?
Kletsen	met	mama,	knutselen,	Zoete	Zusjes	
of	Bibi	kijken.	Rose	heeft	zwemdiploma	A,	B	
en	C	gehaald.	Nu	gaat	ze	kijken	of	ze	verder	
wil	gaan	met	turnen	of	acro-gym.	

Mijn	lievelings-
eten:	 	 friet,	 pannenkoeken,	 wentelteef-
jes,	maar	ook	vis	(haring	en	paling)	
kleur:		 	roze,	goud	en	paars
dier:	 	konijn	
sport:	 	turnen,	acro-gym	
hobby:	 knutselen,	 LOL	 verzamelen,	 koekjes	
(en	andere	dingen)	bakken

Op	zaterdag	3	juli	heeft	de	Vlijmense	Mixed	
Hockey	Club	met	een	kleurrijke	slotdag	het	
hockeyseizoen	afgesloten.
Met	 als	 thema	 ‘Kleurrijk’	 werd	 alle	 teams	
gevraagd	 een	 zo	 creatief	 mogelijke	 invul-
ling	hieraan	 te	geven	en	die	uitdaging	zijn	
ze	allemaal	aangegaan.	Met	als	resultaat	dat	
‘de	gezelligste	club	van	Brabant’	haar	naam	
weer	eer	aan	heeft	gedaan.
De	kinderen	namen	met	hun	teams	deel	aan	

VMHC sluit het sportjaar kleurrijk af!
allerlei	 gevarieerde	 activiteiten,	 zoals	 het	
spelen	 van	 verschillende	 hockeyspelletjes,	
springen	 op	 een	 springkussen,	 deelnemen	
aan	 een	 prijsvraag	 en	 een	 cupcakecompe-
titie.	De	ochtend	werd	afgesloten	met	één	
grote	 foto	waarbij	 alle	 teams,	 uitgedost	 in	
de	 kleuren	 van	 de	 regenboog,	 lieten	 zien	
dat	iedereen	welkom	is	bij	de	club.
“Bij	 VMHC	 staat	 plezier	 voorop	 voor	 de	
jeugd,	 alle	 kinderen	moeten	 op	 een	 leuke	

manier	kunnen	deelnemen	aan	de	sport	en	
moeten	zich	thuis	voelen	op	de	Club”,	aldus	
Corné	van	Iersel	–	voorzitter	VMHC.
Het	was	een	geslaagd	slot	van	het	seizoen	
voor	 de	 jeugd.	 VMHC	wenst	 iedereen	 een	
heel	fijne	vakantie	en	heel	veel	plezier	deze	
zomer.	Voor	wie	volgend	 jaar	ook	wil	hoc-
keyen	bij	 ‘de	gezelligste	club	van	Brabant’:	
e-mail	naar	secretaris@vmhc.nl.



Tineke van der Lee

Het	einde	van	het	schooljaar	is	 in	zicht.	De	
afgelopen	 weken	 is	 er	 hard	 gewerkt.	 De	
verplichte	 toetsen	 zijn	 weer	 door	 alle	 kin-
deren	gemaakt.	 In	groep	5	hebben	de	kin-
deren	hun	herbarium	afgemaakt.	Daarnaast	
slaagden	 ze	 allemaal	 de	 eerste	 keer	 voor	
hun	 tafeldiploma	C.	Een	geweldige	presta-
tie!	Voor	deze	prestatie	werden	de	kinderen	
beloond	met	 spelen	 op	 het	 fortje.	 Er	 is	 in	
deze	groep	een	huisje	geknutseld	van	een	
tasje	 uit	 de	 supermarkt.	 Mooi	 om	 te	 zien	
hoe	de	kinderen	bezig	waren!
De	 kinderen	 van	 de	 groepen	 8	 zijn	 heel	
druk	geweest	met	hun	afscheidsmusical.	De	
musical	werd	voor	alle	kinderen	opgevoerd	
in	het	Atrium	van	onze	school.	Het	was	een	
prachtige	 voorstelling,	 waar	 met	 veel	 ple-
zier	en	grote	 inzet	aan	gewerkt	 is.	Natuur-
lijk	werd	de	musical	opgenomen,	zodat	de	
ouders	en	spelers	er	samen	thuis	van	kun-
nen	genieten.

Op	dit	moment	zijn	de	kinderen	van	groep	
8	 op	 schoolkamp.	 Van	maandag	 12	 tot	 en	
met	donderdag	15	juli	verblijven	ze	in	Loon	
op	 Zand	 bij	 ’t	 Kraanven’.	 Ze	 hebben	 daar	
een	 prachtig	 programma:	 er	 worden	 hut-
ten	 gebouwd,	 er	 wordt	 levend	 stratego	
gespeeld,	 er	 worden	 diverse	 bosspelen	
gespeeld,	ze	hebben	een	BBQ,	ze	gaan	een	
dag	naar	 de	 Efteling,	 ze	 hebben	 een	 spel-
letjesavond	…	en	natuurlijk	houden	ze	een	
disco.	En	als	het	weer	meezit,	is	er	ook	nog	
een	kampvuur.	Ze	zullen	zich	zeker	niet	ver-
velen	deze	dagen!	
In	de	 laatste	week	nemen	de	kinderen	van	
de	 groepen	 8	 op	 donderdag	 afscheid	 van	
de	school.	Zij	komen	dan	’s	avonds	op	een	
speciale	 manier	 naar	 school.	 Daar	 ligt	 de	
rode	loper	uit	om	ze	de	laatste	keer	op	een	
gepaste	manier	te	ontvangen.	Er	is	een	offi-
cieel	gedeelte	en	daarna	hebben	de	kinde-
ren	een	disco.	Op	vrijdag	komen	ze	dan	nog	
even	 terug	om	afscheid	 te	nemen	van	alle	
kinderen	uit	groepen	1	t/m	7.

De	 laatste	 week	 van	 het	 schooljaar	 zijn	 er	
ook	 voor	 de	 andere	 groepen	 diverse	 acti-
viteiten	om	het	 schooljaar	af	 te	 sluiten.	Zo	
wordt	er	bijvoorbeeld	door	de	bovenbouw	
een	 insectenhotel	 gemaakt,	 er	 worden	
gezelschapsspelletjes	 gespeeld,	 er	 wordt	
een	 leuke	 crea-opdracht	 gemaakt	 en	 er	
wordt	film	gekeken.	Daarnaast	moet	natuur-
lijk	alles	opgeruimd	en	gepoetst	worden	en	
moeten	enkele	groepen	verhuizen	naar	een	
ander	lokaal.	Als	dat	achter	de	rug	is,	is	het	
tijd	om	afscheid	van	elkaar	te	nemen	en	te	
gaan	genieten	van	een	welverdiende	vakan-
tie!

Ten	slotte	wens	 ik	 iedereen,	mede	namens	
het	team,	een	heel	fijne,	zonnige	zomerva-
kantie.
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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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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Op	 30	 november	 en	 1	 december	 1916	
maakte	 koningin	 Wilhelmina	 een	 inspec-
tietocht	 door	Noord-Brabant.	 Dat	 deed	 ze	
vaker,	 en	 iedere	provincie	moest	natuurlijk	
aan	de	beurt	komen.	In	genoemd	jaar	kwam	
zij	ook	naar	Engelen	om	te	kijken	naar	een	
model	van	een	nieuwe	brugconstructie.	Dat	
model	 was	 nog	 niet	 zo	 lang	 tevoren	 ont-
wikkeld	 door	 kapitein	 B.	Mulder	 en	 droeg	
ook	 zijn	 naam:	 ‘stelsel	 Mulder’,	 soms	 ook	
‘brugslag	Mulder’.	Op	basis	van	dit	systeem	
zou	nu	door	de	pontonniers	 van	de	genie	
een	tijdelijke	brug	over	de	Dieze	bij	Engelen	
worden	geslagen.	De	koningin	werd	bege-
leid	door	generaal-majoor	Weber,	comman-
dant	der	vierde	divisie.	Op	deze	ansichtkaart	
zien	we	de	brug	van	Mulder,	geschikt	voor	
de	veldtroepen,	alsmede	een	pont,	waarmee	
de	 paarden	 konden	worden	overgezet.	De	
locatie	herkent	u	misschien:	die	 is	gelegen	
ter	 hoogte	 van	 het	 zogenaamde	 Veer	 van	
Somers,	 waar	 al	 sinds	 de	 zestiende	 eeuw	
met	 enige	 regelmaat	 een	 bootbrug	 naar	
de	 schans	 van	 Engelen	 werd	 gelegd.	 Er	
was	 een	 enorme	 belangstelling	 voor	 deze	
demonstratie	 en	 er	 zijn	 zelfs	 filmopnamen	

Aan	 het	 begin	 van	 schooljaar	 1956/1957	
betrok	 de	 lagere	 school	 van	 Engelen	 een	
nieuw	 gebouw	 op	 de	 hoek	 Leunweg/
Dorpstraat.	 Het	 staat	 daar,	 inmiddels	 wat	
groter	gegroeid,	nog	steeds.	Afgelopen	april	
is	op	De	Matrix	al	aandacht	geschonken	aan	
dit	 65-jarig	 jubileum.	 Het	 oude	 schoolge-
bouw,	gebouwd	in	1917,	stond	aan	de	Kerk-
hof	tegenover	de	rij	huisjes	tussen	het	oude	
gemeentehuis	 en	de	protestantse	 kerk.	De	
bouw	ervan	werd	door	de	gemeente	in	eigen	
beheer	uitgevoerd:	dat	verschafte	werk	aan	
verschillende	 Engelenaren.	 Zij	 poseren	 op	
een	 foto	 na	 de	 eerste	 steenlegging:	 daar	
moest	op	gedronken	worden.
Uitvoerder	 van	 het	 project	 was	 aannemer	
Toon	 Leijte	 (1894-1993);	 op	 Koninginnedag	

van	gemaakt.	Voor	zover	wij	kunnen	nagaan	
betreffen	dit	de	oudste	bewegende	beelden	
die	van	ons	dorp	bekend	zijn.	Op	de	website	
van	Angrisa	kunt	u	het	minutenlange	film-
pje	 integraal	 bekijken.	 De	 fotokaart	 werd	
uitgegeven	 door	 fotopersbureau	 ‘Holland’	

te	 Amsterdam.	 Er	 zijn	 in	 ieder	 geval	 zes	
andere	kaarten	uit	deze	serie	bekend,	waar-
van	er	 vier	bij	 de	 spuisluis	 van	Crèvecoeur	
zijn	genomen.	
Rob	Gruben,	info@angrisa.nl

Koningin Wilhelmina op bezoek

1988	heeft	hij	als	oudste	inwoner	de	Beatrix-
boom	 geplant	 in	 het	 dierenparkje	 aan	 de	
Vlacie.	 Adrianus	 Kusters	 uit	 Rosmalen	 was	
de	 architect;	 in	 Oud-Empel	 staat	 nog	 een	
door	hem	ontworpen	huis,	 Empelsedijk	 15.	
Toen	 het	 aantal	 leerlingen	 van	 de	 open-
bare	 school	op	de	 teldatum	 in	 1916	boven	
de	40	was	uitgekomen,	moesten	er	 ruimte	
en	 een	 bevoegde	 onderwijskracht	 bijko-
men	naast	schoolhoofd	Sjef	van	Heijst.	Een	
nieuw	 schoolgebouw	 met	 twee	 leslokalen	
en	 een	 gymzaal	 verrees.	 En	 uit	 acht	 solli-
citanten	 werd	 de	 24-jarige	 Alberdina	 van	
den	Boom,	geboren	in	Hees	(Nijmegen)	en	
toen	wonend	in	Engelen,	benoemd.	Die	was	
daarmee	onder	de	schoolpannen	en	enkele	
jaren	later	onder	andere	pannen,	omdat	zij	

Opening nieuw schoolgebouw
trouwde	met	Engelenaar	Thomas	Richt.	Zo	
ging	dat	toen	immers.

Eerste steenlegging Beatrixboom in het dierenparkje

Alberdina van den Boom en Thomas Richt
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Installatie van zonnepanelen en airco's
in en rondom 's-Hertogenbosch
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De CdK van de Provincie Noord-Brabant, 
bezocht de gemeenten in Noord-Bra-
bant minstens 1 maal per 4 jaar. Indien 
er problemen waren of waren geweest, 
dan konden de gemeenten op een eerder 
bezoek rekenen. De CdK heeft zijn bezoe-
ken die hij in 32 jaar heeft gemaakt, vast-
gelegd in verslagen. Deze verslagen zijn 
door het BHIC verzameld en gebundeld. 
Verschenen in 2001 met een inleiding 
van j. Baartmans-van den Boogaart. Dit 
boekwerk (895 pagina’s excl. Inleiding 
van nog eens 27 pagina’s) is volledig te 
lezen op www.BHIC.nl. Wij hebben voor 
De Tweeterp alle verslagen over Engelen 
en Bokhoven verzameld en zullen deze in 
delen publiceren.

Engelen
Den	 14	 Mei	 1906	 kwam	 ik	 weer	 in	 Enge-
len;	 vanuit	 Den	 Bosch	 had	 ik	 eerst	 Empel	
bezocht;	van	Engelen	ging	ik	nog	naar	Vlij-
men,	 en	 keerde	 vandaar	 naar	 Den	 Bosch	
terug.	
Ik	verleende	audiëntie	aan	den	ouden	Heer	
Murray,	 den	 vader	 van	 den	 burgemeester;	
die	80-jarige	oude	Heer	houdt	zich	bijzon-
der	 goed;	 daarna	 kwam	 pastoor	 Asseler	
zijne	opwachting	maken.	Geen	van	de	twee	
heeren	had	iets	bijzonders	te	vertellen.	Bij	de	
raadsverkiezing	 in	 1905	moest	 er	 gestemd	
worden;	 de	 kandidaat	 van	 de	 tegenpartij	
(een	ontevreden	bakker)	verkreeg	acht	van	
de	tweeëndertig	stemmen	(er	zijn	32	kiezers	
in	Engelen.)	
Op	 de	 gemeenteweide	 worden	 thans	 vier	
schaar	 geweid	 voor	 f.	 72.	 De	 gemeente	
laat	 jaarlijks	 nog	 vrij	 veel	 op	de	gemeente	
verwerken	ten	einde	de	gronden	te	verbe-
teren.	 Het	 geheele	 gemeentelijk	 bezit	 is	 ±	
60	H.A.	groot;	verdeeld	in	drie	blokken;	op	
ieder	 blok	 loopen	 de	 beesten	 telkens	 een	
dag	of	tien.	Het	is	zeer	lastig,	dat	men	geen	
hekken	mag	zetten	over	den	polderweg,	om	
het	vee	te	keeren;	men	is	daarom	gedwon-
gen,	om	het	vee	nacht	en	dag	door	hoeders	
te	 doen	 bewaken,	 hetgeen	 zeer	 kostbaar	
is.	Men	 hoopte	 door	mijne	 tusschenkomst	
ontheffing	 te	 verkrijgen	 van	 de	 betrokken	
verbodsbepaling	 van	 het	 politiereglement	
op	de	wegen;	 ik	durfde	daar	geen	uitzicht	
op	te	geven.	

Tengevolge	 van	 den	 nieuwen	 Maasmond	
is	 het	 weiland	 zeer	 in	 waarde	 achteruit	
gegaan,	omdat	–	vooral	het	hoog	liggende	
land	 –	 geen	 winterbevloeiing	 meer	 krijgt.	
Men	is	voornemens	om	in	den	linker	Dieze-
dijk	op	de	grens	van	Den	Bosch	en	Engelen,	
twee	 inlaatsluizen	 te	maken	 (één	 sluis	met	

twee	sluisopeningen);	door	de	ééne	zal	het	
Bossche	veld,	door	de	andere	de	polder	van	
Engelen,	 de	 Vlijmensche	 buitenpolder	 enz.	
moeten	 bevloeid	 worden;	 de	 eertijds	 ont-
worpen	inlaatsluis	te	Bokhoven	zou	dan	ach-
terwege	blijven.	De	zaak	schijnt	nog	daarop	
af	 te	 stuiten,	 dat	 er	 een	 toeleidingskanaal	
zou	moeten	gemaakt	worden	van	tamelijke	
lengte,	terwijl	er	vrij	kostbare	afgraving	van	
eenige	 hectaren	 grond	 zou	moeten	 plaats	
hebben.
Alvorens	 te	 vertrekken	 ging	 ik	 even	 ken-
nis	 maken	 met	 de	 vrouw	 van	 den	 burge-
meester	 (eene	 zuster	 van	 Godschalcx,	 den	
burgemeester	 van	 Berlicum);	 zij	 heeft	 een	
alleraardigst	klein	 jongetje	van	±	14	maan-
den.	 Ik	 dronk	 bij	 haar	 een	 kop	 koffie;	 van	
een	gereed	gemaakt	klein	ontbijt	(brood	en	
ossentong)	maakte	ik	geen	gebruik.	

Bokhoven
Den	 16	Mei	 1906	 kwam	 ik	weer	 in	 Bokho-
ven;	ik	reed	er	vanuit	Den	Bosch	heen;	dien-
zelfden	dag	bezocht	ik	nog	Hedikhuizen	en	
Herpt.
De	 wethouder	 Van	Mill	 trad	 in	 september	
1903	 bij	 de	 periodieke	 raadsverkiezing	 als	
raadslid	af,	omdat	hij,	door	het	huwelijk	van	
den	burgemeester	met	zijn	zuster,	des	bur-
gemeesters	zwager	was	geworden.
Sinds	 de	 opening	 van	 den	 Maasmond	
komen	 de	 hooge	 uiterwaarden	 niet	 meer	
onder	 water;	 Henri	 Verheyen	 liet	 reeds	 5	
H.A.	 weiland	 in	 bouwland	 omleggen.	 Als	
dat	 nog	wat	meer	 gebeurt,	 zullen	 de	 eco-
nomische	verhoudingen	in	Bokhoven	zeker	
veel	verbeteren:	er	komt	dan	wat	meer	werk	

voor	de	arbeidende	klasse.	Men	prees	zeer	
de	 werking	 van	 den	Maasmond;	men	 had	
in	den	afgeloopen	winter	geen	last	van	het	
water	 gehad;	 zonder	 den	 nieuwen	 Maas-
mond	zou	het	water	over	den	dijk	hebben	
geloopen.	 De	 hooge	 hooilanden	 van	 Bok-
hoven	mogen	dus	 in	waarde	 zijn	 achteruit	
gegaan,	de	bewoners	van	Bokhoven	hebben	
niets	dan	lof	over	de	opening	van	de	nieuwe	
rivier.	Eerste	qualiteit	hooiland	levert	bij	1ste	
snede	±	 10.000	 pond	 hooi	 à	 f.	 12	 de	H.A.;	
bij	 tweede	snede	6.000	pond	à	 f.	6.	Wordt	
de	toemaat	geweid,	dan	kan	dat	±	f.	15.-	de	
H.A.	opleveren.	

Het	schoolhuis	is	te	klein;	B.	en	W.	willen	het	
raadhuis	 (raadkamer	 +	 secretarie)	 aan	 het	
schoolhuis	 aantrekken;	 zij	 willen	 dan	 een	
ledig	staand	huis	met	±	23	aren	grond	koo-
pen,	het	huis	afbreken	en	een	nieuw	raad-
huis	 bouwen;	 ik	 ging	met	 de	Heeren	 alles	
bekijken,	en	vond	hun	plan	eene	kolossale	
verbetering	 van	 den	 bestaanden	 toestand.	
Men	meende	met	een	groote	f.	5.000	klaar	
te	 komen.	 Doordat	 de	 burgemeester	 daar	
vlakbij	woont,	kwam	ik	even	in	zijne	woning,	
en	maakte	ik	met	diens	echtgenoote	kennis.	
Er	schijnt	nogal	oppositie	 te	zijn	 tegen	het	
gemeentebestuur;	 bij	 raadsverkiezing	 is	 er	
vrij	geregeld	stemming.
De	doctor	uit	Hedel	is	gemeente	doctor;	hij	
schijnt	erg	ruw	te	zijn;	men	klaagde	er	over,	
dat	hij	altijd	zoo	mopperde.	Wethouder	Van	
Cromvoirt	is	doof;	men	kan	met	hem	haast	
niet	praten.

Commissaris der Koningin, 1894-1928
Reisnotities van 
mr. Artur EJ. baron van Voorst tot Voorst.



Ronald Sprang

Even	 heb	 ik	 gedacht	 dat	 er	 deze	 maand	
niet	 zo	 veel	 te	 vertellen	 zou	 zijn,	 want	 er	
gebeurde	 zeer	 weinig	 op	 de	 bouwplaats.	
Toch	 is	 er	 in	de	afgelopen	weken	duidelijk	
een	toename	van	activiteiten	en	Luuk	heeft	
de	 projectietekening	 geprojecteerd	 op	 de	
meest	 recente	dronebeelden,	waardoor	de	
exacte	 ligging	 vanuit	 de	 lucht	 heel	 goed	
duidelijk	 wordt	 (https://youtu.be/u5ru-
SU5ck9s).	 Het	 aanleggen	 van	 het	 riool	 is	
natuurlijk	een	van	de	nutsvoorzieningen	die	
voor	 aanvang	bouw	gereed	dienen	 te	 zijn.	
Deze	werkzaamheden	 zullen	na	 een	 kleine	
vakantieonderbreking	 doorgaan	 tot	 aan	
september	en	kort	daarna	zal	de	overdracht	
aan	de	aannemer	Berghege	worden	gedaan.	
				
Uit	mijn	 contact	met	de	heer	 Jo	Rouschop	
van	het	BPD	blijkt	dat	inmiddels	59	contrac-
ten	zijn	ondertekend	en	dat	er	3	afspraken	
gepland	staan	op	de	korte	termijn.	Voor	de	
overige	9	woningen	zijn	er	nog	steeds	men-

sen	die	 in	de	wachtkamer	 zitten	en	hopen	
dat	er	optanten	afzien	van	de	aankoop.	Bij	
de	tandarts	zou	je	zeker	niet	zo	lang	blijven	
zitten,	maar	het	 is	overduidelijk	dat	er	veel	
animo	is	om	te	wonen	in	de	Haverleij	en	in	
dit	geval	op	kasteel	Oeverhuijze.	Voor	al	die	
geduldige	mensen	die	wellicht	 in	mijn	vol-
gende	column	gaan	lezen	dat	alle	71	wonin-
gen	zijn	verkocht	is	het	misschien	toch	goed	
om	te	weten	dat	de	huurwoningen	op	Beec-
kendael	 naar	 verwachting	 in	 de	 verkoop	
gaan.	 In	 de	 komende	 maanden	 zullen	 er	
een	aantal	verhuizingen	naar	Heesterburgh	
plaatsvinden	 dus	 er	 komen	 zeker	 meer	
kansen	om	 toch	op	de	Haverleij	 te	 komen	
wonen.	Jullie	zijn	van	harte	welkom	om	mijn	
naaste	buurman	te	worden.	

Vervolggesprek	met	Sjoerd	Soeters
Tijdens	mijn	 gesprek	met	 de	 heer	 Soeters	
hebben	we	het	ook	gehad	over	hoe	uniek	
de	 Haverleij	 is.	 De	 belangstelling	 uit	 het	
buitenland	 is	 er	 nog	 altijd,	 en	 regelmatig	
wordt	Sjoerd	Soeters	gevraagd	om	een	toe-

Kasteel Oeverhuijze
lichting	te	geven	bij	wat	hij	zelf	‘het	wonen	
in	een	schilderij’	noemt:	een	landschap	dat	
hij	 herkent	 als	 zijn	 vakantieadres	 in	 Frank-
rijk,	 met	 veel	 ruimte	 en	 mooie	 natuur	 die	
wordt	onderhouden	door	de	lokale	boeren.	
Toch	denkt	hij	niet	dat	een	dergelijk	project	
als	de	Haverleij	elders	is	gerealiseerd,	want	
meestal	is	het	de	grondpolitiek	die	bepaalt.	
De	 politiek	 bepaalde	 voor	 Engelen	 dat	 er	
in	 plaats	 van	 een	 industriegebied	 van	 120	
hectare	 een	 zeer	 verdunde	 Vinex-wijk	met	
niet	 meer	 dan	 1000	 woningen	 aangelegd	
diende	 te	 worden.	 Vinex	 is	 een	 afkorting	
voor	 ‘Vierde	 Nota	 Ruimtelijke	 Ordening	
Extra’.	 Het	 zijn	 uitbreidingsplannen	 aan	 de	
rand	van	bepaalde	grote	steden.	
Sjoerd	Soeters	zei:	 “Als	 je	de	woningen	als	
hagelslag	 over	 het	 gebied	 zou	 verdelen,	
dan	zou	ieder	huis	zo’n	kwart	hectare	grond	
hebben,	wat	zou	betekenen	dat	de	toekom-
stige	bewoners	veel	vrije	tijd	en	groene	vin-
gers	dienen	te	hebben.”	Daardoor	kwam	de	
heer	Soeters	met	het	idee	om	de	woningen	
te	concentreren	en	compact	te	houden.	

Diefstal
Op	 vrijdag	 18	 juni	 is	 tussen	 13:00	 en	 16:30	
uur	 is	 een	 fiets	 van	 het	 merk	 Cargo	 N3	
Matt	 gestolen.	 De	 diefstal	 vond	 plaats	 op	
het	Engeler	Visserspad	bij	het	Engelermeer.	
Heeft	u	informatie	over	deze	diefstal?	Neem	
dan	contact	op	met	de	politie	via	0900-8844.

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/.
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John Branderhorst

Nu	 Heesterburgh	 langzaam	 maar	 zeker	
bewoond	begint	te	raken,	leek	het	voor	ons	
interessant	om	nu	een	van	de	nieuwe	bewo-
ners	aan	het	woord	te	laten.	

Jessie	en	Karel	Driesse
Ik	begin	bij	de	familie	Jessie	en	Karel	Driesse.	
Zij	 hebben	 een	 appartement	 gekocht	 op	
de	 1e	 etage.	 Van	 nieuwe	 bewoners	 willen	
we	 natuurlijk	 van	 alles	weten.	Hun	 verhaal	
begint	bij:

Van	 oorsprong	 komt	 Karel	 uit	 de	 Hoekse	
Waard	en	Jessie	uit	Kerkrade.	Na	zijn	studie	
aan	de	HTS	kon	hij	een	baan	krijgen	bij	Océ-	
Van	der	Grinten	in	Venlo.	Daar	ontmoetten	
ze	elkaar	in	het	studentenhuis	van	Karel	en	
de	 liefde	 was	 een	 feit!	 Zij	 hebben	 26	 jaar	
een	 boerderij	 in	 Arcen	 (vlak	 bij	 de	 Maas)	
bewoond.	 Hun	 dochter	 studeert	 nu	 elders	
en	het	werd	tijd	voor	wat	anders.	Veelal	kie-
zen	 mensen	 hun	 nieuwe	 woonstek,	 als	 er	
sprake	is	van	een	nieuwe	baan.	Aanvankelijk	
ging	dat	bij	hen	ook	zo,	maar	zij	hebben	het	
toch	omgedraaid:	 eerst	 een	 nieuw	huis	 en	
daar	werd	een	nieuwe	baan	bij	gezocht.	Zij	
stelden	 criteria	 op	 zoals:	 dicht	 in	 de	 buurt	
van	een	grote	stad	waar	cultuur	is,	uitgaans-
mogelijkheden,	goede	horeca	en	ook	dicht	
bij	 de	 Maas.	 Wel	 drie	 slaapkamers,	 want	
Jessie	wil	haar	praktijk	t.w.	een	nagelstudio,	
gaan	voortzetten.

Aanvankelijk	 was	 Utrecht	 en	 omstreken	
in	 beeld,	 maar	 toen	 viel	 hun	 oog	 op	 Den	
Bosch.	Funda	werd	geregeld	geraadpleegd,	
totdat	 hun	 oog	 viel	 op	 het	 plan	 Heester-
burgh.	Het	plan	op	zich	was	voldoende	om	
te	 kiezen	 voor	 deze	 plek.	 In	 februari	 2020	
meldden	 zij	 zich	 bij	 de	 verkopende	 partij	
Boumij	voor	een	appartement.	Helaas,	alles	
was	reeds	vergeven,	maar	er	gloorde	hoop,	
want	 een	 aspirant-koper	 trok	 zich	 terug.	
Snel	 werden	 er	 zakengedaan.	 Doorslagge-
vend	 zijn	 de	 twee	 terrassen,	 waarover	 het	
appartement	beschikte,	en	op	basis	van	de	
tekeningen	werd	voor	de	optie	een	dag	later	
al	de	handtekening	gezet.	Het	huis	in	Arcen	
is	 ook	 snel	 verkocht,	met	die	 restrictie	 dat	
zij	kunnen	blijven	wonen	totdat	het	appar-
tement	 klaar	 is	 voor	 bewoning.	 Dat	 geeft	
wel	 enige	 rust.	 Inmiddels	 heeft	 Karel	 toch	
een	baan	gevonden	op	het	bedrijventerrein	
De	Vutter	en	dan	speelt	woon-werkverkeer	
nagenoeg	geen	rol	meer.

Inmiddels	 hebben	 zij	 contact	 met	 mede-
bewoners	 op	 Instagram,	 via	 een	 bewo-
ners-App,	 enz.	 Ook	 hebben	 de	 bewoners	
van	 de	 appartementen	 recentelijk	 nog	

Eerste bewoners in Heesterburgh

een	 inkijk	 in	 hun	 gebouw	 gekregen.	 Door	
corona	 is	 dit	 niet	 eerder	mogelijk	 geweest	
en	de	bouwer	(Heijmans)	hield	zich	stipt	aan	
de	afspraken	en	maatregelen.	Hun	ervarin-
gen	met	de	aannemer/bouwer	zijn	trouwens	
zeer	positief	en	ze	vernemen	met	enige	ver-
wondering	de	commotie	over	de	pelletketel.	
Ze	 bemerken	 dat	 de	 populatie	 erg	 gemê-
leerd	is	en	dat	stemt	hen	erg	tevreden.	Dit	
geeft	altijd	gelegenheid	tot	gesprekken.		Ze	
hechten	ook	waarde	aan	de	isolatievoorzie-
ningen.	De	‘0	op	de	meter’-aanpak	door	de	
warmtepompen	 is	al	een	goede	stap	 in	de	
richting	van	de	energie-emissie.

Tijdens	het	gesprek	bemerkte	ik	een	tome-
loze	energie	om	hun	woning	te	betrekken.	
Alles	 is	 vóór	 de	 coronacrisis	 besteld	 en/of	
afgesproken	 bij	 enkele	 lokale	 leveranciers,	
zodat	 ze	 -	 medio	 eind	 september/begin	
oktober	 -	 snel	 aan	 de	 slag	 kunnen	 om	de	
woning	bewoonbaar	 te	maken.	 Ze	 kunnen	
bijna	 niet	 wachten.	 Ik	 wens	 hun	 dan	 ook	
veel	succes	en	nog	een	rustige	zomer,	want	
daarna	is	het	handen	uit	de	mouwen	steken.	
Veel	plezier	in	jullie	nieuwe	home	en	hope-
lijk	ook	een	tot	ziens!	

Familie	Aboulla	–	Van	Lieshout
De	eerste	echte	bewoners	van	een	woning	
in	Heesterburgh,	Rachad	Abdoella	 en	 Inge	
van	Lieshout,	 	vinden	het	heel	fijn	om	hier	
te	 	wonen	en	 vertellen	hun	 relaas	over	de	
ervaringen	 met	 hun	 huidige	 woning.	 Bei-
den	zijn	eind	20	jaar	en	opgegroeid	in	een	
dorpse	omgeving	t.w.	Schijndel	en	Nuland.	
Ze	kennen	elkaar	al	enkele	 jaren	en	woon- Lees verder op pagnia 42

Jesse en Karel Driesse Rachad Abdoella en Inge van Lieshout

den	 al	 samen	 in	 de	 wijk	 de	 Rompert.	 Ze	
maakten	plannen	om	zich	wat	definitiever	te	
gaan	settelen,	om	vervolgens	op	termijn	een	
gezin	 te	 stichten.	 Dat	 betekende,	 dat	 hun	
wensenlijstje	nadrukkelijk	 een	dorpse	 sfeer	
vermeldde:	 het	 elkaar	 kennen,	 groeten	 en	
een	praatje	maken	is	bij	beiden	niet	onbe-
kend.	Wel	dicht	bij	de	stad	met	de	nodige	
voorzieningen.	De	natuur	 speelde	ook	een	
grote	rol,	zeker	gelet	op	de	toekomst,	want	
ze	verwachten	medio	november	hun	eerste	
kindje!

Via	 Funda	 kwam	het	project	Heesterburgh	
langs	en	dat	beantwoordde	precies	aan	hun	
verwachtingen.	De	dagen	daarop	besteed-
den	 zij	 om	 de	 omgeving	 te	 verkennen	 en	
het	 viel	 hun	 snel	 op	 dat	 de	 mensen	 die	
ze	 tegenkwamen	 altijd	 bereid	 waren	 een		
praatje	 te	 maken	 en	 gemoedelijk	 in	 de	
omgang	 waren.	 De	 dijk,	 het	 water	 en	 het	
groen,	het	was	precies	waar	ze	beiden	naar	
op	zoek	waren.	Snel	werd	contact	gezocht	
met	 de	 makelaardij	 Boumij	 en	 hun	 keuze	
was	nog	net	niet	vergeven.	Het	was	daarom	
niet	moeilijk,	 en	na	 een	week	 tekenden	 zij	
al	 het	 voorlopige	 koopcontract.	 Het	 was	
medio	 juli	2020.	Aanvankelijk	was	het	 jam-
mer	dat	ze	wat	aan	de	late	kant	waren	met	
de	koop,	want	het	aanbrengen	van	wijzigin-
gen	-	zoals	b.v.	een	dakkapel	-	was	niet	meer	
mogelijk.	Achteraf	gezien	is	dit	geen	teleur-
stelling	geworden.	Ze	zijn	heel	blij	met	het	
oorspronkelijke	concept.
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Alisa Lalicic

Column
Een great begin van de trip!

Als	ik	aan	zomervakantie	denk,	dan	denk	ik	
aan	reizen	in	het	buitenland	met	familie	of	
vrienden.	Het	mooie	aan	reizen	 in	het	bui-
tenland	 is	dat	de	dingen	er	zo	anders	zijn.	
Het	 liefst	huur	 ik	een	auto	om	een	 land	te	
ontdekken.	 Echter	 brengt	 een	 huurauto	 in	
het	buitenland	ook	‘andere’	dingen	met	zich	
mee,	waar	 je	van	 tevoren	niet	bij	 stilstond.	
Zo	vraag	ik	me	af:	zorgt	een	huurauto	voor	
meer	pret	of	pech	op	vakantie?	

Mijn	moeder	en	ik	kozen	voor	een	fly-and-
-drivevakantie	 in	Portugal.	Na	het	bezichti-
gen	 van	 Kaap	 Sint-Vincent	 (zuidwestelijke	
punt	 van	het	 vasteland	 van	 Europa)	waren	
we	op	zoek	naar	een	dorpje	om	iets	te	eten.	
Op	de	borden	stond	‘Saida’.	We	kwamen	het	
zo	vaak	tegen	dat	het	vast	een	toeristische	
plek	moest	zijn.	Later	in	het	restaurant,	viel	
mijn	oog	op	een	groen	bordje	met	een	wit	
poppetje	erop.	 ‘Saida’	betekent	niets	meer	
dan	afrit/uitgang	…

Toen	mijn	 zussen	mij	 in	 Australië	 kwamen	
opzoeken,	 was	 de	 Great	 Ocean	 Road	 een	
van	 de	 items	 op	 de	 bucketlist.	 Het	 is	 een	
prachtige	tocht	langs	de	zuidkust	van	Aus-
tralië.	“Ik	rijd	wel!”,	zei	de	oudste	zus	stoer.	
Vanuit	 het	 centrum	 van	 Melbourne	 reden	
we	de	parkeergarage	uit.	De	huurauto	bleek	

De huurauto een	 schakelautomaat,	 de	 navigatie	 stond	
nog	 op	 ‘Frans’	 ingesteld	 en	mijn	 zus	 reed	
twee	keer	door	rood	omdat	de	stoplichten	
aan	 de	 andere	 kant	 van	 de	 weg	 stonden.	
Een	great	begin	van	de	trip!

Slovenië	is	een	prachtig	land	dat	vraagt	om	
bezichtigd	 te	 worden.	 Mijn	 zussen	 en	 ik	
huurden	een	rood	autootje.	Na	een	dag	toe-
ren	 besloten	 we	 om	 ergens	 een	 palačinky	
(Sloveense	 specialiteit,	 soort	 pannenkoek)	
te	gaan	eten.	De	avond	viel	 en	we	gingen	
weer	op	zoek	naar	de	auto	die	we	 ‘ergens	
in	een	straat’	hadden	geparkeerd.	“You	had	

red	car?”,	vroeg	een	man	die	daar	toevallig	
stond.	 Dat	 hadden	 we	 inderdaad.	 “Big	 car	
took	 it!”.	 Daar	 hoef	 je	 geen	 Sloveens	 voor	
te	spreken	om	te	begrijpen	dat	de	auto	was	
meegenomen	 door	 een	 takelwagen.	 Het	
was	een	dure	pannenkoek.	

Dit	 jaar	 kies	 ik	 voor	 een	 ietwat	 veiligere	
optie,	want	het	hoeft	allemaal	even	niet	zo	
anders.	Daarom	een	vakantie	 in	Nederland	
met	de	eigen	auto.	Dan	weet	 ik	 tenminste	
zeker	naar	welke	dorpjes	ik	ga,	hoe	de	auto	
werkt	en	hoe	duur	een	pannenkoek	is.	Waar	
je	ook	heen	gaat,	of	wat	je	ook	gaat	doen:	
een	heel	fijne	vakantie	gewenst!	

Corona	zorgde	even	voor	luwte	(aug.	2020)	
en	 die	 tijd	 gebruikten	 zij	 om	 afspraken	 te	
maken	 met	 leveranciers	 van	 de	 keuken,	
meubels	en	vloerbedekking.	Ook	was	er	tijd	
om	steeds	over	een	deel	van	de	woning	uit-
voerig	te	overleggen.	Gelukkig	stemde	hun	
smaak,	qua	stijl	en	inrichting,	goed	overeen	
en	langzaam	maar	zeker	konden	zij	de	plan-
nen	 voor	 de	 inrichting	 duidelijker	 voor	 de	
geest	halen.	Dit	scheelt	hun	nu	enorm	veel	
tijd,	want	het	is	gewoon	invullen	wat	je	wilt	
realiseren.	Geen	enorme	discussies	en	over-
leggen	met	vakmensen:	een	goede	aanpak	
en	tip	voor	aspirant-eigenaren!

Ook	door	de	pandemie	was	de	bezichtiging	
van	 hun	 bouwplaats	 maar	 beperkt	 moge-
lijk:	tot	slechts	twee	keer.	Enerzijds	jammer,	

maar	begrijpelijk.	Veel	steun	en	hulp	hebben	
zij	vanuit	de	aannemer	Heijmans	gehad.	De	
verkoopbegeleider	 stond	hen	met	 raad	 en	
daad	bij	en	was	ook	snel	met	reageren.	Het	
bouwersportaal	hielp	ook	bij	de	vele	vragen.	
Dat	gaf	bij	elkaar	een	vertrouwd	gevoel.		

Niets	dan	lof,	hoorde	ik	beiden	zeggen.	Wel	
hebben	zij	een	financieel	deskundige	in	de	
arm	genomen,	die	hen	veilig	door	het	koop-	
en	bouwproces	heen	heeft	geloodst.	Dat	is	
zeer	 waardevol	 gebleken.	 Ervaring	 speelt	
een	rol	en	steeds	was	deze	persoon	in	staat	
hen	van	een	goed	advies	te	voorzien.	
De	oplevering	 is	 erg	 kritisch	gevolgd	door	
een	 vertegenwoordiger	 van	 Eigen	 Huis,	
maar	deze	heeft	geen	echt	bijzondere	pun-
ten	hoeven	noteren,	want	de	controleur	van	

Heijmans	was	punctueel.	Ook	de	opvolging	
om	enkele	eenvoudige	punten	aan	te	pak-
ken	is	met	voortvarendheid	door	de	bouwer	
gerealiseerd.	 Daarbij	 was	 niets	 te	 veel!	 Ze	
hebben	 veel	 hulp	 van	 familie	 en	 vrienden	
gehad,	 waardoor	 de	 inrichting	 snel	 vorm	
kon	krijgen.	Ze	zijn	nog	niet	klaar,	maar	 ik	
constateerde	 dat	 ze	 in	 enkele	 weken	 tijd	
wel	 erg	 snel	 gevorderd	 zijn.	 Zij	 komen	 tot	
de	 slotsom	 dat	 de	 gedegen	 voorbereidin-
gen	 en	 planning	 zich	 goed	 terugbetaald	
hebben,	 waardoor	 ze	 binnenkort	 met	 een	
gerust	 gevoel	 even	 een	 paar	 dagen	 rustig	
aan	 kunnen	doen.	 Ze	 spreken	de	wens	uit		
veel	woon-	en	leefplezier	te	mogen	ervaren	
in	Heesterburgh	en	dat	wens	ik	hun	ook	van	
harte	toe.
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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
Elke	maandag	en	donderdag	
10.00	-	13.00	uur

Koffieochtend voor iedereen
in	Herberg	Haverleij

Elke	woensdag
13.30	-	15.00	uur

Open kerk
In	de	Protestantse	kerk	in	Engelen

Dinsdag	20	juli	
14.00	-	16.00	uur

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

Woensdag	21	juli	en	5	aug
09.30	uur

Fietsen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Woensdag	28	juli	en	11	aug
09.30	uur

Wandelen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Vrijdag	30	juli
19.00	-	22.00	uur

Spelletjesavond	
In	Herberg	Haverleij

Dinsdag	3	aug
10.00	uur

Koffiedrinken met senioren
In	De	Engelenburcht

Donderdag	5	augustus
14.00	-	16.00	uur

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

Zaterdag	7	augutus
19.30	-	22.00	uur

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

Alle	vrijwilligers	van	De	Tweeterp	wensen	u	
een	prettige	vakantie!
Rust	 lekker	 uit	 en	 geniet,	 in	 Bokhoven	 of	
Engelen	rondom	huis,	of	wie	weet	elders	in	
een	 (ver)	 vakantieland.	 We	 wensen	 u	 dan	
een	behouden	thuiskomst.
Hopelijk	 hebben	 we	 daarna	 in	 september	
allemaal	weer	nieuwe	energie	om	de	draad	
weer	op	te	pakken.

Fijne vakantie!
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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)

Geen	zonnestraal	meer	missen.	
Laat	al	je	boodschappen	tuinbezorgen.	

Veel zon in op komst? Een bbq op de planning? Of een 
spontane picknick in het vooruitzicht? Bestel je bood-
schappen eenvoudig op plus.nl of met de PLUS app 

en laat ze eenvoudig tuinbezorgen. 
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