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Margo van den Oord

We praten er al jaren bestuurlijk met elkaar 
over en delen, nu al tè lang, informatie digi-
taal via onze computerschermpjes, maar op 
31 augustus konden burgemeester Mikkers 
en wethouder Geers met eigen ogen aan-
schouwen hoe het er werkelijk uitziet in 
onze dorpen en wat er zoal speelt in het 
werkgebied van de Bestuursraad Engelen 
en Bokhoven, waaronder ook het Land-
goed Haverleij. Ook onze wijkmanager Ton 
van Helvoort en ambtelijk secretaris Jane 
Pawiroredjo waren van de partij, evenals zes 
leden van de bestuursraad.

31 Augustus, de dag van de langverwachte 
fi etstocht, bleek een stralende dag, jassen 
waren overbodig. Voor de veiligheid was 
iedereen wel voorzien van een geel hesje. 
Met z’n tienen togen we in stoet op de fi ets, 
drie uur lang, door het Engelense en Bok-
hovense land, dan weer ontspannen genie-
tend, dan weer met wat meer aandacht voor 
onze bestuurlijke vraagstukken. De tocht 
was door leden van de bestuursraad ter-
dege voorbereid, gedocumenteerd, uitge-
probeerd en vastgelegd in een boekwerkje 
ter gelegenheid van deze bijzondere dag. 
Start en fi nish waren deze keer bij Engeler-
hart, waar we gastvrij werden ontvangen 
door John Cornelissen, beheerder van dit 
complex. 

Ieder lid van de bestuursraad fungeerde 
voor de burgemeester en wethouder als 
reisgids en vraagbaak voor een specifi ek 
deel van de tocht, waardoor er veel afwisse-
ling en goede interactie ontstond. De tocht 
voerde ons over de rotonde Beverspijken, 
via het fi etspad bij het Engelermeer langs de 
A59, naar de landtong waar twee festivals 
voorzien waren. Na een uitgebreid gesprek 
hierover, met uitwisseling van informatie en 
standpunten van beide kanten, vervolgden 
we de route rond het Engelermeer, met aan-
dacht voor de overblijfselen van de zand-
winning van Boskalis en na ‘Meer van het 
Engelermeer’ het vervolg in een gezamen-

lijke aanpak van gemeente en bestuursraad 
voor de doorontwikkeling van het Engeler-
meer. Door Kasteel Daliënwaard langs Kas-
teel Velderwoude over het wilgenfi etspad 
Henneweide, via de Omloop en Baronesse 
van Egmondweg naar Bokhoven. 

In Bokhoven is er aandacht voor: windtur-
bines, snelheidsmeters, afvalcontainers, 
groenbeheer, biodiversiteit, Verftuin, insec-
tenhotel, skatebaantje, bankjes, kerkgebouw 
en kunst, camping, Driekoningenplein, ver-
keersveiligheid, fi etsstraat op de dijk, en 
horecagelegenheid Het Veerhuis.
Tussen de nieuwe kastelen over het zand-
fi etspad naar beneden naar De Omloop 
richting het Slot. Aandacht voor de Kas-
teeltuinen Haverleij als prachtige biodiverse 
oase voor wandelaars, groente- en bloe-
mentuin voor kasteelbewoners en leerom-
geving voor leerlingen van Antonius Abt. 
Door het Slot langs de school, met een 
wijklokaal voor biodiversiteit en De Herberg 
als succesvol voorbeeld van een burgerini-
tiatief voor een onmisbare ontmoetings-
plek. Via de Graaf van Solmsweg, aandacht 
voor de verkeersveiligheid en onduidelijke 
bebording en markering 30-km-zone, voor 
de aanlegsteiger met walstroom, via De Terp 
en De Kerkhof naar het pleintje bij de Pro-
testantse Kerk, waar de sokkel wacht op het 
nieuwe beeldje. 
Via de Achterstraat naar het pleintje bij De 
Engelenburcht en naar de Lambertuskerk. 
Hier is aandacht voor de herbestemming 
van de kerk, waar momenteel een aantal 

mogelijke opties voor zijn uitgewerkt, waar 
de het beste bij de mensen en bij de omge-
ving passende keuze uit gemaakt zal wor-
den. En dat is zeker geen makkelijke opgave!

Hierna fi etst het gezelschap via de Enge-
lerschans, met initiatieven voor biodiver-
siteit, helaas tenietgedaan door het niet 
synchroon lopen met het maaibeleid, terug 
naar Engelerhart.
Bij Engelerhart staat een heerlijke maaltijd 
op ons te wachten en zetten we al tafe-
lend onze gesprekken voort over wat ons 
bezighoudt in Engelen, Bokhoven en Haver-
leij. Een presentatie over de Toekomst van 
Engelerhart biedt een inkijk over de vele 
sportieve en recreatieve mogelijkheden van 
deze locatie. Hoe mooi zou het zijn als we, 
ook bij eventuele terugloop van de onder-
wijsbehoefte, dit prachtige multifunctionele 
gebouw kunnen behouden als dorpshuis en 
ruimte voor ontmoetingsplek en burgerini-
tiatieven.

We sluiten de avond af met de burge-
meester en wethouder te bedanken voor 
hun komst en betrokkenheid en bieden de 
burgemeester het boek aan van ‘Engelen, 
grensdorp aan de Dieze’.
Burgemeester Mikkers bedankt alle leden 
van de bestuursraad voor de goed voorbe-

reide en verzorgde dag. Het bezoek heeft 
hem positief verrast. Hij geeft aan hiermee 
een duidelijker beeld te hebben gekregen 
van het bestuursgebied Engelen, Bokhoven 
en Haverleij en vraagt de bestuursraad om 
door middel van een nader uit te werken 
dorpsontwikkelplan mede richting te geven 
aan de gewenste doorontwikkeling van 
onze dorpen.
Wij kijken als bestuursraad met trots terug 
op een zeer geslaagde dag, met een prach-
tige fi etsroute, prima sfeer, heerlijke maal-
tijd, gastvrije locatie, goede toelichtingen en 
presentaties en een positieve impuls voor 
het vervolg van een mooie samenwerking 
tussen B&W en bestuursraad.

Fysieke uitwisseling vormen win-win voor alle partijen
Inspirerende fi etstocht met burgemeester en wethouder spreekt tot ieders verbeelding

Van de bestuursraad
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Sinds de vorige Tweeterp hebben de kranten 
en de actualiteitenrubrieken voluit geschre-
ven en gesproken over het IPCC-rapport. 
IPCC staat voor Intergovernmental Panel 
on Climate Change, een orgaan van de 
Verenigde Naties bestaande uit honderden 

specialisten op klimaatgebied. Volgens dit 
rapport is het vijf voor twaalf en in essentie 
beschrijft het rap dat het dreigende onheil 
door wereldwijde klimaatproblemen nog 
nauwelijks te voorkomen zal zijn. De vraag 
voor ons als mensheid wordt veel meer hoe 
we daar mee om kunnen gaan dan dat we 
het onheil zullen kunnen voorkomen. 
Ook in ons land zien we de gevolgen in 
de politiek. Alle partijen gaan voor beper-
king van de uitstoot van CO2, en dit thema 
beheerst ook de lopende kabinetsformatie. 
Ophanden zijnde uitkoopprogramma’s voor 
boerenbedrijven en de discussie of Neder-
land ook zonder Tata Steel in IJmuiden kan, 
zijn hier uitingen van. 

Op 2 en 3 september heeft windturbine 1 
aan de Graaf van Solmsweg, als eerste tur-
bine van windpark De Rietvelden, de eerste 
duurzame kilowatturen (kWh’s) opgewekt. 
Er komt heel wat bij kijken aan voorberei-
ding en testen, voordat de windturbines de 
duurzaam opgewekte elektriciteit aan het 
elektriciteitsnet kunnen leveren. Turbine 
1 gaat nu over in de offi  ciële testfase. Alle 
4 windturbines zijn inmiddels gebouwd. Er 
wordt aan gewerkt dat windmolens 2, 3 en 4 
snel volgen en ook beginnen te draaien en 
getest worden.
De ideeën voor windturbines in het gebied 
tussen Bokhoven, Haarsteeg en Hedikhui-
zen (Gelderse Waard) zijn nog niet uitge-
kristalliseerd. RWE heeft weliswaar inmid-
dels een principeverzoek bij Heusden op 
tafel heeft gelegd. Het energiebedrijf ziet 
mogelijkheden om in de Gelderse Waard 
vier windturbines van tussen 210 en 260 
meter (tiphoogte) neer te zetten. In het plan 
wordt gerekend met tiphoogtes van 240 
meter, goed voor 5,7 Megawatt per molen. 
Inmiddels hebben meerdere partijen, waar-
onder wij als bestuursraad, bezwaren bij de 
gemeente ’s-Hertogenbosch neergelegd 
met name over de afstand tot de huizen in 
Bokhoven en over de ontbrekende com-
municatie van de gemeente Heusden over 
deze plannen. Onze gemeente heeft daarop 
gereageerd naar Heusden en naar de RWE. 
RWE heeft daarop toegezegd ook de bewo-
ners in Bokhoven te betrekken in de com-
municatie. Vanuit onze gemeente hoorden 
we dat de plannen nog allerminst zeker zijn.

Eerste plannen RWE voor windturbines windpark Gelderse Waard met op 
achtergrond Bokhoven en Engelen.

IPCC rapport
Rob Pandermaat

Windturbines rondom Engelen

Energietransitie, IPCC, windenergie en ‘van het gas af’

Maar ook hier blijft het zoeken naar een 
goed evenwicht, want onze landbouw en 
onze industrie behoren nu reeds tot de 
schoonste ter wereld. Nee, we kunnen niet 
zonder de boeren en nee, we kunnen niet 
zonder de grote industrie. Ook al omdat als 
wij te rigoureus ingrijpen de andere landen 
mogelijk nog slechter met de klimaatge-
volgen en het dierenwelzijn zullen omgaan 
dan wij. Ik pleit dan ook voor een verstan-
dig beleid om alles echt schoner te maken 
en natuurlijk beperken waar het zinvol is, 
zonder onze voorrijdersrol wereldwijd op te 
geven.



Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

ONZE SERVICE

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

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

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

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

www.bighelaardij.nl
The art of selling!

8,7 9,1

0

250

500

750

D
oo

rl
oo

pt
ijd

 in
 d

ag
en

0

250k

500k

P
ri

js
 in

 e
ur

o’
s

Landelijk Noord-brabant BighelaardijLandelijk Noord-brabant Bighelaardij

180207_Adv_Bighelaar_190x120_v2.indd   1 07-02-18   13:56



De TweeTerp • SepTeMBer 2021 • pagina 7

In Nederland wordt soms gezegd dat we 
ver achterlopen met inzet van regeneratieve 
energie, lees zon- en windenergie. En ja, 
een land als Duitsland heeft een hoger aan-
tal windmolens staan dan wij in Nederland. 
Maar pas op! Ook hier trachten sommige 
partijen voordeel te halen uit het eenzijdig 
informeren. De waarheid is dat ons land de 
afgelopen 50 jaar het grote geluk had veel 
eigen aardgas te kunnen inzetten dat kolen 
en oliestook voor de huizen compleet heeft 
vervangen. En het gas was natuurlijk altijd al 
heel veel schoner dan de bruinkool, steen-
kool en olie die men in Duitsland tot op de 
dag van vandaag gebruikt. Nederland had 
dus, voor de toen geldende maatstaven, 
minder noodzaak om alternatieven in te 
zetten. Per inwoner produceren we tot op 
de dag van vandaag minder CO2 per inwo-
ner dan Duitsland, ook al hebben zij meer 
windturbines.

In een land als Frankrijk voelde men zich 
door het ontbreken van relatief schone 
energie als aardgas gedwongen om veel 
meer op kernenergie in te zetten. Landen 
in Oost Europa konden niet anders dan 
steenkool en bruinkool inzetten. Natuur-
lijk moeten ALLE landen minder CO2 gaan 
uitstoten, en daarom neemt nu in alle lan-
den het gebruik van wind en zon drastisch 
toe. Duitsland heeft nu aangegeven in de 
komende 10 tot 20 jaar te stoppen met de 
bruinkoolwinning. Daarom is het ook dat 
Angela Merkel in Duitsland een deal met 
Poetin in Rusland heeft gesloten over die 
beroemde Nordstream-gasleiding van Rus-
land naar Duitsland. Frankrijk houdt voorlo-
pig zijn grote aandeel kernenergie en zelfs 
in Duitsland en België bespreekt men of ze 
niet toch langer met kernenergie verder wil-
len omdat dit echt CO2-uitstootvrij is, ook al 
zitten aan kernenergie weer andere nadelen. 

Dat Nederlandse aardgas heeft in die jaren 
circa 200 miljard euro aan inkomsten voor 

de staat betekent. Daarvan hebben we 
jarenlang ieder jaar geprofi teerd omdat we 
meer konden uitgeven voor publieke doelen 
dan de belastinginkomsten van de staat toe-
lieten. Natuurlijk moeten we nu minderen 
door de verzakkingen in Groningen. Daarom 
zijn de inkomsten in de laatste jaren nog 
maar circa 2 miljard euro. Gelukkig begon 
die teruggang in een tijd van meer belas-
tinginkomsten en lage rentes waardoor we 
er weinig van gemerkt hebben. Eigenlijk was 
heel Europa de laatste 50 jaar jaloers op 
Nederland dat wij dat gas hadden!

Moeten wij nu in ons huis van het gas af? 
Ik ben van mening dat we dat pas moeten 
doen als we een alternatief hebben en dat is 
nu nog niet meteen voor iedereen het geval. 
Verwarmen op elektriciteit is ongeveer twee 
keer zo duur als met gas. Bovendien hebben 
we nu echt onvoldoende stroom en is het 
stroomnet er niet op berekend om dat met 

Gasbaten in Nederland, bron: rijksbegroting 2021

Moeten wij van het aardgas af?

zijn allen te gaan doen. 
In nieuwe wijken is stadsverwarming een 
serieus alternatief, zeker als er restwarmte 
in de buurt over is zoals bij energiecentra-
les of grote industrie. Als die dan ook nog 
de CO2 afvangen en opslaan is dat helemaal 
mooi. Ook kan een pelletverwarming zoals 
nu gebouwd in Heesterburgh een oplossing 
zijn, maar natuurlijk alleen als het hout uit 
de nabije omgeving komt en als alle fi jnstof 
goed wordt afgevangen.
In je eigen huis kun je natuurlijk zonne-
panelen toepassen, maar die leveren niet 
de gewenste hoeveelheid stroom op het 
moment dat je de warmte nodig hebt. 
Warmtepompen en geothermie hebben 
natuurlijk toekomst, maar momenteel zijn 
die nog erg duur en zeker warmtepompen 
maken ongewenst geluid. 
Al met al is het zaak om u goed te informe-
ren als uw gas-cvketel aan vervanging toe 
is. In de meeste gevallen zal de aanschaf van 
een nieuwe gasketel mogelijk gecombineerd 
met zonnepanelen op uw dak de meest 
optimale oplossing voor zeker de komende 
10 jaar betekenen. Ook een hybride oplos-
sing met gasketel, elektrische warmtepomp 
en zonnepanelen kan een oplossing zijn al 
is ook die een stuk duurder dan een gas-
ketel alleen. Aardgas blijft immers de minst 
vervuilende fossiele brandstof en als u daar-
naast uw stroomafname beperkt door toe-
passing van zonnepanelen draagt u toch bij 
aan de verminderde CO2-uitstoot en aan 
het voorkomen van klimaatcatastrofes zoals 
voorzien in het IPCC rapport.
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       Zin in Tafeltennissen ? 
 
Je kan 3 keer vrijblijvend meespelen ! 
 
 
Jeugd (8-14)   donderdag van 19:30 tot 20:30 
  
Young Adults (14-17) donderdag van 20:00 tot 22:00 
 
Volwassenen   donderdag van 20:00 tot 23:00 
 
Locatie    De Engelenburcht (Heuvel 18) 
 
 
Meer weten? Loop op donderdagavond binnen of kijk op  
                        www.recrea-engelen.nl 
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Brug Hedel afgesloten
De brug tussen Hedel en ’s-Hertogenbosch 
is van 4 tot en met 22 oktober en van 20 
tot en met 22 november afgesloten voor 
wegverkeer. De afsluiting is nodig om de 
rijbanen opnieuw te asfalteren en vanwege 
diverse reparatie- en conserveringswerk-
zaamheden. 

Hinder overig verkeer
Fietsers, voetgangers en scheepvaart onder-
vinden geen hinder van deze wegafsluiting. 
Met de hulpdiensten wordt per type hulp-
dienst gekeken wat voor hen de best pas-
sende oplossing is. Het openbaar vervoer 
wordt omgeleid. Na oplevering van de rij-
baan zijn alle onderhoudswerkzaamheden 
aan de brug gereed.

Dorpsgenoot schrijft boek 
Dorpsgenoot Kees van den Oord uit Bok-
hoven schreef een boek over de historie 
van Giersbergen. Dit gehucht van nu vijftig 
inwoners en schilderachtige boerderijen ligt 
al eeuwenlang aan de noordgrens van de 
Loonse en Drunense duinen. Giersbergen is 
in 1244 als abdijhoeve van Ter Kameren bij
Brussel ontstaan. Hertog Hendrik II van Bra-
bant schonk de abdij nieuwe woeste grond 
langs de Bossche zandbaan naar Breda om 
te laten beweiden. De 16-eeuwse Maaihoeve 
is als rijksmonument bewaard gebleven en 
gerestaureerd. 
Historicus Kees van den Oord beschrijft de 
schilderijen, de foto’s, de sport, de recrea-
tie, het landschap en de flora en fauna in en 
rond Giersbergen.
Natuurfotograaf Ad Hartjes heeft het dage-

lijks leven en het prachtige landschap vast-
gelegd.

Het fullcolour boek ‘Van Uithof naar Natuur-
poort’ van circa 152 pagina’s verschijnt vrij-
dag 1 oktober tegen de prijs van € 22,00. Bij 
voorinschrijving tot 21 september kost het 
boek € 19,00. Het boek is onder andere te 
bestellen door een e-mail te sturen naar 
oordhist@gmail.com of via de webshop:
www.hkkonsenoort.nl.

Pompoenen en kalebassen

Dat de herfst toch in aantocht is, is te zien bij Leo de Wit, de Terp 10. 
Hij heeft weer sierfruit, pompoenen en een groot aantal grote en kleine 
kalebassen gekweekt in zijn volkstuin bij de sluis en nu netjes opgesteld 
in zijn voortuin. Voor liefhebbers zijn ze voor een paar euro te koop.
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Er zijn zo van die onderwerpen die dorpsge-
noten bezig houden of waar ze hun onvrede 
over willen uiten. Ook stukjes in De Twee-
terp kunnen lezers zover brengen dat ze 
reageren op redactie@tweeterp.nl. In de 
rubriek De Zeepkist geven we een samen-
vatting van het ongerief dat de redactie 
bereikt. Deze ingezonden brieven mogen 
voortaan maximaal 350 woorden bevatten. 
De redactie behoudt daarbij het recht om 
artikelen in te korten.

Donateursactie
Engelens Belang bestaat al meer dan 50 
jaar garant voor de organisatie van de 
intocht van Sint Nicolaas, Koningsdag, 
Herdenking 4 mei en het maandelijks uit-
geven van De Tweeterp.
Om dit allemaal te bekostigen houden wij 
jaarlijks een donateursactie. Dit jaar zal 
deze plaatsvinden vanaf vrijdag 1 oktober 
t/m zondag 10 oktober.
Om de komende activiteiten (of alterna-
tieven daarvan) toch door te kunnen laten 
gaan, willen wij u vragen om uw bijdrage 
te doneren in een enveloppe die u dit jaar 
NIET in De Tweeterp vindt zoals u van ons 
gewend bent, maar wordt overhandigd 
door de collectant aan uw deur. U mag de 
bijdrage ook overmaken op onze bankre-
kening NL14INGB 0008 701250 o.v.v. Stich-
ting Engelens Belang/ Donateursactie.
Daarnaast is Plus Mulder bereid om als 
centraal inleverpunt te dienen. Uw con-
tante bijdrage kunt u in de ontvangen 
enveloppe afgeven bij de servicebalie tot 
zondag 14 november.
Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
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“Een mand van Studio Sif is niet zomaar een mand, het is een beleving.”
Saskia Jacobs over Studio Sif
Het begon ooit met een teckel genaamd 
Sif. Samen met haar baasje Saskia Jacobs 
was ze vaak onderweg. Telkens moesten 
er allerlei spullen meegenomen worden, 
en ook het gesjouw met de hondenmand 
was zeer onhandig. De hondenmand was 
niet ideaal en ook paste deze helemaal 
niet in het interieur. Saskia zocht stad 
en land af naar de ideale mand, maar 
kon niets vinden. Wat als ze zelf iets kon 
maken voor haar teckel, iets moois, iets 
handigs? 

Hondenmand als must
“Sinds de komst van Sif, is mijn leven com-
pleet veranderd. Sif was als pup veel ziek 
waardoor de mand vaak gewassen moest 
worden. De mand werd er niet echt mooier 
van. Ik wilde graag een mand die niet alleen 
mooi staat in huis, maar ook voldoet aan de 
wensen van een teckel, wasbaar is, makkelijk 
mee te nemen en handig is in het gebruik. 
Zoekend naar een mand die aan deze eisen 
kon voldoen vond ik verschillende manden 
die wel mooi, maar niet praktisch waren. 
Het was steeds of-of-of, ik wilde en-en-en” 
vertelt Saskia. Kenmerkend voor een hond 
is dat deze graag zijn eigen comfortabele 
veilige plekje heeft, een soort holletje waar 
ze kunnen graven en wroeten. Genoeg halve 
oplossingen maar het moest een mand zijn 
die ook mooi staat in het interieur, en daar-
naast ook wasbaar, fijn voor de hond en 
handig in gebruik is.

Het begin van Studio Sif
In een dolle bui had ze ooit een naaimachine 
gekocht. “Waarom probeer je het zelf niet?” 
zei haar partner. Ze ging aan de slag en 
maakte de eerste hondenmand. “Gewoon 
eentje van denim en een bontje; Sif was er 
dol op!”. Het bleek de start van een eigen 
bedrijf, genaamd Studio Sif. 
Studio Sif is de plek waar je heen gaat als 
je op zoek bent naar de ideale mand. Het is 
een designstudio voor luxe honden- en kat-
tenmanden en andere bijpassende produc-

ten, zoals voer- en drinkbakken. Gebruiks-
gemak, hoogwaardige kwaliteit en passie 
voor materialen en natuurlijk voor de dieren 
voor wie ze haar manden maakt, staan bij 
Saskia hoog in het vaandel. 
Na de eerste hondenmand bleek ook haar 
omgeving enthousiast. “Daar moet je iets 
mee doen!” werd ze toegejuicht. Ze gaf 
zichzelf een jaar de tijd om het een kans te 
geven. Inmiddels bestaat Studio Sif vijf jaar 
en zijn er al honderden manden verkocht. 
Vóór corona was Saskia vooral te vinden op 
zondagsmarkten en grote fairs; ze reisde het 
hele land af. Dat is nu anders. Door corona 
heeft ze nu een studio aan huis waar ze haar 
klanten ontvangt en is ze erg actief op social 
media. Inmiddels zijn de manden van Studio 
Sif al over de hele wereld te vinden.

Kracht
De kracht van Studio Sif zit met name in het 
persoonlijke stuk. Saskia neemt echt de tijd 
om naar de wensen van de klanten te luiste-
ren. Bij Studio Sif heb je de mogelijkheid om 
een designmand helemaal naar eigen wens 
te laten samenstellen. En als teckel Karel uit 
Arnhem het handvat een beetje heeft door-

gebeten, dan wordt dat gewoon gerepa-
reerd. Studio Sif gaat haar aan het hart. “Dat 
Studio Sif zoveel met mij zou doen had ik 
nooit durven dromen. ’t Is het mooiste wat 
me is overkomen. Ik zou niet meer zonder 
willen. Ik heb zoveel geleerd, zoveel mensen 
ontmoet. Sommige klanten zijn zelfs vrien-
den geworden.” Kortom, een mand van Stu-
dio Sif is niet zomaar een mand, het is een 
beleving.

Contact
Ben jij opzoek naar de ideale mand voor 
jouw kleine viervoeter? Check www.studio-
sif.nl.
Kijk voor meer van haar werk op www.insta-
gram.com/studiosif.
Saskia staat voor je klaar!



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. 

  

 

Yoga in De Engelenburcht! 

Vanaf 4 oktober iedere maandag om    9:00 uur in  
De Engelenburcht. 

Hatha yoga lessen voor beginners en ervaren  
yoga beoefenaars (m/v).  

Bij voldoende belangstelling ook avond- lessen  
op maandag mogelijk! 

Aanmelding (ook voor de avond) en info: 

Diewertje Fijnvandraat, 06-27134559 

Yoga Alliance registered yoga teacher 

 

Hatha – Yin – Yoga nidra – Kinderyoga - Zwangerschapsyoga 
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Gezocht: chauff eurs voor de buurtbus
René van der Hoeven

Het zal u niet ontgaan zijn dat de buurtbus 
weer rijdt, een splinternieuwe zelfs. 
Stilaan wordt het drukker. Er zijn uiteraard 
covidmaatregelen getroff en. De voorste 
twee stoelen zijn afgeplakt, er mogen nog 
steeds maar zes passagiers mee, de rolstoel-
lift is buiten werking, er hangt een soort stof-
zuiger voor de extra ventilatie, de chauff eur 
zit achter een doorzichtig plastic schot en 
de passagiers dragen een mondkapje. Stof-
zuiger, plastic schot en mondkapje maken 
dat, in tegenstelling tot vroeger, een goed 
gesprek met de chauff eur schier onmoge-
lijk is en voornamelijk bestaat uit een amper 
verstaanbaar “Wat zegt u?”. Klinkt er een 
kreet tijdens de rit dan is dat voor de chauf-
feur aanleiding om bij de eerstvolgende 
halte te stoppen, want weet hij uit ervaring, 
dan wil er meestal iemand uitstappen. U 
kunt natuurlijk ook gewoon bij het instap-
pen melden waar u er uit wilt. Verder is alles 
bij het oude: de route, blije passagiers en 
opgewekte chauff eurs. 

Collega-chauff eur aan het woord
“Ik ben Ineke, chauff eur op de buurtbus. 
Deze bus rijdt iedere ochtend en middag, 
behalve zondag. Ik vind het 't leukste vrij-
willigerswerk tot nu toe. Dorpsbewoners die 
afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, 
vervoeren wij naar Helftheuvel, ziekenhuis, 

station of andere haltes waar men naar toe 
wil. Wij zoeken nog vrijwilligers, vrouwen of 
mannen. Eén ochtend of middag in de twee 
weken.”

Buurtbuschauff eur worden? 
Er zijn ongeveer 27 chauff eurs en uiteraard 
is er enig verloop. Dus heeft u een normaal 
rijbewijs en lijkt het u leuk om twee keer per 
maand te chauff eren, meld u. Fred Teeven 

ging u reeds voor al was dat op een grote 
lijnbus, in een andere plaats, niet als vrijwilli-
ger en met wachtgeld. 

Aanmelden of meer weten? Stuur een mail-
tje naar: buurtbusengelenbokhoven@gmail.
com.

Spek de clubkas samen met PLUS. 

Spaar je club gezond
Als meest verantwoorde supermarkt staat 
PLUS Mulder altijd klaar. Nu kunnen de klan-
ten gaan sparen voor 15 clubs en verenigin-
gen in de buurt te weten: Recrea, FC Enge-
len, U Battle Run, Tennisvereniging Engelen, 
Sinterklaascomité, Dansplaats, MCE, Kade-
koor, Angrisa, damesgymclub, harmonie 
Oude Post, Vakantiejeugdwerk, hockeyclub 
VMHC, WV Engelermeer en de Zonnebloem. 
Er is totaal € 7.500,00 te verdelen. Doe mee 
en spaar je club gezond!

Van 5 september tot en met 13 november 
ontvang je bij elke € 10,00 aan boodschap-
pen en bij geselecteerde actieproducten een 
sponsorpunt. Dit is een voucher met een 
unieke code. Deze unieke code kun je acti-
veren en vervolgens bepaal je zelf aan welke 
club of vereniging je de sponsorpunt(en) 
schenkt. Hoe meer sponsorpunten je spaart, 

hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas 
van jouw club!
De unieke code op de voucher kun je online 
activeren op de actiesite www.plus.nl/spon-
sorpunten. 

Maak kans op een PLUS Cadeaukaart
Maak wekelijks kans op één van de drie 
PLUS Cadeaukaarten ter waarde van € 75,00! 
Activeer jouw sponsorpunt(en) op de actie-
site en word clubsponsor van de week. Hoe 
meer sponsorpunten je activeert, hoe meer 
kans je maakt. 

Scan en spaar met de PLUS-app
Uiteraard is digitaal sponsorpunten sparen 
ook mogelijk. Je ontvangt jouw sponsor-
punten dan in de PLUS-app. En wanneer je 
digitaal spaart met de PLUS-app, ontvang je 
gelijk één sponsorpunt gratis!



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

C l a a s s e n        P s y c h o s o c i a a l        A d v i e s b u r e a u
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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

AAndAcht mAAkt het verschil
kijk voor onze speciale service op florismakelaars.nl
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Gevolgen klimaatverandering: extreme regenval en droogte
Yvonne Schram,
Lid algemeen bestuur Waterschap Aa en 
Maas

De moerasdraak was de bijnaam van ’s-Her-
togenbosch tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
(1568 - 1648). De stad kreeg deze naam, 
omdat ze onneembaar werd geacht van-
wege haar ligging tussen moerasgebieden, 
zoals het Bossche Broek en de Moerputten. 
Al eeuwen fungeerde deze moerasgebieden 
als overlaat van de Maas, de Dommel en de 
Aa. 
De hoge waterstanden in juli dit jaar rie-
pen herinneringen op aan de wateroverlast 
in 1995, toen het water zo hoog stond dat 
de A2 bij ’s-Hertogenbosch twee weken 
onbegaanbaar was voor verkeer. Na 1995 
zijn honderden kilometers dijk verhoogd, 
verbreed en zelfs verplaatst. Rond ’s-Her-
togenbosch is de Hoogwateraanpak Den 
Bosch gestart (HoWaBo). HoWaBo is een 
gecombineerd natuur- en waterbergings-
project van het Waterschap Aa en Maas. 
Doel van het project is om overstromingen, 
zoals in 1995, te voorkomen. In totaal is 12 
kilometer nieuwe kade aangelegd in het 
gebied, waarvoor 10.000 vrachtwagens zand 
nodig waren. De kades moeten ervoor zor-
gen, dat het water binnen het aangewezen 
gebied blijft. De aangewezen gebieden voor 
hoogwaterberging rond ’s-Hertogenbosch 
zijn: de Moerputten, het Vlijmens Ven, de 
Vughtse Gement en het Engelermeer, waar-
door bewoonde gebieden droog blijven. 
De afvoer van de Dommel (Waterschap De 
Dommel), de Aa (Waterschap Aa en Maas) 
en de Zuid-Willemsvaart (Rijkswaterstaat) 
komen in ’s-Hertogenbosch samen in de 
Dieze die via spuisluis Crèvecoeur uit-
stroomt in de Maas. Bij hoge waterstan-
den in de Maas wordt Crèvecoeur afgeslo-
ten, zodat ’s-Hertogenbosch beschermd 
is. De bediening van Crèvecoeur (automa-
tisch, maar in geval van nood handmatig) 
is medebepalend voor de waterstanden in 
’s-Hertogenbosch.   
Door wateroverlast in Limburg, België en 
Duitsland stond op 18 en 19 juli 2021 het 
water ook hoog in de Maas en Bossche bin-
nenwateren. Op 18 juli is de sluis bij Engelen 
in de Henriëttewaard in ’s-Hertogenbosch 
gesloten in verband met het hoogwater in 
de Maas. Dit om te voorkomen dat het water 
van de Maas de Dieze kon binnenstromen. 
Scheepvaart was hierdoor niet meer moge-
lijk, waardoor de schepen voor en achter de 
sluis moesten wachten tot het water weer 
zou gaan dalen.
De dijk bij Engelen is hoog genoeg geweest 
om de maximale waterstand (zie plaatje 
hiernaast) aan te kunnen.    

Werken aan water is echter nooit af. De 
afgelopen jaren zijn nieuwe veiligheids- 
normen vastgesteld voor de dijkbescher-
ming die in 2050 bereikt moeten zijn. Door 
de klimaatverandering moeten de dijken 
nog beter bestand worden gemaakt tegen 
extreem hoog water. Maar niet alleen de 
hoogte van de dijk is bepalend voor het feit 
of wij in Engelen droge voeten houden. De 
dijken worden ook gecontroleerd op piping. 
Bij een hoge waterstand komt het voor dat 
er door de hoge druk aan de voet van een 
dijk water (kwel) doorsijpelt. Wanneer dit 
water zandkorrels meevoert, ontstaat er 
een ondiepe holle ruimte, een pipe (kanaal), 
onder de dijk, die steeds verder groeit en zo 
de stabiliteit van de waterkering in gevaar 
brengt. De dijk kan hierdoor verzwakken en 
in het ergste geval bezwijken. Dijkwachten 
van het waterschap controleren daarom 
altijd tijdens hoogwater of ze wellen (water 
aan de oppervlakte) zien. Maatregelen 
tegen piping zijn het aanleggen van piping-
bermen (brede bermen van grond tegen 
de teen van de dijk aan, aan de bewoonde 
zijde) of pipingschermen (een scherm diep 
in de grond aan de teen van de dijk, ook aan 
de bewoonde zijde). Het waterschap neemt 
ook maatregelen tegen dieren en planten, 

die de dijken bedreigen. De muskusrat 
vormt door graafactiviteiten een gevaar 
voor de dijken en de grote waternavel, een 
waterplant, kan in korte tijd zo uitgroeien 
dat de waterafvoer in gevaar komt.
Waterschap Aa en Maas maakt elke zes 
jaar een waterbeheerplan waarin staat wat 
het waterschap de komende zes jaar gaat 
doen om te zorgen dat we veilig kunnen 
wonen, werken en recreëren. In het nieuwe 
waterbeheerplan 2022-2027 staat dat het 
Waterschap Aa en Maas in deze periode 
100 miljoen euro per jaar gaat uitgeven aan 
onder meer de bestrijding van droogte en 
verbetering van de dijken langs de Maas. 
Om beter voorbereid te zijn op extreme 
droogte wordt het watersysteem verder 
aangepast. Het watersysteem wordt naast 
klimaatbestendig ook zo ingericht dat er 
meer verschillende planten en dieren kun-
nen leven (biodiversiteit). Tenslotte wordt 
ook de waterkwaliteit sterk verbeterd. Bij 
alle rioolwaterzuiveringsinstallaties worden 
maatregelen getroffen om het water extra te 
zuiveren. Het waterschap zet ook in op het 
extra zuiveren op medicijnresten en andere 
stoffen die niet in het oppervlaktewater 
thuishoren. Kijk voor meer informatie op:  
www.aaenmaas.nl/overons/waterbeheer-

Bron: Waterschap Aa en Maas

plan-2022-202. 
We weten dat er in de toekomst vaker 
extreem weer zal zijn en en de vraag is hoe 
we ons het beste erop kunnen voorberei-
den. Wat kunnen we bijvoorbeeld zelf doen 
om regenwater langer vast te houden en 
wateroverlast te voorkomen? Hoe kunnen 
we hittestress tegengaan? In een volgende 
Tweeterp wil ik hieraan graag een artikel 
wijden.



Wist jij dat kinderen het meeste leren door te spelen?
Jonge kinderen verdienen alle ruimte om te 
spreken, spelen, werken, vieren en ook de 
stilte op te zoeken. Spel is het belangrijkste 
waarmee het jonge kind onbewust en impli-
ciet leert, de hele dag door. Eigenlijk bij alles 
wat het doet. 

En dit is maar een greep. Met de alledaagse 
dingen kunnen de kinderen dus heel veel 
en spelend leren. Kinderen spelen en ver-
kennen in hun spel zichzelf, de ander en de 
wereld om hen heen. Wanneer het kind de 
ruimte krijgt, zal het zich iedere dag spelend 
en betekenisvol ontwikkelen.

Het spel van kinderen ontwikkelt zich door 
veel te spelen: van manipuleren met mate-
riaal groeit het tot steeds dieper ontwikkeld 
rollenspel waarin de kinderen vaak spontaan 
de kracht van letters en cijfers gaan ontdek-
ken en ontwikkelen.
De groepsleider (leerkracht) observeert, sti-
muleert, initieert en activeert. Zij/hij schept 
een krachtige omgeving waarbinnen de kin-
deren veel inbreng hebben. De inrichting 
van de hoeken in de klas is niet alleen het 
werk en het idee van de groepsleider, maar 
ontstaat naar behoefte, inbreng en ideeën 
van en met de kinderen zodat zij er vervol-
gens volop hun eigen spel in kunnen spelen. 
Het jonge kind leert van zichzelf, van het 
andere kind, van de volwassene en van de 
rijke leeromgeving. Een omgeving waar de 
kinderen de ruimte hebben om te spelen en 
waar zij veel verschillende, liefst levensechte, 
dingen hebben om mee te spelen.

Klein logo school toevoegen 
Wist jij dat kinderen het meeste leren door te spelen? 
 
Jonge kinderen verdienen alle ruimte om te spreken, spelen, werken, vieren en ook de stilte 
op te zoeken. Spel is het belangrijkste waarmee het jonge kind onbewust en impliciet leert, 
de hele dag door. Eigenlijk bij alles wat het doet.  
 
Denken en leren gebeurt bij kinderen vooral door te doen. Want wanneer we willen dat 
kinderen nieuwe vaardigheden leren, dan zijn concrete ervaringen steeds onmisbaar: 
ontdekken van materialen en levensecht spelen staan centraal!  
 
Wist je dat zelfs bij samen de tafel dekken kinderen aan het spelen 
en dus aan het leren zijn? 

Zelfs bij iets alledaags als ‘Tafel dekken’ kunnen kinderen spelen en komen er heel veel 
leerdoelen aan bod. 

 Doelen die onder andere aan 
bod komen 

 

Voor welke maaltijd gaan we tafel 
dekken? 

Begrippen 

Verschillen tussen de maaltijden 

Ontbijt, lunch, diner 

We  gaan de tafel dekken, wat 
hebben we nodig? 

Begrippen en woordenschat Servies, bord, kopjes, bestek enz 

Met hoeveel mensen gaan we 
eten? 

Rekenbegrippen: 

Hoeveelheden/ tellen Begrippen 
meer minder evenveel 

Waar zijn de meeste van - minste 
van? 

Een erbij - een eraf 

-Hoeveel borden hebben we 
nodig? 

-Hoeveel glazen/bekers? 

-Hoeveel messen, vorken, lepels? 

 

Gebruiken we een kleed? 

-Gaan we een kleed neerleggen? 

-Gebruiken we placemats? 

Motoriek: 

Neerleggen 

Kleed vouwen/uitvouwen 

Kun jij met mij het kleed 
uitvouwen/opvouwen? 

Neerzetten van de borden en het 
bestek  

Motoriek en rekenen  

Broodbeleg of verpakkingen op  
tafel  

Taalbegrippen: 

Woordenschat 

Letters herkennen 

Vormen herkennen 

Rijmen  

Staat er op het pak een letter van 
jouw naam? 

Hoe klinkt die letter? (uitspreken 
als klank dus M is mmmmm en 
niet em) 

Wat rijmt er op kaas of mes, 
mok? 

Hoe gaat het tafeldekken en 
koken in een restaurant? 

Rollenspel  Wat zegt een ober of serveerster? 

Wat doet een kok? 
 
En dit is maar een greep. Met de alledaagse dingen kunnen de kinderen dus heel veel en 
spelend leren. Kinderen spelen en verkennen in hun spel zichzelf, de ander en de wereld om 
hen heen. Wanneer het kind de ruimte krijgt, zal het zich iedere dag spelend en 
betekenisvol ontwikkelen. 
 
Het spel van kinderen ontwikkelt zich door veel te spelen: van manipuleren met materiaal 
groeit het tot steeds dieper ontwikkeld rollenspel waarin de kinderen vaak spontaan de 
kracht van letters en cijfers gaan ontdekken en ontwikkelen. 

Denken en leren gebeurt bij kinderen vooral 
door te doen. Want wanneer we willen dat 
kinderen nieuwe vaardigheden leren, dan 
zijn concrete ervaringen steeds onmisbaar: 
ontdekken van materialen en levensecht 
spelen staan centraal! 

Wist je dat zelfs bij samen de tafel 
dekken kinderen aan het spelen en 
dus aan het leren zijn?
Zelfs bij iets alledaags als ‘tafel dekken’ kun-
nen kinderen spelen en komen er heel veel 
leerdoelen aan bod.
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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 

De film is gemaakt als vervolg op het boek 
‘Ik wil spelen’ dat is geschreven door het 
NJPV, Ingrid Nagtzaam en Anite van Ooijen. 
In dit boek zie je veel beeldmateriaal dat 
gemaakt is op onze school en je leest waar 
wij onder andere onze visie op spel op heb-

QR code film ‘Ik wil spelen’! 

Jonge kinderen spelen de hele dag, op Jena-
planschool Antonius Abt brengen we dit 
graag in praktijk. En dat is niet onopgemerkt 
gebleven. 
Voor een studiedag van de Nederlandse 

ben gebaseerd en op welke manier wij het 
onderwijs aan jonge kinderen hebben vorm-
gegeven. 

Ben jij nieuwsgierig geworden? 
Het boek is gewoon te koop, maar bij ons 

op school kun je het boek ook in de praktijk 
komen bekijken!

Jenaplanschool Antonius Abt … daar gaan 
de kinderen weer een nieuw schooljaar 
samen spelen!

Jenaplan Vereniging (NJPV) is er een prach-
tige film gemaakt bij ons op school. De 
film heet ‘Ik wil spelen’! Ben jij nieuwsgierig 
geworden? Via de QR code kun je de link 
naar de film aanklikken en de film bekijken. 

Op die manier krijg je ook meteen een mooi 
inkijkje in onze manier van werken en van 
onze school. 

De film: Ik wil spelen!



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!

GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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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 19 sep
10.00 uur 

Woord- en communievie-
ring door onze werkgroep
T.i.v. Tonnie ter Ellen - Hen-
driks, Jan Derksen

Zo 26 sep
10.00 uur

Eucharistieviering door 
pastor Ben van Bronkhorst 
T.i.v Jeanne Hurkmans - van 
Leeuwarden, Gré Pardoel 
- van Dijk, Jo Boelen, Jan 
Derksen 

Zo 3 okt 
10.00 uur

Eucharistieviering door 
pastor Ben van Bronkhorst
T.i.v. Els Dirks - de Kleijn, 
Coby van Mimpen - van de 
Griend

Zo 10 okt
10.00 uur

Eucharistieviering met Abt 
Denis Hendrickx; in deze 
viering ontvangen enkele 
jongeren het Vormsel 
T.i.v. overleden familieleden 
van de vormelingen

Zo 17 okt
10.00 uur

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

Livestreams in coronatijd
We hopen onze parochie zo veilig mogelijk 
door de coronacrisis heen te loodsen en 
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 vind u op de 
website de link naar livestreams van de vie-
ringen.

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.

Overleden
Op 31 augustus is overleden Jan Derksen, 
87 jaar, Oeverzwaluw.

Werkgroep wereldkerk: MIVA-collecte 
Op 29 augustus vond de jaarlijkse MIVA-
collecte plaats in de katholieke kerken. De 
opbrengst in onze kerk was € 171,10, waar-
voor onze hartelijke dank. U kunt MIVA nog 
steeds helpen door een gift over te ma-
ken op NL42INGB0000002950 ten name 
van MIVA.dagen tussen 09.30-12.30 uur.

Wereldjongerendag
In het weekend van 14-16 januari 2022 wor-
den de WJD@Home gehouden op Ameland 
voor jongeren van 15-30 jaar. De WJD@
Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 

2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrien-
den kunt maken en oude bekenden weer 
ziet. Er is een catechese van de bisschoppen, 
er zijn eucharistievieringen, een avond van 
barmhartigheid en het programma heeft 
allerlei inhoudelijke en creatieve workshops. 
Het thema is: Opstaan voor je geloof, inves-
teren in je band met God en in beweging 
komen voor je naaste.
De WJD@Home 2022 worden georgani-
seerd onder de vlag van JongKatholiek. 
Er rijden in januari twee bussen om de jon-
geren op verschillende plekken in het land 
op te pikken, zodat iedereen vrijdagavond 
op tijd is voor de boot naar Ameland. De 
ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond 
via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het 
aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De 
andere bus kan jongeren uit het bisdom 
Breda meenemen en rijdt via het bisdom 
Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Am-
sterdam en zo verder. Meld je aan vóór 4 
januari via wjd.jongkatholiek.nl.

Joeke Wiechers en Carina Harms

In dit uitzonderlijke jaar bijt Enno Voorhorst 
de spits af in het Muziek op Zondag seizoen, 
en wel op zondag 26 september aanstaande 
om 10.30 uur in de Protestantse Kerk.
Enno is een zeer gewaardeerd gastartiest 
bij Muziek op Zondag. Dit keer gaat hij ons 
laten proeven van zijn programma rondom 
de componist/pianist Erik Satie. Daar zijn 
intussen opnamen van gemaakt en de CD 
zal spoedig verschijnen. Wellicht kunnen we 
ons er al voor intekenen.
Ook Barrios, zal dit keer zeker niet ontbre-
ken bij zijn gitaarspel in de Oude Lambertus.

Muziek in de kerk

Daarom: van harte welkom en save the date!
Aanmelden graag via aanmelding@kerk-en-
gelen.nl, dan  ontvangt u een dag tevoren 
een bevestiging. 
Het aantal plaatsen is nog steeds beperkt.



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 19 sep
10.30 uur

Joop Lankhaar

Zo 26 sep
10.30 uur

Muziek op Zondag

Zo 03 okt
10.30 uur

Ds. Gepke Kerssen

Zo 10 okt
10.30 uur

Kerkenraad

Zo 17 okt
10.30 uur

Ds. Bernadette van Litsenburg

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

Openluchtdienst 

Op het plein voor de Oude Lambertus opende de protestantse gemeente het nieuwe seizoen 
met een feestelijke openluchtdienst, spelletjes, knutsels, film, muziek en ontmoeting tussen 

gemeenteleden, betrokkenen en buren.

Diaconie Protestantse Gemeente
Ook deze maand collecteren we voor Het 
Inloopschip in ’s-Hertogenbosch, waar dak- 
en thuisloze mensen een plek krijgen en hun 
een zinvolle dagbesteding wordt geboden.

Maar dat is niet alles. Wij kregen namelijk 
een oproep van VluchtelingenWerk Heus-
den, omdat daar een vluchtelinge uit Syrië 
is komen wonen. Haar gezin (man en kin-
deren) is echter in Syrië achtergebleven … 
Om die naar Nederland te kunnen halen, 
is er niet alleen toestemming nodig van de 
overheid, maar ook geld, veel geld. Voor 
visa, voor reizen en tickets, voor verblijf in 
de buurt van een Nederlandse ambassade. 
Mevrouw zelf schrijft: 
“Mijn naam is D. uit Syrië. Ik ben uit Syrië 
vertrokken op 1 maart 2020. In ben van-
uit Turkije met de boot naar Griekenland 
gegaan. De bootreis was echt verschrikkelijk. 
Het was gevaarlijk door de zee en het was in 
de periode met corona. Ik dank God dat ik in 
Nederland ben aangekomen.
Na een aantal maanden in de asielprocedure 
kreeg ik een verblijfsvergunning. Dit was 
sinds lange tijd weer eens goed nieuws. Maar 
de beslissing van de gezinshereniging was 
nog beter nieuws!
Ik leefde namelijk alleen, in dit mooie land. 
Maar zonder mijn gezin. Ik had niemand om 
mij heen om mijn blijdschap over de gezins-
hereniging mee te delen. Het was nog een 
moeilijke weg om een afspraak te krijgen bij 
de Nederlandse ambassade in Jordanië. Dit 
kwam omdat de ambassade gesloten was 
vanwege corona en omdat mijn gezin niet 
naar de ambassade toe kon, omdat zij vanuit 
Syrië geen visum kregen voor Jordanië.
Heel veel dank aan de mensen van Vluch-
telingenWerk Heusden die geregeld hebben 
dat mijn gezin een afspraak kon krijgen bij 

de Nederlandse ambassade in Egypte. Helaas 
komt er veel bij kijken om dit allemaal 
te regelen; tickets van Syrië naar Egypte, 
coronatesten, visa, huur appartement voor 
één maand in Egypte en tickets van Egypte 
naar Nederland. Maar het gaat lukken!
Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor 
hun gebeden en hulp om mij staande te hou-
den tot ik mijn gezin weer in mijn armen kan 
sluiten. En uiteraard ook heel veel dank voor 
jullie financiële bijdrage. De kosten zijn echt 
te hoog voor ons om te dragen. Ik dank jullie 
omdat jullie ervoor zorgen dat ik straks weer 
met mijn gezin herenigd ben.
Liefs, D.”

Wilt u helpen? Dat kan. Uw bijdrage voor 
VluchtelingenWerk of Het Inloopschip kunt 
u storten op IBAN NL23 RABO 0121 9151 58 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Enge-
len, onder vermelding van Inloopschip of 
VluchtelingenWerk. Alvast heel veel dank!
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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 19 sep Viering door ‘Soli Deo Gloria’ 
uit Wijchen met orgelbege-
leiding
Intenties voor An Weijts en 
Guido van de Griendt

Zo 26 sep Viering met dameskoor uit 
Bokhoven met het Gilde OLV.
Schuts uit Elshout
Intenties voor Jan Zetz, Joke 
Godschalk-Endstra, Marco 
Jehoel en Mien de Greef

Zo 03 okt Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders en  
Anouschka Jansen

Zo 10 okt Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Maria van 
Heijningen, Fred Leenaers 
en overleden leden familie 
Masraff

Zo 17 okt Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en 
Guido van de Griendt

Rob Domisse is de vaste organist en dirigent 
van het dameskoor uit Bokhoven.
Wij hopen er mooie vieringen van te maken 
al is het in deze coronatijd moeilijk te voor-
spellen.

Bedevaartvieringen in september
Bij goed weer worden de vieringen op 
gepaste afstand in de tuin van de pastorie 
gehouden en bij slecht weer in de kerk.

Bedevaart in Bokhoven
De jaarlijkse bedevaart in Bokhoven is weer 
in volle gang. Het centrale thema is dit jaar 
‘Vriendschap’. Op zondag 5 september gin-
gen pastor Xaveer van der Spank en diaken 
Wim van Herwijnen samen voor in de vie-
ring tussen de appel- en perenbomen in 
de pastorietuin. Op deze stralende zondag 
waren ruim 125 belangstellenden aanwezig. 

Mag ik je een knuffel geven?
Ds. Marloes Meijer

Heeft u die behoefte soms ook zo sterk? 
Die behoefte aan nabijheid, midden in 
onze afstandelijk geworden maatschappij? 
Het lijkt wel of we met de fysieke afstand 
die corona van ons vraagt, ook geestelijk 
steeds verder van elkaar verwijderd raken. 
Al die verschillende mensen, met verschil-
lende ervaringen die het niet met elkaar 
eens zijn … wat zou het mooi zijn als die 
elkaar weer vinden. Want ondanks andere 
meningen en ervaringen en politieke, reli-
gieuze, … voorkeuren delen we ervaringen 
als verdriet, eenzaamheid, geluk, blijdschap 
en nabijheid. Dus waarom niet? Gewoon op 
basis van vriendschap, gelijkwaardigheid 
en vooralsnog alleen veilig op papier, in 

Een gebroken wereld heel maken, Jonathan Sacks
‘Leven is: geroepen worden tot verantwoor-
delijkheid’: het is de eerste regel op de ach-
terkant van dit boek van Jonathan Sacks, 
een invloedrijke Britse rabbijn.
Wauw. Dat is wel iets om over na te denken.
Sacks toont zijn wijsheid (belezenheid) en 
geeft veel stof tot nadenken. Hij gaat in 
gesprek met filosofen en ethici uit diverse 
culturen en bespreekt actuele vraagstukken. 

Op 20 september a.s. bespreken we enkele 
pagina’s uit dit boek. Als je je van tevoren 
opgeeft, krijg je de betreffende pagina’s 
toegemaild, zodat je je voor kunt bereiden. 
Voor wie zin heeft in een goed gesprek!
Maandagavond 20 september 20-21.30 uur 
in de protestantse kerk aan De Kerkhof. 
Aanmelden: predikant@kerk-engelen.nl

God 9.0
De ontwikkelingspsychologie beschrijft de 
fasen waarin ons menselijk bewustzijn zich 
ontwikkelt: van zuigeling tot rijpe volwas-
senheid. Als het goed is, ontwikkelen zich 
ons geloof en ons Godsbeeld mee. Voor 
wie meer wil weten over al die verschillende 
‘soorten’ gelovigen: van kinderlijk overtuigd 
tot letterlijk, van orthodox tot ‘vrij zwe-
vend’. Het gaat deze avond dus niet over 

het tegenover elkaar zetten van inhoudelijke 
verschillen, maar over ontwikkelingsstadia 
die je kunt herkennen in je leven en geloven. 
Wat herken je ervan in jouw leven? Introduc-
tie over het thema, gevolgd door gesprek.
Maandagavond 18 oktober, 20-21.30 uur in 
de protestantse kerk aan De Kerkhof. Aan-
melden: predikant@kerk-engelen.nl, bij 
corona-uitbraak gaan we online.

gedachten verbonden: 

Mag ik je een knuffel geven? Gewoon heel 
even, zachtjes, dicht tegen je aan? Enkel uit 
liefde, niet uit lust, enkel nabijheid, niet min-
der, niet meer.
Mag ik je een knuffel geven? En zo gren-
zen overbruggen, wantrouwen vervagen? 
Lijf aan lijf, jouw warmte voelen, zodat alle 
onbegrip vervaagt, verdwijnt.
Mag ik je een knuffel geven? Dwars door 
onze verschillen en vervreemding heen? 
Zodat we weer voelen, wat we niet denken; 
Wij horen samen, niet alleen. Mag ik je een 
knuffel geven?



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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Anton van Eekeren

De accommodatie, de leden en het voet-
bal: in bijna niets is FC Engelen meer te 
vergelijken met de club die op 20 oktober 
1971 het levenslicht zag. Toch is de jubile-
rende club in wezen niet veranderd. Voor 
velen is het nog altijd ‘het clubke van 
paars en wit’ waar het al 50 jaar draait om 
goed voetbal, enthousiasme, vrolijkheid 
en gezelligheid.  

Goede drainage
Hoe gaat de club van start?
In 1970 besluiten enkele inwoners van Enge-
len een voetbalclub op te richten. Een suc-
cesvolle huis-aan-huis werving levert 50 
leden op. Hiermee voldoet de club  aan de 
voorwaarde  van de KNVB om ingeschreven 
te worden. 
De gemeente geeft toestemming om het 
veld c.q. de wei (het huidige hoofdveld) 
en de bestaande kippen-/varkensschuur te 
gebruiken. Door keihard werken van de vele 
vrijwilligers is alles tijdig gereed bij de start 
van het eerste voetbalseizoen 1973/1974: 
zij bouwen de schuur om tot kantine en 
kleedkamers, het veld wordt geëgaliseerd 
en opnieuw ingezaaid. Een meevaller is dat 
het veld een goede drainage heeft door de 
talloze mollengangen!

Stormachtig bestaan
In de loop der jaren vervangt FC Enge-
len regelmatig de kantines en kleedruim-
tes, bijvoorbeeld door een afgeschreven 
klaslokaal dat ergens in ’s-Hertogenbosch 
opgehaald mag worden. In 1984 moet  er 
noodgedwongen een compleet nieuwe kan-
tine komen. Een geweldige storm blaast het 
houten clubgebouw compleet omver.

Ook brand blijft de club niet bespaard. 
Inbrekers vooroorzaken in de nacht van 
16/17 januari 2002 een kantinebrand, waar-
door een grondige verbouwing noodzake-
lijk is. Inmiddels is ook die kantine er niet 
meer. Sinds 2011 maakt FC Engelen gebruik 
van de huidige prachtige accommodatie die 

50 jaar 
FC Engelen 

  (“clubke van paars en wit”)
  Opgericht 20 oktober 1971

voldoet aan de eisen van deze tijd. Maar 
wensen voor verbetering blijven er altijd. 
Zo wil de club momenteel graag het aantal 
kleedkamers uitbreiden: 8 kleedkamers is te 
weinig om elke zaterdag de spelers van 36 
teams onder te brengen. 

Gepuzzel
De oprichters zullen niet hebben kunnen 
bevroeden dat de club zo zou groeien. Het 
aantal leden is vanaf de oprichting toege-
nomen van 50 naar maar liefst 740. De eer-
ste twintig jaren van het bestaan groeit het 
aantal leden heel geleidelijk. Het is elk jaar 
‘n gepuzzel om één jeugdteam in elke leef-
tijdsklasse aan de competitie te laten deel-
nemen.  Door de uitbreiding van Engelen in 
de jaren 90 met de realisatie van plan Hoog-
veld I en Hoogveld II en de latere bouw van 
de kastelen is een geweldige groeispurt 
gemaakt.
Nu, anno september 2021 gaan 36 jeugd-
teams van start in de nieuwe competitie en 
staan nog 39 kanjers (5  en 6 jarigen) te trap-
pelen om binnenkort ook heuse wedstrijdjes 
te mogen spelen. Vier elftallen vormen nu 
de seniorenafdeling; in de toekomst zal dit 
aantal toenemen als huidige jeugdspelers 
tot de senioren gaan horen.

Voetbal voor iedereen
Natuurlijk is voetbal de kernactiviteit van FC 
Engelen. Veel energie en tijd is in de afgelo-
pen 50 jaar gestoken om het voetbal aan-
trekkelijker en beter te maken, zowel voor 
de leden als voor de bezoekers van de wed-
strijden. Dat is gelukt.
Het 1e elftal heeft zich opgewerkt vanuit 4e 
klasse in afdeling Noord-Brabant naar de 3e 
klasse in district Zuid I. Het streven is te pro-
moveren naar de 2e klasse.  De hoop is dat 
het eerste elftal zich dit seizoen gaat neste-
len in de top van de ranglijst en daardoor 
rechtstreeks of via nacompetitie een promo-

tie bewerkstelligt.
Maar er is veel meer dan het eerste elftal. De 
club staat voor voetbal voor iedereen. 
Door het grote aantal jeugdspelers kun-
nen de elftallen op niveau ingedeeld wor-
den. Met als gevolg dat elk lid wedstrijden 
speelt tegen gelijkwaardige tegenstanders. 
Een ander gevolg is dat maar liefst twee 
jeugdelftallen op divisieniveau actief zijn, 
vijf teams in de hoofdklasse en drie in de 
1e klasse. 
Sinds 2009 heeft FC Engelen meisjesteams. 
Destijds begint het met één team in de com-
petitie; later zijn er dat drie, op dit moment 
zijn dat er twee. Trots is de club ook op 
het team dat sinds 2018 speelt in de Spe-
cial Soccer competitie. Dit is een competitie 
bestemd voor spelers met een uitdaging.

Feest
Concluderend, het is zeer de moeite waard 
om op een zaterdag of zondag het sport-
park te bezoeken. Dan is te zien dat de club 
zich heeft ontwikkeld. Het voetbal is beter 
dan ooit, de accommodatie prachtig en het 
aantal leden groot. Tegelijkertijd heeft dit 
niets afgedaan aan het enthousiasme, de 
vrolijkheid en gezelligheid binnen de vereni-
ging. Die zijn al vijftig jaar op hoog niveau!
Uiteraard laat dit club dit jubileum niet 
ongemerkt voorbij gaan. 
De feestelijke aftrap van het jubileumjaar 
vindt plaats in het weekend van 10 oktober. 
Via de site van FC Engelen en social media-
kanalen is te volgen wat de jubileumactivi-
teiten van de FC zijn.

Om op de hoogte te blijven van het wel en 
wee van FC Engelen is een bezoek aan de 
site de moeite waard: www.fcengelen.nl.
Meer foto’s over FC Engelen tref je aan op 
site van heemkundekring Engelen, www.
angrisa.nl.



TE HUUR:
KANTOORRUIME

MET OPSLAGUNIT
Kantoorruimte in klein collectief (+/- 40 m2) op industrieterrein 

De Vutter. Deels gemeubileerd. Alarm, camerabeveiliging en airco 
aanwezig. Vanaf € 450,- ex. servicekosten.

Opslagunit (+/- 58 m2) met automatische roldeur en lichtschakeling, 
stroom en camerabeveiliging. Vanaf € 450,- p.m. (eigen meterkast).

Ook apart te huur. Bel voor meer info 06-22801991.

De SVG biedt verschillende sporten aan voor mensen met 
een beperking in Den Bosch. Onze sporters kunnen niet 
zonder de hulp van vrijwilligers.

Wat doen de vrijwilligers?

Tijdens het zwemmen op de woensdagavond zijn deze 
helpende handen aanwezig om waar nodig te helpen. Bij 
het omkleden van de zwemmers, de begeleiding naar het 
zwembad maar ook op de rand van het zwembad en in het 
water.

Wie we zoeken:

Mannen, vrouwen, jongens en meisjes die het leuk vinden 
om met mensen om te gaan. Die mensen met een fysieke 
beperking willen helpen bij het omkleden, de begeleiding 
naar het zwembad, maar ook in en aan de rand van het 
water.

Wanneer:

Van september tot juli, een of meerdere woensdagavonden 
per maand, van circa 19.30 tot 21.45 uur in het Sportiom te 
Den Bosch.

Wat we bieden:

Een gezellige groep vrijwilligers, jong & oud(er); Par-
keerpas Sportiomterrein. Zondagochtend kun je met de 
SVG, één uur vrij zwemmen met familie, in het doel-
groepen bad van Sportiom. Indien het bovenstaande je 
aanspreekt, neem dan contact met ons op. We maken 
dan een vrijblijvende afspraak op woensdagavond, 
zodat je een een goed beeld krijgt van het vrijwilligers-
werk, de vrijwilligers en de zwemmers.

Contact:

Neem contact op via: 06-10641657 of een stuur ons 
een bericht via info@sportvoorgehandicapten.nl. Voor 
extra informatie kijk op onze site www.sportvoorgehan-
dicapten.nl. 

                              Helpende handen in en rondom het water gezocht!

                                         
www.sportvoorgehandicapten.nl / info@sportvoorgehandicapten.nl / 06-10641657
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Zuidoostkant van Engelen krijgt een ‘boost’
Engelerschans wordt herontwikkeld
De diaconie van de Protestantse Gemeente 
Engelen is van oudsher eigenaar van enkele 
percelen agrarische grond, de landbouw-
schuur en bedrijfswoning aan de Graaf 
van Solmsweg, ten zuidoosten van de 
bebouwde kom van Engelen. Achter deze 
boerderij ligt de Engelerschans, een histo-
risch verdedigingswerk. Voor de historici 
onder ons herkenbaar aan de hoogtever-
schillen in het landschap. Ook de schans, ca. 
6 hectare, maakt deel uit van het agrarisch 
bezit van de diaconie. De woning, schuur en 
deze landerijen zijn al vele jaren verpacht 
aan de familie van Helvoort. 
Zowel de rijke historie van de schans als de 
verminderde agrarische functie van de land-
bouwschuur heeft de diaconie aan het den-
ken gezet over de toekomst van dit gebied. 
Er zijn verkennende gesprekken gevoerd 
met de gemeente ’s-Hertogenbosch en 
door HilberinkBosch Architecten is een 
plan uitgewerkt voor herontwikkeling van 
schans, schuur en woning. Thans is de dia-
conie zo ver, dat het plan aan de omgeving 
kan worden gepresenteerd en de dialoog 
erover kan beginnen. 

Kern van het plan is het zichtbaar en beleef-
baar maken van de Engelerschans, zoals een 
wandelpad rondom de schans en met res-
pect voor de schans deze geschikt maken 
voor activiteiten van bescheiden aard. De 
gemeente heeft het voornemen om de 
Engelerschans dit jaar aan te wijzen als 
archeologisch monument.
Om het plan van de diaconie ook in finan-

ciële zin mogelijk maken zal de landbouw-
schuur verdwijnen. In plaats daarvan komt 
er ruimte voor de particuliere bouw van drie 
woningen langs de Graaf van Solmsweg. De 
bedrijfswoning blijft behouden. 
Op dit moment worden gesprekken gevoerd 
met gemeente, (landschaps)architect,
waterschap, welstand, adviesbureaus en 
pachter. In september en oktober vindt de 
dialoog plaats met de directe omgeving, 
de bestuursraad en heemkundekring in de 
vorm van ‘keukentafelgesprekken’ en een 
openbare participatiebijeenkomst voor 
belanghebbenden. Als alles goed verloopt 
zal het bestemmingsplan worden herschre-
ven en bij de gemeente een aanvraag tot 
wijziging ervan worden ingediend. Vervol-
gens zal uit het democratische proces van 
besluitvorming door de gemeenteraad en 
indienen zienswijzen blijken of het plan wer-
kelijkheid kan worden.

De zuidoostkant van het dorp Engelen krijgt 
een mooier aanzien krijgt en de historische 
Engelerschans wordt beter geprofileerd. De 
zuidoostkant van Engelen krijgt een boost!

Omgevingsdialoog 6 oktober a.s.
Als onderdeel van de omgevingsdialoog 
vindt op woensdagavond 6 oktober a.s. een 
participatiebijeenkomst plaats. Daar wordt 
het plan gepresenteerd en kan erop worden 
gereageerd. Belangstellenden kunnen zich 
voor deelname per e-mail aanmelden via: 
aanmelding@kerk-engelen.nl  Deelnemers 
krijgen een bevestiging waarin aanvangs-
tijd en vergaderlocatie worden vermeld. In 
verband met de coronaregels is er plaats 
voor 27 deelnemers. Kom daarom met niet 
meer van een deelnemer per adres. Bij gro-
tere belangstelling zal nog een bijeenkomst 
worden gehouden. 

De Engeler Schans
De Spaanse legerleider Claudius van Belmont, heer van Haultepenne, liet ten zuiden van Engelen in 1579 een schans opwerpen, evenals 
bij de kerk in Vlijmen. Dit had te maken met het Schermeroproer en de Protestanten die toen de stad ontvluchtten. Engelen was in de 
aanloop van de inname van s-Hertogenbosch in 1629 afwisselend in Spaanse, dan wel Staatse handen. In 1587 vond de Slag om Engelen 
plaats.
Von Hohenlohe trok in 1587 weer Brabant binnen om Parma te dwingen het beleg van Sluis op te geven. Staatse troepen veroverden het 
kasteel van Loon op Zand en de schans bij Engelen, waarbij deze schans werd geslecht. Door de hoge waterstand in de Maas, konden 
zwaarbewapende schepen de Dieze opvaren en de schans beschieten. Van Haultepenne raakte daarbij op 13 juli 1587 dodelijk gewond. 
De Staatsen begonnen daarop met de bouw van Fort Crèvecoeur. Daarna wisselde het fort vele malen van bezitter. In 1599 viel het fort 
weer in Spaanse handen.
Fort Crèvecoeur en de Engeler Schans controleerden de scheepvaart op de Dieze. De Dieze was namelijk een belangrijk knooppunt van 
waterwegen en handel. In 1588 werd een tolhuis aan de schans verbonden. De schans had een halfronde vorm met een aarden wal, twee 
bastions en een brede gracht. De schans bevond zich naast de plek waar de Bossche Sloot in de Dieze uitkwam.
Fort Crèvecoeur is in 1599 in Spaanse handen. In dit jaar herovert (koopt) Prins Maurits Crèvecoeur en het fort blijft sindsdien in Staatse 
handen. De Engeler Schans verloor hierdoor in de periode van 1599 tot 1629 aan betekenis. De schans fungeerde niet langer als voor-
uitgeschoven post voor de verdedigende of aanvallende troepen.
In 1629 maakte de schans wel onderdeel uit van de Linie. Op deze plaats wordt dan ook het Kwartier van Van Solms ingericht.
De Engeler Schans heeft in verschillende oorlogen een militaire rol gespeeld. (In 1673 werd het door Franse troepen verwoest tijdens 
hun aftocht).
Nog steeds zijn in het landschap en vanuit de lucht restanten van de schans en gracht te zien.
(Bron: www.linie1629.nl )



Whatsappgroep
Een tijd geleden is er een BIN bericht 
geplaatst over de actieve Buurt Whatsapp-
groepen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Daarin deed de gemeente een oproep om 
in contact te komen met deze groepen. Ze 
willen kijken hoe ze elkaar kunnen helpen 
om de leefbaarheid en veiligheid van de wijk 
of buurt te verbeteren. Verschillende groe-
pen hebben contact opgenomen.  Mocht 
u in een actieve appgroep zitten of bent u 
beheerder en heeft u deze oproep gemist? 
De gemeente komt graag met u in contact! 
De vraag om een mailtje te sturen naar vei-
ligheid@s-hertogenbosch.nl.

Stremmingen
We hebben al een aantal keer signalen 

binnengekregen dat niet iedereen op de 
hoogte is van wegwerkzaamheden en eve-
nementen. Dit leidt tot frustraties. Mocht je 
stremmingen door wegwerkzaamheden en 
evenementen binnen de gemeente ‘s-Her-
togenbosch of daarbuiten willen opzoeken. 
Kijk dan via deze link: https://bereikbaar-
heid.andes.nl/s-hertogenbosch

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.

Van 20 t/m 26 september 2021 vindt alweer 
de 7e editie van de Nationale Vitaliteitsweek 
plaats! Het doel van de Nationale Vitali-
teitsweek is werkend Nederland bewust te 
maken van het belang van de eigen vitaliteit. 
Met het thema #GOFIT draait het om Groei 
& Ontwikkeling en FIT zijn. Fit dus in de alge-
mene zin van het woord: fysiek- en mentaal 
fit maar ook ‘fit for the job’ en ‘fit for the 
future’ ofwel één en al bewustwording hoe 
je aan je eigen vitaliteit kunt werken. In de 
week van vitaliteit kun je ontdekken wat het 
beste voor jou en jullie organisatie werkt-
Doel
Millie van der Heijden, eerste Vitaloog uit 
Engelen, vertelt: “In 2028 is het de bedoe-
ling dat 82% van werkend Nederland vitaal 
en verbonden is! Het doel van de Nationale 
Vitaliteitweek is dat we werkend Nederland 

fit & vitaal het laatste kwartaal van 2021 uit 
willen laten gaan. Je wordt geïnspireerd hoe 
je zelf je eigen vitaliteit en de vitaliteit van de 
organisatie kunt verbeteren en behouden.”
De Nationale Vitaliteitsweek is verbonden 
aan een goed doel, dit jaar is dat wederom 
Spieren voor Spieren. Spieren voor Spieren 
heeft als missie: ‘alle spierziekten voor kin-
deren verslaan!’. Alle opbrengsten uit de 
Nationale Vitaliteitsweek 2021 gaan naar 
Spieren voor spieren.

Programma 2021
Het programma is te vinden op de website 
www.nationalevitaliteitsweek.nl.  Voor een 
kleine vergoeding, waarvan de opbrengsten 
volledig naar Spieren voor Spieren gaat, kun 
je interessante webinars volgen.

Nationale vitaliteitsweek

Wederom staan op het Boerenerf bij Medi-
fit Fysiotherapie Engelen de appels en peren 
uitnodigend te wachten om meegenomen te 
worden. Per bezoeker een kilootje van beide. 
Een aardige geste van dorpsgenoot Sjef Val-
kenberg. Dank je wel Sjef!

Appels en peren

Foto: Marianne Schoone

Zwanenzang voor afval
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Engelen en Bokhoven dreunt, de bevolking kreunt, 
ziek van stil geluid
René van der Hoeven

In het juninummer van dit blad staat 
een interview met Berry Hendriks over 
de overlast van Laag Frequent geluid. Ik 
was benieuwd naar de ontwikkelingen en 
sprak nogmaals met hem af.

LF-geluid
Alsof er een vliegtuig in de lucht hangt, je 
stroom hoort lopen, er permanent een schip 
door de Dieze vaart, zijn een paar van de 
omschrijvingen. Steeds meer mensen liggen 
of worden er wakker van.

Moeizame contacten
Berry: “Moest ik in mei nog ontdekken 
welke instanties me verder konden hel-
pen, begin september was mij duidelijk dat 
de gemeente verantwoordelijk is voor de 
opdracht tot een onderzoek, de omgevings-
dienst voor het verzamelen van de klach-
ten en het in opdracht van de gemeente 
uitvoeren van het onderzoek. In het begin 
verliepen de contacten met deze instanties 
moeizaam. Van de omgevingsdienst kwam 
er nauwelijks terugkoppeling. 
Gelukkig heb ik nu goed contact met de 
heel open communicerende coördinator. 
Van de gemeente hoorde ik op een gege-
ven moment dat de mogelijke overlast wel 
meeviel. Daar nieuwe klachten uitbleven, 
was verder onderzoek niet nodig. Ik wist wel 
beter. 
‘Lichtelijk’ geïrriteerd bleef ik herhaaldelijk 
contact zoeken met de wethouder maar 
kwam niet voorbij het secretariaat, steevast 
vermeldde ik tijd en datum van eerdere 
pogingen. Het leidde ertoe dat hij me op 

een gegeven moment zelf belde. Inmiddels 
was hij op de hoogte van de vele klachten, 
zei het probleem ernstig te nemen en hoog 
op de agenda te zetten.”

Klagen helpt
Berry: “De omgevingsdienst ontving tiental-
len klachten over hinder van laagfrequent 
geluid, de ernst van de situatie was al snel 
duidelijk. Pak van mijn hart, ik was dus niet 
de enige. 
Eén bewoner die ’s nachts wakker werd, 
stapte op de fiets en ging op onderzoek uit. 
Hij deelde zijn ervaringen met de omge-
vingsdienst, die probeert in alle klachten 
samen een patroon te ontdekken. Duide-
lijk is dat de overlast van LF-geluid fors is 
en over een groot gebied verspreid. Moge-
lijk komen de vele klachten mede door de 
oproep in De Tweeterp.” [Kennelijk een blad 
met invloed.]

Hoe staat het ervoor?
Berry: “Moeilijk te zeggen, maar er zijn 
de nodige vorderingen. Er is al twee keer 
gemeten bij mensen thuis en ook voerde 
de omgevingsdienst zowel overdag als ’s 
nachts diverse metingen op verschillende 
locaties uit. Aan de hand van de klachten en 
metingen zijn er drie gebieden in Brabant 
en één in Gelderland geselecteerd voor 
nader onderzoek. Omgevingsdienst Brabant 
Noord en Omgevingsdienst Rivierenland 
gaan hiervoor samenwerken.

LF-geluid de wereld uit
Berry: “Meld overlast, ook bij twijfel of het 

om LF-geluid gaat. Het kost maar een paar 
minuten, alleen dan blijven de instanties 
overtuigd van de noodzaak tot handelen.”
Meldpunt: www.milieuklachtencentrale.nl.



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

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!
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Werk in de wijngaard (9) 
 
September en dus is de oogst in volle 
gang. Dat gebeurt handmatig, maar 
ook meer en meer met de 
oogstmachine. In veel warmere 
gebieden vaak vroeg in de ochtend of 
zelfs ’s-nachts. Hierdoor blijven de 
druiven koel en dus minder vatbaar 
voor oxidatie en insecten. In sommige 
gebieden, zoals de Beaujolais,  is het 
niet toegestaan om met de machine te 
oogsten. Dat heeft vooral te maken 
met de vinificatietechniek daar. In veel 
gebieden is zo’n machine echter een 
uitkomst: het wordt steeds lastiger om 
voldoende personeel te vinden om 
mee te helpen en met de machine kun 
je veel en snel tegelijk oogsten. Zo kan 
de wijnboer z’n druiven dus optimaal 
rijp binnenhalen. Ik heb tijdens mijn 
stagejaar (1997) in Bordeaux een keer 
op zo’n machine gezeten, wat een 
belevenis. Stokken sloegen op de 
wijnranken in, waardoor de trossen 
loskwamen en op een lopende band 
terechtkwamen. Het was een 
primitieve machine en er kwam nog 
veel meer mee: bladeren, takjes, 
diverse insecten: de druiven moesten 
dus nog worden geïnspecteerd! 
Tegenwoordig zijn de oogstmachines 
gelukkig veel preciezer in te stellen.  
Zodra de druiven binnen zijn begint het 
echte werk: het wijn maken zelf en 
daar vertel ik volgende maand graag 
wat meer over. Het werk in de 
wijngaard zit er dan grotendeels op! 
 

 
 
 
 
 
 

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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Tineke van der Lee

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Na 
de zomervakantie zijn we weer vol goede 
moed aan de slag gegaan. Nieuwsgierig 
naar de nieuwe klas en nieuwe juf/mees-
ter kwamen alle kinderen naar school. Even 
wennen is dat wel, maar dan snel aan de 
slag. Ook op de speelplaats was het in de 
pauze al meteen weer als vanouds. Lekker 
spelen met elkaar.

De eerste weken van het schooljaar zijn de 
Gouden Weken. Het proces van groepsvor-
ming begint na een lange zomervakantie 
weer helemaal opnieuw: De leerlingen ver-
kennen elkaar, de leerkracht en de regels. 
Daarom is dit een belangrijke tijd om een 
goed pedagogisch klimaat en een fijne sfeer 
in de klas te creëren. Om dit te bereiken 
worden er allerlei activiteiten gedaan onder 
andere: gezamenlijk worden er klassenre-
gels opgesteld, samenwerkingsopdrachten 
uitgevoerd, het doel van de schoolregels 
wordt besproken en er worden kennisma-
kingsgesprekken gehouden met kind en een 
ouder.

Na de Gouden Weken gaan bijna alle groe-
pen de komende periode met een thema 
aan het werk. De kleutergroepen werken 
deze periode nog niet met een specifiek 
thema.

Groep 3 thema  ‘Dit ben ik’
Groep 4 thema  ‘Uitzoeken maar’
Groep 5 thema  ‘Jagers en boeren’
Groep 6 thema  ‘De Gouden Eeuw’
Groep 7 thema  ‘Veroveraars’
Groep 8 thema  ‘Werken tot je erbij neervalt’

Mad Sience 
Op vrijdag 17 september hebben alle groe-
pen in het Atrium van onze school een 
workshop van Mad Science. Mad Science 
is een organisatie die wetenschap en tech-
niek tot leven laat komen en de kinderen in 
aanraking laat komen met onderzoekend en 
ontwerpend leren. In een naschoolse cursus 
komen ook nog de 21e-eeuwse vaardighe-
den, zoals kritisch denken, samenwerken en 
problemen oplossen aan bod. De kinderen 
maken kennis met verschillende experimen-
ten die gedaan worden door een ‘professor’ 
van Mad Science, die daarbij natuurlijk door 
een aantal leerlingen wordt geholpen. Na 
afloop krijgen de kinderen info mee voor 
hun ouders. Daarmee kunnen de kinde-
ren die dat willen zich opgeven voor een 
naschoolse cursus.

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



                                     

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 

De Bloemendaal 5 
(Industrieterrein De Vutter) 

5221 EB, Den Bosch 
088 0123 060 

Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur 
info@fietsenmakerdenbosch.nl 
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Oude ansicht
Een heruitgave uit 1971 van een kaart met 
kasteeltje Meerwijk uit een serie van 1968. 
Uitgever was de bekende Engelense krui-
denier Frans den Dekker, die zijn winkel 
in de Dorpsstraat had. Merkwaardig is dat 
in de serie van vijf waarin deze heruitgave 
werd opgenomen, deze kaart als enige 
geen opschrift aan de voorzijde draagt (het 
origineel had dat nog wel). Van Meerwijk 
verscheen in 2019 een dik boek, zodat we 
inmiddels veel van dit gebouw weten. Onder 
meer dat het in december 1900 voor vrijwel 
het grootste deel gesloopt is. Ter indicatie: 
het gebouw dat er vóór die tijd stond was 
ongeveer drie keer zo groot en twee keer 
zo hoog! Het was in de periode 1851-1853 
gebouwd in opdracht van Hendrik Anton 
van Thije Hannes (1804-1856), rechter bij 
de arrondissementsrechtbank van ’s-Herto-
genbosch en ook lid van de gemeenteraad 
aldaar. Samen met zijn vrouw en twee kin-
deren had hij ook nog een huis aan de Brede 
Haven in de stad. Architect van Meerwijk 
was de bekende bouwmeester Arnoldus van 

Veggel (1809-1876), die één van degenen 
was die de Tudorstijl of neogotische bouw-
kunst in ons land introduceerde. Het meest 
bekend is Meerwijk echter uit de periode 

vanaf 1975 als luxe en peperdure seksclub. 
Artiesten als Fats Domino, Bill Haley en Roy 
Orbison traden er op. 
Rob Gruben, info@angrisa.nl   

Na 26 nummers van Angrisa Nieuws, die 
sinds 2011 zijn verschenen, is onze nieuws-
brief in een nieuw jasje gestoken. Hij ver-
schijnt in vierkant formaat en in een lay-out 
die dezelfde is als van het Boek Engelen 
Tussen Bevrijding en Vrijheid. We willen het 
drie keer per jaar verschijnende tijdschrift 
ook een nieuwe naam geven. Daarvoor roe-
pen we de hulp in van onze leden en van 
de lezers van De Tweeterp. Als u een idee 
hebt, laat het ons weten (info@angrisa.nl). 
Omdat we dit als een prijsvraag beschou-
wen, krijgt de winnaar een leuke verrassing. 
Op bijgaande afbeelding ziet u de titel van 
enkele van de artikelen. In de losse verkoop 
kost deze aflevering € 2,50.

Graf burgemeester
Frans Kempenaars was de laatste burge-
meester van Engelen. Van 1946 tot 1971 was 
hij hier de hoogste gezagsdrager. De laatste 
drie burgemeesters van het dorp waren taaie 
rakkers! Zijn voorganger Janus Willemse 
maakte 24 jaar vol, voorafgegaan door zes 
jaar Bokhoven. En Gijs Murraij bekleedde 
het ambt 28 jaar. Op historische gronden wil 
Heemkundekring Angrisa, daarin gesteund 
door de bestuursraad,  het graf van Kempe-
naars en zijn vrouw op begraafplaats Enge-
len graag behouden. Een verzoek daartoe is 

gericht aan de gemeente, waarbij gewezen 
is op de analogie met het graf van Willemse 
en diens echtgenote. Ook dat van Adrianus 
de Bekker, 25 jaar lang burgemeester, is nog 
aanwezig. Op de foto poseert Kempenaars 
rond 1960 voor zijn woning aan de Graaf van 
Solmsweg.





De TweeTerp • SepTeMBer 2021 • pagina 33

Senioren gaan de grens over
Charles ter Ellen

Op donderdag 19 augustus vertrokken 40 
senioren uit Engelen en Bokhoven, gewa-
pend met een mondkapje en voorzien van 
volledige vaccinatie, voor de jaarlijkse dag-
tocht met dit jaar Antwerpen als einddoel. 
Door corona en ook omdat trouwe reisgan-
gers ons helaas zijn ontvallen, was de bus 
niet volledig bezet. Zelfs organisator Paul 
Pardoel moest om gezondheidsredenen 
verstek laten gaan. Ook werd het snoep-
zakje van Ceciel den Otter gemist. 
Voorzitter Hans van Dartel heette iedereen 
welkom en wenste allen een mooie reis, 
waaraan hij niet twijfelde omdat het comité 
ons jaarlijks een leuke dag bezorgt.
De chauffeur bracht ons eerst naar Bras-
schaat waar koffie en een flinke punt appel-
taart klaar stonden. Via een route met veel 
prachtige villa’s bereikten we Antwerpen. 
Hier stapte een gids aan boord die op 
amusante wijze alles over de bezienswaar-
digheden van deze prachtige Belgische 
stad vertelde. Naast fraaie oude gevels is 
het gerechtsgebouw een voorbeeld van 
moderne bouwwijze, door de Belgen zelf, 
ook wel ‘de frietzakskes’ genoemd. 

In restaurant ‘De Peerdestal’ wachtte een 
voortreffelijke lunch, echter de trip er naar 
toe, bleek voor diverse deelnemers een 
forse onderneming. Zowel de afstand als 
een behoorlijke trap waren voor velen een 
zware klus. Na de lunch kon men de stad 
verkennen, wat een ‘terrasje pikken’ bete-
kende of voor de nog goed mobiele seni-
oren een bezoek aan de fraaie ‘Onze Lieve 
vrouwenkathedraal’, een kantkloswinkel of 
boekhandel.
De reis werd besloten met een heerlijk drie-
gangendiner in Casteren, een dorpje in de 
Brabantse Kempen. Rond 20.00 uur vertrok-
ken we weer huiswaarts. Bijna thuis dankte 
de voorzitter het organiserende comité voor 
de goede keuze en het meenemen van gedi-
plomeerde verpleegster Suzanne Jansen. 
Ouder wordende senioren hebben steeds 
meer hulp nodig. Deze terugblik op een zeer 
geslaagde dag kon worden gemaakt, dank-
zij het enthousiaste verhaal van Antoinette 
Jacobs, waarvoor hartelijk dank.  



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

Installatie van zonnepanelen en airco's
in en rondom 's-Hertogenbosch
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‘Klein in omvang, doch groot aan historie’
Heemkamertje Bokhoven
In het weekend van 26 en 27 maart 2022 
presenteert zich het Heemkamertje Bok-
hoven. Er verschijnen overal fotopanelen 
in het zevenstratendorp aan de Maas.  Ze 
hangen door het hele dorp. Op de oude 
dorpsschool, bij de kerk en het kasteel. Ter 
herinnering aan het plaatselijk verleden en 
ter inspiratie van het lokaal heden hangen 
er foto’s en laten voorwerpen de bezoekers 
en inwoners het rijke verleden van Bokho-
ven zien. Twee pastoors, Piet Breugelmans 
en George van der Velden, hebben in het 
verleden veel onderzocht en gepubliceerd 
in het maandblad ‘Met Gansen Trou’ van 
Heemkundekring Onsenoort. Deze kring 
Onsenoort die de gemeente Heusden en de 
kernen Bokhoven en Engelen omvat, bestaat 
in 2022 75 jaar. Ze is een van de oudste en 
grootste heemkundekringen in Noord-Bra-
bant. In 1947 werd op initiatief van abdij 
Mariënkroon in Nieuwkuijk de heemkunde 
(belangstelling voor het eigen verleden) 
nieuw leven ingeblazen. Vijf jeugdleiders in 
Nieuwkuijk hadden eerder met de abdij in 
1943 vage plannen om iets met heemkunde 
te doen. Belangstelling voor het heden en 
het verleden van de eigen streek en de men-
sen die daar wonen, stimuleert en prikkelt 
de nieuwsgierigheid.  Abdij Mariënkroon 
omarmde de heemkunde, de paters Pasca-

lis Vermeer en Tarcisius werden voorzitter 
en secretaris en richtten in 1951 het heem-
kundeblad ‘Met Gansen Trou’ op. Kennis van 
eigen dorp, straat, huis zorgt voor trots en 
zelfbewustzijn en ook voor onderlinge ver-
bondenheid.

Twee bewoners Gert Keurhorst en Kees van 
den Oord zijn bereid om in 2022 het Heem-
kamertje Bokhoven te trekken. Rond half 
januari 2022 moeten alle panelen klaar zijn. 
Zij doen een oproep aan alle Bokhovenaren, 
jong en oud, zich aan te sluiten en thema’s 
voor panelen verder uit te werken. Meld 
je aan bij oordhist@home.nl of gertkeur-
horst@hotmail.com. Dan gaan we aan de 
slag en maken we panelen 
Er wordt gedacht aan de volgende invals-
hoeken:
• Hoe zag Bokhoven eruit? Straten en 

stegen, woningen, beschermd dorps-
gezicht. Toegangswegen, verbinding 
met de Maas, oude kaarten.

• Waar was vroeger het centrum? Het 
kasteel en de kerk. Archeologie, monu-
menten.

• Hoe was vroeger het onderwijs? De 
scholen (lagere, Franse school) school-
foto’s, gebouwen en leerplannen.

• Hoe belangrijk was Bokhoven als bede-

vaartsplaats?  St. Cornelius vanaf 1839, 
de santenkraam, de cafés en de waar-
zegster Trui.

• Waar leefden de Bokhovenaren van? 
Landbouw, visserij, handel en diensten.

• Waarom werd Bokhoven de Parel aan 
de Maas genoemd? De dijken, de wie-
len, de haven, het veerhuis, de veerpon-
ten.

• Waarom heeft de Tweede Wereldoor-
log het dorp zo verwoest? De verwoes-
ting en wederopbouw.

• Hoe was het kunstleven? Kunstenaaars 
(schilders, beeldhouwers, fotografen, 
schrijvers) en de keramische werken 
van Raymundus van Kessel.

• Welke verenigingen kende Bokhoven? 
Carnaval, fanfare, voetbal, dansen, bil-
jarten, wandelen.

• Was de natuur bijzonder? Flora, fauna, 
biodiversiteit.

• Hoe herkenbaar was Bokhoven? Iden-
titeit (gemeentehuis, veldwachter, 
brandweer, vrijstaat/Luikse enclave).

• Heemkunde? Inspiratie van het verle-
den van Bokhoven. Hoe belangrijk was 
heemkundekring Onsenoort? Heem-
kunde en kinderen/jongeren? Archeo-
logie.

John Branderhorst

De vakantieperiode is weer voorbij en de 
gele helmen met de oranje en gele vestjes 
lopen weer ijverig rond op de bouwplaats. 
Doel is de afbouw van de laatste woningen 
die begin september worden opgeleverd en 
het verder inrichten van het appartements-
gebouw. Ik noem het een Belfort! De instal-
laties vragen nog aandacht en is de ver-
wachting dat ook dit wooncomplex medio 
november voor de eigenaren ter beschik-
king komt.
Na de bouwactiviteiten volgt het inrichten 
van het gebied, zowel in als om het geheel. 
Het Waterschap heeft al een omgevingsver-
gunning ophogen maaiveld op de primaire 
waterkering en de bijbehorende bescher-
mingszones aangevraagd voor het aanleg-
gen van een stevige verhoging tegen het 
dijklichaam aan. Het groen zal dan kunnen 
worden aangeplant en het inzaaien van krui-
dig mengsel. Ook de verharding wordt nog 
gerealiseerd. Over een voorlichting omtrent 
de pelletinstallatie wordt begin oktober 

Heesterburgh

voor enkele belanghebbenden een locatie-
bezoek georganiseerd. Daarover later.
Ook is de gemeente geïnformeerd dat het 
aanbrengen van afscheidingen van de tui-
nen, gericht naar de buitenkant zorgvuldig 
wordt gewaakt. Er is immers een uniforme 
uitstraling afgesproken. De afdeling vergun-

ningen zal hierop toezien. De uitstraling van 
het complex heeft vanaf de dijk als zichtlo-
catie een mooi aanzien en wordt ongetwij-
feld weer een eyecatcher voor PR etc.



Herkomst naam Gravin Helenastraat
Aan de Gravin Helenastraat ligt onder andere de Graaf Engelbertstraat. Niet zo gek als je bedenkt dat Gravin Helena de Montmorency 
de echtgenote was graaf Engelbert II van Immerseel. Als Helena in 1646 overlijdt, wordt er een praalgraf voor haar gemaakt. Aanvankelijk 
wordt dit graf in Antwerpen geplaatst. Vanwege het oorlogsrumoer (Prins Willem II wilde in 1650 de oorlog verklaren aan Spanje) besluit 
Engelbert het graf naar Bokhoven te brengen. Tegenwoordig is dit het belangrijkste kunstwerk van de Antonius Abtkerk in Bokhoven.
Bron: www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/bossche%20bladen/pdf/1999-1Hoogbergen.pdf 

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

Dit keer aan het woord, Robin wonend in 
de Gravin Helenastraat in Bokhoven. Robin 
woont hier samen met moeder Agnes, vader 
Dirk en konijnen Snuffi  e en Sneeuwvlok. 
Robin is zes jaar oud.

Waar komt de straatnaam vandaan, 
denk je?
“Ik denk dat hier vroeger een Helena 
gewoond heeft. Maar ik weet eigenlijk niet 
wat een Gravin is.” 

Wat vind je leuk in de buurt?
“Ik speel graag met mijn vriendinnetje Indy 

Alisa Lalicic

die in het Slot woont. Ook hebben we wel-
eens logeerpartijtjes. Dan drinken we kopjes 
thee en spelen ‘random’ dingen. Mijn neefje 
Mees (9 jaar) woont een paar deuren ver-
derop. Daar speel ik ook weleens mee.” 

Waar zit je op school?
“Ik zit op de Jenaplanschool (Antonius Abt) 
in groep 4 bij juf Anne en Monique.” 

Wat doe je graag?
“Ik vind het leuk om met mijn knuff els te 
spelen, te tekenen en te knutselen.” Hoe-
veel knuff els ze heeft? “Te veel om te tellen!” 
Robin is een sportieve dame die aan atletiek 
doet, rennen en sprinten. Ze zit op hockey 
en ze heeft vroeger op dansen gezeten. 
Skiën kan ze ook, maar dat heeft ze al een 
tijdje niet meer kunnen doen. 

Mijn lievelings-
eten: Pannenkoeken met poedersuiker en 
frietjes! 
kleur: roze  
dier: konijn
sport: atletiek (rennen en sprinten), hockey 
en skiën

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

‘Klein in omvang, doch groot aan historie’
De Bossche journalist Th. Van Wamel deed op 31 juli 1913 Bokhoven aan. Hij kwam, gewa-
pend met kaart en kijker en voorzien van voldoende proviand om een picknick te kunnen 
organiseren. Hij kwam met de Rotterdamsche boot en ging de Dieze op naar Engelen. Hij 
stapte in de haven van Bokhoven uit. Hij noemde in het RK dagblad Het Huisgezin Bokhoven 
‘een miniatuurdorpje, klein in omvang doch groot aan historie’. Bokhoven telde 40 huizen, 
250 zielen groot. Als eerste zag hij het laatmiddeleeuwse sierlijke kerkje. Hij ontwaarde ook 
La Licorne: ‘een gebouwtje in den vorm van een kerkje met zeskantig spitstorentje, thans 
ridderlijk bewoond door den veldwachter’.
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Lezing over Engelermeer
Het IVN ’s-Hertogenbosch organiseert op 
woensdag 6 oktober 2021 om 20.00 uur 
een lezing over het Meer van Engelen bij 
het Engelermeer De lezing wordt gegeven 
door natuurgidsen van het IVN ’s-Herto-
genbosch. Rond het Engelermeer liggen het 
natuurgebied Meer van Engelen, diverse 
stranden waar wordt gezwommen, gere-
creëerd, gezeild, gesurft, gewandeld, gedo-
ken, gevist en honden worden uitgelaten en 
getraind. 

Het natuurgebied van 58 ha dat via lagunes 
is afgeschermd van het drukke recreatiege-
bied omvat een eendenkooi, open water, 
moerasbos, veenmosarm rietland en cul-
tuurland. Kortom het is een zeer gevarieerd 
gebied met daarin fraaie natuur.
De lezing wordt gegeven in de Grote Zaal 
van de Brede Bossche School Nieuw Zuid 
aan de Jac. Van Looystraat 5, 5216 SB ’s-Her-
togenbosch. Iedereen is van harte welkom. 

De toegang is gratis voor leden van de IVN/
Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch 
e.o. Voor overige bezoekers wordt een bij-

drage van € 2,50 gevraagd.  Let op de web-
site www.ivn-s-hertogenbosch.nl voor actu-
ele informatie m.b.t. de coronamaatregelen.

Alisa Lalicic

Column ‘Onderwijs is net cabaret’ 

De ongemakken van een docent
“Zou je niet eens wat anders willen dan 
altijd maar voor de klas staan?” Ik heb er 
weleens over nagedacht. Als ik geen docent 
was geworden, dan had ik nu misschien een 
eigen bedrijfje gehad in iets. Naast de vele 
schoolvakanties kent werken in het onder-
wijs ook haar ongemakken. Hoe kan het dan 
dat ik toch graag werk als docent? 

Na anderhalf jaar vanuit thuis les te hebben 
gegeven, biedt dit schooljaar godzijdank 
meer mogelijkheden. Want ook het mbo is 
volledig open. Geen gesplitste groepen of 
ingewikkelde anderhalve-meter-construc-
ties. Gewóón lesgeven. Dat is voor iedereen 
best een beetje wennen. Een volle klas met 
dertig pubers voor je neus vraagt de nodige 
aandacht. Voorheen gaf ik online les vanuit 
de home-office, deelde ik een PowerPoint 
en zette ik iedereen op mute. Nu moet ik 
vroeg opstaan, een fatsoenlijke outfit aan-
trekken en iedereen in de gaten houden. 
Een goede lesvoorbereiding is het halve 
werk. Juist fysiek is het handig dat je weet 
wat je gaat doen en alles hebt klaarstaan 
op bijvoorbeeld een digibord. Ik had zoiets 

een poos niet meer aangeraakt. Kabels in 
de knoei en een ongeduldig karakter is niet 
heel handig. “Ken je die grap van de docent 
die het digibord niet aan de praat krijgt?” 
Dan moet ik het hebben van creativiteit en 
improvisatie. Onderwijs is net cabaret.
Een ander ‘ongemak’ is dat studenten de 
grenzen van mij als docent gaan onder-
zoeken. Hoe origineel zijn ze in het beden-
ken van excuses? “Mijn Ov-kaart is stuk, ik 
weet het wachtwoord van de schoolsite niet 
meer, mijn moeder moet nog een agenda 
voor mij kopen, waarom heeft deze school 
zoveel trappen?” Okay ik geef het toe, het is 

voor studenten niet altijd gemakkelijk.
 
Wat het mooiste is aan deze ongemakken? 
Dat ze er gewoon mogen zijn. Studenten 
vinden het okay als ik loop te stoeien met 
het digibord en lachen (beleefd) om mijn 
grapjes. Ik vind het gezond als studenten 
mijn grenzen opzoeken. Het voelt goed om 
ze een plek te geven waar ze zich veilig voe-
len en zichzelf mogen zijn. Of ik ooit anders 
zou willen dan altijd maar voor de klas 
staan? Vast, maar voor nu is het heerlijk dat 
zowel de student en ik als docent gewoon 
mens mogen zijn.  



Engelen ja
Ingezonden brief van 
Jack Burg en Gert Hoekstra

Het wordt tijd voor een tegengeluid in De 
Tweeterp over de bouw van windmolenpark 
De Rietvelden. Door de eenzijdige bericht-
geving lijkt het of heel Engelen hier tegen 
is. Toch doen er meer dan 30 huishoudens 
uit Engelen mee aan dit initiatief door als lid 
van de coöperatieve vereniging de burger-
molen in eigendom te realiseren. 
De constatering is terecht dat de overheid 
bij het verlenen van vergunningen voor de 
bouw van windmolens wellicht niet in alle 
gevallen de juiste zorgvuldigheid in acht 
heeft genomen (in relatie tot de Europese 
regelgeving en de MER). Maar dat wil niet 
zeggen dat elke windmolen die is gereali-
seerd op basis van de huidige Nederlandse 
regelgeving en daar een vergunning voor 
heeft gekregen, eigenlijk niet door de beu-
gel kan. De Raad van State stelt namelijk niet 
dat de regels voor geluid en slagschaduw 
niet goed zijn, maar dat aan de algemene 
regels een beoordeling volgens Europese 
regels had moeten plaatsvinden. Het is lang 
niet zeker dat een nieuwe milieubeoorde-
ling tot andere uitkomsten leidt. 

Van belang is dat wij ons allen moeten reali-
seren dat wij voor de enorme opgave staan 
om onze aarde leefbaar te houden (voor ons 
maar vooral ook voor onze nazaten) en zo 
snel mogelijk een energietransitie moeten 
doorvoeren. We moeten af van het gebruik 
van fossiele brandstoffen, want dat is vele 
malen erger voor ons toekomstig welzijn. En 
dat kan alleen met ‘groene’ energie zoals zon 
en wind. (En zeker geen kernenergie, want 
dat heeft op lange termijn nog altijd zeer 
kwalijke gevolgen. En dat geldt ook voor 
verbranding van biomassa.) Mede daarom 
staan vele mede-Engelaren positief tegen-
over het initiatief. (Om verschillende rede-
nen doen ze echter niet allemaal mee met 
dit initiatief.) En ja, er zijn ook Engelenaren 
die tegen zijn. Voor hen zetten we daarom in 
dit artikel een paar zaken nog even op een 
rijtje, zodat De Tweeterp niet van eenzijdige 
berichtgeving beticht kan worden.

1. Er is uitgezocht en gemeten dat de lokale 
gezondheidsgevolgen bijzonder klein zijn. 
Van geluidsoverlast is nauwelijks sprake, de 
vervuiling door fijnstof is verwaarloosbaar 
(de snelweg zorgt voor een veelvoud van 
geluidsoverlast en fijnstof) en de slagscha-
duw van de burgermolen over particulier 
terrein blijft binnen de (strenge) normen. 
Meerdere malen is dat in gerechtelijke pro-
cedures aangetoond en zijn deze bezwaren 
daarom door de rechters niet-ontvankelijk 
verklaard (tot aan de Raad van State). Het 

enige echte bezwaar dat gemaakt kan wor-
den is de horizon-‘vervuiling’. Dat is alleen 
een zeer subjectieve beleving. De meningen 
daarover verschillen enorm. Wij kunnen ons 
zeker situaties voorstellen dat gigantische 
windmolens in een bepaalde horizon echt 
‘vervuilend’ zijn. Persoonlijk vinden wij dat 
bij het windmolenpark de Rietvelden niet 
echt aan de orde. Als we dat vergelijken met 
de gedaante van de huidige elektriciteits-
centrale bij Geertruidenberg aan de horizon, 
dan is het oordeel snel gemaakt: geef ons 
dan maar die vier windmolens aan de hori-
zon van het Rietveldenpark.

2. Energiecentrales die energie opwekken 
door verbranding (steenkool, gas, biomassa 
of afval) of met kernenergie hebben gro-
tere negatieve gevolgen voor het milieu in 
de regio. En de horizonvervuiling daarvan 
wordt door menigeen veel erger gevonden. 

3. Het wordt echt tijd dat we zelf stappen 
zetten in het afscheid nemen van het gebruik 
van fossiele brandstoffen. (Nog los van het 
gegeven dat we het onze medelanders in 
Groningen het niet langer kunnen aandoen 
om gas te winnen in eigen bodem.) Het laat-
ste IPCC-rapport bevestigt nog maar eens 
dat we nú moeten handelen (voor een ener-
gietransitie). Hiervoor is solidariteit nodig 
en niet een ‘niet in mijn achtertuin’- of ‘ik 
kan er niets aan doen’- houding. Als je in de 
gelegenheid bent en over voldoende mid-
delen beschikt om een steentje bij te dragen 
aan de o zo noodzakelijke energietransitie 
waarom zou je dan eerst moeten afwachten 
dat door de gemeente besloten wordt wat 
er in welke wijk gedaan zou kunnen worden. 
Iedereen met voldoende financiële midde-
len en een goed liggend dak kan zonnepa-
nelen laten plaatsen en als je binnen één 
gezin meerdere brandstof slurpende auto’s 
voor de deur hebt, zou je ook kunnen over-
wegen er minstens een op elektriciteit te 
laten rijden. Daar hoeft de overheid je toch 
niet eerst op te wijzen? Wie zich met hand 
en tand blijft verzetten tegen windmolens 
op land laadt ook de verantwoordelijkheid 
op zich om met (voldoende!) alternatieven 

te komen om te voorzien in ‘groene’ ener-
gie. 

Omdat slechts voor een kwart van de lokaal 
opgewekte groene stroom van de burger-
molen door 540 lokale huishoudens wordt 
gebruikt is het ook nog steeds mogelijk 
om stroom af te nemen van deze molen. 
Niet meer als mede-eigenaar, maar wel als 
mede-milieu-bewuste Bosschenaar die soli-
dair wil zijn met het initiatief en mee-verant-
woordelijkheid wil dragen voor een betere 
toekomst. Schrijf je in voor de nieuwsbrief 
van de coöperatie Bossche Windmolen 
West, op www.bosschewindmolenwest.nl.  
Dan krijg je bericht zodra je kunt overstap-
pen naar levering van stroom uit de eerste 
coöperatieve windmolen in ’s-Hertogen-
bosch. 

Met de publicatie van bovenstaande 
ingezonden brief stoppen we met de 
artikelen over de voor- en nadelen van 
windmolens, tenzij er nieuwe informatie 
beschikbaar komt.

(S)limmerik
In de nazomer, zo in september,
na een leuke vakantie 'to remember',
is het voor de scholen weer een komen en gaan,
met mogelijk 1,5 meter van de baan?
En nu op naar de feestmaand december.
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Colofon

Centraal alarmnummer: 112
Politie: 0900 - 8844 (geen spoed)
Brandweer: 0880 - 208101
Huisartsenpraktijk: 073 - 6311366 
Apotheek Lage Leun: 073 - 6330203
Apotheek Medsen, Kooikersweg 203d, 
073 - 6233095
Tandarts: 073 - 6311588 
Jeroen Bosch Ziekenhuis: 073 - 5532000

Dierenambulance Den Bosch: 073 - 6146070   
Stadskantoor Wolvenhoek: 073 - 6155155    
Afvalstoff endienst: 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

Koffi  eochtend voor iedereen
In Herberg Haverleij

Zondag 19 september
14.00 - 17.30 uur

Open dag
Tennisvereniging Engelen

Woensdag 22 september
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Wo 22 sep & vr 15 okt
13.30 - 16.30 uur

Creatieve workshop sierstenen maken
In Herberg Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl

Vrijdag 24 september
20.00 uur

Kaartavond (rikken)
In De Engelenburcht

Vrijdag 24 september
19.30 - 22.00 uur

Spelletjesavond
In Herberg Haverleij

Woensdag 29 september
09.30 uur

Fietsen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Vrijdag 1 oktober
20.00 uur

Bingo
In De Engelenburcht

Zondag 3 oktober
14.00 uur

FC Engelen
Tegen VV Trinitas Oisterwijk

Zondag 5 oktober
10.00 uur

Koffi  edrinken met senioren
In De Engelenburcht

Woensdag 6 oktober
13.30 - 16.30 uur

Creatieve workshop Zentangle
In Herberg Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl

Zaterdag 16 oktober
19.00 - 22.00 uur

Cultuuravond Italië
In Herberg Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl

Vanaf oktober elke woensdag
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf  De Engelenburcht
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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)

Van 5 september tot en met 13 november ontvang je bij elke € 10,00 aan bood-
schappen en bij geselecteerde actieproducten een sponsorpunt. Dit is een vou-
cher met een unieke code. Deze unieke code kun je activeren en vervolgens be-
paal je zelf aan welke club of vereniging je de sponsorpunt(en) schenkt via www.
plus.nl/sponsorpunten. Hoe meer sponsorpunten je spaart, hoe meer euro’s dat 
oplevert voor de kas van jouw club! 

 Zondag
 09.00 - 19.00 uur


