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1o november 2021 van 19.30 - 21.30 uur in het Veerhuis in Bokhoven
Uitnodiging deelname dorpstafel Wonen, Ontmoeten en Leefomgeving

Van de bestuursraad

Yvonne Schram, John Branderhorst, Margo 
van den Oord

Na lange tijd is het nu gelukkig weer moge-
lijk om de beloofde dorpstafel te organi-
seren, waar we met elkaar in gesprek gaan 
over Wonen, Ontmoeten en Leefomgeving. 
De bestuursraad nodigt u hiervoor van 
harte uit.

Na een korte terugblik op de drukbezochte 
dorpstafel van januari 2019, waarin we 
samen bedachten wat er nodig is om ‘Lek-
ker lang, prettig en gezond te leven in Enge-
len, Bokhoven en Haverleij’, zoomen we in 
op de resultaten van de Vragenlijst Wonen, 
de kansen in onze dorpen voor meer Ont-
moeten en een fi jne Leefomgeving.
We doen dit aan de hand van een aan-
tal korte inleidingen, gevolgd door vragen 
waarmee alle aanwezigen aan het werk 
gezet worden. Denk hierbij aan vragen als:
Wat kunnen we in Engelen doen om te zor-

gen voor meer doorstroming op de woon-
markt? Om plekken te creëren voor jonge 
mensen, voor jonge gezinnen? Passende 
woonruimte voor ouderen?
Welke ideeën zijn er onder onze bewoners 
om de biodiversiteit in onze dorpen verder 
te bevorderen? En hoe kunt u hier zelf in 
uw eigen omgeving aan bijdragen? Welke 
bomen willen we waar extra planten of 
terugplanten? 

Welke plekken of manieren zouden we 
graag zien om elkaar te ontmoeten? En 
welke activiteiten zouden we graag in onze 
dorpen meer en vaker willen organiseren? 
Zin om mee te doen? Meld je aan via info@
bestuursraad.nl met je naam (voornaam en 
achternaam), e-mailadres, o.v.v. Deelname 
Dorpstafel 10 november 2021. En kom je als 
bezoeker of wil je meehelpen met de orga-
nisatie? Graag, vermeld dat er zeker even bij!

Bomen over bomen
John Branderhorst

In De Tweeterp van juni is een oproep 
gedaan om suggesties of verzoeken in te 
sturen voor aanplant van nieuwe bomen. 
In een overzicht is deze behoefte in eerste 
instantie op een kaart inzichtelijk gemaakt. 
De Haverlij, Kolgans, Oppershof, de wegen 
door het weidegebied enz., alles is in kaart 
gebracht. Voorlopig een mooie aanzet voor 
een langjaarlijkse planning. De gemeente 
heeft recentelijk gevraagd naar deze inven-
tarisatie en daarop hebben we direct kun-
nen reageren: kennelijk is er budget om een 
en ander te realiseren! Degenen die gerea-
geerd hebben, zijn inmiddels op de hoogte 
gesteld. Mocht u om een of andere reden 

geen bericht ontvangen hebben, laat het 
ons weten.

Er is nu een voorlopige keuze gemaakt qua 
prioriteit: 
1. De weg De Haverlij, oftewel de Poort 

naar de Haverleij, aan te wijzen en voor-
rang te geven en nog meer van groen 
te voorzien. Nieuwe aanplant is niet 
geheel gelukt en daarom wordt er nu 
ook gekozen voor een meer biodiverse 
aanplant. 

2. De Kolgans is als tweede naar voren 
geschoven. Bewoners willen dit laantje 
meer aanzien geven. 

3. Fruitbomen bij de Oppershof: aanplant 
van een aantal appelbomen in het 
kader van bomen en biodiversiteit.

Andere plekken in Engelen zijn genoemd, 
maar daar is eerst overleg voor nodig of 
het mogelijk is. Aandacht is gevraagd voor 
de nieuwe kastelen en het Engelerhart. Dit 
is inmiddels onder de aandacht van de 
gemeente gebracht en we rekenen erop dat 
we binnenkort een reactie krijgen.

Daarnaast maken we van de gelegenheid 
gebruik om te melden dat we op 10 novem-
ber een Dorpstafel organiseren, waar we 
onder de noemer ‘Wonen en leefomgeving’ 
verder zullen gaan om nog meer ideeën en 
suggesties omtrent groen boven tafel te 
krijgen. Zie voor datum, tijd en locatie van 
de Dorpstafel de uitnodiging aan het begin 
van dit artikel.

Het belang van groen en biodiversiteit in 
onze omgeving wordt steeds meer bena-
drukt en verdient op alle fronten aandacht. 
In de bestuursraad is er dan ook voor geko-
zen om vergroening en biodiversiteit aan 
te wijzen als speerpunt van beleid voor de 
komende jaren.
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Klaar voor het weer van morgen:
Een klimaatbestendig Engelen en Bokhoven
Yvonne Schram, lid Algemeen Bestuur Water-
schap Aa en Maas, voorzitter Bestuursraad 
Engelen Bokhoven 

In de vorige Tweeterp heb ik aangegeven 
wat het Waterschap Aa en Maas doet om 
wateroverlast te voorkomen en Engelen en 
Bokhoven waterveilig te maken. Ook de 
gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een taak 
als het gaat om het bestrijden van waterover-
last. De gemeente is verantwoordelijk voor 
de publieke (openbare) ruimte. Bewoners 
hebben ook een taak. In de Waterwet (2009) 
staat dat woningeigenaren verantwoordelijk 
zijn voor de verwerking van hemelwater op 
het eigen perceel, door infi ltratie of afvoer 
naar het oppervlaktewater. Dit geldt zowel 
in woonwijken als op bedrijfsterreinen.

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil klimaat-
bestendig zijn in 2050. Klimaatbestendig 
wil zeggen: hoe goed is iets – een huis, een 
dorp, een gemeente, een land – beschermd 
tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
Om ‘s-Hertogenbosch klimaatbestendig te 
maken werkt de gemeente samen met het 
waterschap, de provincie, met bedrijven 
en met bewoners. Iedereen kan en moet 
een steentje bijdragen. Met als doel: geen 
wateroverlast, geen watertekort, geen hit-
testress meer in 2050. Door nu te investeren 
besparen we veel kosten, overlast en onge-
mak voor morgen.

Hoosbuien die in korte tijd wateroverlast ver-
oorzaken. Perioden van langdurige droogte. 
Hittegolven in de zomer. Dit is geen nieuw 
type weerbeeld, dit is het weer van vandaag. 
Het KNMI voorspelt dat we steeds vaker met 
dit soort extreme weersomstandigheden te 
maken krijgen. Dit heeft gevolgen voor de 
leefbaarheid in onze dorpen, voor de kwali-
teit van onze natuur, voor de productiviteit 
van de landbouw, kortom: eigenlijk voor al 
onze activiteiten. Om de bewoners in Enge-
len en Bokhoven gezond te houden moeten 
we ons aanpassen aan het veranderende kli-
maat. Dit noemen we klimaatadaptatie (aan-
passing). Daarnaast moeten we klimaatver-
andering terugdringen door minder CO2 uit 
te stoten en op duurzame energiebronnen 
over te stappen. Dat heet klimaatmitigatie.
Er is een samenhang tussen het voorkomen 
van wateroverlast, water hergebruiken, ver-
droging en hitte beperken en de biodiver-
siteit versterken. Een integrale aanpak om 
Engelen en Bokhoven klimaatbestendig te 
maken is effi  ciënter dan het ad-hoc oplos-
sen van wateroverlast of alleen een riool-
renovatie. Daarom heeft de Bestuursraad 
Engelen Bokhoven een bomenplan, beste-
den we aandacht aan vergroening en stimu-

leren wij biodiversiteit door het aanleggen 
van een bijenlint en het plaatsen van insec-
tenhotels.   

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht 
voor stedelijk afvalwater, regenwater en 
deels grondwater. Het Gemeentelijk Rio-
leringsplan (GRP) geeft invulling aan deze 
zorgplicht. 

Het grootste gedeelte van de publieke 
ruimte in de gemeente is verhard: voet- 
en fi etspaden, straten, gebouwen en par-
keerplaatsen. Het regenwater stroomt dan 
gewoon in het riool. Als het hard regent, 
kan het riool de hoeveelheid regenwater 
niet aan en blijft er water op straat staan. 
Hierdoor kan het zelfs de woningen instro-
men. Bij hevige regenval kunnen oude riole-
ringen overbelast raken door enorme hoe-
veelheden regenwater. Het rioolwater komt 
dan omhoog in het toilet, de douche of de 
gootsteen. Dit komt doordat het vuilwater-
riool (toilet) op dezelfde afvoerbuis is aan-
gesloten als het hemelwaterriool (regen). 
Steeds meer gemeenten nemen maatrege-
len tegen deze overlast door het regenwater 
af te koppelen van de riolering. In de nieuwe 
woonwijken in Engelen en Bokhoven en in 
de kastelen ligt al zo’n gescheiden riool-
watersysteem. Je kunt dit zien aan de twee 

putdeksels in de straat. Op één putdeksel 
staat ‘regenwater’ en op de andere put-
deksel staat ‘vuil water’. In oude delen van 
Engelen en Bokhoven is nog sprake van een 
gemengd rioolwatersysteem.

Door verharding en bebouwing blijft minder 
ruimte over voor groen en water. Hierdoor 
wordt de temperatuur in steden ook hoger 
dan in het omringende gebied. De stad ver-
andert in een hitte-eiland, wat kan leiden 
tot hittestress bij bewoners. Op de web-
site www.nationalehittestresskaart.nl kun je 
’s-Hertogenbosch invoeren. Op de kaart van 
de gemeente zie je, dat het ook in Engelen, 
Bokhoven en in de kastelen veel te warm is. 
Het omringende groen is koel en waar ver-
harding is, loopt de hitte op. 
Rond woningen zie je veel verharding in 
onze dorpen. Wij kunnen zelf ook aan de 
slag gaan om wateroverlast in Engelen en 
Bokhoven en op landgoed Haverleij te voor-
komen. Meer groen in tuinen zorgt voor 
een betere verwerking van het regenwater 
en dus voor minder druk op de capaciteit 
van het riool. Koppel je regenpijp af van het 
riool. Het regenwater komt dan niet in het 
riool, maar direct bij de planten. Met een kli-
maatbestendige tuin ondersteun je ook de 
biodiversiteit. En bomen en planten zorgen 
voor schaduw en een lagere temperatuur. 



 

Sinds kort gehuisvest op De Bloemendaal 33A in Engelen 
 

Wij zoeken personeel voor onze afdeling groenvoorziening. 

Er is een vacature als voorman hovenier en een vacature 
voor een medewerker groen. 

Heb je interesse; bel of mail met  

Ger Berkelmans 

0622383411 

info@berkelmans-greenkeeping.nl 
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Beplanting verdampt water. Dit is de beste 
koeling voor de omgeving.  

• Vang het regenwater op in een regen-
ton. Gebruik dat water om uw planten 
water te geven. Zo bespaart u drinkwa-
ter. 15 minuten sproeien kost ongeveer 
100 liter drinkwater! En op drinkwater 
van een goede kwaliteit moeten wij zui-
nig zijn. De gemeente heeft regelmatig 
een actie, waarbij je een regenton met 
subsidie kunt aanschaff en. 

• Vervang tuintegels door gras of plan-
ten. Kies planten die bij uw tuin pas-
sen: die vragen weinig onderhoud. Het 
vervangen van tegels door groen geldt 
overigens ook voor bedrijventerrei-
nen en voor schoolpleinen. Een groen 
schoolplein heeft daarnaast nog andere 
voordelen: het biedt kinderen beleving, 
ontdekkingen en natuurlijke spelaanlei-
dingen.

• Maak een groen dak met planten en 
gras op je woning, schuur of garage. 
Een groen dak heeft veel voordelen: 
een begroeid dak houdt het water lan-
ger vast, is energiebesparend, geluid-

dempend en draagt bij aan de biodi-
versiteit in de omgeving.

• Leg een gazon aan. Het regenwater kan 
gemakkelijk in de ondergrond zakken. 
Het vult het grondwater aan en helpt 
verdroging voorkomen.

• Gebruik hagen en struiken als erfaf-
scheiding. Goed voor de biodiversiteit 
en een ideale schuilplaats voor vogels, 
kleine zoogdieren en insecten. In de 
afgelopen jaren zijn 70% van de insec-
ten verdwenen in Europa. Vogels eten 
insecten en daarom zijn er nu minder 
vogels. Insecten zijn belangrijk voor het 
bestuiven van onze gewassen. Zonder 
insecten geen voedsel. Alles hangt met 
elkaar samen. Bloeiend Bokhoven is een 
mooi voorbeeld van wat bewoners zelf 
kunnen doen. In juni dit jaar hebben de 
bewoners de bermen ingezaaid voor 
meer bijen, vlinders en andere insecten. 

• Leg een geveltuin aan. 
• Gebruik tegels, kiezelstenen of grasste-

nen die makkelijk water doorlaten.
• Leg een vijver aan.
• Plant een boom. Laat de bladeren die 

van de boom vallen gewoon in de per-

ken liggen. Ze vormen de basis voor 
bladcompost en zijn een veilige schuil-
plaats voor dieren. Het compost verbe-
tert het bodemleven en beschermt de 
tuin tegen uitdroging. 

Als je samen met anderen zorgt voor een 
verbetering van water én groen in jouw 
omgeving, kun je subsidie aanvragen voor 
klimaatbestendige maatregelen. Het aan-
leggen van groene daken, buurtmoestuinen, 
geveltuintjes, het vervangen van tegels door 
groen of het plaatsen van een regenton zijn 
enkele voorbeelden van zulke maatrege-
len. Op de link Subsidie klimaatbestendige 
maatregelen - Waterschap Aa en Maas kun 
je de voorwaarden zien om in aanmerking te 
komen voor subsidie.
De gevolgen van klimaatverandering vragen 
om een metamorfose van onze dorpen. We 
kunnen niet álle klimaatproblemen oplos-
sen, maar we kunnen wel samen een begin-
netje maken.

Vallende bladeren ruimen of composteren?
Het is herfst en de bladeren beginnen weer 
te vallen. Blad waait overal naartoe. Het blad 
dat vandaag in de beplanting ligt, ligt mor-
gen op het gazon en overmorgen op straat. 
Op straat wordt blad, zeker in de natte peri-
ode, kapotgereden en vertrapt. Kapotgere-
den bladeren kunnen gladheid veroorzaken. 
Om onveilige situaties te voorkomen ruimen 
wij het blad op. Hiermee proberen wij de 
ongemakken van de gevallen bladeren zo 
klein mogelijk te houden.

Waardevol voor de natuur
Daar waar het kan, laten we het blad bewust 
liggen. Dit doen we omdat de bladeren 
erg waardevol zijn voor de natuur. Ze bie-
den schuil- en voedingsplaats voor insec-
ten, vogels en kleine zoogdieren tijdens 
de koude maanden en beschermen plan-
ten tegen vorst. Ook levert bladcompost 
belangrijke voedingsstoff en voor planten. 

Waar ruimen we blad
Waar de veiligheid in het gedrang komt, 
wordt het blad geruimd. Denk hierbij aan rij-
banen, fi etspaden en voetpaden. Daarnaast 
ruimen we blad dat:
• zich ophoopt rond de straatputten en 

verstoppingen veroorzaakt;
• op het gras ligt en daardoor het gazon 

verstikt.
• Het blad wordt afgevoerd naar een 

bedrijf dat hier compost van maakt.

Wat kunt u zelf doen?
Wij ruimen alleen de bladeren van bomen 

in de openbare ruimte. Leg hier geen eigen 
snoeiafval bij. Bladeren uit uw eigen tuin 
kunt u:
• composteren en gebruiken als natuur-

lijke bemesting in uw de tuin;
• gebruiken als winterdek, ter bescher-

ming van uw planten tegen de kou;
• in uw groene afvalcontainer gooien.



...ik voel me veilig
      en vertrouwd

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl

    Acupunctuur
        voor WelZijn

Plan je afspraak online

of bel 06 44 20 08 22

Ervaar direct verlichting 

met acupunctuur!

(Chronische)

Pijn?

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

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

verlang jij naar meer rust, 
ruimte en overzicht in huis?

Als Professional Organizer (opruimcoach)  sta ik voor je klaar om je hierbij te helpen. 

Of het nu gaat om je keuken, garage, werkplek of kledingkast.
Wil jij met blijvend resultaat weer onbezorgd genieten van jouw leven?

Gun jij jezelf ook weer die glimlach? Neem dan contact met mij op voor een gratis intakegesprek.

Scan nu de QR-code 
en plan een gratis

intakegesprek.

10% INTRODUCtie

korting

               Liefs, 
               Marijke

De Meerheuvel 2
5221 EA ‘s-Hertogenbosch
06 - 46 19 62 40

/windkrachtorganizing.nl
/windkrachtorganizing
#windkrachtorganizing O R G A N I Z I N G . N L

WINDKRACHT

O R G A N I Z I N G . N L
WINDKRACHT

  

 

Yoga 
Iedere maandag om 9:00 uur in De 
Engelenburcht.  

Hatha yoga lessen voor beginners en ervaren yoga 
beoefenaars.  

Momenteel ook avondlessen op maandag om 
18:30 uur! 

Aanmelding en info: 
Diewertje Fijnvandraat, 06-27134559 

Yoga Alliance registered yoga teacher 

TIP: heup-, knie-, of enkel problemen? Gebruik een stoel 
voor de yoga beoefening! 
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In memoriam Riet van Boekel
Op vrijdag 24 september overleed onze 
dorpsgenoot Riet van Boekel in de leeftijd 
van 79 jaar. Op vrijdag 1 oktober was voor 
haar de uitvaartdienst in de Sint Lamber-
tuskerk, gevolgd door de begrafenis op het 
kerkhof. We kennen Riet van de winkel met 
sportartikelen, kerstspullen en vuurwerk aan 
de Hoogveldweg, we kennen haar van de 
huis-aan-huiscollectes, onder andere voor 
het KWF, we kennen haar als vrijwilliger van 
de stichting Jeugdbelangen en van heel veel 
jaren het Vakantiejeugdwerk. Ze was jaren-
lang oppas bij de buitenschoolse opvang, 

bezorgde De Tweeterp en was actief in de 
parochie bij jeugdactiviteiten en de groep 
Interieurverzorging. Ook met carnaval was 
ze van de partij, want haar hele gezin deed 
daaraan actief mee. Kortom, met het over-
lijden van Riet verliezen we een markante 
dorpsgenoot, op wie je altijd een beroep 
kon doen. Riet zei bijna nooit ‘nee’. Vooral 
voor vrijwilligerswerk met jeugd was ze altijd 
te porren. Ze was vele jaren lang superactief 
voor het dorp. Daarom wensen we haar nu 
dat ze mag rusten in vrede.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de 
Bestuursraad Engelen Bokhoven is op 
maandag 1 november 2021 om 20.00 uur, 
fysiek in De Engelenburcht. 
Insprekers kunnen zich aanmelden tot 1 
november 12.00 uur via info@bestuurs-
raad.nl  

Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl

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

Introductie nieuwe wijkagent 
John Branderhorst

Na een periode van ruim driekwart jaar is er 
gelukkig weer een vaste wijkagent aangewe-
zen voor ons gebied. Het instituut wijkagent 
is weliswaar een algemeen bekend begrip, 
maar het heeft ook een lange geschiede-
nis achter zich. Engelen kende voorheen 
al hulpjes van de burgemeester, dienders, 

veldwachter, postcommandanten, wacht-
meesters, buurtcoördinatoren, te veel titels 
om op te noemen. Uiteindelijk zijn het toch 
‘hoeders van de wet’.
Met de komst van de nieuwe wijkagent is 
er een goede reden om dit aspect t.w. ‘De 
Handhaving’ in ons gebied tegen het licht 

De nieuwe wijkagent stelt zich voor
Ik ben Jeroen Pisters, 33 jaar oud en ik werk 
sinds 2009 bij de politie. Mijn werkzaam-
heden voer ik sinds augustus 2021 uit van-
uit het politiebureau aan de Vogelstraat in 
’s-Hertogenbosch, en wel als jullie wijkagent 
van Engelen en Bokhoven en de Haverleij. 
Hiervoor heb ik 11 jaar bij de politie in Eind-
hoven gewerkt, onder andere in de nood-
hulp, bij de Mobiele Eenheid (ME) en als 
horecaprojectleider op het uitgaanscentrum 
Stratumseind.

Ook binnen de functie als wijkagent blijf ik 
in de onregelmatigheid werken. Buiten mijn 
functie als wijkagent ben ik nog actief in de 
noodhulp, de ME en in de horeca. Dit bete-
kent dat ik niet altijd in de wijk aanwezig kan 
zijn. 
Bereikbaarheid: 
Spelen er zaken waarbij je politie nodig hebt, 
bel dan met 0900-8844 of bij spoed 112.

Vervolgens kan men met mij contact opne-
men via:
• Bellen met 0900-8844 en een terugbel-

verzoek achterlaten.
• Via het contactformulier op: www.poli-

tie.nl/mijn-buurt.
Mijn vorige collega Frank Verboord, die tij-
delijk heeft waargenomen, heeft me al weg-
wijs gemaakt in de wijk en recentelijk is er 
een rondgang gemaakt met een bestuurs-
raadslid. Indien nodig kom ik eens langs 
voor een gesprek of overleg. 
Ik ga uit van een prettige samenwerking met 
zowel de bewoners als de instanties die in 
deze wijk actief zijn.

te houden. Vanaf november zal er met enige 
regelmaat - met de hulp van velen - een 
reeks artikelen komen in De Tweeterp, waar 
we het wel en wee van ‘De Handhaving’ en 
bijbehorende functies beschrijven. 

Meer van de bestuursraad op pagina  15



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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≈≈heuvel t jes≈≈
Huishoudelijke hulp gezocht voor drie 
uur in de week.
Appartement Beeckendael.
Telefoonnummer: 073-6900299

(S)limmerik
Het zal in Engelen niemand verbazen,
dat, zoals we onlangs weer lazen,
het aantal sporten, zeer toegewijd,
ook met jeu de boules verder is uitgebreid.
Dit voor jong en oud ‘zonder toeten of blazen’.

Rikken in Engelen
Op elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 
uur kunt u komen rikken bij Rikclub Enge-
len in De Engelenburcht. Kosten € 3,00 per 
maand. Eén keer per maand is het prijsrik-
ken op vrijdagavond van 20.00 tot 23.00 uur. 
Kosten € 2,50 per avond. U bent van harte 
welkom.

Het laatste anderhalf jaar zijn veel bijeen-
komsten in welke vorm dan ook niet door-
gegaan. Veel muziekverenigingen hebben 
gedurende die tijd weinig mogelijkheden tot 
optredens gehad. Dat geldt ook voor orkest 
De Laatbloeiers uit Engelen. Op zaterdag 18 
september jl. maakten ze een eind aan die 
stilte met een concert in Bokhoven onder 
de boom op de hoek Gravin Helenastraat 
/ Graaf Engelbertstraat. Een groot aantal 
bezoekers kwam genieten van de gezellige 
muziek. Hebt u mogelijk interesse om ook 
mee te spelen met De Laatbloeiers? Neem 
hiervoor contact op met dirigent Willem 
Minkels, 
e-mailadres: willemminkels@gmail.com.

Laatbloeiers in 
Bokhoven
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“Hoe minder prikkels, hoe meer rust en overzicht je creëert.”
Windkracht organizing
Alisa Lalicic 

Tegenover mij zit Marijke de Waal, Profes-
sional Organizer ofwel opruimcoach. Met 
haar nog jonge bedrijfje helpt ze mensen 
om hun leven letterlijk weer op orde te 
krijgen. Iedereen komt op een punt dat 
het te veel wordt. Het gevoel hebben dat 
je het overzicht kwijt bent en daarbij heel 
druk zijn, is geen beste combinatie. Het 
herkennen is de eerste stap, er iets aan 
doen soms een stap te ver. Herkenbaar? 
Windkracht organizing helpt je verder. 

Hoe het ooit begon 
“Ik ben verantwoordelijk voor de adminis-
tratie bij Blank autoschade (Engelen), iets 
wat ik graag doe. Echter, drie jaar geleden 
begon het te kriebelen. Ik wilde iets voor 
mezelf, waar ik met mensen (die een hulp-
vraag hadden) in contact kon komen. Een 
loopbaantraject gaf verschillende inzichten: 
dat ik van structuur houd, georganiseerd 
ben en graag mensen wil helpen.” Professi-
onal organizer bleek de perfecte match voor 
Marijke. Ze volgde twee opleidingen (zowel 
bij de NBPO als bij De Huishoudcoach) voor 
een bredere basis van haar kennis. Van het 
een kwam het ander.

Aan de slag
“Als professional organizer gooi ik geen 
spullen weg: ik zorg dat de spullen beter 
georganiseerd worden. De spullen worden 
verdeeld in categorieën en krijgen vaste en 
vanzelfsprekende plekken in huis. Als ik in 
een ruimte kom, zonder structuur, dan kijk 
ik naar de gewoontes van mensen en pas 
daar de organisatie op aan.” Waarom een 
opgeruimd huis/ruimte zo belangrijk is? Alle 
dingen om je heen geven visuele prikkels af. 

Hoe minder prikkels, hoe meer rust en over-
zicht je creëert, legt Marijke uit. Bij de gro-
tere klussen meet ze kasten in en schaft ze 
passende organizers (bakken, ophangsyste-
men enz.) aan die zorgen voor structuur en 
logica. 
“Mensen hebben de neiging om te gaan 
opruimen voordat ik kom. Ik verzeker hen 
dat ze zich absoluut niet hoeven te schamen. 
Ik ben niet de persoon die oordeelt over hoe 
je in de situatie terecht bent gekomen. De 
focus ligt op positiviteit en verbetering ten 

behoeve van de klant. Sommigen hebben 
baat bij één bezoek, bij anderen kom ik 
maandelijks. Het geeft mensen al veel steun 
dat er iemand met hen meekijkt, meehelpt 
en aanpakt. Het is genoeg om een frisse 
wind door het huis te laten waaien.” Waar 
Marijke het meest gelukkig van wordt? Het 
transformeren van ruimtes en de tevreden 
reacties van de klant. Dat is het mooie aan 
dit beroep: de voldoening en direct zicht-
baar resultaat.

Windkracht organizing 
September vorig jaar schreef ze zich in bij 
de Kamer van Koophandel en een maand 
later ging ze van start. Ze werkt samen met 
So Clever (opbergshop van Nederland) en 
blijft scholingen volgen om op de hoogte 
te blijven. De toekomst ziet ze positief in: 
“Ik wil graag nog meer mensen helpen. Ik 
richt me op de particuliere markt, de huis-
houdens. Dat geeft me zo veel energie!” Om 
haar 1-jarig bestaan te vieren, krijgt iedere 
nieuwe klant 10% korting op een van haar 
diensten. 

Contact
Ben je of ken je iemand die wel wat hulp 
kan gebruiken? Kijk dan eens op www.wind-
krachtorganizing.nl of neem contact op 
met Marijke de Waal 06 46196240 of info@
windkrachtorganizing.nl. Ze helpt je graag 
verder!

Het zal in Engelen niemand verbazen,
dat, zoals we onlangs weer lazen,
het aantal sporten, zeer toegewijd,
ook met jeu de boules verder is uitgebreid.
Dit voor jong en oud ‘zonder toeten of blazen’.



073 – 6123202  florismakelaars.nl

Maak een afspraak met Floris 

voor een goed gesprek over 

aankopen, verkopen of taxeren

In de 
haverleIj

aandacht maakt 

het verschIl

ERVAAR HET ZELF

FLORIS STAAT KLAAR VOOR JOU

www.DeCirculaireWerkplek.nl
Voor al je computervragen!

✓ Start vandaag nog met online werken in de cloud
✓ Doe de computer APK en je PC gaat langer mee
✓ Koop bij ons je refurbished PC of laptop

Bel ons voor directe computerhulp: 085-9029945
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“Hoe ik het volhoud? Ik hóu gewoon van mensen!”
Annie Kraaijkamp, oprichtster de Zonnebloem - Engelen
Ingrid Roefs

Annie Kraaijkamp was 46 jaar oud, toen 
ze vanuit haar huis aan de sluis de zieken-
boot van de Zonnebloem voor de zoveel-
ste keer zag aanmeren bij de Engelense 
kade. En net zoals altijd, stelde ze vast dat 
er wéér geen Engelense deelnemers aan 
boord waren. Als lid van de Zonnebloem 
besloot ze dat daar verandering in moest 
komen.

Ze nam contact op met het hoofdkantoor 
van de Zonnebloem in Breda, kreeg de 
papieren voor het oprichten van een afde-
ling toegestuurd en dat was dat. De Zonne-
bloem Engelen was een feit. Annie: “Dat is 
nu 40 jaar geleden. Het eerste jaar was ik 
nog in mijn eentje, maar daarna groeiden 
we uit tot een bestuur met 5 leden. Samen 
organiseren we al die jaren leuke activiteiten 
voor ouderen. Ikzelf zit nu niet meer in het 
bestuur, maar begeleid nog wel veel van de 
activiteiten als vrijwilliger.”

Kersen, kerst en meer
“Per activiteit gaan er zo’n 20 mensen mee. 
Meestal ouderen, met of zonder handicap, 
die wat eenzaam zijn, of gewoon graag 
gezelschap opzoeken. Populaire activiteiten 
die we jaarlijks laten terugkeren, zijn het ker-
sen eten in Velddriel, het bezoek aan Groen-
rijk-in-kerstsfeer met koffie en gebak, en de 
diverse gezellige lunches. Voorheen onder-
namen we ook nog wel actieve dingen, maar 
nu er steeds meer mensen met rollators zijn, 
is dat wat lastiger geworden.”

Ziekenbezoek
Naast het bedenken, organiseren en bege-
leiden van de Zonnebloemactiviteiten, gaat 
Annie ook regelmatig op ziekenbezoek. 
“Dat vind ik ook fijn om te doen. Ik bezoek 
nu vier mensen en het is fijn om te zien hoe 
ze dat waarderen. Ik vind het zelf ook leuk. 
Even een bloemetje brengen, gezellig wat 
kletsen …” 

Actief in Engelen
En dat is nog niet alles, want buiten de Zon-
nebloem is Annie bij nog veel meer gezel-
ligheid in Engelen te vinden: “Ik ben al 45 
jaar lang nauw betrokken bij FC Engelen. 
Iedereen daar kent mijn gezicht. Dat vind ik 

ook gezellig. En verder ben ik actief bij de 
Seniorenvereniging van Engelen. Voorheen 
als voorzitter en penningmeester, maar 
tegenwoordig als vrijwilliger.”

Nooit meer weg
Hoe ze het volhoudt? “Oh, dat is geen pro-
bleem hoor. Ik vind het gewoon heel leuk. 
Ik hóu echt van mensen! Zo was mijn moe-
der en zo zal ik ook altijd blijven. Misschien 
komt het ook wel, doordat ik Engelen zo’n 
fijn dorp vind. Toen mijn man en ik hier na 
veel omzwervingen als sluiswachtersgezin 
kwamen wonen, voelde ik me direct thuis. Ik 
zei: “Hier wil ik nooit meer weg. Dat voelde 
ik meteen en dat voel ik nog steeds zo.”

Sinterklaas in Engelen 
Ook dit jaar zijn wij als Sinterklaascomité 
Engelen druk bezig met het plannen van een 
intocht. We zijn achter de schermen al veel 
aan het regelen, maar de lastige omstandig-
heden die ons vorig jaar in de weg zaten, 
zijn helaas nog steeds niet helemaal opge-
lost. Het is dan ook vooralsnog niet hele-
maal duidelijk welke vorm de intocht dit 
jaar krijgt. Wel streven we ernaar om weer 
zo veel mogelijk een traditionele intocht te 
hebben zoals u die in eerdere jaren heeft 
mogen ervaren, maar het is nog even de 
vraag in hoeverre dat met de huidige maat-
regelen tot de mogelijkheden behoort. 
In ieder geval gaan we er ook dit jaar weer 
een feestje van maken. Momenteel staat de 
goedheiligman gepland om zijn entree te 
maken op zondag 14 november. Na een ver-
welkoming aan de kade zal de sint met zijn 
pieten doorgaan naar De Engelenburcht, 

waar we er een gezellige middag van gaan 
maken. Ook worden er dit jaar weer kleur-
platen uitgedeeld op de scholen en bij PLUS 
Mulder. De kleurplaten kunnen ingeleverd 
worden op een nader te bepalen inlever-
punt waar u entreebewijzen kunt ontvangen 
voor de middag. Houd er hierbij rekening 
mee dat wij ons aan de huidige overheids-
maatregelen te houden hebben. Mochten 
we onverhoopt weer naar een alternatief uit 
moeten wijken, dan houden we u daarover 
op de hoogte via onze social-mediaplat-
forms, de website of de volgende editie van 
De Tweeterp. 
Facebook: Sinterklaascomité Engelen, Insta-
gram: Sinterklaascomitengelen, website: 
www.Sinterklaas-Engelen.nl 

Donateursactie
Ook dit jaar heeft de jaarlijkse donateursac-

tie weer plaatsgevonden. Dit gebeurde van 
1 t/m 10 oktober. Wij willen hier graag ieder-
een die gedoneerd heeft hartelijk bedanken, 
met een extra warm dankjewel aan alle col-
lectanten voor hun inzet. Mocht u de col-
lectant gemist hebben dan kunt u altijd nog 
onderstaande QR code gebruiken om ons 
alsnog te steunen. Het bedrag is naar eigen 
invulling aan te passen. 



AAndAcht mAAkt het verschil
kijk voor onze speciale service op florismakelaars.nl
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Principe van verwarming met een vloeistof/
vloeistof-warmtepomp met putten

Energietransitie, gas- en benzineprijzen door het dak, wat nu?
Rob Pander Maat                                                                                                                               

Gasprijs
De tijd dat we de zekerheid hadden om 
altijd goedkoop aardgas te hebben, lijkt 
defi nitief achter ons te liggen. De gasprijs is 
stevig aan het stijgen door meerdere oor-
zaken. Een voorname reden is dat we in 
Nederland steeds minder eigen gas uit de 
bodem halen en daardoor steeds afhankelij-
ker worden van import. Voeg daarbij dat de 
energieprijzen wereldwijd stijgen door de 
grotere vraag door economische opleving 
na corona. En daar komt nog eens bij dat 
de tussenopslag van gas aan commerciële 
partijen is overgelaten die ook belang heb-
ben bij hogere prijzen. De gemiddelde prijs 
per m3 in Nederland is voor verbruik tot 
5000 m3 per jaar. Maar daar komt in 2021 
de energiebelasting van ruim 42 cent per 
m3 nog bij! Dan komen we dus, afhankelijk 
van de leverancier, op € 0,85 tot € 1,00 per 
m3 inclusief btw. Zo hoog zijn die prijzen 
nog nooit geweest. Maar wat erger is voor 
de consument is dat er geen verlaging ver-
wacht wordt, eerder nog een verdere verho-
ging.

Prijzen benzine en diesel
Ook de benzine- en dieselprijzen hebben 
een historische hoogte bereikt met een 
adviesprijs voor Euro 95 van meer dan € 2,00 
per liter. Super-plus zit al op een adviesprijs 
van € 2,08 per liter en diesel al op € 1,66 per 
liter. Dat komt doordat de olieproducerende 
landen wat minder produceren, waardoor 
het aanbod minder is, en daarnaast ook 
door de aantrekkende vraag op de wereld-
markt. Ook hier is vooralsnog geen verla-
ging in zicht.
Overigens is het in Nederland zo dat de prijs 
die wij betalen aan de pomp voor benzine 
uit 46% accijns en 17% btw bestaat. Met de 
accijns verdient de Overheid dus heel veel 
geld, en daarnaast probeert de Overheid het 
verbruik te sturen. Een bijkomend eff ect van 
de hoge brandstofprijzen is een versnelde 
transitie naar zuinigere en ook naar elektri-
sche auto’s.
Zie hiervoor ook onderstaand diagram:

moeten om de CO2-uitstoot te verminde-
ren, zie ook mijn eerdere artikeltjes in De 
Tweeterp. De kosten daarvan zijn hoog. 
Zo kost stroom van windmolens netto nog 
steeds meer dan uit een centrale. Maar die 
verschillen beginnen nu wel te kantelen, 
omdat de fossiele brandstoff en zoals gas en 
olie steeds duurder worden. 
Dat we als Nederland steeds afhankelijker 
worden van duur gas uit het buitenland, 
zoals Noorwegen en Rusland, maakt dat er 
ook een tendens ontstaat om versneld rich-
ting windenergie en zonne-energie te gaan. 
De zoektocht naar locaties voor windtur-
bines en zonne-akkers zal dus alleen maar 
toenemen. 

Gelderse Waard
Eerder schreef ik over een mogelijk wind-
park Gelderse Waard tussen Bokhoven, 
Hedikhuizen en Vlijmen. RWE heeft plannen 
om hier vier windturbines te plaatsen. Het 
voornemen begrijpen we als bestuursraad, 
maar vanuit de bestuursraad en ook van-
uit de Vereniging Bescherming Authentiek 
Bokhoven wordt al langer aangedrongen 
op overleg tussen RWE, gemeente Heusden 
en de direct betroff en bewoners. Ondanks 
meerdere verzoeken aan de gemeente 
Heusden ook vanuit onze gemeente ’s-Her-
togenbosch, is er nog geen gehoor gegeven 
aan dit verzoek. Dat betreuren we zeer, en 
het geeft het gevoel dat dit overleg uit de 
weg gegaan wordt. We zullen blijven aan-
dringen op dit overleg.

Moderne energiehuishouding in huis
Een ander antwoord op die stijgende ener-
gieprijzen is ons huis zelf energie laten 
opwekken, en daardoor minder of niet 
afhankelijk te zijn van dure gas- en stroom-
leveringen. Een aantal mensen in Engelen 
is al goed op weg naar zelfvoorziening van 
energie, en ik was in de gelegenheid de 
eigenaar te spreken van zo’n energie-op-
wekkend huis.  
Het betreft een groot vrijstaand huis dat 
middels een warmtepomp van het Zweedse 
merk Nibe warmte uit een aantal 80 meter 
diepe putten haalt. Er circuleert koudemid-
del in een gesloten circuit van buizen naar 
beneden en weer naar boven. De warmte-
pomp verwarmt een watercircuit van ca. 45 
graden dat aangesloten is op vloerverwar-
mingscircuits die alle kamers individueel 
geregeld kunnen verwarmen. Of ook koelen 
in de zomer! Dan is de koelvloeistof name-
lijk koel in de grond en kun je koel water 
door de vloerleidingen laten circuleren. Het 
systeem schakelt automatisch van verwar-
men naar koelen en weer terug. 
Die warmtepomp is middels een regelkastje 

zo slim aangesloten dat er geen kracht-
stroomaansluiting nodig is van de energie-
maatschappij, en verder wordt hij voorna-
melijk gevoed door zonnepanelen op het 
dak die ook veruit het grootste deel van 
de elektriciteit voor het hele huishouden 
opwekken.
De warmwatervoorziening geschiedt vanuit 
een grote boiler, die door de warmtepomp 
wordt verwarmd, en daarnaast door stroom 
van de zonnepanelen tot een legionella-vei-
lige watertemperatuur van 65 graden of 
meer. 
Het mooie van het hele systeem is dat 
het zeer stil werkt door de vloeistof/vloei-
stof-warmtepomp en dat het zeer comfor-
tabel, namelijk geheel automatisch werkt. 
Verder zijn de energiekosten ongehoord 
laag voor een zo groot huis: minder dan 
1/5 van vergelijkbare ander huizen in Enge-
len. Ook de onderhoudskosten vallen in de 
praktijk laag uit doordat er geen gasketel in 
het systeem zit. De aanschafkosten van een 
dergelijke installatie liggen wel fl ink hoger 
dan een conventionele cv-installatie op gas, 
maar de eigenaar rekent voor dat hij de ini-
tiële meer-investering er al in 6 à 7 jaar uit 
heeft, terwijl de levensduur van de instal-
latie veel langer is en je dan dus gewoon 
geld bespaart. Zeker als de energieprijzen 
zo hoog blijven als nu. En je brengt geen 
schade toe aan het klimaat!
Een paar belangrijke tips heeft de bewo-
ner nog voor mensen die een dergelijke 
installatie overwegen in een nieuw of in een 
bestaand huis: leg de installatie wat ruimer 
uit dan je voorgerekend wordt, zorg dat je 
goed bij alle onderdelen en leidingen kunt 
voor onderhoud, en bespaar niet op kwali-
teit. Neem goede materialen voor leidingen 
en koppelingen (rvs). 
Met dank aan een enthousiaste dorpsbewo-
ner die al fl ink aan energietransitie doet! 

En wat nu?
We weten al heel lang dat we meer richting 
duurzame of fossielvrije energiebronnen 



                                     

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

 
Belangrijk nieuws 

Zoals u misschien weet is Fietsenmaker Den 
Bosch al sinds 2014 onderdeel van E-Milers.com 
en dé Fietsenmaker van Engelen en omgeving. 
Nu er bij E-Milers grote ontwikkelingen 
plaatsvinden, hebben wij helaas moeten 
besluiten niet verder te gaan met Fietsenmaker 
Den Bosch. Per 15 oktober zullen wij onze 
deuren dan ook gaan sluiten. Onze haal-en 
brengservice stopt per direct. We vinden het 
jammer dat we u als klant niet meer kunnen 
verwelkomen bij de fietsenmaker, maar gaan 
ons volledig richten op onze corebusiness, de 
verkoop en service van licht elektrische 
voertuigen en zijn blij met de stappen die we 
met E-Milers gaan maken. Wij willen u graag 
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 
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Tineke van der Lee

Kinderboekenweek
Van 6 t/m 17 oktober was de Kinderboeken-
week. Het thema van 2021 was: Worden wat 
je wil. De opening op 6 oktober deden we 
gezamenlijk. We zongen het lied van Kin-
deren voor Kinderen: Worden wat je wil. 
Daarna werd er een gedicht voorgelezen. 
Gedurende de hele periode is er in iedere 
klas extra aandacht geweest voor het lezen. 
De groepen 5 t/m 8 hielden een voorlees-
wedstrijd. Eerst in hun eigen groep en op 
donderdag 15 oktober streden de winnaars 
van de verschillende groepen tegen elkaar 
in het Atrium van de school. Bij het schrij-
ven van dit stuk was de winnaar nog niet 
bekend.
Dit schooljaar hebben we een muziekdo-
cent, die iedere donderdag een muziekles in 
alle groepen komt verzorgen. Iedere groep 
krijgt op zijn eigen niveau muziekles. De 
afgelopen weken waren de kinderen bezig 
met ritme en melodie. Ze maakten daarbij 
gebruik van boomwhackers. Op de foto’s 
ziet u hoe de kinderen ermee bezig waren.
De andere foto, die u bij dit artikel staat, 
betreft de activiteiten bij de projecten waar-
aan de groepen 5 (Jagers en boeren) en 6 
(Gouden Eeuw) bezig zijn.

WIsH 
De leerlingen van groep 6 zijn begonnen 
aan de WIsH weerbaarheidstraining. In acht 
bijeenkomsten, waarbij de meisjes en de 
jongens apart les krijgen van ervaren trai-
ners, komen de verschillende vaardigheden 
(stevig staan, grenzen, pesten, lichaamstaal, 
over de grens, hulp vragen, de groep en ik, 
samen weerbaar) aan de orde. Weerbaar-
heid is, net als alle andere vaardigheden, 
aan te leren, te oefenen en te verbeteren. 

Dit programma wil alle kinderen een basis 
meegeven waarin zij ontdekken dat hun vrij-
heid, de mogelijkheid om jezelf te zijn, de 
moeite van het verdedigen waard is, maar 
dat ook de vrijheid van de ander gerespec-
teerd moet worden. Er is behoefte aan les 
in sociaal gedrag. Kinderen leren door kopi-
eren. Dit betekent voor ons dat we graag 
zelf levende voorbeelden willen zijn voor 
gewenst sociaal gedrag. Vaardigheden kun-
nen geoefend worden in rollenspelen. Kin-
deren kunnen zo de sociale vaardigheden 
al spelend verwerven. De training in sociale 
vaardigheden heeft een maatschappelijk 
belang. Het kind kan leren om zich compe-
tent te voelen en om grenzen aan te geven 
en te respecteren. Aandacht voor pesten en 
groepsdruk en het leren omgaan met auto-
riteit en regels kunnen een bijdrage leveren 
aan het voorkomen van bijvoorbeeld agres-
sie op sportvelden.

POINT073
POINT staat voor ‘Passend Onderwijs voor 
Ieder Nieuw Talent’ en 073 staat voor de 
regio 's-Hertogenbosch. POINT073 is een 
werkplaats voor onderwijsonderzoek met 
betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen. 
Hier willen we de onderwijspraktijk en het 
wetenschappelijke onderzoek met elkaar 
verbinden. Wetenschappelijk onderzoek, 
waarbij de onderzoekers samen met de leer-
krachten het onderzoek vormgeven. Waar is 
behoefte aan? Wat werkt en waarom?
De doelstellingen van POINT073 zijn:
1. Een duurzame professionele leerge-

meenschap vormgeven waarin (ook 
na afloop) duurzaam samen gewerkt 
wordt aan thema’s die aansluiten bij 
passend onderwijs.

2. Kennisontwikkeling voor scholen en 
pabo ontsluiten aangaande signalering 
van jonge leerlingen met een ontwikke-
lingsvoorsprong, en passende begelei-
ding van (hoog)begaafde leerlingen.

3. Leerkrachten (in opleiding) kennis en 
methodieken aanreiken, uitprobe-
ren en samen verder ontwikkelen om 
(hoog)-begaafde leerlingen te signale-
ren en passend te begeleiden.

Met trots kunnen we u melden dat Kind-
centrum de Matrix meedoet aan POINT073. 
Onze collega Sandra Steenbakkers neemt 
namens onze school deel aan het project. 

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.



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.

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
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Veel belangstelling bij Open Monumentendag
Hans van de Ven

Op zondag 12 september was het weer 
Open Monumentendag. Heemkundekring 
Angrisa organiseerde bij deze gelegenheid 
rondwandelingen door de oude dorpskern 
van Engelen. Ruim 65 belangstellenden 
deden hieraan mee. Dit jaar lag de nadruk 
vooral op de enorme historische bedrijvig-
heid in dit oude gedeelte van het dorp. Zo 
waren er twee warme bakkers, een kruide-

nier, een slagerij, een kolenboer, een sme-
derij, een postkantoor, een fi etsenzaak, een 
schoenmakerij en twee cafés. De gidsen Rob 
Gruben, Wilton Desmense en Frans Lucas 
verzorgden in totaal acht rondleidingen van 
45 minuten en vertelden op humoristische 
wijze de historie van al deze Engelense pan-
den en ondernemers. Ook de beide kerken 
waren open en in de Protestantse kerk werd 

een interessant fi lmpje getoond over de 
geschiedenis van de kerk. Het weer speelde 
prima mee. Niet te warm en vooral: geen 
regen. Regelmatig waren er op de route 
Engelenaren te vinden, werkend in de tuin 
of gewoon aan de wandel, die enthousiast 
een duit in het zakje deden bij de verhalen 
van de gidsen!

Hiep Hiep Hoera!! 
De Herberg bestaat alweer 2 jaar!

Zondag 21 november

Kom het samen met ons vieren. 
Je bent van 15:00 tot 19:00 welkom in de herberg. 

.

De herberg staat voor verbinding en De herberg staat voor verbinding en 
saamhorigheid samen met de saamhorigheid samen met de 

bewoners van de 
saamhorigheid samen met de saamhorigheid samen met de 

bewoners van de bewoners van de Haverleij
saamhorigheid samen met de saamhorigheid samen met de 

HaverleijHaverleij,  Engelen en bewoners van de bewoners van de HaverleijHaverleijHaverleij,  Engelen en 
Bokhoven. 

De Herberg is een ontmoetingsplek voor 
bewoners van de Haverleij, Engelen en Bokhoven. 
De kleinschalige niet commerciële opzet met een 
huiskamergevoel is dé ideale plek om samen te 
komen. 
We openen graag onze deuren om mensen te 
verbinden, of het nu om een hobbyclub gaat, 
informatie bijeenkomsten, gezellig een bak koffie 
drinken met elkaar, spelletjes doen, 
cultuuravonden, creatieve workshops, een plek 
om te vergaderen, en ga zo maar door.  
Je bent welkom in de Herberg!

Wil je op de hoogte blijven? Geef je dan op voor 
de nieuwsbrief door je mailadres door te sturen.

Ook als je vragen hebt kan je dat doen door deze 
te sturen naar onderstaand mailadres.
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Werk in de wijngaard (10) 
 
Ik schreef het vorige maand al: na de 
oogst zit het werk in de wijngaard er 
grotendeels op. Het werk heeft zich nu 
verplaatst naar de wijnkelder. Mijn 
volgende columns zullen zich óók 
daarheen verplaatsen. 
 
Ik was twee jaar geleden net na de 
oogst bij een leverancier in Gigondas. 
En het eerste dat opviel was een groot 
bord met een doodshoofd dat op de 
deur van de wijnkelder bevestigd was: 
“Danger! Gaz Carbonique”, was er op 
geschreven. Nadat witte druiven 
geperst zijn en de rode druiven 
gekneusd, begint het wijnmaakproces. 
Gistcellen zetten de suikers in de most 
(sap) om in alcohol en tijdens dit 
proces komt er koolzuurgas vrij. 
Wanneer dit gas zich ophoopt in een 
ruimte dan kan het zuurstof verdrijven 
en dus levensgevaarlijke toestanden 
veroorzaken. Het is dus zaak om 
tijdens de gisting de wijnkelder goed te 
luchten, anders krijg je ongelukken! 
 
“Persen en kneuzen” schijf ik 
hierboven. De kleur van de wijn haal je 
vooral uit de schil. Vandaar dat witte 
druiven meteen geperst worden. Door 
het kneuzen van rode druiven komt het 
sap vrij en dat reageert met de 
schilletjes: langzaam laten die hun 
kleurstoffen los in de wijn, zodat de 
wijn eerst roze kleurt (rosé!) en daarna 
rood.  Zo gaan we de goede kant op, 
wordt vervolgd!  
 
wordt vervolgd!wordt vervolgd!wordt vervolgd!

 
 
 
 
 
 

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 

SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

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

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen
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Zo 17 okt
10.00 uur 

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten
T.i.v. Tonnie ter Ellen - Hen-
driks, Jan Roozen, Riet van 
Boekel - Holtappels, Tonny 
van de Ven - van den Brandt

Zo 24 okt
10.00 uur

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

Zo 31 okt 
10.00 uur

Eucharistieviering met 
thema Allerheiligen door  
pastor Ben van Bronkhorst
T.i.v. Gré Pardoel - van Dijk, 
Coby van Mimpen - van der 
Griend, Toon en Francine van 
der Aa - Wolfs 

Di 02 nov
19.00 uur

Allerzielen. Oecumenische 
herdenkingsdienst met 
tocht naar kerkhof.
Voor meer informatie: zie 
elders in deze Tweeterp.

Zo 07 nov
10.00 uur

Eucharistieviering door  
pastor Ben van Bronkhorst
T.i.v. ouders Van Kessel - Van 
de Griend, Piet van Kessel, 
Anton Pijnenburg, Tini Heller, 
Ine Vinken - van Gelder

Zo 14 nov
10.00 uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten
T.i.v. Ans Bindels - Verberk

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 24 september is overleden Jan Roozen, 
89 jaar, Vught
Op 24 september is overleden Riet van Boe-
kel - Holtappels, 79 jaar, Hoogveldweg
Op 25 september is overleden Tonny van de 
Ven - van der Brandt, 89 jaar, Zonneweide

Allerzielen
Allerzielen in Engelen: Allerzielen wordt 
overal in de wereld gevierd. Op begraaf-
plaatsen, in parken, in musea denken wij op 
dinsdag 2 november aan hen die gestorven 
zijn. In Engelen willen wij op deze dag ieder-
een, gelovige en niet-gelovige mensen, de 
gelegenheid bieden om een overleden dier-
bare te herdenken, ondersteund door fami-
lie, bekenden en lotgenoten. Op 2 november 
om 19.00 uur nodigen wij belangstellenden 
uit om zich in de St. Lambertuskerk te ver-
zamelen. Dan zullen we beginnen met een 
gebedsdienst, waarin wij kaarsen branden 
voor de overleden parochianen van dit jaar. 

Vanaf de kerk lopen we rond 19.30 uur in 
een lichttocht naar het kerkhof. Hiervoor is 
ieder van harte uitgenodigd, ook mensen 
die niet bij de gebedsdienst aanwezig willen 
zijn. Natuurlijk kunt u een kaars of lampion 
meebrengen. Op het kerkhof zullen we de 
namen noemen van overledenen die op ons 
kerkhof liggen, die gecremeerd zijn, aan de 
wetenschap geschonken zijn, of die ergens 
anders begraven zijn. Het noemen van hun 
naam houdt hun gedachtenis levend. Wilt 
u dat wij op het kerkhof de naam van uw 
dierbare overledene(n) noemen, dan kunt u 
deze naam opgeven bij secretariaat@paro-
chie-engelen.nl of bij  Marie-Louise Dube-
laar-Dartee, telefoonnummer: 073-6330133. 
Na deze viering is er de mogelijkheid om bij 
de ingang van het kerkhof na te praten. Voor 
warme chocomel wordt gezorgd. U bent van 
harte uitgenodigd!

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

Coronatijd
Er zijn geen coronabeperkingen meer in 
de kerk. We vragen u nog steeds om reke-
ning te houden met elkaar en de handen te 
ontsmetten bij binnenkomst. We gaan nog 

door met de livestreams. Op de website 
www.parochie-engelen.nl ziet u op zondag-
morgen een link, als u daarop klikt, kunt u 
de viering thuis volgen.

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

Activiteiten in de Abdij van Berne
‘Een rustige geest, een mild hart’, met 
Ton Roumen. 
Je kent het vast wel: je geest en je hart zijn 
onrustig. Er zijn tienduizenden gedachten 
per dag en je piekert over de zorgen die 
je bezig houden, waardoor je hart onrus-
tig blijft. Kennelijk zijn er genoeg krachten 
die je van je innerlijke rust en vrijheid bero-
ven. Wat kun je doen? Over de hele wereld 
bestaan er spirituele tradities die medita-
tieve methodieken hebben ontwikkeld, met 
als doel: een rustige geest en een mild hart. 
Tijdens deze dag is er tijd voor meditatie en 
verstilling. Zo krijgt je geest en je hart ruimte 

om te ontspannen en je hart bovendien de 
gelegenheid om open en mild te worden. 

De retraitedag bestaat uit eenvoudige oefe-
ningen die behulpzaam zullen zijn om rust 
te vinden en het hart te openen. Enkele 
begeleide meditaties staan centraal. Ook 
zijn er korte inleidingen op het thema en 
is er aandacht voor refl ectie en meditatieve 
beweging.
Plaats: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther 
op zaterdag 6 november 2021 van 10.00 tot 
16.00 uur. Begeleiding: Ton Roumen. Aan-
melden en info: www.bezinnen.com/events/

retraitedag-een-rustige-geest-een-mild-
hart-heeswijk-6-november-2021/ of gasten-
broeder@abdijvanberne.nl – 0413 299299. 
Prijs: € 62,50 inclusief koffi  e, thee en lunch. 



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 17 okt
10.30 uur

Ds. Bernadette van Litsenburg

Zo 24 okt
10.30 uur

De heer Niek Brunsveld

Zo 31 okt
10.30 uur

Greetje Poelstra

Zo 07 nov
10.30 uur

Muziek op Zondag

Zo 14 nov
10.30 uur

Pieter Molenaar

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.

Onthulling maquette
Na de diefstal van de prachtige Engelen-
beelden die het samengaan van Engelen 
en Bokhoven symboliseerden, was er al een 
tijdje een nieuw plan: een maquette van het 
kerkgebouw zoals dat er lang geleden uit-
zag. Daarbij een QR-code met informatie 
over het gebouw en de bedrijvigheid daarin 
en daaromheen. Corona zorgde ervoor dat 
plaatsing en onthulling telkens weer uitge-
steld moesten worden, maar 24 september 
was het dan zover.
Wethouder Huib van Olden en Yvonne 
Schram van de Bestuursraad Engelen ont-
hulden de maquette. Ds. Marloes Meijer 
vertelde over het huidige gebruik van het 
gebouw, Rob Gruben van Heemkundekring 
Angrisa vertelde over de historie. Na afloop 
waren er heerlijke hapjes en drankjes, ver-
zorgd door de gastvrouwen van de protes-
tantse kerk en Eeterij ’t Smidje.
Een houten kerk, in de 10e eeuw, zo is het 
vermoeden, een tufstenen gebouw rond 
1100, dat zich door ontwikkelde tot de grote 
15e-eeuwse kerk die we op de maquette 
zien. Die kerk was geen lang leven bescho-
ren. Tijdens de oorlog tussen de Spaanse 
en Staatse troepen in 1587 is de toren met 
springstof opgeblazen. Alleen het priester-
koor bleef overeind. Dit werd later hersteld 
en is de huidige Oude Lambertus.
Hij heeft een vriendelijke uitstraling en 
iedereen is welkom om binnen te komen (en 
weer naar buiten te gaan). Binnen is te zien 
dat er al eeuwen lief en leed gedeeld wordt, 
in Gods licht. 
De oude kanselbijbel stamt uit 1748 en 
toont hoe predikanten door de eeuwen 
heen op de bijbel leunden, in geestelijke 
zin, maar ook fysiek. De handafdrukken zijn 
zichtbaar in de slijtplekken langs de bladen. 
De kroonluchter glimt al sinds 1794 en zet 

de kerk op donkere dagen in een sfeervol 
licht. De doopvont uit 1500 is, sinds die werd 
opgegraven, weer in gebruik genomen en 
wordt nog altijd gebruikt om te bevestigen 
dat God met ieder mens meegaat. De graf-
stenen uit de 17e eeuw getuigen ervan dat 
die steun ook gezocht werd in het grootst 
mogelijke verdriet: de dood van, soms ook 
heel jonge, geliefden. Al eeuwen zoeken 
mensen elkaar op en trachten ze het goede 
te doen in de wereld.
Ook nu nog komen allerlei groepen mensen 
samen in dit kerkgebouw. Voor een traditio-
nele viering, voor een interactieve, creatieve 
kliederviering, voor muziek op zondag, voor 
cd-opnames, huwelijken, muziekrepetities 
of een goed gesprek. Op allerlei manie-
ren zijn mensen bij deze gemeenschap of 
vooral bij het gebouw betrokken. En vergeet 
niet de mooie projecten die vanuit deze 
gemeenschap, samen met de katholieke 
geloofsgenoten, in het dorp worden gere-
aliseerd: op stap met de Passion, het Enge-
lenproject (zie elders in De Tweeterp) en, 
samen met Angrisa, De Engelenburcht, Bur-
gers in Beweging en vele anderen, de mooie 
kerstfilm in coronatijd …
We hopen dat dit kerkje nog vele jaren een 
verbindende functie kan hebben in het dorp.

Verlangen
Ds. Marloes Meijer

Soms lijken God en geloof iets van een ver 
verleden. Uit de tijd dat mannen nog hun 
zondagse pak aantrokken en vrouwen hun 
eau de cologne bij zich droegen, toen hak-
ken nog breed en laag waren en de lengte 
van de preek in pepermuntjes werd uitge-
drukt. Toch merk ik dat er een verlangen is, 
bij veel mensen, naar iets dat nauwelijks te 
benoemen is. Een verlangen naar thuisko-

men bij elkaar, naar deel uitmaken van een 
groter geheel, naar iets dat richting geeft, of 
op zijn minst vertrouwen …
Het is geen verlangen naar hoe het was, 
het heeft ook helemaal geen vaste vorm, en 
wordt ook niet zomaar even vervuld. Mis-
schien is dat verlangen zélf wel wat we in 
de kerk aanduiden met God of met geloof. 
Neem dat verlangen serieus, onderzoek het, 
geef het tijd en aandacht. Het is een belang-
rijk verlangen: je hebt het niet voor niks. 

Engelenproject
Het is nog wat vroeg, maar we kunnen 
alvast verklappen dat de engelen weer gaan 
vliegen dit jaar. De protestantse en katho-
lieke kerk van Engelen willen met het Kerst-
engelenproject een sprankje hemel op 
aarde brengen. Juist in de donkere dagen 

voor kerst hebben meer mensen behoefte 
aan verbinding, aandacht voor elkaar en 
geborgenheid. Zeker aan het einde van een 
jaar waar we veel op afstand van elkaar zijn 
gebleven, willen de kerken daarin van bete-
kenis zijn. 
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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 17 okt Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en 
Guido van de Griendt

Zo 24 okt Viering met orgelbegeleiding
Voor een bijzondere intentie

Zo 31 okt Viering met orgelbegeleiding 
met dameskoor 
Intenties voor Jan Zetz, Joke 
Godschalk - Endstra, Marco 
Jehoel en Mien de Greef
In deze viering zal aandacht 
besteed worden aan Aller-
heiligen en Allerzielen.

Zo 07 nov Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil 
en overleden ouders,
Anouschka Jansen

Zo 14 nov Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Maria van 
Heijningen, Fred Leenaers,
overleden leden familie 
Masraff

Zo 21 nov 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.

Agenda
10 oktober: kerkdienst en bezoek museum Catharijneconvent Utrecht
17 oktober:  jeugd van middelbare schoolleeftijd luncht met de dominee
18 oktober:  oecumenisch overleg Engelen (pastorie)
20 oktober: gemeenteavond
25 oktober: bijeenkomst twee ‘Een gebroken wereld heel maken’
27 oktober: eerste bijeenkomst Vieren (bij een deelnemer thuis)
14 november:  kliederkerk!
Marloes is met vakantie van 3-15 oktober. 

Wat is het Kerstengelenproject?
In de vier weken voor Kerst, zijn er Kersten-
gelen actief. Dit zijn mensen uit Engelen die 
zich daarvoor hebben opgegeven. Ook zijn 
er namen van mensen aangedragen die wel 
wat extra aandacht kunnen gebruiken. De 
redenen zijn heel divers en uiteenlopend. 
Dat is ook niet vreemd, want eigenlijk kan 
iedereen wel wat aandacht gebruiken.
Elke zondag van de advent (28 november, 
5, 12 en 19 december) bezorgen de Kersten-
gelen anoniem kleine attenties en kaartjes 
bij hun ‘engelenontvanger’. De organisatie 
koppelt gevers en ontvangers die bij elkaar 
in de buurt wonen. 
Stiekem langs deuren sluipen om ongezien 
een cadeautje door de bus te schuiven, 

Tijd voor een feestje!
Open kennismaking met het geloof

Voor wie nieuwsgierig is naar de grote vra-
gen van het leven en het christelijke geloof, 
is er binnenkort de cursus Vieren bij de pro-
testantse gemeente van Engelen. De cursus 
Vieren is een open en vrije kennismaking 
met het christelijke geloof. De cursus steekt 
in bij de christelijke feestdagen zoals Kerst-
mis, Pasen en Pinksteren. In een aantal ont-
moetingen tussen eind oktober en begin 
juni leren de deelnemers de achtergrond 
van deze feesten kennen, ze spreken hier-
over door en ze onderzoeken de betekenis 
en levenswijsheid van deze feesten.
Samen met ds. Marloes Meijer duiken de 
deelnemers in grote levensvragen, zoals: 

briefjes op deuren om te bedanken, rennen 
omdat je haast betrapt werd, voor het licht 
wordt door de tuin sluipen … het is soms 
best een avontuur om engel te zijn en enge-
len te ontvangen. Overigens hebben we 
inmiddels engelen op sneakers gezien en 
engelen achter rollators, engelen in hoodies 
en engelen in pak … Iedereen kan engel zijn.

Wie doen het?
De kerken nemen het initiatief voor dit pro-
ject en organiseren mee, dorpsgenoten rei-
ken adressen voor ontvangers aan en geven 
zich op als engel. Maar voor de coördinatie 
van dit alles kunnen we nog wel een of twee 
mensen gebruiken. Lijkt het je leuk om mee 
te werken aan dit belangrijke project, meld 
je dan aan bij Marloes: predikant@kerk-en-
gelen.nl. De tijdsinvestering hangt af van de 
taken die je oppakt. Het meeste kan in je 
eigen tijd gebeuren. We vergaderen een of 
twee keer. 
In de volgende Tweeterp komt meer infor-
matie over aanmelden als engel enz. Maar 
bereid je vast voor: er zijn binnenkort weer 
engelen te spotten … 

Hoe leef je echt, ten volle? Wat geeft je 
kracht om door te gaan als het tegenzit? 
Hoe verbind je je met heel verschillende 
mensen? Aan de hand van interessante 
video’s, overzichtelijke informatie en kleine 
oefeningen onderzoeken deelnemers welke 
weg zij hiermee zelf willen gaan. Open-
heid en respect voor elkaars mening staan 
voorop.
De cursus Vieren staat voor mooie ontmoe-
tingen, diepe gesprekken en gezelligheid. 
Deelnemers zijn rond de 20-40 jaar. Er is 
nog plek voor enkele deelnemers. Lijkt het 
je boeiend om mee te doen, mail dan naar 
Marloes: predikant@kerk-engelen.nl.



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. 

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
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Stichting Garima geeft weeskinderen met hiv een helpende hand
dankzij hiv-remmers goed mogelijk is), maar 
ook dat zij hun waardigheid terugkrijgen. 
Dankzij de stichting heeft een hele groep 
kinderen nu regelmatig toegang tot hiv-me-
dicatie en onderwijs. Zoals bijvoorbeeld 
Bhagwat, die als een van de eerste kinde-
ren werd opgevangen in 2014 toen hij 12 
jaar oud was. In de afgelopen jaren heeft hij 
zich kunnen ontwikkelen en hij heeft zelfs al 
zijn eerste baan gevonden. Met de hulp van 
Stichting Garima heeft hij een nieuwe toe-
komst gekregen.” 

Wilt u helpen? Dat kan. Uw bijdrage voor 
Stichting Garima kunt u storten op IBAN 
NL23 RABO 0121 9151 58 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente Engelen, onder ver-
melding van Garima. Alvast heel veel dank! 
Meer informatie over de stichting Garima 
vindt u op hun website: www.garima.nl.

Muziek op zondagmorgen 
Op zondag 7 november aanstaande is er 
om 10.30 uur in de Protestantse Kerk weer 
Muziek op Zondagmorgen. Esther Door-
nink en Peter Elbertse spelen Simeon ten 
Holts meesterwerk Canto Ostinato op twee 
marimba’s. De marimba is de alt- of basver-
sie van een xylofoon. Het instrument heeft 
een warme en volle klank.
Simeon ten Holt (1949-2012) werkte in 
de jaren zeventig aan Canto Ostinato. De 
bezetting is vrij en kan variëren van een tot 
vier piano’s, marimba’s, saxofoons, cello’s, 
harp, enz. Beslissingen in de uitvoering zijn 
aan de musici. De Canto wordt gerekend 
tot de minimalistische muziek en is een van 
de beroemdste werken uit de hedendaagse 
Nederlandse klassieke muziek.

Peter Elbertse, vroeger 1e paukenist van het 
Nederlands Philharmonisch Orkest, zoekt 

steeds weer uitdagingen binnen zijn vakge-
bied ritme en percussie, aangewakkerd door 
zijn interesse in nieuwe sounds en percus-
sie-instrumenten. 
Esther Doornink is slagwerker in het Radio 
Filharmonisch Orkest. Haar ervaring met de 
Canto dateert al van 1999 in een uitvoering 

In de maanden oktober en november zamelt 
de Protestantse Gemeente Engelen geld in 
voor de stichting Garima. Een van de leden 
van onze kerk, Imre van Deutekom, schrijft 
hierover:
“In de herfst van 2008 ging mijn broer voor 
het eerst naar India voor een jaar vrijwilli-
gerswerk. Niet alleen een heel ander conti-
nent, maar ook een reis terug in de tijd. In 
zijn berichten las ik over dorpjes waar drink-
water nog uit de put komt, er slechts nu en 
dan elektriciteit is en toegang tot medische 
zorg uren reizen betekent. 

Tijdens zijn vrijwilligerswerk hielp hij een 
organisatie die zich o.a. inzet voor hiv-/
aidspatiënten. In India worden zij vanwege 
stigma en discriminatie met de nek aange-
keken. De organisatie helpt deze mensen 
zonder oordeel met medicatie en psycholo-
gische ondersteuning.
Na dat eerste jaar ging mijn broer nog vele 

malen terug en in 2014 kwam de directeur 
van de organisatie ook naar Nederland. Tij-
dens zijn werk kwam hij vaak kinderen tegen 
die hun ouders zijn verloren aan aids. Van-
wege het stigma en de angst voor hiv wor-
den zij zelfs door hun eigen familie gediscri-
mineerd. Zij mogen bijvoorbeeld niet eens 
hetzelfde bord en bestek gebruiken en wor-
den aan hun lot overgelaten. 

Daaruit kwam het plan voor een project om 
deze kinderen een nieuwe toekomst te bie-
den. Met niet alleen de nodige medicatie, 
maar ook met voeding en onderwijs, zodat 
ook deze kinderen zich kunnen ontwikkelen 
en volledig tot hun recht kunnen komen. 
Om dit financieel te ondersteunen richtte 
mijn broer samen met een vriendin en mijn 
moeder Stichting Garima op. Garima bete-
kent waardigheid in Hindi. Het doel van de 
stichting is om ervoor te zorgen dat deze 
kinderen niet alleen gezond blijven (wat 

met twee piano’s en twee marimba’s.
Hartelijk welkom! 
Aanmelden graag via aanmelding@kerk-en-
gelen.nl, dan ontvangt u een dag tevoren 
een bevestiging. 



 
 

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 

We kunnen weer ‘Uit en thuis eten’
Lunchen is ons feestje
Eindelijk kunnen we weer wat maatregelen 
loslaten omdat het aantal coronabesmet-
tingen is afgenomen. Voor de kinderen van 
Jenaplanschool Antonius Abt was dat vrij-
dag heel goed te merken. Eindelijk konden 
wij weer ‘uit en thuis eten!’ 

Hoe leuk is dat, lunchen bij een van de kin-
deren uit jouw groep of met een van de 
kinderen uit jouw groep bij jou thuis! Wij 
nemen er graag de tijd voor, want het is niet 
alleen leuk, je leert er ook zo veel van!

Waar komt het vandaan?
Toen Jenaplanschool Antonius Abt nog een 
klein schooltje in Bokhoven was, kwamen er 
ook kinderen naar school die wat verder van 
school af woonden maar die speciaal voor 
het Jenaplanconcept naar ons toe kwamen. 
Om te zorgen dat de kinderen ook bij elkaar 
thuis kwamen, organiseerden we met de 
kinderen dat ze bij elkaar konden lunchen. 
Zo konden ze ontdekken waar de ander 
woonde, maar ook wat voor gewoonten en 

gebruiken er bij iemand thuis waren en wat 
voor lunch er gegeten werd.
Het ‘Uit en thuis eten’ werd een echte tradi-
tie en voor sommigen zelfs een fenomeen.

Hoe doen we dat nu?
Natuurlijk hebben wij het een beetje aange-
past aan de tijd van nu, want met veel wer-
kende ouders lukt het niet meer om dit elke 
week te organiseren. Daarom plannen we 
het nu voor het hele jaar vooruit en helpen 
we elkaar als een van de ouders wel op vrij-
dag moet werken.

YES! Het gaat weer door!
In de onderbouw (groep 1-2) vragen we de 
ouders even aan te geven of kinderen uit of 
thuis mogen eten en of er ook iemand mee 
mag komen eten. Samen met de kinderen 
overleggen we daarna wie er waar gaat eten 
en dat doen we natuurlijk in kleine stapjes: 
eerst bij iemand die je misschien al kent 
en later bij iemand waar jij nog nooit bent 
geweest. Wie waar gaat eten koppelen we 

natuurlijk even naar de ouders terug. 

In de middenbouw (groep 3-4-5) vragen 
we al wat meer zelfstandigheid van de kin-
deren. We vragen aan de kinderen waar ze 
gaan eten en in de groep organiseren we 
dat alle kinderen een plekje hebben om lek-
ker te gaan eten. En natuurlijk koppelen we 
dat ook naar de ouders terug.

Ik vind het leuk om bij iemand te gaan 
eten die ik nog niet zo goed ken!
In de bovenbouw (groep 6-7-8) laten we het 
aan de kinderen over: ter voorbereiding op 
het voortgezet onderwijs vast een mooie 
oefening. Zelf thuis overleggen, zelf door-
geven en ook met elkaar organiseren dat 
iedereen een lunchplek heeft. En soms zelfs 
ook een keer eten met je kleine maatje uit 
de onderbouw of middenbouw. 

Dat vergeet je nooit meer!
“Superleuk, dan kwam je ook bij kinde-
ren thuis die je eigenlijk nog niet zo goed 
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kende! Meestal vulde ik samen met een van 
de andere kinderen de lijst in voor de groep.
En we aten altijd wat lekkers!” (Annabel 17 
jaar, oud-leerling)

Wat leer je daar nu van? En waarom 
vinden we dat nu zo belangrijk?
Het is niet alleen leuk om bij elkaar te gaan 
eten, het heeft ook nog zo veel andere kan-
ten.

• Hoe is het bij iemand anders thuis? 
• Zijn de gebruiken aan tafel hetzelfde?
• Hoe ga je daarmee om in een soms 

nieuwe situatie?
• Is de geserveerde lunch hetzelfde als 

thuis?
• Ga je iets proberen wat je nog nooit 

gegeten hebt?
• Is het gebruikelijk om mee af te ruimen, 

of mag je meteen gaan spelen?
• En hoe bedank je iemand als je er bent 

gaan eten, of als je mee mag rijden?

Ik dacht dat ik de hond spannend zou 
vinden, maar dat was niet zo!
Mooie ervaringen en stapjes die jouw per-
soonlijke ontwikkeling ten goede komen en 
die jou als kind sterker maken. Dat is wat wij 
belangrijk vinden: niet alleen kennis, maar 
ook vaardigheden en persoonlijkheid!

We zijn nu echt vrienden geworden!

Wij kijken er alweer naar uit: 
óp naar de volgende keer ‘Uit en thuis eten!’ 



Vallen, opstaan en weer doorgaan
Randy van Hees, motorcoureur 
René van der Hoeven

Het Brabants Dagblad van 6 september 
berichtte dat de Engelense motorcoureur 
Randy van Hees op 4 en 5 september in 
Hengelo de leiding in de klasse Super-
sport van het Open BeNeLux Kampioen-
schap behield. Het laatste weekend van 
september is de eindstrijd in Spa-Fran-
corchamps. Tijd voor een interview in De 
Tweeterp, vond moeder Hanne, en ik was 
de gelukkige. Hoewel het gesprek tussen 
mij en Randy gaat, doen Hanne en vader 
Kees, na wat lichte aarzeling, enthousiast 
mee. Randy, Hanne en Kees vormen een 
hecht team, het blijkt een familie-inter-
view te worden. Vandaar ook de lengte 
en dan zat Randy’s vriendin Mijke er nog 
niet eens bij.

Werkplaats
Vanuit de achterkamer/serre heb ik door 
een openstaande deur zicht op de hel tl-ver-
lichte garage met de motor, die daar op 
een verhoog staat omdat je dan meer ziet 
en makkelijker sleutelt. Waar Randy enigs-
zins de neiging heeft om zijn licht onder 
de korenmaat te zetten, vullen zijn ouders 
op een prettige manier aan. Hanne houdt 
alles wat er in de media verschijnt aan arti-
kelen en foto’s nauwgezet bij en zorgt ook 
een beetje voor de pr. Ook Kees is van de 
foto’s maar vooral van het onderhoud, waar 
hij bijna elke avond, ook nu, enige tijd mee 
bezig is. Hij volgt al sleutelend vanuit de 
werkplaats het gesprek en als hij het niet 
meer kan houden, komt hij erbij met foto’s 
en opmerkingen. Randy racet vooral.

Zo begon het
Randy: ”Mijn vader kreeg van een kennis 
een kapotte minibike en die weer aan de 
praat. Ik was altijd al in de weer met fietsen, 
auto’s, en brommers, wheelies en stoppies. 
In Zaltbommel had je toen een racebaan en 
zo begon ik op mijn zestiende. De kick is 
snelheid, beheersing van je machine en win-
nen natuurlijk. Op de baan in Bommel bleek 
mijn rijden veelbelovend, ik werd gevraagd 
om WK’s of NK’s te rijden en Nederlands 
kampioen.”

Onderhoud
Kees is een beetje een autodidact: hij kreeg 
het sleutelen met de paplepel ingegeven 
van, jawel, zijn vader. “Dat ik dit inmiddels 
op zo’n hoog niveau kan, verbaast me zelf 
ook nogal”, vertelt hij met gepaste trots. 
Alleen hij sleutelt aan de motor. “Dan weet ik 
zeker dat het goed is. Met zijn tweeën denk 
je toch al snel en mogelijk onterecht, dat de 
ander dat al heeft gedaan. Door de motor 

minutieus schoon te houden, kom je de 
kleinste gebreken automatisch tegen - een 
rammelend boutje of een ketting die niet 
helemaal jofel meer is -  bovendien oogt het 
veel beter. Na elke race haal ik, op het blok 
na, de motor volledig uit elkaar. Het kost wel 
een uurtje of vijftien per week, maar Randy 
viel dan ook nog nooit met materiaalpech 
uit.” Hanne relativeert: “Randy kan ook als 
de beste sleutelen hoor, maar hij gunt zijn 
vader ook iets en hij rijdt net iets liever dan 
dat hij sleutelt.” Voor het kleinere racewerk 
staat er overigens nog een motor, die Randy 
zelf onderhoudt.

Met zijn allen
Het hele gezin racet dus mee en sinds kort 
ook zijn vriendin Mijke, zij het voorals-
nog digitaal. Hanne gaat de laatste twee 
jaar, door lichamelijk ongemak, niet meer 
mee. Tot haar grote spijt: op de kampeer-
plaats van de races is het meestal bijzon-
der gezellig, je wilt er bij zijn. Ze volgt de 
races natuurlijk wel digitaal en op het puntje 
van haar stoel. “Je weet om de hoeveel tijd 
Randy langs moet komen, elke ronde is 
spannend en al helemaal als de gele vlag is 
gehesen ten teken dat er iets aan de hand 
is. Het allerspannendst: weet hij te winnen?”

Financiën
Randy: “Zuurbier Motors uit Bruchem spon-
sort en onderhoudt het motorblok. Bij som-
mige bedrijven krijg ik uitrusting voor de 
inkoopprijs. Voor het verblijf op het race-
terrein hebben we de nodige uitrusting: 
een camper en een caravan. Op het terrein 
waar we verblijven, de paddock, staan ten-
ten waar we het sleutelwerk doen, maar 
wegens de tijdsdruk is dat een stuk stress-
voller dan thuis. Je wordt eerder arm dan 
rijk van deze sport.” Gelukkig voor Randy 
is het een hobby van alle drie. Ze genie-
ten ervan, zijn er trots op, het is een aparte 
wereld, een wezenlijk deel van hun leven. 
“Geen startgelden of geldprijzen, een plas-
tic bekertje of een Chimay bierglas geplakt 
op een plankje met opschrift, dan houdt het 
wel op. Het gaat om de eer en de sensatie 
van het rijden.” Indrukwekkend is de hoe-
veelheid identiteitspasjes aan de muur van 
alle races waaraan hij deelnam. “De meeste 
concurrenten hebben speciale, kostbaar-
dere machines met vaak betere onderdelen. 
Zo’n machine kost al gauw vijfendertig tot 
vijftigduizend euro: koopje, gezien de hui-
zenprijzen maar je moet het wel hebben. 
Verzekeren kan niet. Rijd je de machine in 
de prak dan doe je dat geheel voor eigen 
rekening. [U begrijpt waarom vaderlief de 

motor graag grondig schoonmaakt.] Wil je 
hogerop in de wereldtop, dan moet je je 
inkopen voor heel veel geld. Dan valt er wel 
een en ander te verdienen.”

Race
Elke veertien dagen is er een race. Hanne en 
Mijke vormen het thuisfront, Kees en Randy 
zijn deel van het ‘Zuurbier Racing Team’ uit 
Bruchem, bestaande uit drie coureurs: Mar-
cel Zuurbier, Rick Smits en Randy en een 
aantal monteurs, totaal een man of vijftien. 
Ook Ilja, vriendin van Marcel, rijdt af en toe 
een wedstrijdje of een vrije training mee. Zij 
zorgt ook voor de catering  Een race duurt 
ongeveer een half uur, een wedstrijd bestaat 
uit twee manches. De dag voor de race is er 
een vrije training. Daarna zijn er twee kwa-
lificatierondes die de startplek voor de race 
bepalen.  

Gas geven en remmen 
“Ik rijd op een Yamaha R6 van 600cc plusmi-
nus 125pk die 270 km per uur haalt, afhan-
kelijk van de tandwielverhouding. Dat bete-
kent op een circuit van zeven km constant 
remmen en gas geven. Alleen op de rechte 
stukken kun je even zitten maar de rest sta 
je. Voor de bocht stevig remmen [sowieso 
verstandig] verkort de wielbasis omdat het 
voorwiel in de vork wordt gedrukt. Daardoor 
stuurt de motor beter want die 380 kg wil 
eigenlijk alleen maar rechtdoor. Je gaat de 
bocht in en hangend aan de zijkant van de 
motor geef je een beetje tegenstuur. [Dat 
heb ik nog steeds niet helemaal begrepen, 
maar vermoedelijk kom je anders de bocht 



De TweeTerp • OKTOBer 2021 • pagina 29

niet goed door.] Soms ga ik in een race wel 
eens bewust achter iemand rijden om te zien 
wat hij beter of anders doet dan ik. Meestal 
is de enige tactiek zo hard mogelijk. Twee-
maal per week een uurtje sportschool met 
een personal trainer voor de conditie. Dat is 
ook wel nodig: tijdens een race sta je min-
stens 80 procent van de tijd en het bochten-
werk is zwaar omdat je met je lichaamsge-
wicht de motor de bocht in moet gooien.”

Alles is relatief 
“Motorracen is best veilig. Van een motor 
kun je je zo nodig gewoon tijdens het rij-
den af laten vallen”, vertelt Randy laconiek. 
“Ik heb sinds kort een motorpak met inge-
bouwde airbags die, bij een val, de schou-
derpartijen beschermen en de nek fixeren. Er 
gebeuren soms best wel hevige ongelukken, 
wat inherent is aan de sport, maar onderling 
wordt er niet al te veel over gesproken: de 
drang om te rijden en winnen is groot. Elke 
race weer.” Voor dat hij dat pak had, brak 
hij eens een sleutelbeen en ooit in Frank-
rijk werd hij in tweede positie aangetikt 
en kwam ten val. De volgers kwamen niet 
allemaal alleen maar rakelings langs hem 
heen. Hij lag een kwartier bewusteloos op 
de baan. In dit soort situaties is het team van 
groot belang voor ondersteuning van fami-
lie en elkaar. Toen hij bijkwam mocht hij van 
de baanarts gewoon weer rijden, maar zijn 
team dacht daar heel anders over. In Neder-
land ter controle even langs het ziekenhuis, 
waar bleek dat hij von Kopf bis Fuß vol kneu-
zingen zat. Uiteraard heeft Randy wel een en 
ander aan ellende op de racebaan gezien. 
Dat schrikt hem niet af: tot de start is stress-
vol, daarna - gas erop - wil hij alleen maar 
winnen, net als zijn concurrenten. 

De motor
“Moet je de motor niet even van dichtbij 
bekijken en horen?”, vraagt Kees eindelijk. 
Dat was niet aan dovemans oren gezegd. 
“De motor maakt 16- tot 17-duizend toeren 
per minuut en verbruikt gewone benzine, in 
een wedstrijd één op vijf.” Kees laat vol trots 
de motor even lopen, zichtbaar genietend 
van het geluid. Dat garage en achterkamer 
meteen naar uitlaatgassen stinken en zelfs 
het zicht vermindert, is niet relevant. Goed 
dat ze aan de garagekant geen buren heb-
ben. Ik moest wel denken aan het moment 
dat ik bij aankomst het huisnummer zocht 
en aan een mevrouw op straat vroeg of zij 
het wist. Manlief kwam net naar buiten en 
riep: “Da’s bij Van Hees.” Ik weet niet of er 
een verband is.

Wat details: Geen spiegels, het is ook niet de 
bedoeling dat je omkijkt: de meet ligt voor 
je. Er is het nodige aan carbon in verwerkt, 
het frame is van aluminium, de ketting 
ligt op een kunststof strip en komt pas op 
spanning als je op de motor gaat zitten, de 
voorband is een stuk dunner dan de achter-
band, ze hebben nauwelijks profiel, van ver-
snelling wisselen gaat door middel van een 
quickshifter, die de ontsteking onderbreekt 
zodat je zonder koppeling kunt schakelen, 
per wiel twee schijfremmen. 

Toekomst
Sommige klassen rijden al elektrisch, maar 
het is behelpen: veel te zware onhandelbare 
machines door de accu’s. Als alles elektrisch 
wordt, is de lol van het racen en sleutelen er 
voor zowel Randy als Kees wel vanaf: dan is 
er geen ‘beleving’ meer. Randy: “Ik wil nog 
wel naar een zwaardere klasse: meer cc’s, 
meer vermogen, meer trekkracht. Mijn hui-

dige klasse is sneller in de bocht, technisch 
moeilijker dus, maar met meer cc’s ben je 
sneller op de rechte stukken. Ik denk dan 
ook veel profijt te hebben van mijn ervaring 
met het snelle bochtenwerk.”

Laatste weekend van september
”Afgelopen weekend namen we met ons 
team op het circuit Spa- Francorchamps 
deel aan het BeNeLux Trophy kampioen-
schap. Voor mij een zeer belangrijke wed-
strijd omdat ik voor dat kampioenschap 
streed. Winnen ging heel lastig worden. Ik 
had daar nog nooit gereden en trof concur-
renten met zeer snelle motoren: een voor-
deel op een baan met veel lange rechte 
stukken. Tweemaal ben ik dan ook als derde 
geëindigd, net niet genoeg om kampioen 
te worden, maar wel tweede. Op 13 oktober 
probeer ik me wederom te bewijzen in het 
Nederlandse Zomeravond Kampioenschap 
waar ik eerste sta in het klassement.”

Palmares
Minibike 40-50 cc
Nederlands kampioen 2011 in Stadskanaal
EK 2012 in Zuera Spanje zevende 
KTM 390 cc
De KTM-cup is een bijprogramma van de Moto GP, verreden in heel  Europa.
KTM Cup Assen 2015 derde
KTM World Finals Assen 2016, 7e van de wereld, 3e Nederlander
600 cc
Nederlands Kampioen F1 600cc in 2018
British Superbikes tweede in 2019
BeNeLux Trophy Supersport o.a. op stratencircuits.
BeNeLux Trophy Supersport Hengelo 2021 derde
BeNeLux Trophy Supersport Chimay 2021 derde. (zie you tube)
BeNeLux Trophy `Supersport Kampioenschap Assen 2021 tweede



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

Ervaart u nog steeds klachten na het doormaken van een COVID-19 infectie? Fysiotherapeut Rob van Nuland, 
gespecialiseerd in longproblematiek; helpt u sneller te herstellen. En het wordt, na verwijzing door huisarts 
of specialist, vergoed vanuit de basisverzekering. Maak dus vandaag nog een afpraak!
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Hardloopclub Engelen organiseert op woensdag  

15 december wederom de bekende ‘Lichtjesloop’.  

Een parcours van 5 km over de golfbaan in Engelen.  

Voor de verlichting zorg jezelf, hoe beter je verlicht  

bent des te makkelijker zal je het parcours kunnen  

lopen. De golfbaan zal uiteraard ook verlicht zijn.  

Een ‘mijnlampje’ dragen hoort wel bij je standaard  

outfit. De hardloper die het beste verlicht is ontvangt 

na afloop een mooie prijs. 

Locatie, kosten en deelname
We verzamelen op 15 december om 19.30 uur in het  

clubhuis van BurgGolf Haverleij, Leunweg 40 te Engelen. 

Na de warming-up starten we om 19.45 uur met de  

run. Om 20.30 uur wanneer iedereen weer binnen is, 

drinken we gezellig een drankje met elkaar en vindt de 

prijsuitreiking plaats van de snelste tijd én van de leukste 

verlichte man of vrouw. Kortom, een mooie uitdaging 

waarin je al je eigen creativiteit kunt laten zien. 

Aanmelden is heel eenvoudig: stuur een mail naar  

activiteiten@hardloopclubengelen.nl. Voor deelname 

aan deze unieke sportieve lichtjesloop betaal je € 5,-.  

Dit is inclusief één consumptie. 

Tot 15 december,  

Activiteitencommissie  

Hardloopclub Engelen

Wie is dit jaar    Wie is dit jaar    DE BEST VERLICHTE
HARDLOPER van de Lichtjesloop? 

MELD JE SNEL AAN,
VOL IS VOL!



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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Opening jeu-de-boulesbaan op het tennispark
Cecile Brinkhoff 

19 September 2021 … een heerlijke ‘Indian 
Summer’ zondagmiddag … op het tennis-
park lopen van lieverlee, met name, senio-
ren van Seniorenvereniging Engelen/Bokho-
ven binnen. 
Het is ‘Open dag’ op het tennispark en rond 
14.30 uur zal de ‘in ere herstelde jeu-de-bou-
lesbaan’ geopend, of eigenlijk heropend, 
worden.

De baan bestond twintig jaar geleden al en 
werd veelal gebruikt door de dames van de 
tennisers. 
Na een reorganisatie van het terrein en 
de omgeving, ging bij de jeu-de-bou-
lesbaan, letterlijk, het zand erover. Toch 
kwam tijdens ledenvergaderingen regel-
matig de jeu-de-boulesbaan ter sprake, 

en de wens om deze te herstellen. In 2017 
was het zover: het besluit om de baan 
nieuw leven in te blazen was genomen.
Cees de Graaf en Herman Voss waren de 
grote drijfkrachten achter dit initiatief. Er 
werden plannen gemaakt, contacten gelegd, 
hulpkrachten aangetrokken, enzovoort. Met 
een groep van zo’n negen mannen werd de 
baan dit jaar opnieuw speelklaar gemaakt.

Even voor de geplande openingstijd, neemt 
Sandra de Lizer de microfoon en licht het 
plan tot wederopbouw toe, waarna Cees 
de Graaf (oudste lid van de tennisvereni-
ging) in een kort openingswoord het bal-
spel en met name de regels en techniek van 
‘petanque’ uitlegt. Daarna worden Herman 
Voss en zijn vrouw Jet bedankt door San-

dra, die hen tevens uitnodigt om de baan 
te openen door de naam te onthullen: Her-
man Voss Plein. Dit levert een spontaan en 
enthousiast applaus van de omstanders op. 

Ook is er een dankwoord en een atten-
tie voor de vrijwilligers die de baan mede 
mogelijk hebben gemaakt: Cees, Herman, 
Marcel, Christian, Fred, André, Dirk, Frits 
en Jimmy. De baan wordt direct in gebruik 
genomen door enkele actieve senioren.
De baan is open voor iedereen, in ieder geval 
tijdens de openingsuren van het tennispark. 
De verwachting is, dat er vanuit de senioren-
vereniging een jeu-de-boulesclub(je) zal ont-
staan. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Tennisvereniging Engelen en/
of Seniorenvereniging Engelen/Bokhoven.

Popkoor Zzing is een enthousiast koor in 
Den Bosch. Een gevarieerde groep zangers 
en zangeressen in leeftijd en ervaring. We 
houden van gezelligheid, maar willen ook 
graag onze zangkwaliteiten verbeteren.

Ons repertoire bestaat uit pop- en musi-
calsongs, zowel oude als nieuwe nummers. 
Houd je van zingen en overweeg je bij een 
koor te gaan? Bij ons hoef je geen auditie 
te doen en je hoeft geen noten te kunnen 
lezen. Wij oefenen op basis van ingezongen 
stempartijen, waarbij je zelfs per nummer 
kunt bepalen welke stempartij het beste bij 
je past.

De repetities, onder leiding van een diri-
gent, zijn op maandagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in De Engelenburcht. Interesse? 

Popkoor Zzing 

 
Popkoor Zzing is een enthousiast koor in Den Bosch. Een gevarieerde 
groep zangers en zangeressen in leeftijd en ervaring. We houden van 
gezelligheid, maar willen ook graag onze zangkwaliteiten verbeteren. 
 
Ons repertoire bestaat uit pop- en musicalsongs, zowel oude als nieuwe 
nummers. Houd je van zingen en overweeg je bij een koor te gaan? Bij ons 
hoef je geen auditie te doen en je hoeft geen noten te kunnen lezen. Wij 
oefenen op basis van ingezongen stempartijen, waarbij je zelfs per nummer 
kunt bepalen welke stempartij het beste bij je past. 
 
De repetities, onder leiding van een dirigent, zijn op maandagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in De Engelenburcht. Interesse? Elke eerste maandag 
van de maand mag je geheel vrijblijvend binnenlopen bij onze repetitie. En 
als je zin hebt, zing dan gezellig met ons mee!  
 
Voor meer informatie mag je altijd contact opnemen met Judith Blanken, 
secretaris Popkoor Zzing, e-mail: secretaris@popkoorzzing.nl, telefoon: 
0653995705, website: www.popkoorzzing.nl. 
  
 

Elke eerste maandag van de maand mag 
je geheel vrijblijvend binnenlopen bij onze 
repetitie. En als je zin hebt, zing dan gezellig 
met ons mee! 

Voor meer informatie mag je altijd contact 
opnemen met Judith Blanken, secretaris 
Popkoor Zzing, e-mail: secretaris@pop-
koorzzing.nl, telefoon: 0653995705, website: 
www.popkoorzzing.nl.



Herkomst naam Dorpstraat
De naam Dorpstraat bestaat waarschijnlijk al heel lang … hoe lang is niet helemaal duidelijk. Wel is het zeker dat er al in de 18e eeuw een 
straat was, waar nu de Dorpstraat ligt. Op kaarten uit die tijd is te zien dat er een weg was met enkele, waarschijnlijk, boerderijen. Bij de 
dorpsbranden van 1862 en 1864 is een groot aantal van die boerderijen verloren gegaan.
Bron: ‘Engelen, grensdorp aan de Dieze’, uitgegeven door Angrisa Heemkundekring Engelen, 2011

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

Deze maand is, Zeger Goedhart uit de 
Dorpstraat aan het woord. Zeger is 7 jaar. 
Hij woont hier met zijn ouders Duncan & 
Marieke en zijn zus Nova. En niet te verge-
ten hond Teddy.

Waar komt de straatnaam vandaan, 
denk je?
Hij is gewoon zo genoemd, denk ik. Hij ligt 
midden in het dorp …

Wat vind je leuk in de buurt?
Het speeltuintje op de hoek, vriendjes die 
vlakbij wonen en de Kloostertuin.

Waar zit je op school?
Zeger zit op basisschool De Matrix in groep 
4. Op school vindt hij rekenen leuk, maar 
ook buitenspelen: ze doen dan graag tikker-
tje of pakkertje. Eigenlijk vindt Zeger alles 
leuk op school.

Cecile Brinkhoff 

Wat doe je graag?
Zeger speelt graag buiten met stokken: hij 
speelt ermee en gebruikt ze soms om de 
weg vrij te maken, maar hij bewerkt ze ook 
wel eens in zijn ‘werkplaats’ in de Klooster-
tuin. Zeger knutselt heel graag: hij ontwerpt 
dingen, die hij dan maakt, soms samen met 
opa Han. Onlangs hebben ze samen een 
pop en een boot gemaakt van hout.
Je kunt hem ook op het voetbalveld vinden, 
want hij speelt bij FC Engelen. Hij wil het 
liefst profvoetballer worden, maar mocht 
dat niet lukken, dan wil hij graag bij de poli-
tie.

Mijn lievelings-
eten:  frites en ovenwraps (met kip, kaas
  en paprika)
kleur:  goud, blauw en rood  
dier:  hond
sport:  voetbal
hobby: knutselen

Wandelen met senioren

Wandeling met senioren bij de bossen van kasteel Maurick in Vught.
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Oude ansicht
Op deze ansichtkaart uit 1949 zien we de 
katholieke (nieuwe) Lambertuskerk met 
bijbehorende pastorie, ontworpen door 
architect H.M. de Graaf (1889-1958) in de 
Amsterdamse Schoolstijl. De Graaf was een 
leerling van Berlage en via diens bureau 
onder andere betrokken bij de bouw van 
het bekende Jachthuis Sint Hubertus op 
de Veluwe. In 1923 was De Graaf werkzaam 
bij de Rijksgebouwendienst en ontwierp hij 
in opdracht van die dienst een school in 
‘s-Hertogenbosch. Dat was een langlopend 
project en het vormde voor De Graaf aanlei-
ding om in 1929 te verhuizen naar die plaats. 
In datzelfde jaar wordt hij benaderd door de 
zo pas benoemde Engelense pastoor H. Ser-
rarens, die hem vraagt een nieuwe kerk voor 
het dorp te ontwerpen. De plannen worden 
gemaakt en de tekeningen uitgewerkt en 
op 27 december 1932 geeft het bisdom toe-
stemming voor de nieuwbouw. De nieuwe 
kerk zou plaats bieden aan 300 personen, 
drie keer zoveel als de oude Waterstaats-
kerk die er tot die tijd stond! Het werk wordt 

aanbesteed aan aannemer Hubertus Alsem-
geest uit Engelen voor ƒ 32.123,00. De oude 
Waterstaatskerk wordt gesloopt en de eer-
ste steen voor de nieuwe kerk en pastorie 
wordt gelegd op 26 mei 1933. Al op 25 okto-

ber van datzelfde jaar wordt de kerk inge-
wijd door monseigneur Diepen. Voorwaar 
een prestatie van formaat: in vijf maanden 
tijd stond alles overeind! 
Rob Gruben, info@angrisa.nl

Ledenvergadering Angrisa
Op zondag 31 oktober vindt in De Enge-
lenburcht de jaarlijkse Ledenvergadering 
van Angrisa plaats. Deze heeft in 2020 geen 
doorgang kunnen vinden. Hopelijk gooit 
corona nu geen roet in het eten. Eventueel 
nog geldende beperkingen zullen in acht 
worden genomen. De zaal gaat om 14.15 uur 
open, de vergadering begint om 14.30 en 
duurt tot 15.15 uur. De agenda is te vinden 
op www.angrisa.nl.
Na een korte pauze volgt om 15.30 uur een 
lezing over Engelen tussen Bevrijding en 
Vrijheid door Wilton Desmense; voor leden 
is de toegang gratis, niet-leden betalen 
inclusief koffie/thee € 4. Aanmelden per 
e-mail (info@angrisa.nl) of telefonisch (073 
6311702).
De lezing zou eigenlijk vorig jaar gehou-
den moeten zijn, voorafgaand aan de ver-
schijning van het gelijknamige boekje. Het 
is allemaal anders gelopen dan gepland. 
Gevolg is dat het accent op 31 oktober 
vooral zal liggen op het tonen van bijzon-
dere filmbeelden, foto's en schilderingen, 
zowel van Engelen als van de bij de toen-
malige gebeurtenissen betrokken naaste 
omgeving, o.a. Bokhoven, Empel, Vlijmen 
en Vught. Enkele Canadese militairen krij-
gen daarbij bijzondere aandacht: zij waren 
in Engelen en hebben daarvan getuigd met 
pen, penseel of camera. Een van hen, Len 
van Roon, hoopt op 1 december zijn hon-
derdste verjaardag te vieren; hij gebruikte 
de zolder van het pensionaat als uitkijkpost. 

Bruno Bobak trok vanuit Vught naar ver-
schillende plaatsen om militaire activiteiten 
al schetsend en schilderend vast te leggen. 
Charles Kipp schreef over zijn belevenissen 
tijdens patrouilles en zelfs expedities vanuit 
Bokhoven over de Maas naar door de Duit-
sers bezet gebied. Mike Angelo filmde zelfs 
op de Dieze in Engelen en in het Casino in 
Den Bosch. Uit de oorlogsdagboeken van 
verschillende regimenten is verder een schat 
aan gegevens gehaald.
Op panelen in de zaal zal ook het nodige 
te zien zijn en tevens is er gelegenheid 
het boekje aan te schaffen, evenals andere 
publicaties van Angrisa. We hopen op 31 
oktober velen in De Engelenburcht te ont-
moeten.



Alisa Lalicic

Column ‘Light is een verkooptruc en alcohol harddrugs’ 

Gezond verstand
Met een ‘r’ in de maand is het goed om stil 
te staan bij je eigen gezondheid. De meer-
derheid van de Nederlanders is misschien 
wel gevaccineerd tegen covid, maar volgens 
het Parool (05 okt. ’21) staat er een zware 
griepgolf op ons te wachten. Extra goed 
voor jezelf zorgen, op alle vlakken. Hoe doe 
je dat, zonder erin door te slaan?

Voldoende beweging, het liefst een halfuur 
per dag. Het zou goed zijn voor je hart, con-
ditie en mentale gesteldheid, zegt internet. 
Mijn dagelijkse fietstocht naar het werk (10 
km retour) vind ik voldoende. Soms lukt het 
mij om een Zweedse puzzel op de lossen: 
dat kost behoorlijk wat energie. Denksport 
is ook sport. 

Voeding is evenzeer een belangrijk onder-

deel. De schijf van vijf heeft z’n hoogtijda-
gen wel gehad, als ik de foodblogs en voe-
dingspodcasts moet geloven. Als je te veel 
kip eet, krijg je ook de hormonen van die 
beesten binnen. Van koolhydraten kun je 
dik worden. Zuivel is niet goed voor je huid 
en weet men eigenlijk wel hoeveel chemi-
sche troep op onze groente en fruit wordt 
gespoten? Light is een verkooptruc en alco-
hol harddrugs. 

En dan heb je nog de psychische gesteld-
heid die op orde moet zijn. De lockdowns 
hebben meer met ons gedaan dan we mis-
schien denken. We gaan van thuiswerken, 
gefaseerd winkelen, met een beperkt aantal 
mensen in de kroeg, terug naar de werkvloer 
en alles (onder bepaalde voorwaarden wel-
iswaar) open. Dat vraagt nogal wat van ons. 

Het is belangrijk om de balans in je hoofd 
te behouden. Yoga, mediteren, edelstenen, 
mindfulness. Het kan allemaal helpen om 
weer terug bij jezelf te komen. 

Want door al die adviezen en vernieuwde 
opvattingen over gezond leven, kun je jezelf 
behoorlijk kwijtraken. Als ik dan naar mijn 
werk fiets en word ingehaald door tieners 
(!) op een e-bike … vraag ik me af waar het 
misgaat. Als ik in het weekend biertjes drink 
in de stad en er staan alleen vegan bitterbal-
len op de menukaart … vraag ik me af waar 
het misgaat. Als ik in kleermakerszit medi-
teer met edelstenen om me heen … vraag 
ik me af waar het misgaat. We lijken steeds 
verder van onszelf af te staan. Waar goed 
voor jezelf zorgen bij begint? Bij een gezond 
verstand. 

Infoavond herontwikkeling Engeler Schans
Cecile Brinkhoff

Woensdagavond 6 oktober was de protes-
tantse kerk in Engelen behoorlijk gevuld 
met geïnteresseerden, die kwamen luisteren 
naar de plannen voor herontwikkeling van 
de Engeler Schans. Ook aanwezig waren 
Frits Kool en Frederik de Bruijne namens 
de Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Engelen, Alex Droog, landschapsarchitect bij 
Bureau Parklaan en Geert Bosch, architect bij 
Hilberink Bosch Architectenbureau. 
Voorzitter Eric Janse-de Jonge heette allen 
welkom en benoemde duidelijk dat het 
deze avond om plannen ging. De Protes-
tantse Gemeente Engelen is eigenaar van 
het gebied Engeler Schans en dan gaat het 
niet om de straat, maar om het terrein aan 
de Graaf van Solmsweg, zo ongeveer tussen 
Engelerschans – De Bloemendaal – Begraaf-
plaats Engelen.
Frederik de Bruijne lichtte de plannen toe. 
Jaarlijks heeft de kerk inkomsten uit collec-
tes, giften en uit erfpacht van diverse gron-
den. De kerk geeft deze inkomsten weer uit 
aan diverse goede doelen in de omgeving. 
Om ook in de toekomst deze goede doelen 
te kunnen blijven steunen, is de gedachte 
ontstaan om iets met de Engeler Schans te 
doen. Nu is de bestemming agrarisch, maar 
door wijziging zou het een andere bestem-
ming kunnen krijgen, waardoor er meer 
mogelijkheden ontstaan.
Omdat het gaat om historisch belangrijk 

terrein, is de intentie om op ingetogen wijze 
met dit landschap om te gaan. Het ‘midden-
terrein’ (hoogst gelegen deel) zou zo veel 
mogelijk intact blijven, misschien wat aan-
gescherpt in vorm. Daarbuiten zou men een 
lager gelegen, waterige rand kunnen rea-
liseren. Vanaf de Graaf van Solmsweg zou 
een toegangspad gemaakt worden, bijvoor-
beeld in de vorm van een soort (vlonder)
brug. Langs de buitenrand van het gehele 
terrein denkt men een wandelpad te kunnen 
aanleggen, dat voor publiek toegankelijk is.                                                         
Het middendeel zou ‘beleefbaar’ moeten 
worden voor de inwoners van Engelen en 
bestemd voor kleinschalige activiteiten, 
zoals een kerkelijke buitendienst, dienst bij 
bruiloft/begrafenis, openluchtconcert of 
theatervoorstelling. De diaconie zal zijn toe-
stemming hiervoor moeten geven. Ook zou 
dit terrein een educatieve bestemming ten 
behoeve van de scholen kunnen krijgen. 
Naast de landschappelijke ideeën is er ook 
aan gedacht om enkele woningen aan de 
Graaf van Solmsweg mogelijk te maken: op 
de plaats van de schuur bij de bestaande 
boerderij een tweekapper en verder naar 
het dorp een enkele woning, in passende 
(boerderij)stijl.

Na deze uiteenzetting van gedachten en 
plannen, was er mogelijkheid tot vragen stel-
len en/of opmerkingen maken. Ter sprake 

kwamen onder andere parkeren, openbaar-
heid, samenwerking katholieke kerk en De 
Engelenburcht, activiteitenvergunning, aan-
leg boten, termijn, en dergelijke.

Nogmaals werd duidelijk gemeld dat het 
nog om plannen gaat, waarbij de inwoners, 
met name direct betrokkenen, de moge-
lijkheid hebben om hun ideeën, wensen en 
gevoelens kenbaar te maken. Daarnaast wil-
len deze blijven meedenken en meepraten 
over de realisatie van deze herontwikkeling.
Ten slotte werd de avond afgesloten door 
Eric Janse-de Jonge met de conclusie dat 
de plannen en ideeën redelijk positief ont-
vangen waren door de aanwezigen. De kerk 
nodigt uit om contact te blijven houden en 
hoopt op actieve inbreng van inwoners van 
Engelen. 
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John Branderhorst

Het afbouwen van het kasteel Heesterburgh 
gaat gewoon door en het appartementsge-
bouw is nagenoeg ‘ontkleed’. Ik blijf erbij 
dat het bij mij nog steeds de associatie heeft 
van een Belfort.  
Inmiddels zijn wel alle woningen opgeleverd 
en men concentreert zich nu op het appar-
tementencomplex.
De bestrating vraagt ook nog aandacht, 
evenals het groen. Bekend is dat een groep 
bewoners, verenigd in een APP-groep, zich 
wat druk maakt over hoe het er uiteindelijk 

Heesterburgh

uit komt te zien.  Bijgaande foto is de aan-
zet tot de stapstenen in het veld rondom het 
complex.
De omgeving zal ook nog aandacht krijgen 
van zowel Heijmans als het Waterschap.
De schouw – fase van de eindfase – hoopt 

men definitief in oktober af te ronden, 
waarna in november de eigenaren van de 
appartementen hun woning mogen betrek-
ken. Naar verwachting hoopt men in decem-
ber alle voorzieningen, zoals de diverse 
werkketen enz., ontmanteld te hebben. 

Kasteel Oeverhuijze – Hoera-brieven
Ronald Sprang

Goed om te weten dat er lezers zijn die heb-
ben opgemerkt dat er een korte onderbre-
king is geweest in deze reeks columns. Maar 
na een matige zomer, de bouwvakvakantie 
en een periode waarin gewoon niet veel te 
vertellen was, pakken we de draad weer op. 

Zoals voorspeld zou ik in mijn eerstvol-
gende column schrijven dat alles is ver-
kocht: dat klopt dus. Normaal ben ik niet zo 
goed in voorspellingen, maar dit was wel in 
de lijn van verwachting, gezien de huidige 
woningmarkt. Voor alle 57 grondgebon-
den woningen en 14 appartementen zijn de 
nodige documenten gepasseerd en kunnen 
alle toekomstige bewoners nu wachten tot 
waarschijnlijk medio 2023, voordat ze ook 
daadwerkelijk hun nieuwe stulpje kunnen 
betrekken. Reden voor een lichte paniek-
aanval, want ik realiseer me dat er dus nog 
heel veel columns dienen te volgen en dat 

het niet makkelijk zal zijn om jullie aandacht 
vast te houden. 

De heer Jo Rouschop van het BPD is terecht 
ontzettend trots dat het na een aantal her-
ontwikkelingsplannen is gelukt om in een 
tijdsbestek van vier maanden alles te verko-
pen. Een paar jaar geleden zijn de originele 
plannen meer marktconform en kosten-ef-
ficiënt gemaakt. Nu hebben veel nieuwe 
kopers aangegeven dit en ook de goede 
buitenruimtes te waarderen en daarom voor 
Oeverhuijze te hebben gekozen. Aan bijna 
alle opschortende voorwaarden is voldaan: 
de vergunningen zijn geregeld, de locatie is 
bouwrijp gemaakt en er rest nu nog alleen 
de afronding met woningborg. De verwach-
ting is dat dit deze maand nog zal gebeuren 
en dan worden er hoera-brieven verstuurd 
naar alle kopers. Ik mag hopen dat hier-
mee niet de wel bekende blauwe envelop 

bedoeld wordt. Inmiddels staat er op de 
bouwplaats wel een mooie blauwe keet.
 
Mijn nieuwe voorspelling is dat ik in mijn vol-
gende column de aannemer Berghege aan 
jullie mag voorstellen. Ik ben zeer benieuwd 
naar hoe een bouwbedrijf omgaat met de 
toekomstige uitdagingen van voldoende 
personeel en de aanlevering van bouwma-
terialen.

Vervolg gesprek met Sjoerd Soeters 
Vele jaren geleden kwam de heer Soeters 
met het idee om de woningen te concen-
treren en compact te houden. De politiek 
in de gemeente ’s-Hertogenbosch wilde 
woningen voor de middenklasse. Ontwik-
kelaars kwamen met de opmerkingen dat 
appartementen niet goed zouden verko-
pen en daarom wilden ze grondgebonden 
woningen met niet meer dan drie of vier 
verdiepingen. Toen kwam Soeters tot de 
conclusie dat je dan die kastelen een veel 
kleinere voetprint moet geven om de juiste 
verhoudingen te krijgen tussen hoogte 
en breedte. Vandaar dat alle kastelen een 
afmeting hebben van zo’n 120 meter bij 120 
meter. Zo kwam later ook het taartjesmodel 
op tafel (zie meicolumn of www.haverleij.
nl/nieuws?page=2) om alles inzichtelijk te 
maken.  



12,5-jarig jubileum en opening kantine 
Zorgboerderij De Locatie 
Op vrijdag 24 september om 14.00 uur werd 
de nieuwe kantine van De Locatie geopend 
in aanwezigheid van de burgemeester van 
Heusden, mevrouw Willemijn van Hees. De 
voorzitter, de heer Hans Smith, sprak in een 
openingswoord vol lof en bewondering 
over de totstandkoming van de kantine en 
schetste de 12,5-jarige ontwikkeling van De 
Locatie. Nadat de oude kantine in 2018 is 
afgebrand is er met man en macht gewerkt 
om een nieuwe kantine te bouwen. Met veel 
(financiële) steun en inzet van vele vrijwilli-
gers staat er nu een prachtige kantine die 
de huiskamer vormt van De Locatie. In het 
bijzonder werd Bas, de bouwer van de kan-
tine, in het zonnetje gezet. Vervolgens werd 
het woord gegeven aan Bernadette van den 
Akker, hoofd Zorg, die nog eens benadrukte 
hoe belangrijk het is voor de jongeren dat 
er een speciale plek is waar hulp kan wor-
den geboden die bij hen past. Zij sprak haar 
hoop uit dat hiervoor nog meer aandacht 
en samenwerking met de diverse instanties 
komt. 
Daarna nam de burgemeester het woord en 
sprak bewondering uit over wat De Loca-
tie hier heeft ontwikkeld en hij toonde veel 
betrokkenheid. De voorzitter en burge-
meester hesen daarna gezamenlijk de jubi-
leumvlag van De Locatie, waarna applaus 
volgde. De gasten konden vervolgens de 
kantine bewonderen onder het genot van 
een drankje. Ook was er een route waar je 
langs allerlei presentaties kon lopen en waar 
de verschillende vormen van zorg werden 
getoond, en waar men vragen kon stellen. 
Men kon in de vriendentuin terecht en bij de 
smid in de werkplaats kijken. Afsluitend was 
er in de mooie en gezellige (overdekte) tuin 
bij de boerderijwinkel gelegenheid om een 
drankje en hapje te nuttigen. En eventueel 
kon men ook nog lokale producten kopen in 

de winkel. Het was een geslaagde, sfeervolle 
en zonovergoten jubileumdag met enthou-
siaste gasten. 

Op zondag 26 september vond de tweede 
dag van het jubileumfeest van Zorgboerde-
rij De Locatie plaats, speciaal voor vrienden, 
families en gezinnen. Op deze dag was er 
geen officieel openingsprogramma. 

Bernadette van den Akker ontving de gasten 
met een warm welkom en sprak een ope-
ningswoord. Zij benoemde nog de dona-
tiepotten met als bestemming: de aanschaf 
van een grote boom met bank op het plein 
bij de kantine. Daarna kwam Wim Habraken 
namens de selectiecommisssie voor de kan-
tinenaam aan het woord en werd de naam 
van de nieuwe kantine onthuld: ‘Perron de 
Skans’ en deze werd ontvangen onder luid 
en enthousiast applaus. Om dit heugelijk feit 
te vieren werd er door een paar jongeren 
een door henzelf huisgemaakte taart aan-
gesneden. Het programma was verder het-
zelfde als op vrijdag jongstleden. Men kon 
weer langs de diverse presentaties lopen die 
druk werden bezocht. Voor de kinderen was 
er een creatieve activiteit en zij konden bui-
ten op het plein vlaggen maken. Er waren 
veel oud-medewerkers en stagiaires aanwe-
zig en tevens ook jongeren die vroeger zorg 
kregen op De Locatie en herinneringen wil-
den ophalen. Het was weer een geslaagde, 
gezellige en prachtige zomerse dag waar 
iedereen heeft genoten van het weerzien en 
het samenzijn. De Locatie kan zich nu rich-
ten op de toekomst met als hart: de kantine 
‘Perron de Skans’ waar iedereen welkom is. 
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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

Elke woensdag
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Zaterdag 16 oktober
19.00 - 22.00 uur

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

Zondag 17 oktober
14.00 uur

FC Engelen
Tegen Baardwijk

Donderdag 21 oktober &
woensdag 10 november
13.30 - 16.30 uur

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

Vrijdag 22 oktober
19.30 - 22.00 uur

Spelletjesavond
In Herberg Haverleij

Vrijdag 22 oktober
20.00 uur

Kaartavond (rikken)
In De Engelenburcht

Zondag 31 oktober
14.00 uur

FC Engelen
Tegen Haarsteeg

Zondag 31 oktober
11.00 - 13.00 uur

Wandelen
Vanaf Herberg Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl

Maandag 1 november
20.00 uur

Vergadering Bestuursraad Engelen Bokhoven
In De Engelenburcht

Dinsdag 2 november
10.00 uur

Koffi  edrinken met senioren
In De Engelenburcht

Vrijdag 5 november
20.00 uur

Bingo
In De Engelenburcht

Woensdag 10 november
19.30 - 21.30 uur

Dorpstafel wonen, ontmoeten en leefomgeving
In ‘t Veerhuis 

Donderdag 18 november
13.30 - 16.30 uur

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

Zondag 21 november
nader bericht volgt

Feest �-jarig bestaan Herberg Haverleij
U kunt zich al aanmelden www.herberghaverleij.nl



Openingstijden 
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag 
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag 
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen
Bestel je boodschappen 
op plus.nl/mulder

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen
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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


