
De TweeTerp • JANUArI 2022 • pAgINA 1

DeTweeterp

Verkiezing bestuursraad

Nieuwe beheerders Engelenburcht

In gesprek met gitarist Wim Donkers

Jaargang 58  •  nummer 2  • 19 februari 2022



In deze editie:
05-07	 Bestuursraad
11	 Maaike	Huijbers
13	 Assistentes	Naomi	en	Marian
15	 Beheerders	Engelenburcht
17	 Kindcentrum	De	Matrix
19-21	 Verkiezing	bestuursraad
25-27	 De	kerken
29	 Gitarist	Wim	Donkers
30-31	 Kindcentrum	Antonius	Abt
33	 Heemkundekring	Angrisa
35	 Kasteel	Oeverhuijze
39	 Dorpsagenda

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

Installatie van zonnepanelen en airco's
in en rondom 's-Hertogenbosch

LEKKER IS LEKKER DICHTBIJ
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Helftheuvelpassage ‘s-Hertogenbosch (naast ingang JUMBO)

ELKE DAG OPEN VAN 10:00 - 20:00 UUR
Vrijdag tot 21 :00 uur • Zondag vanaf 1 1 :00 uur
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Gezocht: bezorger voor Heesterburgh

De	redactie	is	op	zoek	naar	een	vrijwilliger	die	maandelijks	een	gezonde	wande-
ling	wil	combineren	met	het	bezorgen	van	De	Tweeterp	in	kasteel	Heesterburgh.		
Graag	een	reactie	naar	redactie@tweeterp.nl.	
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Padelbanen geopend

Op zondag 30 januari waren er diverse mini-clinics bij Tennisvereniging Engelen om kennis te maken met de twee nieuwe padelbanen. 

Een groot aantal leden en andere belangstellenden maakte hiervan gebruik en genoten tijdens een zonnige middag van deze nieuwe sport.

De	nieuwe	datum	voor	de	pubquiz	deel	7	is	
op	vrijdag	18	maart.	Laten	we	met	zijn	allen	
hopen	dat	dit	niet	meer	verzet	hoeft	te	wor-
den.	We	hebben	al	flink	wat	aanmeldingen.	
Wat	natuurlijk	ontzettend	leuk	is:	het	animo	
na	 twee	 jaar	 geen	 pubquiz	 is	 nog	 steeds	
hoog.	 Er	 is	 nog	 plek!	 Aanmelden	 kan	 via	
pubquizengelenburcht@gmail.com
Net	 zoals	 in	 de	 zes	 vorige	 edities	 behan-
delen	we,	zoals	jullie	gewend	zijn,	heel	veel	
thema’s	 en	 onderwerpen.	 Uiteraard	 zijn	 er	
ook	 weer	 lekkere	 buitenlandse	 biertjes	 en	
borrelhapjes	om	er	wederom	een	gezellige	
boel	van	te	maken.	We	starten	om	20.00	uur	
en	eindigen	zo	rond	23.00	uur.
Deelname	 is	 gratis.	 Aan	 het	 aantal	 teams	
van	zes	deelnemers	zit	een	maximum.	Ver-
der:	vol	 is	vol.	 	Tot	ziens	op	18	maart	 in	de	
Engelenburcht!

Pubquiz verzet naar vrijdag 18 maart!

Wij	zijn	Roel	Fagel	en	Kaj	Fonken,	uw	wijk-
boa’s.	Zijn	wij	dan	de	enige	boa’s	in	uw	wijk?	
Nee,	 zeker	niet!	Samen	met	onze	collega’s	
houden	wij	uw	leefomgeving	graag	schoon,	
heel	en	veilig.	Als	wijkboa’s	sluiten	wij	regel-
matig	 aan	 in	 het	 leefbaarheidsoverleg	 van	
uw	wijk.	Dat	is	een	overleg	met	de	bestuurs-
raad,	wijkmanager,	maar	ook	partners	zoals	
de	politie,	beheer	openbare	 ruimte	van	de	
gemeente	 ’s-Hertogenbosch	 en	 woning-
corporaties.	 We	 bespreken	 daar	 grotere	
gebeurtenissen	 en/of	 terugkerende	 erger-
nissen.	Denk	daarbij	aan	jeugdoverlast,	ver-
vuiling,	parkeeroverlast,	hondenoverlast.	We	
proberen	hier	samen	een	oplossing	voor	te	
vinden,	omdat	we	het	belangrijk	vinden	dat	

de	wijk	een	fijne	leefomgeving	is.	Zodat	uw	
wijk	 een	 plek	 is	 die	 schoon,	 heel	 en	 veilig	
voelt.	

Melding	 maken?	 Dit	 alles	 kunnen	 we	 niet	
zonder	u.	Het	belangrijkst	zijn	bewoners	en	
ondernemers.	Zij	 zijn	 tenslotte	de	ogen	en	
oren	van	de	wijk.	Ervaart	u	overlast	waar	wij	
bij	 kunnen	 helpen?	 Spreek	 ons	 gerust	 aan	
op	straat	of	maak	een	melding!	Dat	kan	via	
het	online	meldpunt	www.s-hertogenbosch.
nl/meldpunt.	Via	dit	formulier	maakt	u	snel	
en	makkelijk	een	melding.Roel Fagel (l) en Kaj Fonken

Wijkboa’s



Bel Wim
voor een afspraak

06 344 138 87
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Van de bestuursraad
Resultaten Dorpstafel Wonen, Ontmoeten en (groene) Leefomgeving

Op	 10	 november	 2021	 werd	 door	 de	
Bestuursraad	Engelen	Bokhoven	in	het	Veer-
huis	 de	 dorpstafel	 Wonen,	 Ontmoeten	 en	
Leefomgeving	 georganiseerd.	 De	 opkomst	
was	 verrassend	 hoog:	 78	mensen	 bezoch-
ten	de	bijeenkomst	om	mee	te	praten	over	
bovengenoemde	onderwerpen.
Er	waren	drie	sprekers:	Ivar	Schoppema	van	
de	gemeente	’s-Hertogenbosch	had	een	uit-
eenzetting	 over	Wonen	 en	Woonbehoefte;	
Mariëlle	 Kok,	 landschapsarchitecte,	 sprak	
over	de	Groene	Leefomgeving	en	Bianca	te	
Lindert,	 bestuurslid	 Herberg	Haverleij,	 ver-
telde	over	het	reilen	en	zeilen	van	de	Her-
berg	in	slot	Haverleij.
Voor	 de	 presentaties	 inhoudelijk	 verwijzen	
wij	 naar	 www.bestuursraadengelenbokho-
ven.nl/agenda-en-vergaderingen/dorpsta-
fels	

Na	elke	spreker	werd	er	in	groepjes	met	een	
gespreksleider	 gebrainstormd	 naar	 aanlei-
ding	van	de,	door	de	organisatie	geformu-
leerde,	vragen.

De	 vragen	 bij	 de	 presentatie	 Wonen	 en	
Woonbehoefte	waren:
1.	Wat	is	er	volgens	u	nodig	om	in	Engelen,	
Bokhoven	 en	 Haverleij	 meer	 woningen	 te	
splitsen	of	mantelzorgwoningen	 te	 realise-
ren?	Welke	kansen	en	mogelijkheden	ziet	u	
hiervoor?
2.	Wat	 is	er	volgens	u	nodig	om	een	hofje	
voor	ouderen	én	 jongeren	 te	organiseren?	
Welke	kansen	en	mogelijkheden	ziet	u	hier-
voor?

Bij	 de	 presentatie	 Groene	 Leefomgeving	
werden	de	volgende	vragen	gesteld:
1.	Waar	willen	we	nog	meer	bomen	planten?	
En	 waar	 meer	 biodiversiteit	 door	 struiken,	
bloembollen	en/of	zaaigoed?

2.	 Waar	 lopen	 jullie	 wandelroutes?	 Welke	
obstakels	kom	je	daar	tegen?	Welke	aanvul-
lingen	zou	je	daar	willen	zien?

De	 vragen	 naar	 aanleiding	 van	 de	 presen-
tatie	 over	Herberg	Haverleij	waren	de	 vol-
gende:	
1.	Zou	u	als	herbergier	willen	helpen	 in	de	
herberg?
2.	Welk	 idee	 of	 ideeën	 heeft	 u	 om	 iets	 te	
organiseren	 in	 de	 herberg	 of	 een	 andere	
ontmoetingsruimte?
3.	Op	welke	andere	plekken	in	Engelen,	Bok-
hoven	 en	Haverleij	 zouden	 volgens	 u	 ont-
moetingsplekken	moeten	komen?
	
Een	deel	van	de	resultaten	van	deze	brain-
stormsessies	werd	voor	de	groep	gepresen-
teerd.	 Het	 geheel	 is	 inmiddels	 gebundeld	
en	 zal	 dienen	 als	 basis	 voor	 het	 verder	 te	
ontwikkelen	 DorpsOntwikkelingsPlan,	 waar	
de	 bestuursraad	 nu	 onderbouwd	mee	 aan	
de	slag	kan.	De	reacties	op	de	groene	leef-
omgeving	en	met	name	de	vraag	waar	meer	
bomen	 te	planten,	en	waar	meer	biodiver-
siteit	 te	 realiseren,	 zullen	 in	 samenwerking	
met	de	gemeente	worden	 verwerkt	 in	 een	
groenplan	en	gefaseerd	al	 in	2022	worden	
opgepakt.	Hetzelfde	geldt	voor	de	verbete-
ring	of	aanpassing	van	de	wandelroutes.
De	uitkomsten	bij	 de	presentatie	 van	Her-
berg	Haverleij	zijn	rechtstreeks	teruggekop-
peld	naar	het	bestuur	van	de	herberg.	

Het	 verwerken	 van	 alle	 resultaten,	 een	
enorme	schat	aan	informatie,	nam	iets	meer	
tijd	in	beslag	dan	de	bestuursraad	had	voor-
zien.	 De	 inmiddels	 gebundelde	 en	 geor-
dende	informatie	wordt	aan	de	deelnemers	
waarvan	de	emailadressen	beschikbaar	zijn,	
toegestuurd	en	(deels)	gepubliceerd	in	deze	
Tweeterp,	 met	 verwijzing	 naar	 de	 website	

van	de	bestuursraad	voor	de	totale	resulta-
ten.

Wonen	en	Woonbehoefte
Ivar	Schoppema,	beleidsmedewerker	wonen	
van	de	gemeente	’s-Hertogenbosch,	gaf	een	
uiteenzetting	over	Wonen	en	Woonontwik-
kelingen	aan	de	hand	van	de	demografische	
opbouw	van	Engelen,	Bokhoven	en	Haver-
leij.	
Margo	 van	 den	 Oord	 presenteerde	 de	
resultaten	 van	 de	 digitale	 enquête	Wonen	
en	 Woonbehoeften,	 die	 enkele	 maanden	
voorafgaand	aan	de	dorpstafel	heeft	plaats-
gevonden.	 De	 resultaten	 uit	 deze	 enquête	
zijn	 mede	 ingezet	 om	 tot	 de	 invulling	 en	
verdiepende	vraagstelling	van	de	dorpstafel	
te	komen.	Dit	heeft	geleid	 tot	vragen	over	
het	 splitsen	 van	woningen,	mantelzorgwo-
ningen	en	hofjes	voor	jongeren	en	ouderen.		
In	totaal	werden	hier	maar	liefst	170	sugges-
ties	voor	aangeleverd!	Voor	de	uitwerking	is	
gebruik	gemaakt	van	een	tabelvorm	en	de	
ideeën	en	opmerkingen	zijn	zoveel	mogelijk	
per	thema	gebundeld.

Groene	Leefomgeving
De	 presentatie	 van	 landschapsarchitecte	
Mariëlle	 Kok	 behelsde	 een	 overzicht	 van	
de	plannen	voor	de	omgeving	van	Engelen,	
Bokhoven	en	het	Engelermeer.	Om	beter	in	
beeld	 te	krijgen	of	deze	plannen	ook	aan-
sluiten	bij	de	wensen	van	de	inwoners	voor	
hun	 eigen	 (groene)	 leefomgeving	 waren	
twee	vragen	gesteld.	Daarbij	was	nadrukke-
lijk	ruimte	gelaten	voor	een	eigen	invulling	
van	de	omgeving,	ook	los	van	de	gepresen-
teerde	plannen.	In	totaal	zijn	voor	de	groene	
leefomgeving	 liefst	 95	 tips	 voor	 locaties	
voor	 bomen	 en	 38	 reacties	 voor	 wande-

Lees verder op pagina 7
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lingen	 aangeleverd.	 Voor	 de	 uitwerking	 is	
gebruik	gemaakt	van	een	tabelvorm	en	de	
ideeën	en	opmerkingen	zijn	zoveel	mogelijk	
per	gebied	verzameld.	

Ontmoeten	en	Herberg	Haverleij
Doel	 van	 de	 presentatie	 was	 vooral	 het	
onder	de	aandacht	brengen	van	het	belang	
van	een	sociaal	veilige	en	prettige	ontmoe-
tingsplek	voor	iedereen	in	Engelen	en	Bok-
hoven.
Het	 initiatief	van	een	aantal	vrijwilligers	tot	
het	oprichten	van	de	ontmoetingsplek	Her-

Vervolg van pagina 5

berg	Haverleij	in	Slot	Haverleij	is	een	prach-
tig	voorbeeld	van	hoe	hieraan	invulling	kan	
worden	 gegeven.	 Plekken,	 waar	 mensen	
bij	elkaar	kunnen	komen	om	samen	iets	te	
ondernemen	of	om	gewoon	een	kopje	kof-
fie	of	thee	met	elkaar	te	drinken	en	een	pra-
tje	 te	maken,	zijn	belangrijk	om	met	name	
eenzaamheid	te	voorkomen	of	te	doorbre-
ken.
De	vraagstelling	bij	deze	dorpstafel	ging	in	
op	de	mogelijkheden,	die	mensen	zien	om	
tot	een	(nog)	betere	sociale	en	veilige	leef-
omgeving	voor	iedereen	te	komen.

De	vraag	naar	nieuwe	ideeën	voor	activitei-
ten	leverde	38	reacties	op,	ideeën	en	kansen	
voor	 nieuwe	 ontmoetingsplekken	 63	 reac-
ties!

Voor	 alle	 resultaten	 zie:	 https://www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl/agen-
da-en-vergaderingen/dorpstafels/

Energietransitie in onze omgeving, wel of niet van het gas af

Lees verder op pagina 9

Aardgas
We	hebben	allemaal	kunnen	zien	wat	er	met	
onze	gasprijzen	is	gebeurd	het	 laatste	jaar.	
Als	 het	 over	 gasprijzen	 gaat	 hoor	 je	 altijd	
twee	 eenheden.	De	 prijs	 die	 internationaal	
wordt	gebruikt	 voor	de	handel	 is	 Euro	per	
Kilowatuur	 (Euro/kWh).	 De	 consumenten-
prijs	 die	 wij	 voelen	 is	 de	 prijs	 in	 Euro	 per	
kubieke	meter	(Euro/m3).	De	prijs	per	kWh	
is	 een	 zuiverdere	 prijs,	 omdat	 die	 ook	 iets	
zegt	over	de	calorische	waarde	van	het	gas.	
Het	ene	(aard)gas	heeft	nu	eenmaal	een	iets	
hogere	verbrandingswaarde	dan	het	andere,	
en	daarom	kan	je	meer	of	minder	gas	nodig	
hebben	voor	dezelfde	opgewekte	warmte.	

Sinds	 januari	 2021	 steeg	 de	 internationale	
gasprijs	aan	één	stuk	door.	In	oktober	2021	
werd	 een	 eerste	 recordhoogte	 bereikt,	 de	
prijs	tikte	toen	de	130	euro	per	mWh	op	de	
Nederlandse	 Future	 Gasmarkt	 aan.	 Op	 22	
december	2021	was	de	prijs	opgelopen	tot	
186	euro	per	mWh.	Dat	is	ruim	10	keer	hoger	
dan	in	januari	2021!

Toen	 ik	 begon	 met	 deze	 stukjes	 in	 maart	
2021	was	de	consumentengasprijs	ongeveer	

0,80/m3,	toen	ik	in	oktober	iets	schreef	over	
‘Moeten	 we	 van	 het	 gas	 af?’	 was	 het	met	
1,00/m3	historisch	hoog	en	nu	 is	het	2,24/
m3	 inclusief	 alle	 belastingen!	 Zie	 ook	 de	
grafiek	hieronder.
	
In	deze	prijzen	zit	ook	de	energiebelasting	
en	een	toeslag	voor	Opslag	Duurzame	Ener-
gie	 of	 ODE.	 Je	 zou	 verwachten	 dat	 onze	
overheid	die	wat	zou	verlagen	als	het	voor	
alle	Nederlanders	 erg	 duur	wordt	 om	 hun	
huis	te	verwarmen.	Dit	gebeurt	echter	niet.	
De	 overheid	 zet	 het	 beleid	 voort	 om	 de	
belasting	op	gas	 te	verhogen	en	de	belas-
ting	 op	 stroom	 te	 verlagen.	 Achterliggend	
idee	is	dat	wij	als	consument	dan	eerder	van	
het	gas	af	gaan	willen.	Zie	de	onderstaande	
grafieken.		
			
Aardolie	en	LNG
Daarnaast	 is	 de	olieprijs	 voor	de	door	ons	
vaak	gebruikte	Brent	olie	recent	naar	de	90	
dollar	per	vat	(barrel)	gegaan	door	een	sterk	
gestegen	wereldvraag,	en	dat	resulteert	bij	
ons	 voor	 ongekend	 hoge	 prijzen	 aan	 de	
pomp	voor	benzine	en	diesel	van	momen-
teel	ca	Euro	2,16	en	Euro	1,85.	Dat	maakt	dat	

iedereen	nu	wel	een	zuinige	auto	wil	heb-
ben.	

In	Nederland	speelt	olie	nagenoeg	geen	rol	
meer	 in	 de	 verwarming	 of	 verlichting	 van	
onze	huizen,	omdat	we	al	zo	lang	verwend	
zijn	met	ons	eigen	Nederlandse	aardgas.

In	het	nieuws	ziet	u	dat	er	steeds	meer	LNG	
met	schepen	naar	Rotterdam	komt.	LNG	of	
Liquified	Natural	Gas	 kan	middels	 speciale	
tankers	 naar	 Europa	 worden	 getranspor-
teerd.	Door	de	temperatuur	op	-162	graden	



verlang jij naar meer rust, 
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Scan nu de QR-code
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De Meerheuvel 2
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/windkrachtorganizing.nl
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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 
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Laurens Bakx
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Bakxfixit.nl

GEVRAAGD LOOP- EN SLOOPAUTOSʼS
Ook jeeps, campers, bussen, etc.

Defecten geen bezwaar, verlopen apk, schades, enz.
Voor meer informatie

Autobedrijf de Bont
De Bloemendaal 25•5211 EB ʼs-Hertogenbosch

www.autodebont.nl
T: 073 6 315 325
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Op	donderdag	27	januari	is	in	de	leeftijd	van	
78	 jaar,	na	een	 lang	ziekbed,	dorpsgenoot	
Ruud	Megens	overleden.	Ruud	woonde	aan	
De	Vlacie	en	was	zijn	hele	leven	actief	in	de	
veehandel.	Hij	heeft	daarmee	menig	koe	of	

stier	gekocht	en	weer	verkocht.	 In	de	jaren	
70-80	was	hij	het	hele	 jaar	door	bezig	met	
het	 organiseren	 van	 activiteiten	 voor	 jong	
en	 oud	 als	 kartrekker	 bij	 carnavalsvereni-
ging	 De	 vrolijke	 Engeltjes	 bij	 café	 Bonne-
meijer	aan	de	Graaf	van	Solmsweg.	Later	in	
De	Engelenburcht	zat	hij	met	carnaval	stee-
vast	in	het	hoekje	bij	de	bar.	Hij	was	47	jaar	
getrouwd	 met	 Christien	 en	 haar	 steun	 en	
toeverlaat	achter	de	schermen	bij	alle	activi-
teiten	die	zij	voor	Engelen	ondernam	en	nog	
steeds	doet.	We	wensen	Christien,	Frenk	en	
Anja	 en	 hun	 partners,	 de	 kleinkinderen	 en	
het	 achterkleinkind	 veel	 sterkte	 met	 het	
verlies	van	man,	vader	en	opa.	Dat	Ruud	nu	
moge	ruste	in	vrede.

Familie	Megens	wil	graag	iedereen	hartelijk	
bedanken	 voor	 het	medeleven	 in	 de	 vorm	
van	vele	kaarten,	bloemen	en	andere	reac-
ties.	Speciaal	woord	van	dank	aan	de	artsen	
van	 Huisartsenpraktijk	 Engelen,	 de	 mede-
werkers	van	Vivent,	de	buren,	medewerkers	
van	 DELA	 en	 Leonie	 Geerts	 van	 Rondom	
Leven.

In memoriam Ruud Megens
Op	 zondag	 20	 februari	 start	 om	 11.00	 uur	
een	wandeling	in	de	omgeving	van	de	kas-
telen	vanaf	Herberg	Haverleij.	Om	13.00	uur	
is	 er	 gelegenheid	 deel	 te	 nemen	 aan	 een	
lunch.	Kosten	€	5,00.	Vooraf	aanmelden	via	
www.herberghavereleij.nl.	 Vanaf	 14.00	 tot	
16.00	uur	 is	er	op	deze	zondag	 in	Herberg	
Haverleij	een	koffiemiddag	voor	iedereen.

Herberg Haverleij

Volgende vergadering 
De	 volgende	 vergadering	 van	 de	
Bestuursraad	 Engelen	 Bokhoven	 is	 op	
maandag	 21	 februari	 2022	 om	 20.00	
uur	 in	de	Engelenburcht	of	digitaal	 via	
Teams.	 Insprekers	kunnen	zich	aanmel-
den	tot	21	 februari	 12.00	uur	via	 info@
bestuursraad.nl		
Voor	eerdere	vergaderstukken	zie	www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl/
agenda-en-vergaderingen/
NB:	 Indien	 specifieke	 coronamaatre-
gelen	 van	 kracht	 zijn,	 zullen	 we	 daar	
als	 bestuursraad	 uiteraard	 gehoor	 aan	
geven.

Lees verder op pagina 36
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Celsius	te	houden	is	het	vloeibaar	en	neemt	
het	600	keer	minder	volume	in	dan	aardgas	
en	daarom	kan	je	dus	veel	meer	meenemen.	
Momenteel	 wordt	 het	 uit	 Qatar,	 Nigeria	
maar	 ook	 uit	 de	 Verenigde	 Staten	 geïm-
porteerd.	Echter	de	prijzen	zijn	hoog	en	de	
volumes	beperkt.	Daarom	kan	dat	de	gas-
prijzen	thuis	niet	verlagen.	Wat	het	wel	doet	
is	 ons	 geopolitiek	 (iets)	minder	 afhankelijk	
maken	van	Russisch	aardgas.
In	de	politiek	wil	men	natuurlijk	 liever	niet	
weer	 meer	 gas	 in	 Groningen	 oppompen	
in	 verband	met	 de	 aardverzakkingen	 daar.	
Helaas	kan	de	politiek	geen	garanties	geven	
aan	de	Groningers,	want	als	straks	door	een	
mogelijk	conflict	de	gastoevoer	uit	Rusland	
stopt,	dan	zit	heel	Nederland	in	de	kou,	en	
dat	willen	we,	denk	 ik,	ook	niet.	Wel	moet	
natuurlijk	 die	 compensatie	 van	de	 schades	
daar	als	den	donder	opgelost	worden!	

Inflatie
Inmiddels	 is	 er	 mede	 door	 die	 gestegen	
energieprijzen	 en	 het	 aantrekken	 van	 de	
economie	een	serieuze	inflatie	opgetreden,	
die	 naar	mijn	 bescheiden	mening	 nog	wel	
even	 blijft.	 Zelfs	 Klaas	 Knot,	 CEO	 van	 De	
Nederlandse	 Bank	 en	 lid	 van	 het	 bestuur	
van	 de	 Europese	 Centrale	 Bank	 geeft	 dit	
inmiddels	 aan.	Mogelijk	 is	 het	 leven	 daar-

door	 blijvend	duurder	 geworden	 en	wordt	
het	steeds	interessanter	om	aan	energiebe-
sparende	maatregelen	aan	uw	huis	te	gaan	
doen.	 Echter	 ook	 dat	 is	 significant	 duur-
der	 geworden	 en	de	 levertijden	 van	 zowel	
zonnepanelen	 alsook	 warmtepompen	 of	
hybride	CV	systemen	met	een	gasketel(tje)	
en	een	warmtepomp,	lopen	serieus	op.	Voor	
ieder	huishouden	en	voor	 ieder	huis	zullen	
de	 overwegingen	 anders	 liggen.	 Ik	 wens	
iedereen	wijsheid	bij	de	keuzes	die	we	alle-
maal	moeten	gaan	maken.

Groene	stroom,	gas	en	kernenergie
Recent	is	in	de	EU	het	besluit	genomen	om	
aardgas	en	kernenergie	als	groene	energie	
te	bestempelen.	Daarover	is	al	veel	gezegd	
in	de	Europese	pers.	De	overwegingen	zijn	
dat	aardgas	als	een	tijdelijke	oplossing	kan	
dienen	 om	 versneld	 bruinkool-	 en	 steen-
koolcentrales	af	te	schakelen	in	bijvoorbeeld	
Duitsland	 en	 Polen,	 omdat	 gas	 slechts	 de	
helft	of	minder	uitstoot	geeft	dan	die	twee	
brandstoffen.	 Naar	 mijn	 mening	 is	 het	 op	
zich	een	verstandige	keuze	om	op	korte	ter-
mijn	al	een	reductie	van	uitstoot	te	realise-
ren.	Op	langere	termijn	zullen	we	natuurlijk	
ook	 het	 gasverbruik	 verder	moeten	 terug-
dringen	en	vervangen	door	duurzame	ener-
gie.	

Kernenergie	stoot	zelfs	helemaal	geen	CO2	
uit	en	is	als	zodanig	erg	schoon.	Daarom	dat	
met	 name	 Frankrijk	 met	 een	 aandeel	 van	
70%	kernenergie	 in	de	stroommix	hier	niet	
graag	vanaf	wil.	Zij	zouden		ineens	veel	meer	
uitstoot	 realiseren	 als	 zij	 kernenergie	 ver-
vangen	door	 iets	 anders.	 Zelfs	 als	we	over	
20	 of	 30	 jaar	 grotendeels	 op	wind	 en	 zon	
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Blank Autoschade V.O.F.,  De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA 
‘s-Hertogenbosch,  T: 073 631 2020,  M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl

BOEM IS BLANK!
Door onze uitstekende schade-
afhandeling en contacten met de 
verzekeringsmaatschappijen bent u 
binnen de kortste keren weer mobiel.

We handelen het gehele schade-
traject voor u af.   Als erkend Focwa 
schadeherstelbedrijf geven wij 4 jaar 
garantie op de schadereparatie.

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

Advertorial 
 

 
Na mijn verhaal over Champagne 
neem ik je nu mee naar een type wijn 
die bijzonder welkom is bij kouder 
weer: Port! Hoe heerlijk is het om na 
een koude winterwandeling te genieten 
van een glaasje Port, al dan niet met 
een lekker stukje oude kaas, bij een 
knapperend haardvuur…. 
 
De geschiedenis van Port gaat ver 
terug. In de 16e eeuw waren Engeland 
en Frankijk weer eens in een oorlog 
verwikkeld en moesten de dorstige 
Engelsen naar Portugal uitwijken voor 
hun wijn. Zo’n langere reis was echter 
funest voor veel wijnen en dus kwam 
men op het idee om alcohol 
(brandewijn) toe te voegen aan de 
wijn. Zo bleven de vaten wel langer 
houdbaar. Er waren ook wijnboeren die 
alcohol toevoegde aan gistende wijn. 
Hierdoor stopte het gistingsproces en 
bleef er nog druivensuiker over. De 
wijn bleef zoet, had een hoger 
alcoholpercentage en dat werd een 
grote hit in Engeland! Port werd zó 
populair dat er zich veel Engelsen 
vestigden in de stad Porto en nu nog 
dragen veel Porthuizen de namen van 
hun Engelse oprichters. En zie je 
diverse Engelstalige benamingen op 
het etiket: Vintage, Port uit één 
jaargang, Ruby, jonge Port, 
robijnkleurig en Tawny, gerijpte Port, 
‘taan- of dakpankleurig’. 
 
De wijngaarden van het Portgebied 
bevinden zich in de bovenloop van de 
Dourovallei. In dit heuvelachtige gebied 
groeien de wijnstokken vaak op 
speciaal aangelegde terrassen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 



De TweeTerp • JANUArI 2022 • pAgINA 11

René van der Hoeven

Benieuwd naar wat voor interieur iemand 
met daarin een ontwerpbureau heeft, 
bel ik aan. Modern, zachte lichte kleu-
ren, veel ruimte, weinig maar voldoende 
comfortabele meubilering, strakke vrij 
lege wanden, een grote keuken met dito 
aanrecht en lange tafel. “We houden van 
koken.” De donkere houten vloer is niet 
geheel naar wens, maar lag er al in toen 
ze er ging wonen en “draagt zeer bij aan 
de leefbaarheid, een niet onbelangrijk 
onderdeel van je wooncomfort.” Met 
gepaste trots wijst Maaike me op de tus-
senwand, de gedeeltelijke scheiding van 
zitkamer en keuken, die zij ontwierp en 
haar vader maakte.

2017	
Maaike:	 ”Ik	was	op	een	punt	 in	mijn	 loop-
baan	 beland	 waarop	 ik	 me	 afvroeg,	 kan	
en	wil	 ik	dit	blijven	doen?	Hoewel	het	een	
uitdagende	 en	 goede	 baan	 was,	 miste	 ik	
het	contact	met	mensen.	Tekenen	van	ont-
werpschetsen	 vond	 ik	 altijd	 al	 leuk,	 had	 ik	
ook	een	beetje	van	mijn	vader,	timmerman,	
afgekeken.”	 Enthousiast	 en	 onderhoudend	
vertelt	 ze	 verder.	 ”Ik	 volgde	 mijn	 hart	 en	
een	 avondopleiding	 aan	 de	 interieur-	 en	
stylingopleiding	 NIA,	 waar	 ik	 veel	 kennis	
opdeed	over	het	indelen	van	een	ruimte	en	
daarnaast	nog	cursussen	op	het	gebied	van	
verlichting	en	kleur.	Maar	ja	ervaring,	hoe	ga	
en	kom	ik	aan	de	slag?	Ik	belde	een	docent	
van	de	opleiding,	een	zeer	ervaren	en	prak-
tiserend	 interieurarchitecte,	 of	 ze	 een	 sta-
geplaats	 voor	me	 had.	 Dat	 had	 ze	 en	 van	
stagiaire	werd	ik	al	doende	freelancer.”	

Juli	2021
“Er	ging	een	geheel	nieuwe	en	 spannende	
wereld	voor	me	open.	Vanuit	een	overheids-
baan	met	altijd	werk	voorhanden	en	amper	
klantencontact,	 naar	 zelfstandig	 onder-
neemster.	 Uit	 mijn	 comfortzone,	 dat	 wel,	
maar	 een	 verademing:	 zelf	 naar	werk	 zoe-
ken,	 met	 mensen	 werken,	 alom	 interactie,	
creatief	met	concepten	bezig	zijn,	bij	klanten	
thuis	om	tafel,	verbinding	met	hen	aangaan,	
luisteren,	 je	komt	nog	eens	ergens.”	Nogal	
wat	overeenkomsten	met	mijn	bezigheden	
als	Tweeterpredacteur.
“Het	mooiste	is	de	gezamenlijke	speurtocht	
naar	 wat	 men	 wil,	 om	 het	 beste	 er	 uit	 te	
halen.	Mensen	zien	de	mogelijkheden	vaak	
zelf	niet	meer,	proberen	soms	nog	wel	een	
kamer	 anders	 in	 te	 richten,	 maar	 trekken	
vaak	al	te	snel	de	conclusie	dat	de	verande-
ring	niks	is.	Ze	zouden	het	eens	een	week	of	
twee	moeten	laten	staan.”

Waarom	interieuradvies?
“Ik	kijk	met	een	frisse	blik	en	zie	wat	mensen	
zelf	niet	meer	zien.	Nogal	eens	is	een	interi-
eur	samengeteld	uit	compromissen,	de	een	
wil	het	zus,	de	ander	zo,	ze	doen	concessies,	
met	het	 resultaat	zijn	ze	meestal	geen	van	
beiden	helemaal	gelukkig.	Interieurontwerp	
is	 maatwerk	 en	 gaat	 van	 een	 mondeling	
advies	aan	de	keukentafel,	tot	een	totaalont-
werp	met	diverse	moodboards	en	indelings-
varianten	 (2D	 en	 3D),	 visualisatie,	 kleurad-
vies,	een	lichtplan	en	een	shoppinglist.	Voor	
een	klant	die	vroeg	om	een	 lichtplan,	mag	
ik	nu	uiteindelijk	de	hele	nieuwbouwwoning	
inrichten.	 Het	 doorlopen	 van	 zo’n	 proces	
geeft	 veel	 voldoening.	 Ik	 richt	me	 voorna-
melijk	op	interieurontwerp	voor	bestaande-	
en	nieuwbouw	voor	particulieren,	maar	ook	
kantoorinrichting	is	mogelijk.”	

Inspiratie
“Inspiratie	haal	ik	naast	de	gesprekken	met	
opdrachtgevers	 vooral	 uit	mijn	observaties	
tijdens	wandelingen	 in	de	natuur.	 Engelen,	
mijn	eigen	woonomgeving,	biedt	met	haar	
natuur	en	bebouwing	inspiratie	om	de	hoek.	
De	natuur	kent	prachtige	kleurcombinaties	
en	 schakeringen:	 herfst,	 zonsondergang,	
lichtval.	Natuurlijk	houd	ik	ook	vakliteratuur	
en	beurzen	bij	en	vind	 ik	online	 inspiratie-
materiaal.”	

Werkwijze	
“Een	 ontwerpproces	 gaat	 altijd	 in	 samen-
werking	met	de	opdrachtgever.	Het	gesprek	
bij	 de	 klant	 thuis	 duurt	 tot	 ik	 de	 wensen	
duidelijk	heb	en	de	klant	wat	hij/zij	van	mij	
mag	verwachten,	onder	andere	wat	betreft	

budget	en	duur.
Daarna	 volgt	 een	 stijlanalyse	 waaruit	 over	
het	 algemeen	 vier	 voorstellen	 volgen.	 We	
kiezen	er	dan	één	uit.	Belangrijk	bij	het	(her)
indelen	 van	 de	 diverse	 ruimtes	 van	 een	
woning	 is	 het	 bepalen	 van	 de	 menselijke	
maat.	 De	 verhoudingen	 moeten	 kloppen,	
bijvoorbeeld	 voldoende	 ruimte	 om	 een	
stoel	achteruit	te	schuiven,	ruimte	en	meu-
bels	moeten	in	balans	zijn,	esthetisch,	maar	
ook	functioneel.	Ik	onderzoek	wat	waar	kan	
staan,	wat	er	gebeurt	als	ik	het	anders	doe,	
denk	vanuit	de	lege	ruimte.	Mensen	ervoor	
behoeden	 dat	 ze	 niet	 te	 veel	 uitgeven	 tot	
overbodig	maken	van	een	verbouwing,	aan-
voelen	van	sfeer	en	stijl.	Ik	vind	het	juist	leuk	
om	 in	 verschillende	 stijlen	 te	 werken.	 Het	
gaat	mij	erom	dat	ik	de	klant	iets	breng	en	
zij/hij	tevreden	is	met	het	resultaat.	
Daartoe	 ben	 ik	 ben	 ook	 hard	 op	 weg	 om	
een	groep	vaklui	te	vormen,	ambachtslieden	
die	echt	mooi	werk	leveren	en	ik	mijn	klan-
ten	kan	aanbevelen.	Ontwerpen	zijn	net	zo	
mooi	als	hun	verwezenlijking	en	afwerking,	
zie	de	schoonheid	van	behang	maar	eens	als	
het	scheef	zit	“

Over	 de	 dijk	 naar	 huis	 fietsend,	 mijmer	 ik	
over	denken	vanuit	de	lege	ruimte.	

Geïnteresseerd?	
www.balansinterieurontwerp.nl

Denken vanuit de lege ruimte
Maaike Huijbers’ Balans, Interieurontwerp & advies



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

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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Alisa Lalicic 

Wie weleens bij de huisarts is, komt eerst 
in contact met de doktersassistente. In 
huisartsenpraktijk Engelen zijn twee 
nieuwe gezichten te zien. Zij stellen zich 
graag aan u voor.  

Naomi	 Berkelmans	 is	 22	 jaar	 en	 woont	
samen	met	 haar	 kersverse	man	 (getrouwd	
in	 juni	 2021)	 en	 Husky-pup	 Soof	 in	 Waal-
wijk.	In	haar	vrije	tijd	is	ze,	zoals	ze	zelf	zegt,	
harstikke	druk.	Met	klussen,	poetsen,	 rom-
melen	 in	huis.	 Foto’s	maken	 is	 een	hobby,	
maar	 dat	 schiet	 er	 helaas	 weleens	 bij	 in	
door	gebrek	aan	tijd.	“Ik	wilde	altijd	al	dok-
tersassistente	worden,	 ik	 heb	 de	 opleiding	
persoonlijk	 begeleider	 met	 verpleegtech-
nische	 handelingen	 gevolgd.	 Sinds	 mijn	
zestiende	 ben	 ik	 werkzaam	 geweest	 in	 de	
gehandicaptenopvang.”	 Toch	 heeft	 Naomi	
ervoor	gekozen	om	aan	de	slag	te	gaan	als	
doktersassistente.	Op	zoek	naar	regelmaat,	
die	 ze	 wel	 heeft	 gevonden	 bij	 huisartsen-
praktijk	 Engelen,	 waar	 ze	 vanaf	 december	
werkzaam	is.	“Het	leukste	aan	mijn	werk	nu	
vind	ik	vooral	de	variatie;	van	jong	tot	oud,	
van	voor	de	hand	liggende	zaken	tot	moei-
lijkere	 dingen.	 Ik	 maak	 graag	 een	 praatje	
met	mensen.	Belangrijk	vind	ik	dat	kennis	en	
verantwoordelijkheid	up-to-date	is.	Mensen	
moeten	op	je	kunnen	vertrouwen.”	Naomi	is	
van	maandag	tot	en	met	donderdag	te	zien	
in	de	praktijk.	

Marian	van	Ottele	is	51	jaar	en	woont	samen	
met	haar	zoon	en	hond	 in	Vlijmen.	 In	haar	
vrije	 tijd	neemt	ze	graag	de	 tijd	voor	zich-
zelf.	 Ze	 houdt	 van	 wandelen,	 pilates	 en	
gezond	eten.	Muziek	en	dansen	mogen	ook	
aan	dat	lijstje	worden	toegevoegd.	

Twee nieuwe gezichten van huisartsenpraktijk Engelen 
Maak kennis met Naomi en Marian 

Voordat	ze	 in	Engelen	 terecht	kwam,	heeft	
ze	een	hele	poos	bij	een	huisartsenpraktijk	
is	 Oss	 gewerkt.	 Hoewel	 ze	 hier	 pas	 werkt,	
vindt	ze	het	nu	al	fijn.	“De	praktijk	is	klein	en	
ik	voel	me	prettiger	bij	de	werkzaamheden	
die	ik	mag	uitvoeren.	Zo	ben	ik	betrokken	bij	
‘Gewicht	in	de	schaal’	en	ben	ik	ook	onder-
steunend	 aan	 de	 praktijkondersteuning	
somatiek.”	

Naomi Vliegensvlugge	vraag Marian

Appen	
Actieve	vakantie
Feestje	geven	
Buitenland
Hotelkamer

Laat	naar	bed

Bellen	of	appen?
Actieve	vakantie	of	strandvakantie?

Feestje	geven	of	naar	een	feestje	gaan?
Binnenland	of	buitenland?

Hotelkamer	of	tent?
Vroeg	opstaan	of	laat	naar	bed?

Bellen
Actieve	vakantie
Naar	een	feestje	gaan
Buitenland
Hotelkamer
Laat	naar	bed

Wat	Marian	het	leukste	vindt	aan	haar	werk?	
“Het	contact	met	mensen	en	echt	iets	kun-
nen	betekenen	 in	hun	gezondheid.	 Ik	pro-
beer	mensen	 vooral	 bewust	 te	maken	 van	
hun	 eigen	 kunnen	 en	 krachten.	 Met	 een	
goeie	mindset	kun	je	al	een	hele	hoop	berei-
ken.	Hoe	mooi	 is	dat!”	 	Marian	 is	op	bijna	
alle	dagen	in	de	praktijk	te	zien,	behalve	op	
woensdag.	

De	 Bellaard	 is	 de	 polderweg	 van	 Engelen,	
nabij	 Wuyvenhaerd,	 naar	 Haarsteeg.	 Het	
gedeelte	dat	ligt	op	het	grondgebied	van	de	
gemeente	’s-Hertogenbosch	is	de	afgelopen	
tijd	breder	gemaakt	en	netjes	opnieuw	van	
asfalt	 voorzien.	Echter	het	gedeelte	op	het	
grondgebied	van	de	gemeente	Heusden	 is	
smal,	heeft	op	een	aantal	plekken	een	slecht	
wegdek	en	de	bermen	zitten	vol	kuilen	en	
gaten.	Een	levensgevaarlijke	situatie,	vooral	
voor	fietsers	en	bromfietsers.	De	gemeente	
Heusden	heeft	de	bermen	al	eens	opgevuld	

met	puingranaat,	maar	drie	weken	later	was	
het	weer	 rampzalig.	Voor	de	echte	aanpak	
wil	 de	 gemeente	 Heusden	 wachten	 op	 de	
Gebiedsontwikkeling	 Oostelijke	 Langstraat	
(GOL),	waar	het	opknappen	van	De	Bellaard	
onderdeel	 van	 is.	 Het	 is	 nog	 onduidelijk	
wanneer	die	werkzaamheden	beginnen.	De	
politiek	van	de	gemeente	Heusden	strijd	om	
een	snelle	aanpak,	maar	de	gemeente	is	dit	
nog	niet	van	plan.	Waarschijnlijk	moeten	er	
eerst	echte	ongelukken	gebeuren.

De Bellaard alweer rampzalig



Goed geregeld zonder zorgen

De ouDerlijke woninG

Floris ontzorgt is gespecialiseerd in de begeleiding van de 

overdracht van het ouderlijk huis en alles wat daarbij komt 

kijken. We zijn graag je gids in de praktische, administratieve én 

juridische kanten van deze verandering, als een ouder naar een 

zorginstelling verhuist of is overleden. we inventariseren wat er 

nodig is en we geven de ondersteuning waar jij om vraagt. 

Kijk op florisontzorgt.nl wat we voor jou kunnen betekenen. 

FloriS STAAT klAAr Voor jou

We starten met locatie Engelen in 
huisartsenpraktijk op de Kraanvogellaan

Wij staan vol enthousiasme klaar
om jullie tijdens de zwangerschap,
bevalling en kraamtijd te begeleiden.
Onze hoofdlocatie zit op de Kooikersweg 
waar wij de echo’s maken en ook 
avondspreekuur houden. 

Verloskundig spreekuur
in Engelen maart 2022

Neem gerust contact met ons op voor vragen, kennismaking of aanmelding via 06-21217422 
of praktijkflorence@gmail.com. Bij spoed kun je bellen naar 06-55342887.

www.verloskundigenpraktijkflorence.nl
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Ingrid Roefs

Eindelijk. Ook de deuren van De Enge-
lenburcht zijn weer open! En met twee 
nieuwe beheerders achter de tap: Bart 
Rutten (65) en Yoeri Tielemans (23)! Tijd 
om kennis te gaan maken, met de man-
nen én hun plannen.

Het	is	een	mooi	koppel.	De	één	een	ervaren	
rot,	de	ander	een	frisse	nieuwkomer.	Bart:	“Ik	
heb	 jarenlang	mijn	eigen	 restaurant	gehad	
en	 daarvoor	 was	 ik	 lange	 tijd	 beheerder	
van	het	buurthuis	op	De	Helftheuvel.	Je	zou	
dus	kunnen	zeggen	dat	ik	al	heel	wat	rele-
vante	kilometers	op	de	teller	heb.	Daar	staat	
tegenover	dat	ik	wat	minder	thuis	ben	in	alle	
digitale	 en	 online	 trends.	 Daarom	 vind	 ik	
het	ook	zo	mooi	om	dit	samen	met	Yoeri	te	
doen.”	Yoeri	knikt:	“Dat	geldt	andersom	ook.	
Ik	leer	een	hoop	op	het	gebied	van	het	run-
nen	van	een	buurthuis	en	café,	maar	ik	kan	
Bart	 weer	 veel	 bijbrengen	 als	 het	 bijvoor-
beeld	gaat	over	het	omgaan	met	 jongeren	
en	promotie	via	social	media	en	dergelijke.	
We	hebben	dan	ook	allebei	heel	veel	zin	in	
dit	avontuur.”

We	zijn	er	weer!
Wat	dat	 avontuur	dan	 inhoudt?	Yoeri:	 “Wij	
zijn	 aangenomen	 om	 De	 Engelenburcht	
weer	nieuw	leven	in	te	blazen.	Door	corona	

is	 alles	 hier	 stilgevallen,	 maar	 we	 zijn	 er	
weer!	En	onze	taak	is	helder:	het	moet	hier	
gaan	bruisen!”	Bart	glimlacht:	“Zo	is	dat.	We	
zijn	er	voor	het	bedenken,	opzetten,	uitvoe-
ren	en	uitbouwen	van	allerlei	buurthuis-	en	
commerciële	activiteiten.”

Verbinden	en	organiseren
Hij	 vervolgt:	 “In	 principe	 heeft	 de	 buurt-
huisfunctie	hier	voorrang.	Ofwel:	van	maan-
dag	 tot	 en	 met	 vrijdag,	 overdag	 en	 in	 de	
avonden,	is	De	Engelenburcht	het	gezellige	
thuishonk	 voor	 verenigingen	 en	 instanties.	
Ik	vind	dat	mooi:	een	praatje	met	iedereen,	
vragen	wat	voor	wensen	er	zijn…	Zo	zorgen	
we	 er	 mede	 voor	 dat	 de	 onderlinge	 ver-
binding	 in	 het	 dorp	 groeit.”	 Yoeri:	 “Klopt.	
Tegelijkertijd	is	het	heel	simpel:	er	moet	ook	
geld	verdiend	worden	om	het	pand	te	kun-
nen	behouden.	Dat	willen	we	op	een	mooie,	
moderne	en	gevarieerde	manier	doen,	door	
in	de	weekenden	van	álles	te	gaan	organi-
seren.”

Terras	geopend
Wat	 de	 plannen	 dan	 zoal	 zijn?	 Bart:	 “Nou,	
allereerst:	 zodra	 het	 weer	 het	 toelaat,	
gooien	 we	 het	 terras	 weer	 open.	 We	 zijn	
ook	 van	plan	dat	wat	gezelliger	 te	maken.	
De	ideeën	daarvoor	worden	nu	bekeken	bij	
de	gemeente.	En	dan	is	iedereen	tot	tien	uur	
’s	avonds	-	om	overlast	voor	omwonenden	

‘Onze’ Engelenburcht eindelijk weer open. 
Met Bart en Yoeri!

te	voorkomen	-	van	harte	welkom!	Voor	een	
gezellige	lunch,	een	lekkere	daghap	en	een	
goede	borrel.”

Programmering
Yoeri	somt	enthousiast	hun	overige	plannen	
op:	“Wat	ons	betreft	mag	het	dorp	zich	ver-
heugen	op	oude	 en	 nieuwe	 evenementen,	
zoals	de	pubquiz,	de	buitenbios,	themafees-
ten,	 carnaval,	 theateravonden	 op	 het	 Die-
zepodium,	 live	muziek,	 cabaret,	 enzovoort.	
Mark	van	de	Veerdonk	is	voor	het	najaar	al	
geboekt!	En	 ja,	hoe	beter	het	commercieel	
gezien	gaat	met	het	terras	en	het	café,	hoe	
meer	mogelijkheden	 we	 natuurlijk	 hebben	
in	de	rest	van	de	programmering.”

Oproep!
Hiervoor	richten	de	heren	zich	expliciet	naar	
de	lezers:	“De	Engelenburcht	 laten	bruisen,	
doen	we	sámen.	Dus	heb	 je	een	 leuk	 idee,	
of	wil	 je	 zelf	 iets	 organiseren:	 laat	 het	 ons	
weten.	Wil	je	optreden	met	je	koor	of	band,	
als	singer-songwriter	of	goochelaar,	binnen	
of	 op	 het	 terras?	Wil	 je	 je	met	 een	 groep	
inzetten	 voor	 gezellige	 karaoke	 of	 ‘sing	
along	pub-avond’?	Zoekt	 je	dartclubje	nog	
een	‘clubhuis’?	Er	kan	hier	echt	heel	veel!	En	
vrijwilligers,	ben	je	thuis	in	theatertechniek,	
horeca,	 klusjes,	 schoonmaak,	 bardiensten,	
of	wil	je	dat	leren?	Bel	ons!	We	hebben	nog	
volop	plek	in	ons	team!”

Bart Rutten (l) en Youri Tielemans in het café van De Engelenburcht



Het	 rikken	 op	 dinsdagmiddag	 van	 13.00	 -	
16.30	 uur	 bij	 Rikclub	 Engelen	 in	 De	 Enge-
lenburcht	 is	weer	van	start	gegaan.	Kosten	
€	 3,00	 per	maand.	 Eén	 keer	 per	maand	 is	
het	 prijsrikken	 op	 vrijdagavond	 van	 20.00	
tot	 23.00	 uur.	 Kosten	 €	 2,50	 per	 avond.	 U	
bent	van	harte	welkom.	Hebt	u	interesse:	bel	
Ineke	Doomernik,	tel:	0653748388.

Komt	 u	 op	 uw	 verjaardag	 taart	 halen	 bij	
PLUS	Mulder,	 dan	 krijgt	 u	 uw	 leeftijd	 als	
korting!
Mevrouw	 Pardoel	 heeft	 goed	 gebruikt	
gemaakt	 van	 deze	 actie	 met	 maar	 liefst	
99%	korting.	Uiteraard	heeft	ze	die	laatste	
procent	 van	 PLUS	Mulder	 cadeau	 gekre-
gen.	Op	naar	de	volgende	gratis	taart	vol-
gend	jaar!

Uw	leeftijd	is	uw	korting! Rikken in Engelen
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Tineke van der Lee

Gelukkig	 konden	 we	 na	 de	 vorige	 pers-
conferentie	weer	in	de	groep	aan	het	werk,	
zonder	 dat	we	 in	 quarantaine	moesten	 bij	
drie	of	meer	besmettingen	in	de	groep.	Wel	
waren	er	geregeld	kinderen	en	leerkrachten	
in	 quarantaine,	 na	 een	 positieve	 zelftest.	
Voor	de	 leerkrachten	betekende	dit	dat	 ze	
pakketten	moesten	maken	 voor	 de	 kinde-
ren	die	thuis	waren.	Ook	werden	er	door	de	
leerkrachten	van	de	bovenbouw	online	les-
sen	verzorgd.	De	directie	was	druk	met	het	
bemand	 houden	 van	 alle	 groepen.	 Al	met	
al	een	hele	organisatie,	maar	het	 is	gelukt.	
Voor	iedereen	heel	fijn.	We	hopen	maar	dat	
we	 weer	 snel	 naar	 een	 normalere	 situatie	
kunnen.

Intussen	gaat	het	gewone	schoolleven	ook	
door.	 De	 leerlingen	 van	 groep	 6	 zijn	 druk	
bezig	 geweest	 met	 het	 oefenen	 voor	 het	
deeltafeldiploma.	Veel	kinderen	hebben	het	
diploma	de	eerste	keer	behaald.	Een	aantal	
anderen	 moesten	 gebruik	 maken	 van	 de	
herkansing.

De	kinderen	van	groep	5	sloten	het	project	
‘Weet	wat	je	eet’	af.	Zij	maakten	hiervoor	in	
groepjes	 een	 schijf	 van	 vijf	 en	 individueel	
een	hamburger.	Ter	afsluiting	van	het	pro-
ject	schreven	ze	een	recept	van	 iets	dat	ze	
lekker	vonden.

Groepen	3	en	4	 zijn	bezig	met	het	 thema:	
‘Hier	 woon	 ik’.	 Allerlei	 dingen	 zijn	 aan	 de	
orde	 geweest.	 Ze	 maakten	 een	 platte-
grond	van	de	slaapkamer,	ze	tekenden	een	
droomhuis,	nu	maken	ze	een	maquette	van	
een	wijk.	De	groepen	1/2	zijn	bezig	met	het	
thema:	 ‘Reis	 door	 de	 ruimte’.	 In	 de	 groep	
hebben	ze	een	ruimtestation	gemaakt,	waar	
ze	als	astronauten	allerlei	proefjes	doen.

Groep	5	ging	op	1	februari	naar	het	de	Ver-
kadefabriek.	Zij	hadden	daar	de	voorstelling	
‘Tuinieren	 met	 Slagwerk’,	 een	 interactief	
(tuinier)concert	 waarbij	 alle	 kinderen	 mee	
mochten	zingen,	fluiten,	klappen	en	werken.

Groep	 8	 bracht	 op	 28	 januari	 een	 bezoek	
aan	 Kamp	 Vught.	 Het	 was	 indrukwekkend	
om	 te	 zien	en	 te	horen	hoe	de	mensen	 in	
het	 kamp	geleefd	hebben	en	wat	 ze	mee-
maakten.	

Na	 de	 voorjaarsvakantie	 gaan	 we	 weer	
beginnen	met	een	nieuw	thema:

Groep	1/2	Het	huis
Groep	3	en	4	Dieren	om	ons	heen
Groep	5	Kaart	van	je	woonplek
Groep	6	Dat	is	mooi	werk!
Groep	7	Werken	in	het	buitenland
Groep	8	Werken	waar	je	wil

Deze	 weken	 zijn	 de	 toetsweken.	 Met	 de	
Citotoetsen	wordt	gekeken	waar	de	kinde-
ren	nu	staan	in	hun	cognitieve	ontwikkeling	
en	wat	elke	leerling	eventueel	aan	extra	les-
stof	nodig	heeft	in	de	komende	periode.
Voor	de	kinderen	van	groep	8	breekt	er	een	
spannende	tijd	aan.	In	de	week	van	18	febru-
ari	krijgen	zij	hun	advies	voor	het	voortgezet	
onderwijs.	

Voor	 we	 aan	 de	 voorjaarsvakantie	 kunnen	
beginnen,	hebben	we	eerst	nog	ons	eigen	
carnavalsfeest.	 Geheel	 aangepast	 aan	 de	

omstandigheden	willen	we	 het	 vieren	 bin-
nen	 ons	 eigen	 gebouw.	 Natuurlijk	 mogen	
de	 kinderen	 verkleed	 naar	 school	 komen	
en	wordt	er	muziek	gedraaid	om	in	de	car-
navalssfeer	 te	 komen.	 Iedere	 groep	 kiest	
zijn	 eigen	 activiteiten.	Het	 zal	 ongetwijfeld	
gezellig	worden!

Intussen	 is	 het	 schilderen	 van	 de	 school	
afgerond.	 De	 eerste	 serie	meubels	 is	 door	
de	 Stichting	 Caritas	 opgehaald	 om	 naar	
Roemenië	te	brengen.	Het	wachten	is	nu	op	
onze	nieuwe	meubels,	 die	we	na	de	 voor-
jaarsvakantie	in	gebruik	zullen	nemen.

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



                                     

Onze werkzaamheden: 

✓ Dakbedekking 

✓ Zinkwerk 

✓ Dakrenovatie 

✓ Dak onderhoud 

✓ Lekkages 

✓ Stormschades 

✓ Dakgoten reinigen 

✓ Dakgoten repareren 

✓ Schoorsteenonderhoud 

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

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

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

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

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

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL
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Elke stem telt!
Woensdag	 16	 maart	 gaan	 we	 naar	 de	 stembus	 om	 een	 nieuwe	
gemeenteraad	te		kiezen.	De	verkiezing	van	leden	voor	een	nieuwe	
Bestuursraad	Engelen	Bokhoven	vindt	plaats	tegelijkertijd	met	de	
verkiezing	van	de	gemeenteraad,	in	hetzelfde	stemlokaal.						
Als	bestuursraad	zijn	wij	overlegpartner	van	de	gemeente	’s-Herto-
genbosch	voor	alles	in	ons	bestuursgebied:	dus	alles	in	de	dorpen	
Engelen	en	Bokhoven	en	de	kastelen	in	de	Haverleij.	 In	de	wet	is	
vastgelegd	dat	 de	bestuursraad	gevraagd	 en	ongevraagd	 advies	
mag	geven	aan	het	college	van	burgemeester	en	wethouders.	In	de	
openbare	vergadering	van	de	bestuursraad	is	de	wethouder	aan-
wezig.	De	bestuursraad	bestaat	uit	9	leden.

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

In	 deze	 Tweeterp	 presenteren	 de	 tien	 kandidaten	 zich:	 enthou-
siaste	 en	gemotiveerde	dorpsbewoners,	 die	 de	belangen	 van	de	
bewoners	en	de	leefbaarheid	in	onze	kernen	hoog	in	het	vaandel	
hebben.

Bestuursraad Engelen Bokhoven
Verkiezingen

Wat	telt	is	dat	alle	kandidaten	iets	willen	betekenen	voor	onze	dor-
pen.	Niet	alleen	door	aanwezig	te	zijn	bij	de	vergaderingen,	maar	
ook	door	samen	met	bewoners	initiatieven	aan	te	jagen,	op	te	pak-
ken	en	te	helpen	uitvoeren.				

Maak van uw stemrecht gebruik en laat uw stem gelden! Het 
gaat om de toekomst van onze mooie dorpen. 

Yvonne Schram (1)
Yvonne Schram, 65 jaar, studeerde onderwijsrecht en onderwijseco-
nomie in Leiden. Heeft ervaring o.a. als wethouder (’s-Hertogen-
bosch), waarnemend burgemeester/wethouder (Uden) en gemeen-
tesecretaris (Valkenswaard). 

Ik	woon	met	Jacques	van	de	Vall	
en	Friese	Stabij	Okke	in	Engelen.	
Ik	heb	Engelen,	in	de	31	jaar	dat	
wij	 hier	wonen,	 zien	 groeien	 en	
veranderen.	 Die	 veranderingen	
vragen	 om	 een	 visie	 en	 beleid	
voor	 de	 toekomst	 met	 respect	
voor	de	eigen	dynamiek	en	iden-
titeit	van	Engelen	en	Bokhoven.
De	 afgelopen	 vier	 jaar	 heb	 ik	
mij,	 naast	 het	 voorzitterschap,	
in	de	bestuursraad	 ingezet	voor	
het	 versterken	 van	 het	 aanbod	
wonen,	welzijn	en	zorg:	aandacht	
voor	 senioren,	 mensen	 met	 een	 beperking	 en	 jongeren	 en	 het	
voorkomen	van	noodgedwongen	vertrek	uit	ons	prachtige	dorpen.	
Met	de	gemeente	onderzoeken	we	de	mogelijkheden	om	 (zorg)
woningen	en	starterswoningen	te	realiseren.	Het	ontwikkelen	van	
meer	passende	woonconcepten	voor	senioren	helpt	om	doorstro-
ming	te	verbeteren	en	is	dus	ook	van	belang	voor	woningzoekende	
starters	en	gezinnen.	Ik	stel	mij	graag	voor	een	derde	termijn	ver-
kiesbaar	om	het	dorpsontwikkelingsplan	voor	de	komende	10	jaar	
vorm	te	geven.	

Philip van Beek (2) 
(1954) Eigenaar van Procurement Spirit, Inkoopmanagementadvies.

Samen	met	echtgenote	Beppy	woon	ik	sinds	1999	met	veel	genoe-
gen	 in	de	Zuster	Bijdamstraat	 in	Engelen.	We	genieten	van	onze	
zoon	en	twee	dochters,	hun	partners	en	onze	6	kleinkinderen.
De	centrale	ligging	van	Engelen,	
dicht	bij	‘s-Hertogenbosch,	was	
en	is	voor	ons	erg	aantrekkelijk.	
Sinds	 2014	 ben	 ik	 lid	 van	 het	
kerkbestuur	 St.	 Lambertus	
parochie	 en	 actief	 betrokken	
bij	onderzoek	van	de	mogelijke	
herbestemming	 van	 kerkge-
bouw	en	pastorie.
In	 maart	 2021	 heb	 ik	 vanwege	
het	 bereiken	 van	 de	 pensioen-
gerechtigde	 leeftijd	 na	 11	 jaar	
mijn	parttime	docentschap	aan	
Avans	 Hogeschool	 beëindigd,	
maar	blijf	ik	vanuit	mijn	eigen	onderneming	nog	opdrachten	doen	
voornamelijk	voor	de	overheid.		
Sinds	2018	ben	ik	gekozen	lid	en	vicevoorzitter	van	de	Bestuursraad	
Engelen	Bokhoven	en	voel	me	daar	als	een	vis	in	het	water.	Graag	
stel	ik	mij	verkiesbaar	om	mijn	energie	en	interesses	ruim	baan	te	
geven	ter	verdere	verbetering	van	mijn	directe	leefomgeving.	Ik	wil	
mij	 inzetten	 voor	een	optimale	 samenwerking	met	de	gemeente	
‘s-Hertogenbosch,	de	sociale	leefomgeving	en	een	substantiële	bij-
drage	leveren	aan	het	DorpsOntwikkelingsPlan.



Rob Pander Maat (3)
(1954) Nog gedeeltelijk actief na pensionering als ingenieur.

Sinds	 1996	 woon	 ik	 samen	met	
mijn	 lieve	 echtgenote	 Monique	
en	 onze	 2	 hondjes	 Simba	 en	
Linne	 op	 de	 Oeverzwaluw	 42	
hier	 in	Engelen.	Ooit	heb	 ik	een	
studie	 Werktuigbouwkunde	 aan	
de	 TU	 afgerond	 en	 daarna	 heb	
ik	 bij	 een	 viertal	 multinationals	
gewerkt,	 in	 technische	 ontwik-
keling,	marketing	&	verkoop	en	
business	development.	Ik	werkte	
altijd	in	de	meest	uiteenlopende	
teams.	 Grote	 infrastructurele	
projecten	in	de	wereld,	maar	ook		
energievoorziening,	olie	en	gas,	offshore,	en	windenergie	voorna-
melijk	op	zee,	vormden	onderdeel	van	mijn	werk.	Bij	Bosch	Rexroth	
was	er	veel	aandacht	voor	alternatieve	energieën.	Ik	heb	dan	ook	
uitgesproken	ideeën	waar	het	met	onze	energievoorziening	en	kli-
maatbeheersing	naar	toe	zou	moeten	om	onze	planeet	voor	onze	
kinderen	en	kleinkinderen	leefbaar	te	houden.
Na	mijn	pensionering	wilde	ik	zeker	ook	in	mijn	eigen	leefomge-
ving	actief	worden.	Daarom	ben	ik	al	3	jaar	als	toegevoegd	lid	bij	
de	Bestuursraad	Engelen	Bokhoven	actief.	Ik	krijg	er		bijzonder	veel	
energie	van	om	met	enthousiaste	mensen	aan	onze	eigen	leefom-
geving	 te	werken.	Daarom	wil	 ik	mij	 verder	blijven	 inzetten	voor	
wonen,	 leefomgeving,	 ontmoeten	 en	 energietransitie,	 en	 actief	
meebouwen	aan	een	Dorpsontwikkelingsplan	(DOP).

Ruud van Eggelen (4)
(1963) Eigenaar van CM3 custom-made BV ontwerp- en enginee-
ringsbureau, dat maatwerk levert in architectuur en de inrichting 
van de openbare ruimte.

Als	oud	Bokhovenaar	ben	ik	weer	
teruggekeerd	 naar	 mijn	 roots.	
Afgelopen	jaar	heb	ik	samen	met	
mijn	 vriendin	 Anna	 Hutten	 een	
nieuw	huis	gebouwd	aan	de	Bok-
hovense	Maasdijk	in	Bokhoven.	
Het	voelt	goed	om	weer	thuis	te	
zijn	en	wat	me	als	eerste	opviel	
was	dat	je	de	stilte	van	de	Maas	
kunt	 horen.	 De	 rust,	 ruimte	 en	
uitzichten	 zijn	 prachtig,	 maar	
ook	 het	 dorpsleven	 waar	 leuke	
en	sociale	initiatieven	met	elkaar	georganiseerd	worden.
Voor	mijn	werkzaamheden	als	ontwerper	kom	ik	door	heel	het	land	
en	werk	aan	zeer	uiteenlopende	projecten,	die	vaak	te	maken	heb-
ben	met	inleving	en	samenleving.
Ik	vind	het	belangrijk	dat	Bokhoven	als	dorp	vertegenwoordigd	is	
in	de	Bestuursraad	Engelen	Bokhoven	en	wil	me	inzetten	voor	het	
behoud	 van	 de	 identiteit	 van	 de	 dorpen	 en	 een	 fijne	 en	 veilige	
leefomgeving.

Jan Selier (5)
(1952) Gepensioneerd gemeentelijk communicatieadviseur/voorlich-
ter

Sinds	december	2020	wonen	wij,	
mijn	 vrouw	 Marlies	 en	 ik,	 met	
veel	 plezier	 in	 Wuyvenhaerd	 in	
Engelen.	Van	1981	tot	2018	heb	ik	
in	verschillende	functies	gewerkt	
voor	 de	 gemeente	 Ouder-Am-
stel.	 De	 laatste	 zestien	 jaar	 was	
dat	 als	 voorlichter	 en	 commu-
nicatieadviseur	 van	 de	 burge-
meester	 en	 de	 gemeenteraad.	
Daarnaast	hield	ik	mij	bezig	met	
de	organisatie	van	allerlei	evene-
menten	 voor	 de	 gemeenschap	
van	Ouder-Amstel.	Na	mijn	pensionering	zijn	wij	op	zoek	gegaan	
naar	woonruimte	dichter	in	de	buurt	van	onze	kinderen,	die	in	Bra-
bant	en	Limburg	wonen.
Onze	 kennismaking	met	 Engelen	en	Bokhoven	 is	 ons	uitstekend	
bevallen.	Sinds	wij	hier	wonen	ervaren	wij	dagelijks	de	vriendelijk-
heid	van	alle	mensen	om	ons	heen.	 Ik	ben	 lid	van	de	heemkun-
dekring	Angrisa,	waar	 ik	 op	 31	 oktober	 2021	 in	 het	 bestuur	 ben	
gekozen	door	de	leden.	
Vanaf	juli	van	dit	jaar	neem	ik	actief	deel	aan	de	vergaderingen	en	
activiteiten	 van	de	bestuursraad.	De	 sfeer	 in	de	bestuursraad	en	
vooral	ook	de	inzet	van	haar	leden	spreken	mij	erg	aan.	Ik	stel	mij	
dan	ook	graag	kandidaat	om	zo	een	positieve	bijdrage	te	kunnen	
leveren	aan	de	ontwikkeling	van	Engelen	en	Bokhoven	en	de	schit-
terende	groene	omgeving.

Remco Frenken (6) 
(1968) Zelfstandig consultant op het gebied van energiemarkten

In	2003	ben	ik	in	Engelen	komen	
wonen	 op	 de	 Hoefslag,	 samen	
met	 echtgenote	 Renáta	 en	 kin-
deren	 Lucas	 en	 Martin.	 Wij	
kwamen	 uit	 Almere	 en	 zochten	
woonruimte	in	de	omgeving	van	
‘s-Hertogenbosch	en	kwamen	in	
Engelen	uit.	Het	dorp	sprak	ons	
meteen	 aan:	 klein	 genoeg	 om	
je	persoonlijk	betrokken	te	voe-
len	en	groot	genoeg	om	diverse	
verenigingen	 en	 activiteiten	 te	
hebben.
Ik	 ben	 bestuurslid	 van	 tafelten-
nisvereniging	Recrea	en	daarnaast	ook	lid	van	de	hardloopclub	en	
de	ondernemersvereniging.	Verenigingen	hebben	een	wisselwer-
king:	een	bloeiende	vereniging	houdt	het	dorp	aantrekkelijk,	maar	
een	vereniging	heeft	ook	een	mix	van	leden	van	diverse	leeftijden	
nodig	om	‘critical	mass’	te	houden.	Ik	vind	het	daarom	belangrijk	
dat	Engelen	en	Bokhoven	 inspelen	op	nieuwe	ontwikkelingen	en	
daardoor	aantrekkelijk	blijven	voor	de	bewoners.	Hoe	kunnen	we	
het	goede	behouden,	maar	ook	bouwen	aan	een	toekomstbesten-
dige	gemeenschap,	inspirerend	voor	zowel	jong	als	oud?	
In	de	Bestuursraad	Engelen	Bokhoven	wil	ik	daarom	bijdragen	aan	
de	 lokale	 ontwikkelingen	 rondom	 Engelenburcht,	 St.	 Lambertus-
kerk	en	Engelermeer.	Ik	wil	daarnaast	mijn	inzichten	op	het	gebied	
van	 energie	 inbrengen	 om	de	 bijdrage	 van	 onze	 dorpsgemeen-
schap	aan	het	thema	‘klimaatneutraal’	te	concretiseren.	
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Carine van Bost( 7)
(1968) Opgeleid en werkzaam als freelance vertaler Engels/Frans/
Nederlands, daarnaast als caregiver betekenisvolle ondersteuning 
aan (dementerende) ouderen. 
Heeft een praktijk voor bewust-
zijn, perceptie en inspiratie, die 
ontstaan is uit eigen verdiepings-
weg, geeft ruimte aan intuïtief, 
verbonden en geïnspireerd leven.

Sinds	december	2002	woon	ik	in	
kasteel	Wuyvenhaerd	in	Engelen.	
Nog	 dagelijks	 ben	 ik	 dankbaar	
dat	 ik	 met	 man	 John	 en	 poes	
Mini	op	deze	rustige,	natuurrijke	
plek	woon!
Dankzij	 een	 burn-out	 en	 mijn	
eigen-wijze	herstelproces,	ben	ik	de	enorme	waarde	gaan	beseffen	
van	ons	 ruimtelijke,	 in	 de	natuur	gelegen	 leefgebied:	 hier	 is	 alle	
ruimte	om	te	bewegen,	te	ontspannen	en	om	in	en	met	de	natuur	
te	zijn.
De	verschillende	aspecten	van	de	leefomgeving,	zowel	de	tastbare	
(zoals	natuur,	bomen,	biodiversiteit,	wandelpaden)	als	de	ontast-
bare	(zoals	leefbaarheid,	duurzaamheid,	gemeenschap)	raken	mijn	
interesse	en	betrokkenheid.
Ik	zet	in	op	een	mooie(re)	wereld,	een	wereld	waar	vrede	en	ver-
binding,	evenwicht	en	eerlijkheid,	bewust	en	natuurlijk	leven	van-
uit	respect	voor	mens	en	dier,	natuur	en	planeet	vanzelfsprekende	
waarden	zijn.	Ik	droom	van	een	‘eetbare’	buurt	waar	de	openbare	
(groen)ruimte	voorzien	is	van	eetbare	planten,	fruitbomen	en	krui-
den:	een	grote	tuin	door	en	voor	de	hele	gemeenschap.

Alfred Rombeek (8)
(1967) Opgegroeid in ‘s-Hertogenbosch, afgestudeerd Elektrotech-
niek en Commerciële Techniek. Werkzaam in de technische auto-
matisering. Vele jaren ervaring 
als bestuurder in de sport en cul-
turele sector.

Sinds	1994	woon	ik	met	echtge-
note	 en	 drie	 kinderen	 in	 Enge-
len,	 genietend	 van	 het	 dorpse	
karakter	 en	 de	 rust,	 met	 het	
stadscentrum	 toch	 dichtbij.	Met	
groeiende	 waardering	 voor	 de	
vele	 mogelijkheden	 om	 in	 en	
rond	 Engelen	 en	 Bokhoven	 te	
wandelen,	 het	 Engelermeer	met	
prachtige	natuur,	 de	 rijke	histo-
rie,	waarvan	onder	andere	de	overgebleven	sporen	van	het	Beleg	
van	’s-Hertogenbosch	getuigen	en	de	ontwikkeling	van	de	unieke	
Haverleij	 (waar	we	 een	 van	de	 eerste	 bewoners	waren),	 besef	 je	
steeds	weer	dat	dit	toch	wel	een	bijzondere	plek	is.
Nu	 ik	aan	de	 rand	van	Engelen	woon	en	veel	buiten	ben,	ervaar	
ik	ook	zelf	steeds	meer	dat	verkeersoverlast	en	-onveiligheid	een	
stempel	drukken	op	het	gevoel	van	welbehagen	in	onze	dorpen.	
Aan	het	verbeteren	hiervan	wil	ik	graag	een	bijdrage	leveren.	Ik	zie	
de	bestuursraad	als	een	belangrijk	gremium	om	hierin	daadwerke-
lijk	iets	te	bereiken.
Met	in	het	bijzonder	interesse	in	verkeer	en	mobiliteit,	en	een	spe-
ciale	affiniteit	voor	elektrisch	vervoer	en	slimme	laadinfrastructuur	
in	het	kader	van	de	energietransitie,	wil	 ik	me	 inzetten	voor	een	
(verkeers-)veiliger	en	duurzamer	Engelen	en	Bokhoven.

Jan van Heijningen (9)
(1955) Advocaat bestuurs- en aanbestedingsrecht 

Ik	ben	Jan	van	Heijningen,	gebo-
ren	 in	 ’s-Hertogenbosch	 en	
opgegroeid	in	Maasdriel	net	over	
de	 Maas	 bij	 Bokhoven.	 Ik	 heb	
van	oudsher	goede	banden	met	
Engelen	en	Bokhoven.	Van	 1988	
tot	 2010	ben	 ik	 lid	geweest	 van	
de	 gemeenteraad	 van	 ’s-Herto-
genbosch	 en	 heb	 daar	 diverse	
functies	 vervuld	 zoals	 fractie-
voorzitter,	 voorzitter	 van	 het	
presidium	 en	 plaatsvervangend	
voorzitter	 van	 de	 gemeente-
raad.	 Ik	woon	op	Zwaenenstede	
met	uitzicht	over	de	golfbaan,	een	sport	die	ik	graag	beoefen.	Het	
unieke	van	Engelen	Bokhoven	is	wonen	midden	in	de	natuur.	
In	 mijn	 vrije	 tijd	 ben	 ik	 toezichthouder	 bij	 een	 aantal	 culturele	
instellingen,	zoals	het	Zuidelijk	Toneel	en	Erfgoed	Brabant,	lid	van	
het	kerkbestuur	van	Bokhoven	en	voorzitter	van	de	stichting	die	
daar	 lezingen	organiseert	over	 zingeving	en	maatschappij.	 Ik	wil	
mijn	 bestuurlijke	 ervaring	 en	 netwerk	 inzetten	 voor	 Engelen	 en	
Bokhoven.	Binnen	onze	gemeenschap	bruist	het	 van	 initiatieven,	
die	 ondersteuning	 behoeven	 van	 gemeente	 en	 anderen.	 Het	 is	
belangrijk	dat	 zij	 een	 steuntje	 in	de	 rug	krijgen,	want	 cultuur	en	
sport	zijn	het	cement	van	de	samenleving.	Ik	wil	daaraan	graag	een	
bijdrage	leveren	als	lid	van	de	Bestuursraad	Engelen	Bokhoven,	ik	
heb	er	zin	in	en	hoop	op	uw	stem.

Pieter Kemper (10)
(1955)

Ik	 heb	 oorspronkelijk	 geschie-
denis	 gestudeerd,	 maar	 toen	
ik	 moeilijk	 aan	 de	 slag	 kwam,	
ben	 ik	geswitched	naar	Finance.	
De	 afgelopen	 jaren	 in	 gekozen	
vertegenwoordigende	 organen	
gewerkt:	 onder	 andere	 bij	 een	
Pensioenfonds.
We	zijn	 in	2005	vanuit	 ‘s-Herto-
genbosch	 gekomen	 en	 wonen	
hier	met	buitengewoon	veel	ple-
zier.	 	We	zijn	beiden	met	pensi-
oen,	nét	voor	de	corona	periode.
Duurzaamheid	 interesseert	 mij	
sinds	het	 rapport	van	Rome	 (1973)	en	vooral	mobiliteit.	 Een	veel	
prominentere	plaats	voor	de	fiets	mag	van	mij	en	bovendien	is	fiet-
sen	gezond.	Binnen	een	straal	van	10	km	fiets	ik	altijd.	Het	regent	
maar	7-	8%	van	de	tijd	 in	Nederland.	Dus	92%	van	de	tijd	 is	het	
droog!
Ik	zou	het	een	succes	vinden	als	het	aspect	duurzaamheid	in	ruime	
zin	 nadrukkelijker	 op	 de	 agenda	 komt	 in	 Engelen.	 De	 gemeen-
te(raad)	 heeft	 recent	 de	 nota	 Warmtetransitie	 1.0	 goedgekeurd,	
maar	ik	vind	het	resultaat	teleurstellend:	Engelen	wordt	niet	eens	
genoemd.	Kijk	naar	Nijmegen!	Daar	is	haarfijn	beschreven	in	welk	
tempo	elke	wijk	wanneer	van	het	gas	af	gaat.	Als	je	nu	aan	vervan-
ging	van	een	gasketel	toe	bent,	dan	is	het	toch	van	belang	om	te	
weten	wat	nu	de	beste	oplossing	is.	Waarom	kan	dat	in	‘s-Herto-
genbosch	nu	niet?



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!

Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau
 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

“In mijn werk ga ik aan de slag
met mensen die ik echt kan helpen
op een manier die bij mij en bij
mijn cliënten past. Vanuit mijn eigen
enthousiasme voor het vak, vanuit
een betrokkenheid met én oprechte
interesse in mensen.
Waarom? Omdat iedereen recht heeft
op een fijn leven.”

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk
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De AVONDVIERDAAGSE ENGELEN mag, voor het eerst in twee jaar, 
weer gewandeld worden! Ons evenement was op tijd bij de gemeente gemeld, de 
vergunning is aangevraagd, de routes zijn bepaald, onze motor draait op volle toeren…!


	 	 MAAR… het vierdaagse-gevoel moet na twee stille corona-jaren 
natuurlijk een beetje worden aangewakkerd. Veel vrijwilligers zijn er straks weer bij, maar 
we hebben nog meer handen uit de Engelense mouwen nodig. 

Daarom, als u ooit zelf met de A4D hebt meegelopen, óf het prachtig vindt al die mensen 
-jong en oud- in onze groene omgeving te zien lopen, óf u een best groot evenement voor 
een plaats als Engelen mede mogelijk wilt maken, meld u dan alstublieft aan. Alle hulp is 
welkom! Zijn vier dagen teveel, doe het dan voor twee dagen of help mee met 
bijvoorbeeld het plaatsen van de sponsorwand of het ophangen van banners. Er is van 
alles te doen en… we kunnen niet zonder u!

We kijken uit naar uw mailtje: info@avondvierdaagseengelen.nl

Volg ons via Facebook en binnenkort ook via Instagram. Tot kijk!

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


17, 18, 19 en 20 MEI gaat het écht 
gebeuren!

In
ek

e

(…of er moet iets héél geks op ons pad komen…)

Op	 zaterdag	 22	 januari	 werd	 rond	 kasteel	
Velderwoude	flink	gewerkt.	Er	werden	jonge	
boompjes	geoogst	uit	de	groenstrook	rond	
het	kasteel.	Een	groep	van	ongeveer	15	vrij-
willigers,	 waaronder	 een	 aantal	 bewoners	
van	het	kasteel,	was	de	hele	ochtend	bezig	
om	deze	zaailingen	uit	de	zware	klei	te	ste-
ken.	En	dat	was	niet	gemakkelijk!

De	organisatie	MeerBomenNu	neemt	 jaar-
lijks	het	initiatief	om	gedurende	het	oogst-	
en	plantseizoen	in	Brabant	200.000	bomen	
en	 struiken	 te	 (ver)planten.	 Onder	 leiding	

Geef groen een tweede kans
van	 deskundigen	 worden	 jonge	 boompjes	
en	 struiken	 verzameld	 op	plekken	waar	 ze	
niet	 echt	 toekomstkansen	 hebben.	 Vervol-
gens	worden	ze	verhuisd	naar	plekken	waar	
ze	wel	gewenst	volwassen	kunnen	worden.

Vóór	de	start	van	de	actie	rond	Velderwoude	
kregen	 de	 deelnemers	 van	 Stijn	 Mertens	
uitleg	 hoe	 men	 de	 verschillende	 zaailin-
gen	 kan	herkennen.	 Van	 sommige	 soorten	
zijn	 er	 juist	meer	 of	minder	 nodig.	 Stijn	 is	
de	 bomenhub-coördinator	 bij	 Minitopia	
Poeldonk	 te	 ’s-Hertogenbosch.	 Dit	 is	 nabij	

de	 voormalige	milieustraat	 in	 het	 zuidelijk	
deel	van	de	stad.	

Er	 werden	 totaal	 429	 stekjes	 geoogst	met	
een	 groot	 scala	 aan	 soorten	 zoals	 essen,	
eiken,	 hazelaar,	 meidoorn,	 esdoorn,	 vlier,	
elzen,	sleedoorn,	kersen,	rode	kornoelje	en	
kardinaalsmuts.	 In	 de	 middag	 kregen	 alle	
geoogste	 zaailingen	 een	 nieuwe	 bestem-
ming	 en	 werden	 door	 een	 andere	 groep	
vrijwilligers	opnieuw	geplant	 in	een	aan	 te	
leggen	voedselbos	in	Hedikhuizen.		



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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Zo	20	feb
10.00	uur	

Eucharistieviering door pas-
tor Ben van Bronkhorst
T.i.v. Tonny van de Ven - van 
den Brandt

Zo	27	feb
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Joosten
T.i.v. Tonnie ter Ellen – Hen-
driks, Riet van Boekel – Hol-
tappels, Gre Pardoel – van Dijk

Wo	2	mrt
19.00	uur

Aswoensdagviering door 
diaken Jan Joosten
met	wijding	van	de	as	en	
toediening	askruisje

Zo	6	mrt
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring door de werkgroep
T.i.v. de weldoeners van de kerk

Zo	13	mrt
10.00	uur

Woord- en communie-
viering door diaken Wim 
van Herwijnen
T.i.v. Ans Bindels - Verberk

Zo	20	mrt
10.00	uur

Presentatieviering door dia-
ken Anton van Diessen
T.i.v. overleden familieleden 
van communicanten en vor-
melingen. 
In	deze	viering	stellen	de	
eerste	communicanten	en	
vormelingen	van	dit	jaar	zich	
voor.

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

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. LAMBERTUSPAROCHIEBerichten uit de parochie
Actie	Kerkbalans	2022
Als	 geloofsgemeenschap	 in	 Engelen	 pro-
beren	we	 de	 pastorale	 steun	 te	 geven	 die	
nodig	is.	Dat	gebeurt	onder	andere	door	het	
toedienen	van	sacramenten	(doop,	commu-
nie,	 vormsel)	 en	 de	 voorbereiding	 daarop,	
maar	dat	gebeurt	ook	bij	 ziekte	en	overlij-
den,	 begeleiding	 van	 stervenden	 en	 nabe-
staanden.	

Ook	 als	 u	 geen	 regelmatige	 bezoeker	 van	
de	kerk	bent,	kan	dit	gebouw	een	plek	van	
betekenis	voor	u	zijn.	Het	 is	een	sfeervolle	
plek	om	te	vieren.	Het	 is	ook	een	plek	om	
rust	te	vinden	en	te	gedenken.	Bij	een	over-
lijden	 of	 andere	 ingrijpende	 gebeurtenis.	
Ook	dit	kerkgebouw	vraagt	de	nodige	tijd,	
energie	en	geld.	Het	moet	een	plek	zijn	waar	
de	geloofsgemeenschap	zich	thuis	kan	voe-
len.	

Om	al	onze	activiteiten	vol	te	houden,	heb-
ben	we	ook	uw	financiële	hulp	nodig.	
Deze	maand	 ontvangt	 u	 in	 uw	 brievenbus	
weer	 de	 jaarlijkse	 brief	 van	 de	 Kerkbalans.	
Deze	actie	Kerkbalans	is	noodzakelijk	om	de	
parochie	financieel	gezond	te	houden.	Doet	
u	mee	dit	jaar	door	een	eenmalige	of	maan-
delijkse	een	financiële	donatie?	

Stille	Omgang
God	lijkt	ver	van	de	stad,	maar	God	woont	
in	 haar	 midden.	 De	 stad	 kent	 grote	 con-
trasten.	 De	 stad	 heeft	 een	 buiten-	 en	 een	
binnenkant.	 Er	 is	 gebrek	 aan	 woonruimte,	
lawaai,	 luxe	 en	 armoede.	 Het	 hart	 hunkert	
naar	 zingeving,	geluk,	bemoediging,	hoop,	
gemeenschap	en	solidariteit.	Dat	hart	blijft	
kloppen	in	elke	stad	al	kent	het	nog	zoveel	
ritmestoornissen	 en	 hier	 en	 daar	 zelfs	 een	
infarct.	Maar	sterven	doet	het	niet.

Voor	de	Stille	Omgang,	dit	jaar	in	de	nacht	
van	19	op	20	maart,	zullen	er	wederom	geen	
bussen	 rijden	 naar	 Amsterdam.	 De	 viering	
op	zaterdagavond	wordt	uitgezonden	van-
uit	de	H.	Nicolaaskerk	via	YouTube	Nicolaas	
TV	en	via	de	website.	Voor	nadere	informa-
tie:	www.stille-omgang.nl.	Uw	bijdrage	voor	
de	 toekomst	 van	de	 Stille	Omgang	 kunt	 u	
overmaken	op	 rekeningnummer	NL61INGB	
0000212031	 t.n.v.	 Gezelschap	 van	 de	 Stille	
Omgang	 te	 Amsterdam.	 	 Voor	 informatie	
vanuit	de	organisatie	in	het	samenwerkings-
verband	 Tilburg-Waalwijk	 en	 omstreken	
kunt	 u	 contact	 opnemen	met	 Eugenie	 van	
Rinsum	via	e-mailadres:	wolfs.jem@outlook.
com	of:	06-81	981	297

Traditioneel	 wordt,	 voorafgaande	 aan	 de	
nieuwjaarsborrel	 van	 de	 parochie,	 elk	 jaar	
door	 de	 vice-voorzitter	 van	 het	 kerkbe-
stuur,	 Denis	 Dartee,	 de	 vrijwilliger	 van	 het	
jaar	bekend	gemaakt.	Dit	 jaar	kon	dat	niet	
gebeuren,	omdat	de	kerk	 rond	de	 jaarwis-
seling,	door	het	 coronavirus,	gesloten	was.	
Daarom	werd	dit	alsnog	gedaan	op	de	eer-
ste	 zondag	dat	de	kerk	weer	open	was	en	
de	eer	van	de	25ste	vrijwilliger	van	het	jaar	
is	voor	Herman	Voss.	Hij	staat	altijd	klaar	als	
er	een	beroep	wordt	gedaan	en	dat	kunnen	
uiteenlopende	activiteiten	zijn.	Bijvoorbeeld	
zijn	tomeloze	inzet	voor	de	woord-	en	com-
munievieringen,	 waarnemer	 als	 lector	 met	
zijn	 heldere	 stem,	 acoliet	 bij	 uitvaarten	 en	
steevast	de	technicus	voor	licht	en	geluid	op	
de	begraafplaats	tijdens	Allerzielen.	De	hul-
diging,	met	de	paaskaars	van	het	afgelopen	
jaar	en	bloemen	was	dan	ook	zeker	op	z’n	
plaats.	

Vrijwilliger van het jaar
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Zo	20	feb
10.30	uur

Muziek op zondag

Zo	27	feb	
10.30	uur

Ds.	W.	van	Egmond

Zo	6	mrt
10.30	uur

Ds.	R.	Baars

Zo	13	mrt
10.30	uur

Ds.	M.	Meijer

Zo	20	mrt
10.30	uur

Ds.	G.	Poelstra

Z0	27	mrt
10.30	uur

Muziek op zondag

We	 houden	 rekening	 met	 de	 geldende	
coronamaatregelen:	Toegang	met	QR-code,	
aanmelden	 via	 aanmelding@kerk-engelen.
nl,	mondkapje	op	 tijdens	verplaatsingen	 in	
de	kerk,	aangewezen	zitplaatsen	op	afstand.

Ds. Marloes Meijer

Eind	 januari,	 net	 na	 de	 lockdown,	 vond	 ik	
ze	 eindelijk.	Mijn	 ideale,	 supermooie,	 rode	
laarsjes.	 Nou	 ja,	 strikt	 genomen	 waren	 ze	
nog	van	de	winkel,	maar	daar	zou	snel	ver-
andering	 in	 komen.	 Ik	bestelde	mijn	maat,	
ging	 passen,	 maar	 helaas,	 te	 groot.	 Dus	
een	maatje	 kleiner	 laten	 komen,	 schoenen	
gekocht	en	huppelend	naar	huis.	Wat	kun	je	
soms	toch	blij	worden	van	nieuwe	schoenen.	
Een	halve	week	later	werd	ik	gebeld	door	de	
verkoopster	van	de	schoenwinkel.	Ze	maakte	
excuses,	want	ze	was	vergeten	de	korting	te	
rekenen.	Of	 ik	binnenkort	nog	 in	de	buurt	
was,	zodat	we	een	en	ander	konden	verre-
kenen.	 Ik	bedankte	haar	verrast	om	zoveel	
eerlijkheid	 en	 zei	 dat	 ik	 langs	 zou	 komen.	
Ik	hing	op	en	bedacht:	 ik	heb	het	al	uitge-
geven,	 ik	 ben	 superblij	 met	 de	 schoenen,	
waarom	zou	ik	de	korting	voor	mezelf	hou-
den.	Dus	in	mijn	goede	bui	belde	ik	terug	en	
vroeg	of	ze	het	geld	aan	een	goed	doel	kon	
overmaken.	Ze	wist	zelf	vast	wel	een	doel	te	
verzinnen.	Ik	hoorde	wat	twijfel	in	haar	stem	
toen	ze	 ja	zei,	maar	ze	vond	het	een	mooi	
gebaar	en	ging	het	regelen.	Door	haar	twij-

fel	besloot	 ik	 toch	eens	op	 te	zoeken	over	
welk	 bedrag	 we	 het	 hadden.	 En	 oeps,	 dat	
was	 iets	hoger	dan	ik	dacht.	Bijna	nóg	een	
paar	 schoenen,	 zogezegd.	 Even	 deed	 het	
pijn.	Dat	was	wel	een	flink	bedrag	voor	een	
goed	doel.	Maar	onmiddellijk	corrigeerde	ik	
mezelf:	 ik	 kon	het	 toch	prima	missen?	Het	
was	al	uitgegeven	en	nu	ging	het	naar	men-
sen	die	het	harder	nodig	hebben	dan	ik.	En	
toch…	Ik	zou	willen	dat	het	anders	was.	Dat	
ik	zonder	moeite	en	vol	trots	dat	geld	had	
gegeven.	 Zo	 ging	 het	 niet.	 Het	 deed	 toch	
even	 pijn.	 De	 keuze	 om	 iets	 te	 geven	 aan	
een	ander	en	er	dus	niet	zelf	 lekker	van	te	
genieten,	 vind	 ik	 echt	 niet	 altijd	makkelijk.	
Zelfs	 achteraf	 niet.	 Even	 later	 kreeg	 ik	 een	
appje	van	een	andere	medewerker:	ze	had-
den	 het	 geld	 overgemaakt	 naar	 KiKa	 en	
ze	 stuurden	 een	 bewijs	 van	 overschrijving	
en	 een	 bedankje	 voor	 dit	 mooie	 initiatief.	
Beschaamd	dacht	ik	terug	aan	mijn	gevoel;	
er	zijn	wel	belangrijkere	dingen	dan	nieuwe	
schoenen	 en	 voordeeltjes.	 Een	 doodziek	
kind	misschien	 een	 heel	 klein	 stapje	 dich-
ter	 bij	 genezing	 brengen,	 dat	 is	 toch	 véél	
mooier	dan	voordelige	nieuwe	schoenen?	Ik	
draag	mijn	KiKalaarsjes	voortaan	als	remin-
der	voor	mezelf	 (en	voor	 jou	als	 lezer):	het	
is	niet	makkelijk,	maar	het	kan:	 iets	minder	
voor	jezelf,	iets	meer	voor	een	ander.	Na	de	
carnaval	(hopelijk	kan	dat	op	een	passende	
leutige	manier	gevierd	worden!)	begint	op	2	
maart	de	vastentijd.	Tijd	om	je	kater	weg	te	
werken	natuurlijk,	maar	ook	om	te	oefenen	
met	 ‘nee’	 zeggen	 tegen	 bepaalde	 dingen:	
voeding,	 alcohol,	 koffie,	 schermtijd,	 snoep	
of	dus	voordeeltjes.	Het	geld	dat	(of	de	tijd	
die)	 je	overhoudt	kun	 je	besteden	aan	een	
goed	doel.	Wie	weet	is	het	dan	tegen	de	tijd	
dat	het	Pasen	is	wat	minder	lastig.

Voor het goede doel

Op	 zaterdag	 9	 april	 tussen	 10.00	 en	 12.00	
uur	 is	 weer	 de	 jaarlijkse	 kledinginzameling	
voor	Mensen	in	Nood	bij	de	St.	Lambertus-
kerk	aan	de	Graaf	van	Solmsweg.	Sam’s	Kle-
dingactie	zamelt	al	sinds	1967	kleding	in	en	
is	 daarmee	 één	 van	de	oudste	 charitatieve	
kledinginzamelaars	 van	 Nederland.	 Deze	
kledinginzameling	wordt	ondersteund	door	
1200	vrijwilligers.

‘Cornelia’, een instelling op Bali voor 
blinde jongeren.

Vanuit	 de	 Protestantse	 Gemeente	 Engelen	
is	 een	 nieuw	 project	 gekozen	 als	 collecte-
doel	 voor	 de	 maanden	 februari	 en	 maart:	
op	Bali	is	een	organisatie	‘Cornelia’	geheten,	
die	zich	inzet	voor	blinde	jongeren.	‘Corneli’	
zet	zich	 in	om	mensen	tussen	2	en	20	 jaar	

op	te	vangen	en	te	begeleiden.	Via	onder-
wijs	en	het	bevorderen	van	zelfredzaamheid	
wordt	 deze	 mensen	 meer	 zelfvertrouwen	
bijgebracht.	 Ze	 leren	 onder	 andere	 lezen	
en	schrijven	van	Braille	en	worden	daarmee	
meer	 zelfredzaam.	 Zij	 kunnen	 zo	 ook	 hun	
contacten	 met	 familie	 en	 werkomgeving	
verbeteren.		Vanuit	een	van	onze	leden	is	er	
rechtstreeks	 contact	 met	 deze	 organisatie,	

De Protestantse Gemeente Engelen collecteert voor…

zodat	we	weten	dat	onze	 (en	uw)	bijdrage	
goed	wordt	besteed.
Een	 mooi	 project	 dat	 wij	 willen	 steunen.	
Mocht	u	dit	ook	vinden	dan	kunt	u	uw	bij-
drage	leveren	door	te	storten	op		NL23RABO	
0121915158	 ten	name	 van	Diaconie	 Protes-
tantse	 Gemeente	 Engelen,	 ovv	 ‘Cornelia’.	
Alvast	hartelijk	dank!
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Graaf	Engelbertstraat,	Bokhoven
Tel.	06	460	346	24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN	NL87RABO0121908283
t.n.v.	Parochie	H.	Antonius	Abt	Bokhoven

Alle	vieringen	beginnen	om	11.15	uur	tenzij	
anders	aangegeven.	
In	overleg	heeft	ons	kerkbestuur	besloten	
tot	nader	datum	onze	kerk	te	sluiten.	Houdt	
u	het	zelf	goed	in	de	gaten!
U	 kunt	 altijd	 onze	 vice-voorzitter	
bellen:	 mevrouw	 Henriëtte	 van	 Aart,	 tel:	
06-23940314.

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Zo	20	febr Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties An Weijts en Guido 
van de Griendt

Zo	27	febr Carnaval
Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties Joke Godschalk-End-
stra, Jan Zetz, Marco Jehoel en 
Mien de Greef

Wo	2	mrt Aswoensdag
Gebedsviering	in	Engelen	om	
19.00	uur

Zo	6	mrt Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties Antoon van Mil en 
overleden ouders, Anouschka 
Jansen

Zo	13	mrt Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties overleden ouders Van 
Heijningen en dochter Marjan, 
overleden leden familie 
Masraff en Fred Leenaers

Zo	20	mrt Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties An Weijts en Guido 
van de Griendt

Rob	Domisse	is	de	vaste	organist	en	dirigent	
van	het	dameskoor	uit	Bokhoven.
Onze	 organist	 probeert	 de	 dienst	 extra	
luister	 te	 geven	 en	mooie	 intermezzo’s	 en	
liederen	te	spelen.	Wij	hopen	er	mooie	vie-
ringen	van	te	maken,	al	is	het	in	deze	coro-
natijd	moeilijk.

Het	 was	wéér	 niet	mogelijk	 om	 een	 echte	
live	kliederviering	te	houden	de	laatste	keer.	
Als	 je	 op	YouTube	op	het	 kanaal	 van	Kerk	
Engelen	 kijkt,	 vind	 je	 een	 prachtig	 filmpje	
over	 ‘bidden’.	 Je	kunt	dan	zelf	aan	de	slag	
met	het	thema.	Veel	kinderen	deden	het	en	
stuurden	prachtige	foto’s	van	het	resultaat.	
Maar	 ja,	 het	 was	 toch	 niet	 helemaal	 écht.	
Dus	 we	 hopen	 van	 harte	 dat	 de	 volgende	
kliederviering	wél	door	kan	gaan.
Die	is	op	6	maart	om	16.00	uur	in	de	Oude	
Lambertus,	 De	 Kerkhof	 3.	We	 beginnen	 in	
de	kring,	gaan	aan	de	slag	rond	het	thema,	
gaan	daarna	samen	vieren	en	aan	het	eind	
is	er	voor	iedereen	iets	lekkers	(geen	maal-
tijd).	Om	17.30	uur	gaat	iedereen	weer	naar	

huis,	behalve	…	de	opruimploeg!	Want	het	
is	 geweldig	 dat	 er	mensen	 zijn	 die	 helpen	
voorbereiden	en	dat	anderen	helpen	oprui-
men.
Op	 de	 kliederviering	 komen	 kinderen	 van	
de	protestantse	gemeente	en	de	katholieke	
parochie	en	kinderen	die	niet	bij	een	van	die	
kerken	horen,	maar	het	gewoon	leuk	vinden	
om	erbij	te	zijn.	
Wil	 je	een	keertje	komen	kijken?	Van	harte	
welkom,	maar	meld	je	wel	even	aan:	predi-
kant@kerk-engelen.nl.	De	kosten	bedragen	
€	7,50	per	kind,	maar	als	je	dat	teveel	of	te	
weinig	vindt	om	bij	te	dragen,	mag	je	je	gift	
aanpassen.	 Laat	 geld	 geen	 reden	 zijn	 om	
niet	te	komen!

Kliederviering

In	 onze	gemeenschap	 is	 iedereen	welkom,	
ongeacht	leeftijd,	kleur,	geloof,	sekse	of	sek-
suele	gerichtheid.	Dat	was	al	 zo	en	dat	zal	
zo	blijven.	Maar	 tegelijk	 leven	we	met	een	
bijbel	waarin	wat	ingewikkelde	teksten	staan	
over	 thema’s	 als	 gender	 en	 homoseksuali-
teit.
Moet	 je	die	dan	maar	gewoon	over	boord	
zetten	en	afdoen	als	‘niet	relevant	meer’?	Of	
moet	je	die	uiterst	serieus	nemen	en	homo’s	
weren	 of	 proberen	 te	 genezen?	 De	 eerste	
optie	 doet	 de	 bijbel	 en	 het	 geloof	 geen	
recht,	 de	 tweede	optie	 is	 uiterst	 schadelijk	
en	doet	mensen	en	uiteindelijk	ook	geloof	
geen	recht.	Deze	vallen	dus	af.	Maar	hoe	kan	
het	dan	wél?

LHBTIQ+ en bijbel
Daarover	gaan	we	in	gesprek	op	7	maart	om	
19.30	uur	in	de	Oude	Lambertus.
We	gaan	de	teksten	lezen	en	kijken	in	welke	
context	 ze	 geschreven/uitgesproken	 zijn.	
En	we	gaan	met	elkaar	in	gesprek	over	hoe	
ieder	zélf	met	de	bijbelteksten	om	wil	gaan.	
Daarbij	 kan	 ieder	 tot	 andere	 conclusies	
komen.	Het	enige	wat	we	delen	 is	nieuws-
gierigheid	 naar	 de	 teksten	 en	 naar	 elkaars	
opvattingen	 en	 ervaringen.	 Daarom	 is	 de	
voorwaarde	 voor	 aanmelding	 dat	 je	 wilt	
luisteren	 naar	 anderen,	 én	 voorzichtig	 en	
respectvol	spreekt	met	elkaar.	
Geïnteresseerd	 in	 deze	 avond?	 Geef	 je	 op	
via	predikant@kerk-engelen.nl.

Joeke Wiechers 
en Carina Harms

Op	 zondag	 20	 februari	
is	 er	 om	 10.30	 uur	 weer	
muziek	in	de	Protestantse	
kerk	met	 Los	del	 Bosque.	
Dit	 duo	 uit	 ‘s-Hertogen-
bosch,	 speelt	 (heel)	 oude	
Spaanse	 muziek	 in	 een	
nieuw	 jasje.	Ook	wanneer	
je	 de	 taal	 niet	 spreekt,	
is	 de	 emotionele	 lading	
herkenbaar	 en	 voelbaar.	
Het	 programma	 bestaat	
uit	 bekende	 en	 minder	 bekende	 stukken,	
met	 bijzondere	 aandacht	 voor	 de	 Spaanse	
dichter	 Federico	 García	 Lorca.	 Over	 liefde,	
verlies,	 eenzaamheid	 en	 verdriet.	 Thema’s	
die	 nu,	 nadrukkelijker	 dan	 ooit,	 door	 ons	
allen	gevoeld	lijken	te	worden.	Los	del	Bos-
que	bestaat	uit	Irene	Koster,	zang,	en	Harry	

Muziek op Zondag

Boekwijt	 op	gitaar.	Meer	 info	over	 hen	op	
www.losdelbosque.nl	 We	 heten	 u	 weer	
graag	 van	harte	welkom	 in	de	Oude	 Lam-
bertus.	 Gelieve	 tevoren	 aan	 te	 melden	 via	
aanmelding@kerk-engelen.nl.	
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Riet Mangnus

Muziek	 kwam	 al	 vroeg	 in	 zijn	 leven	 in	 de	
vorm	 van	 zijn	 broers	 gitaar.	 “Maar	 ja,	 ik	
mocht	nergens	aankomen	hè”,	kan	hij	er	nu	
om	 lachen.	 Als	 jonge	 jongen	 hoorde	Wim	
Donkers	(’s-Hertogenbosch,	1958)	de	zoons	
van	bakker	de	Groot,	van	de	Bossche	bollen	
inderdaad,	 repeteren	 in	 een	 garage	 in	 de	
buurt.	Rond	zijn	16e	ging	hij	zelf	gitaar	spe-
len	en	op	zijn	18e	zat	hij	in	buurtbandje	The	
Fly	Crackers.	“We	hadden	een	klein	busje	en	
door	ruimtegebrek	moest	een	van	ons	altijd	
op	de	installatie	liggen.	We	speelden	in	vele	
cafés	in	regio	‘s-Hertogenbosch,	we	hebben	
zelfs	letterlijk	op	het	biljart	gespeeld”,	geniet	
hij	nog	na.	

Beroeps
Al	 snel	 kwam	 bassist	 Pim	 Janssen	 bij	 de	
band	en	dit	zette	hen	meteen	op	het	juiste	
spoor.	De	naam	werd	 veranderd	 in	Bonny.	
“We	 waren	 klaar	 voor	 het	 zalencircuit	 en	
werden	 al	 snel	 beroeps.	 Gitaar,	 basgitaar,	
drums,	 keyboard	 en	 soms	 blaasinstrumen-
ten.	We	speelden	voor	Jan	Vis	uit	Rosmalen,	
eerst	lichte	rock,	later	wat	zwaarder	werk.	In	
het	begin	begeleidden	we	artiesten	als	Ben	
Kramer,	Bonny	St.	Clair	en	 later	ook	André	
Hazes	 en	 Lee	 Towers.	 Al	 vrij	 snel	 kwamen	
we	 in	het	circuit	van	het	noorden	 terecht.”		
Om	 een	 idee	 te	 krijgen	 van	 het	 repertoire	
van	toen,	kun	je	denken	aan	het	repertoire	
van	de	Zwarte	Cross	in	Lichtenvoorde.	Daar	
werden	ze	gespot	door	Peter	Koelewijn.	“Ik	
was	een	jaar	of	21.	We	speelden	als	hoofdact	
in	 de	 Merwedehallen,	 de	 Stray	 Cats	 zaten	
in	 het	 voorprogramma.	 Dat	 liveoptreden	
is	 opgenomen,	 er	 is	 een	 dubbelelpee	 van	
gemaakt.”	De	 nieuwe	 songs	werden	overi-
gens	allemaal	opgenomen	in	de	befaamde	
Wisseloord	Studio’s	in	Hilversum.	“We	wer-
den	omgedoopt	 tot	de	Rockets	 en	gingen	
met	 Koelewijn	 toeren.	 In	 het	 noorden	 van	
het	land,	maar	ook	in	België	en	Frankrijk,	in	
totaal	zo’n	 jaar	of	10.”	Het	programma	van	
Koelewijn	 was	 niet	 avondvullend	 en	 dus	
speelden	 de	 Rockets	 zelf	 nog	 twee	 extra	
sets.	En	passant	bouwde	Wim	in	2,5	jaar	tijd	
ook	nog	eens	zijn	eigen	huis	in	Rosmalen.

‘You	and	me’
Na	 Koelewijn	 gingen	 ze	 onder	 de	 naam	
You	 and	 Me	 verder	 voor	 Cat	 Internatio-
nal	 Booking	 &	 Management	 Agency.	 “We	
speelden	 veel	 in	 Duitsland,	 onder	 andere	
voor	 het	 Amerikaanse	 leger.	 We	 speelden	
top-100	nummers	uit	de	70-tiger	jaren,	aan-
gevuld	met	nieuwer	repertoire.”	Langzamer-
hand	keerden	ze	terug	naar	de	Nederlandse	
zalen.	 Ieder	 had	 zo	 zijn	 eigen	 taak,	 vertelt	
Wim,	hijzelf	stond	borg	voor	het	technische	

“De klank binnen in je, daar gaat het om”
Gitarist-techneut Wim Donkers

deel.	Er	vonden	wat	wisse-
lingen	plaats	en	de	band		
ging	 uiteindelijk	 werken	
met	 een	 losse	 zanger.	
Het	 repertoire	 veran-
derde	 ook:	 ze	 brachten	
nummers	 van	 bands	 als	
Queen	 en	 Alan	 Parsons	
en	 wonnen	 de	 ‘Starlight	
Award	 beste	 coverband	
van	 Queen	 1993-1994’.						
Wim	speelde	zo’n	10	jaar	
bij	 	You	and	me	en	 rond	
zijn	40ste	besloot	hij	dat	
het	 welletjes	 was.	 “Het	
repertoire	 werd	 anders	
en	 we	 stonden	 in	 van	
die	 grote	 discotheken	 te	
spelen,	 niet	 meer	 mijn	
stijl,	het	klopte	niet	meer.	
Het	 werd	 tijd	 voor	 iets	
anders.”

Omscholen
Hij	 besloot	 zich	 om	 te	
scholen	in	de	elektronica.	
Op	 zich	 geen	 vreemde	
keus.	 “Vroeger	zat	 ik	van	
begin	 af	 aan	 al	 schake-
lingen	 op	 mijn	 gitaar	 te	
veranderen,	 ik	 haalde	
wel	 drie	 keer	 per	 week	
mijn	versterkers	uit	elkaar	en	 ik	maakte	en	
programmeerde	 van	 alles	 in	 de	 band.”	Na	
zijn	studie	had	hij	meteen	een	baan	bij	een	
technisch	 bedrijf.	 Daarnaast	 was	 hij	 ook	
weer	gaan	spelen,	bij	de	band	Silver	line	dit	
keer.	 De	 baan	was	 uiteindelijk	 niet	 wat	 hij	
zocht	en	hij	vond	nieuw	werk	in	de	verkoop	
bij	Output	op	de	Vutter.	

Paul	Perry	en	de	Ceders
In	2014	werd	hij	benaderd	om	als	gitarist	te	
komen	 spelen	bij	 Paul	Perry	en	de	Ceders.	
Binnen	3	weken	maakte	hij	 zich	het	 reper-
toire	eigen	(o.a.	nummers	van	The	Shadows	
en	Dire	Straits.)	De	band	had	een	vaste,	zeer	
enthousiaste	 fanclub	 van	 zo’n	 250	 leden.	
“We	speelden	o.a.	in	Heusden	bij	café	Karel-
tje	en	in	de	Lachende	Vis	in	Empel,	allemaal	
regio	Den	Bosch,	een	prachtige	tijd”,	memo-
reert	hij.

Focus
Wim	was	serieus	in	wat	hij	deed.	In	die	zin	
week	hij	toch	wel	af	van	de	doorsnee	popar-
tiest.	“In	de	tijd	van	Koelewijn	stond	er	nog	
wel	eens	een	voorraadje	drank	in	de	kleed-
kamers.	Ik	gebruikte	die	niet,	ik	wilde	helder	
zijn	als	ik	optrad.	In	de	pauze	kwam	ik	ook	

niet	in	de	zaal,	maar	zat	in	de	kleedkamer	te	
pingelen.	Kijk,	de	klank	die	ín	je	zit,	dáár	gaat	
het	om,	dáár	mee	 toveren,	alles	eromheen	
hoeft	voor	mij	niet	zo	nodig.”														
Wie	ver	reist	kan	veel	verhalen.	Mooie	ver-
halen.	Zoals	die	keer	dat	hij	 in	Zwitserland	
moest	 optreden	 bij	 de	 zoon	 van	 Charlie	
Chaplin,	met	tussen	de	aanwezigen	de	pro-
ducer	van	Queen.	Twee	jaar	terug	besloot	hij	
echter	 dat	 het	mooi	 was	 geweest.	 Hij	 was	
klaar	 met	 optreden.	 Hij	 repeteert	 tegen-
woordig	nog	wel	met	twee	bandleden,	maar	
daar	blijft	het	bij.	

Steelgitaar
In	 coronatijd	 kwam	 de	 steelgitaar	 op	 zijn	
pad.	Hij	 besloot	 er	 zelf	 een	 te	 bouwen	 en	
toont	me	zijn	zelfgebouwde	exemplaar:	een	
vernuftig	staaltje	techniek.	De	enige	elektro-
nisch	gestuurde	steelgitaar	ter	wereld,	aldus	
Wim	 (de	 andere	 zijn	mechanisch	 en	 daar-
door	beperkt).	Ik	word	zelfs	getrakteerd	op	
een	kort	privé-optreden,	hoe	leuk	wil	je	het	
hebben?	Ik	verlaat	de	Oeverzwaluw	met	een	
voldaan	gevoel,	de	klanken	van	de	steelgi-
taar	nog	in	mijn	hoofd...



Merel Morselt

Saaie klaslokalen? Dat kennen wij niet 
op Jenaplanschool Antonius Abt. Bij ons 
zijn de groepen en de clusterruimtes 
ingericht in een huislijke sfeer, zodat de 
kinderen op een prettige plek aan de slag 
kunnen. Onze ruimtes nodigen kinderen 
uit tot ontdekking en spel; een erken-
ning voor alle manieren van leren. Kinde-
ren bekijken de wereld vanuit een eigen 
unieke bril. In het ontdekken en verken-
nen van de wereld ontstaan de mooiste 
vragen. Ons onderwijs geeft kinderen 
handvatten om antwoorden op deze vra-
gen te vinden. Door de wereld naar bin-
nen te halen creëren wij een uitdagende 
leeromgeving, waarin de betrokkenheid 
en interesse bijna vanzelf gewekt wordt. 
Dat doen we natuurlijk niet voor niks.

Wetenschappelijk	 onderzoek	 in	 Engeland	
heeft	aangetoond,	dat	de	inrichting	van	het	
lokaal	van	grote	 invloed	 is	op	het	 leerpro-
ces.	Een	uitdagende,	spannende	en	prikke-
lende	inrichting	speelt	een	grote	rol	op	de	
sfeer,	de	concentratie	en	de	manier	van	wer-

ken.		Een	veilige	en	stimulerende	omgeving	
blijkt	een	aanzienlijke	invloed	te	hebben	op	
de	prestaties	voor	rekenen,	leesvaardigheid,	
schrijfvaardigheid	en	het	helpt	om	de	crea-
tiviteit	van	kinderen	te	stimuleren.	Om	ver-
schillende	vormen	van	 leren	te	bevorderen	
zou	 de	 klasinrichting	 flexibel	 moeten	 zijn.	
Laat	dat	nou	helemaal	passen	bij	de	ideeën	
van	Peter	Petersen,	de	grondlegger	van	het	
Jenaplanonderwijs.

Op	Antonius	Abt	zitten	de	kinderen	 in	een	
driejarige	 stamgroep.	 	 Kinderen	 zitten	 bij	
ons	met	3	leerjaren	bij	elkaar	in	een	groep.	
Soms	vraagt	men	zich	af	hoe	alle	kinderen	
in	een	driejarige	stamgroep	de	juiste	bege-
leiding	 krijgen	 en	 tot	 ontwikkeling	 komen.	
En	 levert	 deze	 werkwijze	 hetzelfde	 resul-
taat	als	in	een	enkelvoudige	jaargroep?	Wij	
durven	met	trots	te	zeggen	dat	deze	werk-
wijze	het	verschil	maakt.	Instructies	worden	
op	meerdere	 niveaus	 gegeven,	 zo	 kan	 het	
kind	wat	net	iets	meer	of	iets	minder	nodig	
heeft	op	zijn	of	haar	niveau	geholpen	wor-
den.	 Kinderen	 hoeven	 niet	 met	 een	 laatje	
over	de	gang	naar	een	andere	leerjaar	maar	
krijgen	het	aanbod	in	de	huidige	groep.	Op	

de	persoonlijke	ontwikkeling	heeft	de	drie-
jarige	stamgroep	ook	een	positief	effect.	Als	
je	acht	jaar	lang	in	dezelfde	groep	zit	heb-
ben	 kinderen	 vaak	 acht	 jaar	 lang	 dezelfde	
positie.	Op	Antonius	Abt	 is	 ieder	 kind	 een	
keer	de	jongste,	de	middelste	en	de	oudste.	
Dat	komt	de	ontwikkeling	van	het	kind	ten	
goede.	Doordat	 in	onze	driejarige	groepen	
steeds	een	derde	deel	nieuw	is	creëren	we	
met	 elkaar	 een	 hele	 positieve	 en	 prettige	
cultuur.	
In	 het	 stamgroeplokaal	 hebben	 kinderen	
letterlijk	hun	fijne	thuishaven.	Het	is	de	plek	
waar	 de	 kinderen	 en	 de	 stampgroeplei-
der	 ‘thuis’	zijn,	waar	ze	lief	en	leed	kunnen	
delen.	 Naast	 de	 sfeervolle	 lokalen	 maken	
onze	 kinderen	gebruik	 van	de	uitdagende,	
aangrenzende	 clusterruimtes	 en	 natuurlijk	
zijn	wij	ook	heel	veel	buiten	op	onze	groene	
speelpleinen,	de	natuurtuin	of	in	de	school-
tuin	te	vinden.

In	het	lokaal	is	ruimte	voor	een	vaste	kring	
waar	 kinderen	 dagelijks	 met	 elkaar	 in	
gesprek	 kunnen.	 Daarnaast	 zijn	 er	 natuur-
lijk	 werkplekken	 aan	 verschillende	 tafels.	
Wij	 leren	 kinderen	 dat	 je	 op	 verschillende	

Jij werkt toch ook fijner in een gezellige sfeervolle ruimte?
Naar school in een schoolwoonkamer
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plekken	en	op	verschillende	manieren	kunt	
leren.	 Voor	 de	 een	 is	 dat	 gewoon	 op	 een	
vaste	plek	aan	een	vaste	tafel.	Voor	de	ander	
is	 dat	de	 ene	 keer	 alleen	 aan	een	 tafel	 op	
een	rustig	plekje	en	op	een	ander	moment	
aan	 een	 tafelgroep	 waar	 ruimte	 is	 voor	
overleg.	En	dan	blijkt	dat	kinderen	daar	heel	
goed	zelf	in	kunnen	kiezen	en	dat	kinderen	
ook	echt	heel	rustig	en	geconcentreerd	kun-
nen	werken.	En	heb	je	hulp	nodig	of	wil	je	je	
kennis	 verbreden?	 Door	 het	 samenwerken	
in	de	driejarige	stamgroepen	is	er	altijd	een	
maatje	 die	 je	 verder	 helpt.	 Samenwerken	
en	elkaar	helpen	is	bij	ons	een	vanzelfspre-
kendheid.

Jonge	kinderen	kijken	vanuit	een	natuurlijke	
verwondering	naar	de	wereld	om	zich	heen.	
Wij	houden	deze	verwondering	vast	door	te	
werken	met	thema’s,	waar	kinderen	nieuws-
gierig	naar	zijn,	actueel	zijn	of	ons	meene-
men	naar	vroegere	tijden.	We	bouwen	deze	
themahoeken	 samen	met	 de	 kinderen	 op.	

Betrokkenheid	 zorgt	 voor	 verwondering	 in	
het	gebied	van	wat	het	kind	al	wel	weet	en	
wat	zij	nog	niet	kunnen.	In	dat	gebied	vindt	
de	mooiste	ontwikkeling	en	het	uitbreiden	
van	kennis	plaats.	Onze	groepsleiders	heb-
ben	heel	goed	in	beeld	welke	doelen	er	aan	
bod	moeten	komen	en	voegen	deze	in	leer-
vragen	en	spelelementen	toe.	Op	Antonius	
Abt	 zien	 we	 hierdoor	 hele	 gemotiveerde	
kinderen	om	het	antwoord	op	hun	leervra-
gen	te	vinden.	Dat	geeft	ook	een	gevoel	van	
ruimte	en	eigenaarschap.

Betekent	dat	dan	dat	ieder	kind	zomaar	zelf	
kiest	wat	 hij	 of	 zij	 doet?	 Is	 deze	 vorm	 van	
onderwijs	 dan	 alleen	 maar	 geschikt	 voor	
bepaalde	 kinderen?	 Absoluut	 niet.	 Onze	
werkwijze	 en	 ruimte	 voor	 het	 werken	 aan	
eigen	 leervragen	 vindt	 plaats	 binnen	 een	
duidelijke	vaste	structuur	van	routines.	Deze	
structuur	en	duidelijkheid	 is	misschien	nog	
wel	 groter	 dan	 in	 groepen	met	 een	 enkel	
leerjaar.

De	 kinderen	 weten	 heel	 goed	 wanneer	 ze	
moeten	werken	en	wat	er	van	hun	verwacht	
wordt.	 Ze	 kennen	 de	 afspraken	 binnen	 de	
groep	 en	 het	 cluster.	 Ze	 leggen	 ook	 ver-
antwoordelijkheid	 af	 voor	 het	 werk	 dat	 zij	
maken	en	wat	ze	doen.	En	als	je	niet	steeds	
hoeft	 te	wachten	 tot	 iedereen	 aan	de	 slag	
kan,	ben	je	productiever	en	meer	betrokken.	
Op	Antonius	Abt	wordt	gewoon	heel	 hard	
gewerkt	 om	 het	 beste	 uit	 kinderen	 naar	
boven	te	halen	en	dat	lukt	nu	eenmaal	het	
beste	in	een	uitdagende	en	gezellige	ruimte	
waar	iedereen	zich	fijn	kan	voelen.	

Eigenlijk	 zou	 je	 het	 gewoon	 moeten	 zien!	
En	 onze	 school	 is	 vlakbij.	 Mocht	 je	 inte-
resse	hebben	om	kennis	te	maken	met	onze	
school	 en	 onze	 mooie	 binnen	 en	 buiten	
ruimte?	 Dan	 kun	 je	 contact	 opnemen	met	
info@antoniusabt.nl	 	Onze	kinderen	 leiden	
jou	heel	graag	rond!



Carnavalfoto’s uit het archief van Angrisa

Twee foto’s uit de carnavalsoptochten van ± 60 jaar geleden. In de Dorpstraat zitten voor het knibbel-knabbel-knuisjehuisje Marianne en Henk van den Oever 

als Hans en Grietje, vader Jan zit op de dissel. Op de andere foto Prins Engelbert d’n Urste (Frans van Heck), vreemd genoeg ook aangeduid als Engelbert II, bij de 

missverkiezing. Carnavalsvereniging de Terpers was in 1957 opgericht.
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Oude ansicht
De	 speelgrond	 voor	 de	 pensionaires	 in	 de	
tuin	 van	 het	 pensionaat,	 grenzend	 aan	 de	
huidige	Achterstraat	en	daarvan	gescheiden	
door	 een	 hoge	 muur.	 De	 meisjes	 dragen	
verplicht	dezelfde	kleding,	iets	dat	nog	vóór	
de	Tweede	Wereldoorlog	zou	worden	afge-
schaft.	Ze	vermaakten	zich	met	onschuldige	
en	uit	Engeland	overgewaaide	spelletjes	als	
croquet	 en	 badminton,	 gewoon	 tussen	 de	
jonge	 bomen	 in	 de	 tuin.	 Ook	 een	 houten	
zitbankje	 ontwaren	 we	 op	 dit	 sfeerplaatje.	
Naast	 de	 tuin	 was	 er	 (later)	 ook	 een	 met	
stoeptegels	 geplaveide	 grote	 speelplaats,	
waar	 ook	 een	 tweetal	 ansichtkaarten	 van	
bekend	 is.	 Daar	 kon	 worden	 gehoepeld	
en	 slingertikkertje	 worden	 gedaan.	 Deze	
ansicht	stamt	uit	omstreeks	1922	en	maakt	
onderdeel	uit	 van	een	 serie	 van	 twaalf.	De	
kaarten	 zijn	 een	opvolger	 van	een	eerdere	
serie	uit	1910.	Rob	Gruben,	info@angrisa.nl

In	de	Tweeterp	van	november	2021	plaatste	
Angrisa	een	stukje	over	de	Canadese	vete-
raan	 Len	 van	 Roon,	 die	 1	 december	 100	
jaar	 hoopte	 te	 worden.	 We	 kunnen	 nu	
melden	 dat	 hem	 dat	 inderdaad	 is	 gelukt.	
Zijn	schoonzoon	Warren	Funk	zond	enkele	
e-mails,	waarin	hij	vertelde	over	de	verjaar-
dag.	Hij	 schreef:	 “Len	was	 ingenomen	met	
het	 filmpje	 van	Angrisa	 (zie	onze	website).	
We	 hebben	 het	 op	 DVD	 laten	 branden,	
zodat	hij	het	zo	vaak	als	hij	wil	kan	bekijken.	
En	 het	 heeft	 effect	 gehad.	 Len	 kreeg	 ver-
schillende	kaarten	uit	Engelen,	één	uit	Bok-
hoven	 en	 één	 uit	 Den	 Bosch.	 Hij	 was	 heel	
verrast	en	er	erg	blij	mee.	Breng	onze	dank	
aan	iedereen	over!

Het	 verjaardagsfeest	 van	 Len	 (verspreid	
over	een	week	om	de	jarige	te	sparen)	was	
een	geweldige	gebeurtenis.	Hij	genoot	met	
volle	 teugen	 van	het	openen	en	 lezen	 van	
de	 stortvloed	 (141)	 verjaardagskaarten	 en	
groeten.	We	waren	allemaal	onder	de	indruk	
van	het	denkwerk	en	de	moeite	die	waren	
gestoken	in	het	uitkiezen	van	kaarten	en	het	
schrijven	 van	 alle	 opmerkingen	 en	 goede	
wensen.	Hartelijk	dank	voor	jullie	bijdragen.	
Hier	zijn	een	paar	van	onze	favoriete	foto's	
van	de	jarige!"		 	

Bedankje van familie Van Roon
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Kasteel Oeverhuijze: werkbare dagen
Ronald Sprang

Zoals	in	december	is	aangekondigd,	heeft	de	
aannemer	de	direct	omwonenden	per	brief	
geïnformeerd	 over	 de	 op	 handen	 zijnde	
werkzaamheden	 voor	 kasteel	 Oeverhuijze.	
Er	 is	 een	 start	 gemaakt	 met	 de	 inrichting	
van	het	bouwterrein	en	op	vrijdag	21	janu-
ari	 is	 gestart	 met	 de	 heiwerkzaamheden.	
Deze	 werkzaamheden	 staan	 gepland	 voor	
ongeveer	 6	 weken	 en	 omwonenden	 zou-
den	er	enige	overlast	van	kunnen	ondervin-
den.	De	starttijd	van	07:00	uur	is	misschien	
voor	 velen,	 en	 zeker	 voor	 mijzelf,	 niet	 de	
gebruikelijke	 tijd	om	op	te	staan.	Toch	stel	
je	 jezelf	erop	 in	en	houdt	er	 rekening	mee	
dat	 je	 op	 tijd	wordt	gewekt.	Dit	 heeft	 ook	
tot	gevolg	dat,	als	 je	om	07:30	uur	of	 later	
wakker	wordt,		je	denkt:	“Zouden	de	bouw-
vakkers	 zich	misschien	hebben	ziekgemeld	
of	 in	 quarantaine	 zitten?”	 Dan	 is	 het	 zelfs	

een	opluchting	om	 te	horen	dat	het	heien	
alsnog	begint.			
Volgens	de	heer	Verhoeven	gaat	het	heien	
niet	zo	voorspoedig:	het	was	de	bedoeling	
om	per	dag	zo’n	25	palen	te	verwerken,	maar	
door	onder	andere	de	stevige	grond	wordt	
dit	vooralsnog	niet	gehaald.	In	totaal	zullen	
er	circa	600	palen	van	verschillende	lengtes	
en	diameters	in	de	grond	worden	geslagen,	
totdat	ze	op	een	stevige	grondlaag	rusten.	
Aan	dit	plan	liggen	vele	grondmonsters	en	
berekeningen	ten	grondslag.	Later	zullen	de	
koppen	 van	 de	 heipalen	 worden	 gesneld	
(vaktaal),	zodat	het	staal	vrij	komt	te	liggen	
waaraan	 de	 fundering	 kan	 worden	 beves-
tigd.	
De	afgelopen	weken	heeft	de	bouw	ook	te	
maken	gehad	met	storm	Corrie	en	heel	wat	
regen.	Dit	heeft	 zeker	effect	gehad	op	het	
aantal	 werkbare	 dagen.	 Naar	 verwachting	
zal	 de	 bouw	 ongeveer	 380	 dagen	 nodig	

hebben.	 Werkbare	 dagen	 zijn	 alle	 dagen	
minus	de	zaterdagen,	zondagen	en	officiële	
feestdagen.	Voor	2022	zijn	er	wel	geteld	255	
werkbare	dagen.	Het	precieze	aantal	werk-
bare	dagen	verschilt	sterk	per	bouwperiode.	
Het	 aantal	 180	 wordt	 vaak	 aangehouden	
als	 jaarlijks	gemiddelde.	Dat	 lijkt	 inderdaad	
weinig,	maar	er	zijn	vrij	 veel	omstandighe-
den	die	een	dag	onwerkbaar	kunnen	maken:	
bijvoorbeeld	als	het	in	totaal	(dus	niet	aan-
eengesloten)	 5	 uur	 op	 een	 dag	 regent	 of	
de	windkracht	boven	6	uitkomt.	Daarnaast	
kunnen	 dagen	 onwerkbaar	 zijn	 door	 een	
te	lage	(of	te	hoge)	temperatuur.	De	eerste	
vorstvrije	 dag	mag	 je	 zelfs	 kwalificeren	 als	
onwerkbaar,	 als	 het	 werk	 nog	 belemmerd	
wordt	door	de	vorstperiode	daarvoor.	Meer	
informatie	over	werkbare	dagen	is	te	vinden	
www.haverleij.nl/nieuws/werkbare-dagen

Ik	 ben	 Wanda	 Meeng	 en	 getrouwd	 met	
Theo,	die	mij	in	alles	steunt	wat	ik	doe.	Wij	
wonen	 in	Heesterburgh	 in	 het	 natuurge-
bied	Haverleij.	Bij	het	hardlopen	geniet	ik	
van	de	mooie	groene	omgeving.

Als	kind	was	ik	altijd	in	de	keuken	te	vinden,	
waar	mijn	passies	voor	voeding	en	koken	
zijn	ontstaan.	Jaren	zocht	ik	naar	de	juiste	
voedingsproducten,	 die	 in	 mijn	 eet-	 en	
leefpatroon	moesten	passen.	Het	heeft	mij	
bewuster	en	creatiever	gemaakt.	Door	veel	
te	 experimenteren	 vond	 ik	 evenwicht	 in	
mijn	voeding:	gevarieerd	eten	in	combina-
tie	met	bewegen.	Ik	geef	één-op-één-be-
geleiding	en	Advies	op	Maat,	want	ieder-
een	is	anders	en	dat	maakt	dit	vak	zo	leuk!	

Mijn	missie	als	voedingscoach	 is	anderen	
helpen	 weer	 gelukkig	 te	 worden.	 Dat	 ze	
met	 eenvoudige	 en	 simpele	 veranderin-
gen	 in	het	eten	weer	hun	zelfvertrouwen	
krijgen.	 Ik	 weet	 dit	 als	 geen	 ander	 op	
waarde	 in	 te	 schatten.	 Het	 kan	 namelijk	
heel	frustrerend	zijn	als	je	geregeld	diëten	
hebt	gevolgd,	maar	zonder	blijvend	resul-
taat.	Met	een	energiebeperkt	programma,	
dus	 geen	 dieet,	 kun	 je	 volledig	 binnen	
je	 eigen	 gestelde	 doelen	 aan	 de	 slag.	 Ik	
coach	en	ondersteun	 je	 tijdens	 jouw	 tra-

ject,	wat	je	doel	ook	is.	Wil	je	afvallen,	aan-
komen	of	alleen	voedingsadvies,	samen	kij-
ken	we	welke	opties	voor	jou	haalbaar	zijn.

Ga	jij	voor	een	nieuw	eetpatroon?
Ik	 stel	 een	 voedingsplan	met	 je	 samen	 en	
help	 je	 met	 jouw	 zelfgekozen	 korte-	 en	
lange	 termijndoelen.	Dat	 zal	met	 vallen	en	
opstaan	 gebeuren,	 want	 een	 eetpatroon	
veranderen	gaat	niet	vanzelf.	Je	zult	moeten	
investeren	in	jezelf,	dat	kost	tijd	en	energie.
Mijn	 streven	 is	 dat	 ik	 met	 mijn	 expertise,	

”Samen kijken we welke opties voor jou haalbaar zijn”
Voedingscoach in Heesterburgh

mensen	 zoals	 jij	 kan	motiveren	 en	 inspi-
reren	naar	een	duurzame	verbetering	van	
jouw	voedingspatroon	en	leefstijl.

Persoonlijke	 begeleiding	 kan	 nét	 dat	
steuntje	 in	de	 rug	zijn,	waardoor	het	uit-
eindelijk	wel	gaat	 lukken.	 Ik	ga	 je	nieuwe	
en	gezonde	gewoontes	aanleren	die	voor	
jou	werken.	Dat	wordt	een	 leuke	 samen-
werking,	het	is	praktisch	én	je	boekt	resul-
taat!

Wil	jij	...
•	 zo	graag	afvallen	op	een	manier	die	bij	
jouw	leven	past?

•	 lekker	 in	 je	 vel	 zitten	en	 je	 zelfverze-
kerd	voelen?

•	 zichtbare	resultaten	die	blijvend	zijn?
•	 stap	voor	stap	gezond	afvallen	zonder	
alles	te	moeten	laten?

•	 een	stok	achter	de	deur?

Ik	zou	bijna	willen	zeggen,	dat	ik	nu	al	trots	
op	je	ben.	Ook	al	vind	je	het	spannend	de	
eerste	stap	te	zetten.

Voel	 je	 welkom	 en	 vertel	 me	 over	 jouw	
wensen.	 Ik	 zie	 je	graag!	 contact@asante-
care.nl	of	telefoon	06	531	83	002.

(Advertorial)



Charles ter Ellen

Op	 26	 november	 2020	werden	we,	 Tonnie	
en	 ik,	per	 Facetime	gefeliciteerd	door	bur-
gemeester	Jack	Mikkers	ter	gelegenheid	van	
onze	 60-jarige	 bruiloft.	 Hij	 vond	 het	 jam-
mer	 dat,	 door	 de	 coronaperikelen,	 hij	 ons	
niet	persoonlijk	de	hand	kon	drukken,	maar	
beloofde	 zo	 spoedig	mogelijk,	 bij	 ons	 aan	
te	komen	om	ons	alsnog	 te	 feliciteren.	Op	
vrijdag	 21	 januari	 2022	 kwam	 eindelijk	 de	
geschikte	dag.	Helaas	kon	hij	ons	niet	meer	
feliciteren,	maar	wel	 zijn	medeleven	betui-
gen.

In	 het	 gesprek	 kwamen	 diverse	 zaken	 ter	
sprake:	 zoals	 de	 eenzijdige	 contractbreuk	
betreffende	 de	 annexatievoorwaarden	 en	
het	 functioneren	 van	 college	 van	 B	 &	 W	
in	 de	 periode	 1960	 -	 1972.	 Op	mijn	 vraag	
“Komt	de	hulpsecretarie	nog	terug?”	kreeg	
ik	te	horen	dat	dit	zeker	niet	meer	door	de	
Bossche	 gemeenteraad	 zal	 worden	 goed-
gekeurd.	Maar	de	burgemeester	gaf	wel	te	
kennen	dat	er	plannen	zijn	bij	het	Bossche	
college,	 om	 na	 het	 overschrijden	 van	 een	
bepaalde	 leeftijdsgrens,	 bij	 die	 mensen	 in	
Engelen	en	Bokhoven,	de	nodige	papieren	
(zoals	 invalidekaart,	 paspoort	 en	 rijbewijs),	
thuis	 te	 bezorgen.	 Bestuursraad,	 houd	 dit	
warm	en	laat	het	niet	 in	de	‘Bossche	doof-
pot’	verdwijnen!

Wat	het	functioneren	betreft	van	de	wethou-
ders,	 heb	 ik	 de	 burgemeester	 gezegd	 dat	

er	 een	wezenlijk	 verschil	 is.	 Vroeger	waren	
de	 leden	 van	 het	 college	 van	 B	&	W	 veel	
socialer	gericht,	mede	doordat	ze	gekozen	
werden	door	de	bevolking	en	niet	benoemd	
zoals	 dat	 nu	 gebeurt.	 Bovendien	 hadden	
kleine	 gemeenten	 hooguit	 twee	 ambtena-
ren,	één	voor	het	 innen	van	de	gemeente-
lijke	 belastingen	 en	 één	 was	 gemeentese-
cretaris.	De	wethouder	van	Publieke	werken	
en	Sociale	zaken	stond	direct	in	contact	met	
de	medewerkers	van	de	plantsoenendienst,	
onderhoud	 wegen,	 sneeuwruimen,	 beheer	
gemeenteweide	 en	 kerkhof,	 maar	 ook	 het	
contact	 met	 de	 bevolking	 inzake	 sociale	

Burgemeester op bezoek
zaken	 was	 zeer	 intensief.	 De	 huidige	 wet-
houders	 streven	 meer	 naar	 het	 realiseren	
van	nieuwe	bouwplannen,	zoals,	sinds	1960,	
het	vierde	station,	de	derde	put	op	de	markt	
en	 het	 vierde	 Theater	 op	 de	 Parade,	maar	
contact	met	 de	 bevolking	 is	 er	 nauwelijks.	
Bovendien	 moesten	 de	 wethouders	 van	
kleine	dorpen	het	werk	 voor	de	gemeente	
doen	naast	een	volledige	baan	elders,	van-
wege	het	lage	honorarium	als	wethouder.

Bij	zijn	vertrek	zei	Mikkers	“Ik	vond	het	een	
interessant	 gesprek	 en	 een	 hele	 eer	 u	 te	
mogen	bezoeken“.		Hij	haalde	de	chauffeur	
naar	binnen	om	een	paar	 foto’s	 te	maken.	
Voor	mij	was	het	ook	een	plezierig	bezoek	
met	 hopelijk	 gunstige	 beslissingen	 in	 de	
toekomst	 voor	 onze	 gemeenschap	 Enge-
len-Bokhoven.

Op	Facebook	schrijft	Jack	Mikkers:
Rijkdom	om	op	bezoek	te	mogen	gaan	bij	
Charles	 ter	 Ellen	 (92	 jaar),	 oud-wethouder	
van	 Engelen-Bokhoven	 tot	 de	 herindeling	
van	 1971.	 Heerlijke	 verhalen	 over	 politiek,	
laagdrempelig	besturen	(als	wethouder	zelf	
de	gaten	 in	de	weg	 laten	maken	…)	en	de	
kracht	van	Engelen.	

Vervolg van pagina 9

draaien,	hebben	we	centrales	nodig	omdat	
het	nu	eenmaal	niet	altijd	waait	en	niet	altijd	
de	 zon	 schijnt.	 Kernenergie	 is	 daarvoor	de	
schoonste	oplossing.	Er	blijft	natuurlijk	wel	
een	 afvalprobleem	 bij	 kernenergie,	 maar	
misschien	is	dat	straks	een	minder	probleem	
dan	het	klimaat	probleem.	

De	 veiligheid	 lijkt	 sterk	 verbeterd	 door	 de	
opkomst	 van	 de	 kleine	 modulaire	 reacto-
ren	die	bijvoorbeeld	Rolls	Royce	ontwikkeld	
heeft	en	die	het	risico	navenant	klein	maken.	
Of	zeggen	we	dan	dat	we	dat	niet	willen	en	
importeren	 we	 dan	 kernenergiestroom	 uit	
het	buitenland?	Dat	zou	mijns	inziens	hypo-
criet	 zijn.	U	 ziet,	 ik	 geef	 voornamelijk	 ach-
tergrond	informatie	en	het	blijft	interessant	
wat	de	publieke	opinie	en	de	politiek	hier	uit	
gaat	maken.

Windpark	De	Rietvelden
Het	 windpark	 is	 inmiddels	 volledig	 opera-
tioneel.	 In	 de	 loop	 van	 november	 begon	

windmolen	 4	 (aan	 de	 Gemaalweg)	 aan	 de	
testfase	en	deze	is	goed	doorlopen.	Ook	bij	
de	andere	windmolens	zijn	de	laatste	tech-
nische	 inspecties	uitgevoerd	en	draaien	de	
windmolens	naar	behoren.

Hoewel	de	windmolens	vaak	draaien	en	dus	
elektriciteit	 opwekken,	 staan	 ze	 soms	 ook	
stil.	Dat	is	bijvoorbeeld	nodig	als	er	onder-
houd	 wordt	 gepleegd	 (dan	 ziet	 u	 meestal	
het	 busje	 van	 de	 monteur	 ernaast	 staan).	
Ook	staan	ze	soms	stil	om	slagschaduw	op	
bijvoorbeeld	 woningen	 in	 de	 omgeving	 te	
beperken.

Inmiddels	is	in	Engelen	een	onderzoek	naar	
mogelijke	gevolgen	van	laagfrequent	geluid	
opgestart	door	onze	huisartsen.	De	moge-
lijke	uitkomsten	zullen	we	nauwlettend	vol-
gen.
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Herkomst	naam	Jochemmekampke
In	de	straatnaam	Jochemmekampke	zit	de	naam	Jochem.	Deze	naam	is	een	Nederlandse	jongensnaam,	die	ook	veel	voorkomt	in	Duits-
land.	Jochem	betekent	 ‘geschept	door	God’.	Het	zou	afgeleid	zijn	van	de	Bijbelse	 jongensnaam	Joachim,	die	dan	weer	 ‘Jahweh	richt	
op’	betekent.	(Bron:	https://ap.lc/tmXT1)	Waarom	ze	in	Engelen	ervoor	hebben	gekozen	om	er	een	Jochemmekampke	van	te	maken,	is	
onbekend.	

Alisa Lalicic

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

Dit	 keer	 aan	 het	 woord,	 Jaylin	 wonend	 in	
Jochemmekampke	te	Engelen.	Jaylin	woont	
hier	 samen	 met	 moeder	 Miranda,	 vader	
Frank,	broertje	Dylan	en	de	honden	Roxy	en	
Benji.	Jaylin	is	dertien	jaar	oud.	

Waar	 komt	 de	 straatnaam	 vandaan,	
denk	je?	
“Er	 zijn	 veel	 straten	 die	 ook	 op	 ‘kampke’	
eindigen	hier	in	de	buurt,	maar	waarom	dan	
Jochemmekampke	 weet	 ik	 eigenlijk	 niet.”	

Of	ze	altijd	in	deze	straat	zou	willen	blijven	
wonen?	 Liever	 niet.	 Later	 zou	 ze	 graag	 in	
Vlijmen	willen	wonen,	dichtbij	opa.		

Wat	vind	je	leuk	in	jouw	buurt?	
“Het	is	rustig	en	dat	is	wel	fijn.	Ik	vind	het	wel	
leuk	 om	met	 vriendinnen	 naar	 FC	 Engelen	
te	gaan.	Maar	verder	is	er	niet	zo	heel	veel	
te	doen.”	Hoewel	het	wemelt	van	de	speel-
tuintjes	 is	er	voor	tieners	 inderdaad	weinig	
vertier.	Wat	zou	Jaylin	graag	in	Engelen	wil-
len	 hebben?	 “Wat	 winkels	 ofzo,	 de	 Action	
bijvoorbeeld!	Daar	koop	ik	graag	spulletjes.”	

Waar	zit	je	op	school?	
“Ik	zit	in	leerjaar	1	van	het	vmbo	op	Yuverta	
in	‘s-Hertogenbosch.	Het	leukste	op	school	
vind	 ik	 koken,	 ik	 heb	 laatst	geleerd	hoe	 ik	
een	appelflap	moest	maken.”	

Wat	doe	je	graag?	
Jaylin	 is	 in	 haar	 vrije	 tijd	 te	 vinden	 in	 de	
kickboxschool	in	Veghel.	Daar	traint	ze	met	
volwassenen.	Ook	maakt	ze	graag	dans-	en	

playbackfilmpjes	 op	 haar	 TikTokaccount.	
Om	een	beetje	 bij	 te	 verdienen	brengt	 ze,	
samen	 met	 haar	 moeder,	 reclamefolders	
rond	in	Engelen.	

Mijn	lievelings-
eten:	pizza
kleur:	blauw
dier:	honden
sport:	kickboksen

Er zijn zo van die onderwerpen die dorps-
genoten bezighouden of waar ze hun 
onvrede over willen uiten. Ook stukjes in 
De Tweeterp kunnen lezers zover bren-
gen dat ze reageren op redactie@twee-
terp.nl. In de rubriek De Zeepkist geven 
we een samenvatting van het ongerief 
dat de redactie bereikt. 

Van	Riekie	de	Visser	ontvingen	wij:	 “Regel-
matig	 erger	 ik	 mij	 als	 klant	 van	 de	 PLUS	
supermarkt	 aan	 de	 vieze,	 rommelige	 toe-
standen	op	het	parkeerterrein	nabij	de	kli-
ko’s.	Nu	vooral	 resten	van	vuurwerk,	over-
volle	bakolie	 kliko’s	 en	herfstblad.	Het	 ziet	
er	niet	uit	en	levert	gevaarlijke	situaties	op.
Vanmiddag	 de	 eigenaar	 van	 de	 super-
markt	hierover	nogmaals	aangesproken,	hij	
beweert	dat	de	gemeente	verantwoordelijk	
is	voor	het	schoonhouden	van	het	parkeer-

terrein	en	de	daarop	geplaatste	kliko’s.	Hij	
loopt	ook	 tegen	een	ambtelijke	muur	 aan.	
Als	trouwe	bezoeker	van	de	plaatselijke	(en	
hopelijk	ook	blijvende	supermarkt)	hoop	ik	
op	meer	begrip	van	de	gemeente.”
Intussen	 is	 ook	 de	 bestuursraad	 actief	 om	
bovenstaand	probleem	op	te	lossen.

Massale	houtkap	
Van	 Jan	 Arnold	 krijgen	 we	 onderstaande	
e-mail:
“Is	het	u	ook	al	opgevallen:	de	massale	hout-
kap	aan	de	oprit	en	afrit	A59?	Al	eerder	zijn	
er	 aan	 de	 zijde	 van	 het	 Vutterpad	 bomen	
gekapt.	Mijn	 veronderstelling	 was,	 dat	 het	
uitdunnen	van	de	houtopstand	was,	of	zou-
den	er	 extra	 rijstroken	 aangelegd	worden?	
Nu	 is	 er	 aan	 het	 Vutterpad	 een	 complete	
kaalslag.	 Wat	 schetst	 mijn	 verbazing,	 aan	
de	 andere	 zijde	 is	 men	 ook	 al	 begonnen	
met	het	kappen	van	bomen.	Ik	vroeg	me	af	
waar	dit	voor	diende	en	heb	de	website	van	
de	 zowel	 de	 gemeente	 als	 Rijkswaterstaat	
bezocht.	Niets	hierover	te	vinden.	Dan	maar	
bellen	met	de	gemeente.	De	mevrouw	die	
mij	 te	 woord	 stond	 heeft	 bij	 verschillende	
afdelingen	 geïnformeerd.	 Dit	 leverde	 geen	
resultaat	op,	maar	 ze	 zegde	me	 toe	dat	 ik	
hierover	 teruggebeld	 zou	 worden.	 Inder-
daad,	 een	 dag	 later	 werd	 ik	 teruggebeld	
door	iemand	van	de	afdeling	groenvoorzie-

ning.	 “Nee,	daar	hebben	wij	niets	mee	van	
doen,	 dit	 hoort	 bij	 Rijkswaterstaat,	 neem	
eens	 met	 hen	 contact	 op”.	 Rijkswaterstaat	
gebeld,	maar	ook	daar	niet	direct	iets	wijzer	
geworden.	Men	heeft	mijn	vraag	genoteerd	
en	ik	kan	hier	binnen	tien	dagen	een	reactie	
op	verwachten.	Eén	dag	later	krijg	ik	onder-
staande	reactie	in	de	mailbox.	

‘Op	 dit	 moment	 werken	 we	 achterstallig	
groenonderhoud	 weg	 en	 voeren	 hierbij	
werkzaamheden	in	het	kader	van	boomvei-
ligheid	 uit.	 Dit	 gaat	 vooral	 om	 het	 verwij-
deren	van	bomen	die	dood	of	 ziek	 zijn	en	
daardoor	gevaarlijk	zijn	(kunnen	op	de	weg	
vallen)	of	om	bomen	die	over	de	weg,	voor	
borden	of	door	wegmeubilair	groeien.	Hier-
mee	voorkomen	we	schade	aan	wegmeubi-
lair	en	bevorderen	we	de	veiligheid	van	de	
weggebruiker’.	

Oké,	dat	snap	ik,	maar	of	nou	al	die	bomen	
gevaar	opleverden,	betwijfel	 ik	 ten	zeerste.	
Overigens	wordt	er	niet	gesproken	over	her-
beplanting.	Het	 is	 toch	 triest	dat	 er	 zoveel	
moeite	wordt	gedaan	om	bomen	te	planten	
door	 allerlei	 verschillende	 initiatieven.	 En	
dat	 terwijl	 er,	bij	wijze	van	spreken	aan	de	
andere	kant	van	de	weg,	een	heel	bos	wordt	
omgekapt!”



Alisa Lalicic

Column

Taboe
“Een taboe spreekt nooit voor zich.”

Over	 een	 taboe	 gesproken.	 Ik	 heb	 me	
altijd	 afgevraagd	op	welk	moment	 je	 in	 je	
leven	ervoor	kiest	om	dingen	niet	te	vertel-
len.	 Onbewust	 worden	 we	 opgevoed	 met	
taboes,	 zie	 je	dingen	waarvan	 je	misschien	
weet	 dat	 ze	 niet	 kloppen.	 Maar	 omdat	
er	 nooit	 over	 wordt	 gepraat,	 blijft	 het	 in	
stilte	 aanwezig.	 Een	 taboe	 heeft	 een	 soort	
geheimhoudingsplicht.	 Een	 taboe	 spreekt	
nooit	voor	zich.	

Het	 is	 ruim	 dertig	 jaar	 geleden	 dat	 ik	 als	
jongste	in	een	gezin	van	vier	meiden	gebo-
ren	werd.	Er	kwam	bezoek,	minder	dan	bij	
mijn	 zussen.	 Het	 was	 weer	 een	 meisje	 en	
in	mijn	 vaders	 cultuur	 ligt	 dat	 anders.	 Een	
meisje	zal	de	achternaam	niet	kunnen	over-
dragen	 en	 heeft	 een	 andere	 positie	 in	 de	
maatschappij.	 Het	 is	 typerend	 voor	 hoe	 ik	
mij	 als	meisje	 en	 later	 als	 vrouw	 heb	 ont-
wikkeld.
	
Ik	 denk	 bijvoorbeeld	 aan	 de	 eerste	 keer	
ongesteld	 zijn.	 Een	 belangrijk	 moment	
waarin	 je	 een	 transitie	 maakt	 van	 meisje	
naar	puber.	Mijn	moeder	 legde	me	wel	uit	
hoe	het	allemaal	werkte,	maar	het	bleef	een	
heftig	 iets.	De	puberteit	ging	ook	gepaard	
met	 behoorlijk	 wat	 taboes.	 Onzekerheden,	
op	zoek	naar	 jezelf.	Harstikke	 logisch	door	
alle	hormonen	 in	 je	 lijf.	 Je	wordt	weggezet	
als	irritante	puber	en	ik	ging	mij	steeds	meer	
en	meer	 dingen	 afvragen.	Waarom	 ik	 niet	
veel	 vriendinnen	 had,	 waarom	 ik	 volgens	

mezelf	 anders	was	dan	de	 rest,	waarom	 ik	
leefde.	Al	die	gevoelens	en	onbeantwoorde	
vragen	droeg	ik	met	me	mee.		

Vervolgens	ging	 ik	studeren	en	op	kamers.	
Daar	 werd	 ik	 voor	 mijn	 gevoel	 het	 meest	
geconfronteerd	 met	 taboes.	 Een	 periode	
waarin	ik	in	het	diepe	werd	gegooid.	Ik	weet	
nog	wel	 dat	 ik	 naar	 een	 psycholoog	 ging.	
Dat	is	zoiets	dat	je	dan	maar	doet	om	over	
je	 problemen	 te	 praten.	Het	 hielp	 voor	 de	
problemen	 aan	 de	 oppervlakte.	 Maar	 de	
echte	wonden,	steeds	dieper	wordend	door	
de	taboes	die	erop	lagen,	werden	niet	aan-
geraakt.	

Nu	 kijk	 ik	 anders	 naar	 vroeger.	 Tijd	 heelt	

wonden	 en	 alles	 is	 uiteindelijk	 een	 keuze.	
Om	iets	te	vertellen,	om	iets	geheim	te	hou-
den.	Ook	 in	deze	periode	heb	 ik	 te	maken	
met	 taboes.	 Wederom	 vrouw	 gerelateerd.	
Dan	 vragen	 ze	 hoe	 het	 zit	 met	 of	 ik	 al	
zwanger	ben.	Blijkbaar	zijn	er	geen	andere	
dingen	die	mij	 bezighouden	op	deze	 leef-
tijd.	Bij	het	uitzoeken	van	een	auto	moet	er	
rekening	gehouden	worden	met	een	kinder-
zitje,	terwijl	ik	denk	aan	dozen	wijn.	Ik	vraag	
me	af	hoeveel	mensen	daarmee	stoeien.	Ik	
vraag	 me	 weer	 zoveel	 af.	 Waarom	 ik	 ben	
zoals	ik	ben,	waarom	er	leven	is	en	wat	we	
eigenlijk	 voorstellen.	 Daar	 heeft	 niemand	
een	antwoord	op,	denk	 ik.	Over	een	taboe	
gesproken,	wanneer	durf	jij	jezelf	eens	uit	te	
spreken?		

Aanbod	50-plussers	per	wijk
Voor	 50-plussers	 verzamelt	 ´S-PORT	 het	
sport-	 en	beweegaanbod	 en	geeft	 jaarlijks	
de	sport-	en	beweeggids	uit.	De	activiteiten	
zijn	 per	 wijk	 en	 ook	 per	 sport	 gebundeld,	
zodat	u	makkelijk	kunt	vinden	wat	er	bij	u	
in	de	buurt	te	doen	is,	of	waar	uw	favoriete	
activiteit	wordt	aangeboden.

Vraag	de	gratis	gids	aan!
Op	www.s-port.nl/sportgids	vindt	u	de	digi-
tale	versie	van	de	gids.	Ontvangt	u	liever	een	
papieren	 exemplaar?	 Dat	 kan!	 Vraag	 hem	
gewoon	aan!	Mail	naar:	sport@s-hertogen-

bosch.nl	of	bel	naar	Melissa	van	den	Berg:		
(073)	615	30	95.	

Hulp	bij	het	zoeken	naar	een	geschik-
te	activiteit?
Wilt	u	sporten	of	meer	bewegen,	maar	weet	
u	niet	goed	wat?	Neem	dan	contact	op	met	
Buurtsportcoach	Ilvie	van	Schijndel.	Zij	helpt	
u	graag	met	het	vinden	van	een	geschikte	
activiteit.	
Ilvie	is	te	bereiken	via	i.vanschijndel@s-her-
togenbosch.nl		of		(073)	615	33	18

Lekker actief aan de slag? 
Vraag de Sportgids aan!

SPORTGIDS2022

DOE
MEE!

SPORT- EN BEWEEGGIDS VOOR 50-PLUSSERS
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Dorpsagenda

Elke	ma	en	do
10.00	-	12.30	uur

Koffieochtend voor iedereen
In	Herberg	Haverleij

Elke	woensdag
9.30	uur

Wandelen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Zondag	20	februari
11.00	-	13.00	uur

Wandeling en/of lunch
In	Herberg	Haverleij.		
Vooraf	aanmelden	www.herberghaverleij.nl

Maandag	21	februari
20.00	uur

Vergadering bestuursraad
In	de	Engelenburcht	of	via	Teams

Vrijdag	25	februari
20.00	uur

Kaartavond (rikken)
In	De	Engelenburcht

Zondag	27	februari
14.30	uur

FC Engelen tegen TSV Gudok

Dinsdag	1	maart
10.00	uur

Koffie drinken met senioren
In	De	Engelenburcht

Donderdag	3	en	17	maart
13.00	-	16.00	uur

Bloemschikken
In	Herberg	Haverleij.		
Vooraf	aanmelden	www.herberghaverleij.nl

Vrijdag	4	maart
20.00	uur

Bingo
In	De	Engelenburcht

Woensdag	9	en	23	maart
13.30	-	16.30	uur

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

Zondag	13	maart
14.30	uur

FC Engelen tegen ZIGO

(S)limmerik
Een	nieuw	racketspel,
en	wel	Padel,
maakt	naast	tennis	met	zijn	traditie,
een	snelle	opkomst	met	conditie.
Nu	ook	in	Engelen,	jawel!



w

BOB MULDER EROL VAN DEN BERGH

Leefbaar gelooft in de kracht van de samenleving: de lokale kracht. 
Ook in Engelen zijn er genoeg initiatieven vanuit de samenleving die we moeten 
omarmen. 

Een goed voorbeeld is de gerealiseerde buurtbus Bokhoven-Engelen, voor- en door de be-
woners. Net als het succes en de potentie van het ‘Engelens weekend’  wat in de komende 
jaren uitgebouwd kan worden. Het is nu zaak om de krachten opnieuw te bundelen en van 
de Engelenburcht weer een bruisend centrum van Engelen te maken! 

Zoals veel bewoners van Engelen wil Bob Mulder een grotere supermarkt met een breder 
aanbod.  

Volg ons op Social Media (@leefbaardenbosch) of bezoek onze website: 
www.leefbaardenbosch.nl voor onze visie, kandidaten en standpunten. 

DE ENGELENSE LOKALE KRACHT
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