
De TweeTerp • JANUArI 2022 • pAgINA 1

DeTweeterp

Engelenaar in beeld

Jubileum Jenaplanschool Antonius Abt

Gesprek met kitesurfer Jules van Leeuwaarden

Jaargang 58  •  nummer 3  • 19 maart 2022



In deze editie:
3-5	 Bestuursraad
11	 Jos	Lavrijssen,	coaching
15	 Kitesurfer	
	 Jules	van	Leeuwaarden
17	 Engelenaar	in	beeld:	
	 Daan	van	Os	sr.
18-19	 Kindcentrum	Antonius	Abt
21-23	 De	kerken
27	 Kindcentrum	De	Matrix
29	 Heemkundekring	Angrisa
31	 Straattaal
35	 Dorpsagenda

LEKKER IS LEKKER DICHTBIJ

Halal

BosscheBossche
55

Helftheuvelpassage ‘s-Hertogenbosch (naast ingang JUMBO)

ELKE DAG OPEN VAN 10:00 - 20:00 UUR
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jaarlijkse autokosten zijn?

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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Van de bestuursraad

De bestuursraad wil alle bewoners van 
Engelen en Bokhoven en Haver maande-
lijks informeren over de voortgang van 
de natuurontwikkelingen bij het Engeler-
meer. Dit is het eerste artikel in die reeks.

Piketpaaltjes	voor	voedselbos	
Wie	 afgelopen	 weken	 bij	 het	 Engelermeer	
wandelde,	 is	 het	misschien	 opgevallen	 dat	
er	oranje	piketpaaltjes	in	het	gebied	aan	de	
linkerzijde	van	het	Visserspad	zijn	versche-
nen.	Deze	paaltjes	markeren	de	buitengrens	
van	het	geplande	voedselbos	dat	hier	in	de	
komende	periode	zal	ontstaan.	
Het	 voedselbos	 vormt	 onderdeel	 van	 een	
groter	 plan	 voor	 de	 noordzijde	 van	 het	
Engelermeer,	 waarbij	 meer	 natuur	 en	 rus-
tige	 recreatie	 worden	 gerealiseerd.	 De	
bestuursraad,	 gemeente,	 voedelboskabou-
ters	en	lokale	kenners	hebben	hiervoor	i.s.m.	
Bureau	 KruitKok	 een	 visie	 opgesteld.	 Deze	
is	in	te	zien	via	de	website	van	de	bestuurs-
raad:	 www.bestuursraadengelenbokhoven.
nl/adviezen-en-publicaties/engelermeer.

Waar	 komt	 het	 voedselbos	 en	 hoe	
ziet	het	er	uit?
In	 het	 midden	 van	 het	 gebied	 grenzend	
aan	 de	 Haverlij	 ligt	 straks	 het	 voedselbos.	
De	voedselboskabouters	zijn	hiervoor	 initi-
atiefnemer.	Het	bos	is	ruim	4	hectare	groot.	
Rondom	 het	 voedselbos	 komt	 een	 brede	
singel	 met	 daarbinnen	 een	 wandelpad.	
Op	 termijn	kent	het	een	grote	variatie	aan	
vruchtdragende	 bomen,	 struiken	met	 bes-
sen	en	noten.	Er	 staan	veel	bloemen,	krui-
den	 en	 eetbare	 paddenstoelen.	 Zoals	 de	
naam	al	 zegt;	 het	 draait	 allemaal	 om	 ‘eet-
bare	 natuur’.	 Ook	 wordt	 een	 deel	 van	 de	
verdwenen	Appeldijk	hersteld.	

Hoe	nu	verder?
De	 bestuursraad	 werkt	 samen	 met	 de	
gemeente,	 het	 IVN,	 de	 stadsvogeladviseur,	

Voedselbos	bij	Engelermeer

Voorbeeld en schets van het voedselbos bij het Engelermeer

het	waterschap	Aa	en	Maas	en	 lokale	ken-
ners	 de	 visie	 verder	 uit.	 Tegen	 de	 zomer	
moet	het	plan	definitief	zijn.	Dan	leggen	we	
het	 voor	 aan	 het	 nieuwe	 college	 van	 Bur-
gemeester	 en	 wethouders.	 De	 gemeente	
streeft	er	naar	om	het	nieuwe	natuurgebied	
in	maart	2023	op	te	leveren.

De	voedselboskabouters	 zijn	al	 voorzichtig	
gestart	met	het	inbrengen	van	schimmelcul-
turen	in	de	bodem.	Dat	brengt	nieuw	leven	
in	de	grond,	wat	belangrijk	is	voor	het	groei-
succes	van	de	latere	struiken	en	bomen.	De	
piketpaaltjes	 markeren	 de	 plek	 waar	 het	
voedselbos	komt.	

Volgende vergadering 
De	 volgende	 vergadering	 van	 de	
Bestuursraad	 Engelen-Bokhoven	 is	 op	
maandag	4	april	2022		om	20.00	uur	in	
de	 Engelenburcht.	 Tijdens	 deze	 verga-
dering	 zal	de	 installatie	 van	de	nieuwe	
leden	van	de	bestuursraad	plaatsvinden.	
Insprekers	kunnen	zich	aanmelden	tot	4	
april	12.00	uur	via	info@bestuursraad.nl		
Voor	eerdere	vergaderstukken	zie	www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl/
agenda-en-vergaderingen.
NB:	 Indien	 specifieke	 coronamaatrege-
len	 van	 kracht	 zijn,	 zullen	 we	 daar	 als	
uiteraard	gehoor	aan	geven.
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www.artishoot.nl
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Vorige	 maand	 informeerden	 wij	 u	 over	
de	 mogelijkheid	 om	 de	 resultaten	 van	 de	
dorpstafel	 in	 te	zien	via	de	website	van	de	
bestuursraad:	 www.bestuursraadengelen-
bokhoven.nl/agenda-en-vergaderingen/
dorpstafels

Tijdens	 de	 laatste	 vergadering	 van	 de	
bestuursraad	zijn	de	resultaten	aangeboden	
aan	wethouder	Roy	Geers	en	is	hierop	al	op	
een	aantal	zaken	positief	nieuws	te	melden.

De	 heer	 Geers	 spreekt	 zijn	 complimenten	
uit	 voor	 de	 opzet	 van	 de	 Dorpstafel.	 Het	
is	goed	dat	de	bestuursraad	dergelijke	bij-
eenkomsten	organiseert.	De	 informatie	die	
is	 opgehaald	 levert	 input	 op	 voor	 zowel	
de	 bestuursraad	 als	 de	 gemeente.	 Het	 is	
interessant	 om	 te	 onderzoeken	 wat	 de	
gemeente	mee	kan	nemen,	waar	er	kansen	
liggen	 en	welke	wensen	 er	 verzilverd	 kun-
nen	worden.	

Voor	 wat	 betreft	 het	 organiseren	 van	 één	
loket	 waar	 bewoners	 terecht	 kunnen	 met	
vragen	over	woningsplitsing	of	mantelzorg-
woningen,	 kan	 de	 heer	 Geers	 al	 melden	
dat	het	 intakeproces	voor	alle	vergunning-
aanvragen,	zoals	die	voor	deze	kwesties,	 is	
herzien.	Aanvragen	worden	integraal	beoor-
deeld.	Daardoor	is	redelijk	snel	inzichtelijk	of	
een	plan	haalbaar	is	of	niet.	

Ook	de	 ingebrachte	voorstellen	voor	meer	
bomen	 en	 meer	 biodiversiteit	 worden	
met	 het	 totaalplan	 voor	 100.000	bomen	 in	
‘s-Hertogenbosch	 samengevoegd	 en	 van	
een	plan	van	aanpak	en	acties	voorzien.
Een	 andere	 belangrijke	 ontwikkeling	 die	
gevoed	 wordt	 door	 de	 dorpstafel	 is	 het	

Positieve reacties op de resultaten van de Dorpstafel 
‘Wonen, ontmoeten en groene leefomgeving’

Dorps-Ontwikkelings-Plan;	de	bestuursraad	
werkt	 sinds	 begin	 2022	 voor	 Engelen	 en	
Bokhoven	 aan	 een	 Dorps-Ontwikkelings-
Plan,	 een	 DOP.	 Dit	 zal	 eind	 2022	 worden	
opgeleverd.	 In	het	DOP	wordt	een	analyse	
gemaakt	 van	 de	 huidige	 situatie	 in	 onze	
woonomgeving	 en	 wordt	 op	 basis	 van	 de	
gewenste	 situatie	 toegewerkt	 naar	 een	
dorpsontwikkelingsvisie.	
Er	wordt	ingezet	op	vijf	thema’s:	
•	 inwoners	en	sociale	omgeving
•	 wonen	en	voorzieningen
•	 groene	leefomgeving,	recreatie	en	sport
•	 verkeer	en	mobiliteit/infrastructuur
•	 duurzaamheid	en	nergietransitie

Per	thema	is	een	team	actief	onder	 leiding	
van	 een	 teamcaptain	 vanuit	 de	 bestuurs-
raad.	 Deze	 teams	 worden	 naar	 wens	 ver-
sterkt	 met	 deskundigen,	 actieve	 bewoners	
en	gebiedskenners.	Tijdens	de	ontwikkeling	
van	 het	 DOP	 wordt	 er	 samengewerkt	met	
specifiek	 bij	 de	 thema’s	 betrokken	 ambte-
naren	van	de	gemeente	 ’s-Hertogenbosch,	
zodat	 de	 uitwisseling	 en	 afstemming	 van	
beider	visies	meegenomen	wordt	in	de	ver-
dere	totstandkoming	van	het	DOP.	Mocht	u		
graag	actief	betrokken	zijn	bij	een	van	deze	
thema’s,	in	een	van	deze	werkgroepen,	laat	
het	ons	weten	via	info@bestuursraad.nl.	
Wij	zijn	blij	met	uw	hulp!

Margo van den Oord overhandigt het rapport van de Dorpstafel aan wethouder Roy Geers

Ook	 voor	 2022	 zijn	 er	 via	 het	 Wijk-	 en	
dorpsbudget	 weer	 middelen	 beschikbaar	
voor	 initiatieven	 van	 inwoners	 die	 bijdra-
gen	aan	het	bevorderen	van	de	leefbaarheid	
(sociaal,	 fysiek	en	veilig)	 in	buurten,	wijken	
en	dorpen.	Initiatieven	kunnen	bijvoorbeeld	
betrekking	hebben	op	 ‘groene’	 initiatieven	
of	op	fysieke	investeringen.	Aanvragen	voor	
en	door	jongeren	die	wijk-	en/of	buurtover-
stijgend	zijn,	doen	een	beroep	op	het	stede-
lijk	budget.

Een	 subsidieverzoek	moet	 via	 de	gemeen-
telijke	 website	 aangevraagd	 worden.	 Op	
de	 gemeentelijke	 website	 is	 onder	 ‘sub-
sidies’	 een	 standaard	 aanvraagformulier	
‘Wijk-,	buurt-	en	dorpsbudget’	opgenomen.	
https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/for-
mulier/nl-NL/Burgerzaken

Voor	 identificatie	heeft	u	een	DIGID	nodig.	
Eventuele	 vragen	 kunnen	 gesteld	 worden	
aan	 de	wijkmanager	 van	 de	wijk	waarvoor	

Wijk- en dorpsbudget beschikbaar voor 2022
de	aanvraag	wordt	ingediend.

Contactpersoon	 voor	 de	 gemeente	 ’s-Her-
togenbosch	 is	 Ton	 van	 Helvoort,	 e-mail:	
t.vanhelvoort@s-hertogenbosch.nl,	 tel.nr:	
073	–	615	9371



Uw persoonlijke coach in 
huidverzorging en huidverbetering 

Susanne Bataille, 
schoonheidsspecialiste
Parcivalring 151 
Slot Haverleij Engelen
Tel: 073-8505520
www.beautyburcht.nl
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Afgelopen	zaterdag,	5	maart,	kregen	wij	het	
droevige	bericht	van	het	plotseling	overlij-
den	van	Ger	Scheepjens,	de	vorige	penning-
meester	in	het	bestuur	van	Avondvierdaagse	
Engelen.	Het	nieuws	kwam	hard	aan;	er	was	
pas	nog	contact	met	hem	geweest.
Omdat	we	recht	willen	doen	aan	Ger,	heb-
ben	we	toenmalige	voorzitter	en	zijn	goede	
vriend	Jos	van	de	Wouw	gevraagd	Ger	‘neer	
te	zetten’.	Dat	heeft	hij	gedaan!

Jos:	 “Ger	 was	 een	 ‘braaierd’.	 Eigenzinnig,	
eigenwijs,	soms	niet	te	hebben,	maar	altijd	
hulpvaardig.	 Je	 deed	 nooit	 tevergeefs	 een	
beroep	op	hem,	mits	 je	dan	ook	wel	deed	
wat	 hij	 adviseerde.	 Als	 je	 daarvan	 afweek,	
keek	 hij	 je	 wel	 een	 uur	 lang	 niet	 meer	
aan…	Een	echte	bestuurder	was	hij	niet,	 in	
tegendeel.	Hij	ging	 in	op	mijn	verzoek	om	
bestuurslid	te	worden	tijdens	de	rit	naar	de	
stad	met	de	carnavalsbus,	nu	5	jaar	geleden.	
Hij	had	volstrekt	niks	met	vergaderdiscipline	
of	met	de	verplichting	om	op	vergaderingen	

aanwezig	te	zijn.	Hij	was	er	alleen	als	hij,	en	
hij	alleen,	vond	dat	hij	er	moest	zijn.	En	 ja,	
hij	wilde	ook	nog	wel	eens	naar	mij	 luiste-

In memoriam: Ger Scheepjens
ren.	 Als	 penningmeester	
was	 hij	 onovertroffen.	 De	
boekhouding	 kon	 niet	
summierder,	 maar	 klopte	 tot	 op	 de	 cent.	
Het	was	altijd	“waarom	moeten	we	dit	uit-
geven?”,	het	was	zelden	spontaan	goed.	Een	
betere	beheerder	van	de	centen	kun	je	niet	
hebben.	Hij	was	wel	heel	blij	om	het	stokje	
over	te	kunnen	geven	en	heeft	dat	ook	erg	
aangemoedigd.	Ger	 kon	 je	 niet	 blij	maken	
met	een	 compliment	over	 zijn	bestuurslid-
maatschap,	 hij	 was	 het	 tegen	wil	 en	 dank,	
maar	 dan	 ook	 in	 perfectie.	 Dat	 was	 Ger,	
gewoon	een	eigengereide	goeie	vent.	Klote	
dat	hij	er	niet	meer	is!”

Wij	wensen	zijn	naasten	en	ieder	ander	die	
hem	vreselijk	gaat	missen,	heel	veel	sterkte	
met	dit	grote	verlies.		

Myra-Jane,	Bram,	Ted,	Henk,	 Jeroen,	Edwin	
en	Ineke
Bestuur	Avondvierdaagse	Engelen

Het bestuur van Stichting Engelen 1200 jaar: 
Herman van der Kamp, Henriette Muskens 
Sars, Ineke Doomernik en Jacqueline Heus-
dens

In	 2015	 bestond	 ons	 prachtige	 dorp	 1200	
jaar,	samen	met	Orthen,	Rosmalen	en	Empel.
De	gemeente	‘s-Hertogenbosch	was	bereid	
hiervoor	geld	ter	beschikking	te	stellen	om	
activiteiten	te	organiseren.	Enkele	dorpsge-
noten	zijn	er	toen	voor	gaan	zitten	en	heb-
ben	de	stichting	Engelen	1200	jaar	opgericht	
om	in	het	hele	jaar	2015	deze	1200ste	mijl-
paal	 te	vieren.	Dit	 in	nauwe	samenwerking	
met	diverse	verenigingen	en	stichtingen	en	
privé-initiatieven.	 Door	 de	 vele	 sponsoren,	
gemeentebijdragen,	verkoop	van	merchan-
dise	 en	 de	 bijdrage	 van	 de	 vrienden	 van	
Engelen	 hadden	 we	 een	 goede	 financiële	
uitgangspositie.

Wat	 is	 het	 een	 prachtig	 jaar	 geworden.	
Graag	willen	wij	enkele	festiviteiten	noemen.
We	zijn	begonnen	met	het	startschot	(kanon	
afgeschoten	 op	 de	 parkeerplaats	 van	 De	
Engelenburcht	door	de	burgemeester	en	de	
Engelenaar	van	het	jaar),	een	modeshow	in	
kledij	van	1200	 jaar	geleden	door	kinderen	
en	 volwassenen,	 Muziek	 op	 de	 Dieze,	 de	
Atelierroute,	 de	 Reünie,	 de	 Engelenrun,	 de	
kindercanon	door	de	schoolkinderen,	12	uur	

vinyl	draaien	in	de	Engelenburcht,	het	eind-
feest	 met	 een	 grootse	 vuurwerkafsluiting.	
Maar	de	hoofdact	was	toch	wel	de	Slag	om	
Engelen.	Wat	 een	driedaags	 feest	was	dat,	
met	de	kampementen,	de	acts,	de	stands,	de	
feesttent	en	natuurlijk	de	slag.

Ook	vermeldenswaardig	is	dat	zelfs	nu,	na	7	
jaar,	er	nog	steeds	activiteiten	bestaan,	zoals	
de	Atelierroute,	Muziek	op	de	Dieze	en	de	
Engelenrun.

Door	de	vele	enthousiaste	reacties	besloten	
we	in	2016	om	de	stichting	te	laten	bestaan	
en	 in	 2020	 nogmaals	 de	 Slag	 om	 Engelen	
te	organiseren.	Helaas	heeft	dit	door	aller-
lei	omstandigheden	geen	doorgang	kunnen	
vinden.	Daarbovenop	kwam	de	coronapan-
demie.	

Inmiddels	zijn	de	wettelijke	regels	voor	het	
organiseren	van	een	nieuwe	Slag	om	Enge-
len	zodanig	aangescherpt	dat	het	voor	ons	
niet	 meer	 mogelijk	 is	 om	 dit	 nog	 eens	 te	
doen.	Daarom	heeft	het	hebben	wij	beslo-
ten	om	de	stichting	op	te	heffen.	We	had-
den	 nog	 een	 financieel	 positief	 saldo.	 In	
de	 oprichtingsakte	 hebben	 we	 laten	 vast-
leggen	 dat	 een	 eventueel	 positief	 saldo,	
bij	 beëindiging	 stichting,	 verdeeld	 moest	
worden	 over	 verenigingen	 en	 stichtingen,	

Opheffing stichting Engelen 1200 

humanitaire	 doelen	met	 een	 KVK-nummer	
of	goede	doelen	met	een	ANBI-status.	We	
hebben	het	saldo	op	deze	manier	verdeeld,	
de	 bankrekeningen	 zijn	 opgeheven	 en	 de	
stichting	wordt	uitgeschreven	bij	de	KVK.	

Nogmaals	willen	wij	iedereen	bedanken	die,	
op	welke	manier	dan	ook,	heeft	bijgedragen	
aan	een	onvergetelijk	jaar.	Het	was	een	jaar	
voor	en	door	ons	Engelenaren.



                  

       Zoekt personeel 
Wij zoeken personeel voor aanleg en onderhoud van tuinen. 

Wil je graag 1 of 2 dagen iets bijverdienen en een vak leren, 
of zoek je een vaste baan in deze sector? 

Bel of mail met:   Ger Berkelmans 

      0622383411 

                                 info@berkelmans-greenkeeping.nl 

•  Assistent Restaurant Manager
•  Medewerker bediening
•  Allround horecamedewerker

Horeca toppers
gezocht voor 
op de golfbaan!

www.burggolf.nl/vacatures

ParttimeFulltime

Oproep

ParttimeFulltime

Scan & Bekijk
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Kleintje carnaval

Op zondag 27 februari was er een gezellige carnavalsmiddag voor jong en oud in De Engelenburcht.

Met	veel	plezier	kijken	we	terug	op	de	car-
naval	in	De	Engelenburcht.	We	hebben	van	
alles	beleefd	hier.	Van	een	praatje	maken	in	
het	 café,	 natuurlijk	wel	 in	 carnavalsstijl,	 tot	
een	ontzettend	volle	zaal	tijdens	de	kinder-
carnaval.	We	 hopen	 dat	 iedereen	 het	 naar	
zijn	 zin	 heeft	 gehad!	 Volgend	 jaar	 zijn	 we	
zeker	 weer	 terug,	 want	 na	 zulke	 gezellige	
carnavalsdagen	 hier	 kijken	 we	 al	 weer	 uit	
naar	het	volgende	feest!	Houd	onze	agenda	
op	 de	 website	 in	 de	 gaten,	 maar	 ook	 op	
Facebook	en	Instagram	zijn	we	te	vinden.	

Wij	 hopen	 jullie	 snel	 te	 ontmoeten	 en	
staan	 open	 voor	 wensen	 en	 ideeën	 van	
jong	 tot	 oud.	 Binnenkort,	 als	 het	 zonnetje	
weer	 schijnt,	 openen	 wij	 ons	 terras	 weer	
en	 zorgen	 wij	 voor	 een	 leuke	 lunchkaart.	
De	komende	periode	hebben	we	een	aan-
tal	 andere	 activiteiten	 op	 het	 programma.	
Muziek,	 dans,	 kaarten,	 noem	het	maar	 op.	
Hierbij	 een	 lijstje	met	evenementen	die	de	
komende	tijd	gaan	plaatsvinden	in	De	Enge-
lenburcht:	

•	 18-3-2022	Pubquiz	
•	 2&3-4-2022	Tangoweekend	 (workshops	

De Engelenburcht is back in business
en	’s	avonds	vrij	dansen)	

•	 10-4-2022	 Live	 muziek	 met	 bluesfor-
matie	Barrack	11@	

•	 23-4-2022	 Pokertoernooi	 (aanmelden	
via	pokeren.nl)

Ronny van Gerven
Coördinator Buurtpreventie 
Engelen/Bokhoven

Graag	 willen	 we	 het	 buurtpreventieteam	
in	 Engelen	en	Bokhoven	weer	nieuw	 leven	
inblazen.	Hiervoor	zoeken	we	nog	enthousi-
aste	vrijwilligers.
	Het	doel	van	een	buurtpreventieteam	is	dat	
bewoners	samen	de	wijk	in	gaan.	Ze	letten	

Vrijwilligers gezocht voor het buurtpreventieteam
op	onveilige	situaties	om	zo	te	voorkomen	
dat	 onveiligheid	 of	 overlast	 ontstaat.	 Een	
buurtpreventieteam	 trekt	 hierbij	 samen	op	
met	 politie	 en	 gemeente.	 Ze	 zorgen	 voor	
een	veilige	wijk	waar	het	prettig	wonen	is.
	
Wil	 jij	 ook	meehelpen	 om	onze	 buurt	 vei-
lig	en	leefbaar	te	houden	of	heb	je	hier	nog	
vragen	over?	Stuur	dan	een	e-mail	naar:	vei-
ligheid@s-hertogenbosch.nl.
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Netwerken met 
TerpZaken
De	Locatie	in	Vlijmen.
Vrijdag	20	mei	2022	van	16.30	–	18.00	uur
Aanmelden	via	info@terpzaken.nl
Aanmelden	 nieuwsbrief:	 zie	 homepage	
www.terpzaken.nl

Een	 paar	maanden	 geleden	 is	 in	 Engelen	
een	 nieuwe	 zanggroep	 opgericht:	 Zang-
groep	Unlimited.
Wij	 zijn	 een	gezellige	en	gedreven	groep	
en	 zingen	 allerlei	 genres.	 Van	 gospel	 tot	
rock,	 van	 ballad	 tot	 uptempo.	 De	 zang-

groep	 is	op	dit	moment	 11	 leden	groot	en	
we	hebben	nog	plek	voor	enkele	stemmen,	
met	name	alten	en	tenoren/bassen.
Hou	je	van	zingen	en	heb	jij	al	wat	zanger-
varing?	Beschik	jij	over	heel	wat	zangnoten,	
maar	heb	 je	niet	 teveel	 noten	op	 je	 zang?	

Zanggroep Unlimited zoekt nog enkele leden
Meld	je	dan	aan	om	eens	te	komen	kij-
ken,	luisteren	en	meedoen.
Voor	 meer	 informatie	 kun	 je	 bellen	
met:	 Ad	 Arens,	 telefoonnummer	 06	 -	
37002448	
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René van der Hoeven

Sinds kort woont Jos in het jongste aan 
de Maasoever verrezen wijkje in Engelen, 
Heesterburgh. Hij komt uit Son en part-
nerlief uit Maarn. Engelen was een alles-
zins acceptabel compromis, zeker toen ze 
op papier dit pand zagen. Jos wil hier ver-
der met zijn activiteiten als persoonlijk 
coach. Hij is prettig in de omgang, har-
telijk, zeer open en stelt je op je gemak.

Hoe	werkt	de	coaching?
Na	 de	 koffie	 gaan	 we	 naar	 zijn	 spreekka-
mer	 in	 de	 nok,	 tweehoog.	 Een	 sfeervolle	
doch	 sober	 ingerichte	 ruimte.	Weinig	 kans	
tot	 afleiding	 door	 allerlei	 details	 of	 snuis-
terijen,	 twee	stoelen	onder	45	graden	naar	
hetzelfde	 punt	 gericht.	 Jos:	 “Ik	 kom	 snel	
tot	de	kern:	Een	cliënt	wil	een	nog	moeilijk	
grijpbaar	 vraagstuk	 aanpakken	 en	 zoekt	
samen	met	mij	naar	verheldering,	alles	komt	
en	 mag	 naar	 boven	 komen.	 Soms	 is	 voor	
een	 oplossing	maar	 één	 gesprek	 nodig.	 Ik	
(ver)oordeel	niet,	maar	verklaar.	Ik	wil	men-
sen	graag	helpen	zich	te	ontwikkelen,	door	
reflectie	zichzelf	te	leren	kennen,	te	snappen	
hoe	ze	werkelijk	in	elkaar	zitten	en	van	daar-
uit	te	gaan	handelen.	Contact	met	emoties	
is	 daarbij	 van	 wezenlijk	 belang.	 Ook	 leert	
een	cliënt	het	eigen	denken	te	toetsen	en	te	
zuiveren.	Door	te	experimenteren	met	ander	
gedrag	 en	 de	 effecten	 daarvan	 te	 ervaren,	
verdwijnt	 het	 ongewenste	 gedrag	 naar	 de	
achtergrond	en	herstelt	 zich	de	meer	oor-
spronkelijke	verbinding	met	het	natuurlijke	
zelf.	 Ik	 coach	 zowel	 individueel	 als	 in	 een	
groep.	Zo	werk	 ik	 in	de	cursus	 ‘Regie	over	
je	 eigen	 leven’	 aan	 de	 Volksuniversiteit	 in	
Den	Bosch,	met	leden	van	een	groep	geza-
menlijk	aan	individuele	onderwerpen.	In	dat	
programma	zit	ook	tweemaal	een	individu-
eel	gesprek.	Dat	blijft	nodig	om	voldoende	
diepgang	te	vinden.”	

Conditionering
“Conditionering	 geldt	 voor	 iedereen,	
bestaat	uit	ideeën	over	onszelf	en	de	wereld,	
die	we	als	waarheid	aanvaarden,	maar	voor	
een	belangrijk	deel	niet	kloppen.	Als	het	niet	
klopt,	ervaren	we	een	specifieke	emotie,	die	
ons	oproept	dat	niet	kloppende	idee	los	te	
gaan	laten.	Luisteren	we	niet	dan	komt	die	
boodschap	 keer	op	 keer	 terug,	 uiteindelijk	
reageert	 het	 lichaam	met	 fysieke	 klachten.	
De	nodige	mensen	 vluchten	uit	onhandig-
heid	voor	hun	emoties,	proberen	ze	te	dem-
pen	met	allerlei	soorten	verslavingsgedrag.	
Intuïtie/gevoel	 en	 welbegrepen	 emoties	
tonen	wat	we	werkelijk	nodig	hebben,	vor-
men	 ons	 kompas.	We	 zijn	 ermee	 geboren	

Ontdaan van alles…
Jos Lavrijssen coaching

en	 stellen	 het	 gedurende	 ons	 leven	 deels	
buiten	werking.	We	mogen	het	weer	 leren	
gebruiken.	 Kinderen	 worden	 op	 hun	 ont-
dekkingsreis	door	de	grote	wereld	gebrek-
kig	geconditioneerd	door	ouders,	vrienden	
en	vriendinnen,	 school,	 radio,	 tv,	en	vooral	
allerlei	 sociale	media.	Ouders	hebben	van-
wege	 hun	 eigen	 conditionering	 vaak	 (te)	
weinig	zicht	op	de	vragen	van	hun	kinderen.	
Ze	weten	het	gesprek	daarover	niet	blijvend	
meer	aan	te	gaan.	Kinderen	houden	dan	op	
enig	moment	op	met	vragen	en	kunnen	wat	
ze	meemaken	niet	meer	goed	ijken,	met	als	
gevolg	onjuiste	waarheden	in	hun	conditio-
nering,	waar	ze	later	last	van	kunnen	krijgen.	
Dat	zie	ik	terug	in	mijn	praktijk.”

Door	de	wol	geverfd	
“Ik	 kwam	 al	 tijdens	 mijn	 studie	 Bedrijfs-
kunde	in	aanraking	met	rollenspelen	gericht	
op	bedrijfsvoering	en	zag	de	grote	waarde	
ervan.	Al	snel	ging	ik	de	deelnemers	bege-
leiden.	Na	mijn	studie	was	 ik	werkzaam	als	
adviseur	 bij	 KPMG	 consulting,	 toen	 een	
prachtige	organisatie.	Voor	een	adviseur	 is	
een	 open	 kijk	 een	 vereiste.	 Ik	 besloot	 me	

half	 jaren	negentig	te	gaan	richten	op	ver-
anderkunde.	 Organiseren	 gaat	 bijna	 altijd	
over	mensen	en	hun	gedrag.	Haal	de	mens	
weg	 uit	 een	 organisatie	 en	 je	 houdt	 niks	
over.	 Dat	 vergeten	 managers	 nogal	 eens.	
Verder	 vervulde	 ik	 leidinggevende	 functies	
in	 het	 bedrijfsleven,	 werkte	 als	 docent	 en	
programmamaker	 in	 grote	 onderwijsorga-
nisaties	 en	 ben	 ik	 bestuurder	 bij	 verschil-
lende	 verenigingen.	 Weinig	 aspecten	 van	
het	leven	gingen	aan	mij	voorbij	en	ik	durf	
me	gerust	een	gelouterd	en	veelzijdig	erva-
ringsdeskundige	te	noemen.”

Onafhankelijk
“Ik	had	genoeg	van	de	door	een	overname	
kapotgereorganiseerde	 adviesorganisatie	
waar	ik	werkte,	waarin	mijn	ideeën	niet	meer	
naar	 waarde	 werden	 geschat	 en	 ik	 vooral	
tegenwerking	kreeg.	Daarna	volgden	in	het	
bedrijfskundeonderwijs	 een	 aantal	 produc-
tieve	jaren	als	freelancer.	In	de	voornamelijk	
theoretisch	 gerichte	 opleidingen,	 sloeg	 ik	
een	brug	naar	zowel	de	praktijk	als	naar	de	
student	die	mocht	leren	op	zichzelf	te	reflec-
teren	om	te	kunnen	groeien.	Dat	avontuur	
eindigde,	toen	ik	ook	hier	last	kreeg	van	de	
effecten	 van	 reorganisaties.	 Ik	 besloot	 me	
niet	meer	 in	grote	organisaties	te	begeven	
en	een	eigen	praktijk	als	persoonlijk	coach	
en	trainer	in	te	richten.

Inspiratie
“In	 2000	 werd	 ik	 geraakt	 door	 het	 werk	
van	Krishnamurti,	vooral	door	zijn	dialogen	
met	 fysicus	 David	 Bohm	 en	 sindsdien	 ben	
ik	bezig	de	 inzichten	daaruit	 te	 verwerken.	
Eckhart	Tolle	populariseert	op	een	 toegan-
kelijke	en	humoristische	wijze	het	universele	
gedachtegoed	van	Krishnamurti.	De	inspira-

tie	op	menselijke	schaal	komt	voort	uit	mijn	
werk	en	de	mij	omringende	mensen.”

Als	laatste
“Ik	help	via	de	ingangen	denken,	voelen	en	
doen	om	de	eigen	conditionering	te	onder-
zoeken,	daar	een	frisse	blik	op	te	krijgen	en	
los	te	laten	wat	niet	klopt.	Bij	mij	stap	je	dan,	
ontdaan	van	alles,	de	deur	weer	uit.	Dat	 is	
mijn	werk	en	daarvoor	sta	ik.”
Met	wind	in	de	rug	naar	huis	vraag	ik	me	af	
of	ik	er	al	aan	toe	ben.
Geïnteresseerd?	www.joslavrijssen.nl.



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

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

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

Scan nu de QR-code
en plan een gratis 

intakegesprek.

10% INTRODUCtie

korting

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

/windkrachtorganizing.nl
/windkrachtorganizing
#windkrachtorganizing

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

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

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

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

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

Liefs,
Marijke
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  VOORJAAR! 

                 Daar horen kriebels bij en dan bedoel ik niet  de serieuze kriebels die  
       het nieuws je tegenwoordig bezorgt… Hier willen wij niet zomaar aan 

        voorbijgaan, al weten we dat we er niets aan kunnen veranderen. Er  
      is nu extra behoefte om samen te zijn, samen dingen te doen, zeker ook  
      na bijna twee jaar corona. Daar past onze Avondvierdaagse heel goed bij.  

Wij doen er alles aan om die te laten slagen, zodat iedereen er een beetje een positief  
gevoel aan over kan houden.  
Het zou heel Þjn zijn als er zich nog mensen aanmeldden om als vrijwilliger te komen helpen, 
bijvoorbeeld degene die zich er nu te oud of te groot voor voelt. Doe het samen met een vriend(in)! 
Over goed een maand komt de sponsorwand weer aan de Haverlij te staan. Daar wil elk bedrijf in of 
rond Engelen toch tussen staan! Wij kijken uit naar een reactie op onze brief. 

info@avondvierdaagseengelen.nl 

          Binnenkort meer via Facebook en Instagram!

Ineke

Joris ten Berge, Wim de Bont, Eva Buijs, 
Wendy Marijnen, Theo Nijholt, Ralf van de 
Wiel

Yes, we mogen weer! Wat de laatste twee 
edities van Koningsdag niet kon, mag nu 
weer wel. We gaan er voor zorgen dat we 
dit jaar minstens net zo’n gezellig feest 
hebben als in 2019!

Ochtendprogramma
Het	 feest	 zal	 weer	 rondom	 De	 Engelen-
burcht	zijn.	Met	het	ochtendprogramma	zijn	
we	nog	bezig.	Wat	we	graag	willen,	is	weer	
een	 mooie	 optocht:	 de	 harmonie	 voorop	
en	de	kinderen	op	versierde	fietsen	er	ach-
teraan.	Hoe	dit	 er	 precies	 uit	 gaat	 zien	 en	
hoe	laat	we	starten,	laten	we	nog	weten.	Kijk	
hiervoor	op	de	Facebook-pagina:	Konings-
dag	Engelen.

Middagprogramma
In	 de	 middag	 staan	 er	 weer	 hele	 leuke	
attracties	 klaar,	 o.a.	 twee	 trampolines,	 een	
treintje	 en	 een	 zweefmolen.	 Van	 13.00	 tot	
18.00	uur	kunnen	de	kinderen	hier	zo	vaak	
als	 ze	 willen	 in.	 Ze	 hoeven	 hier	 niet	 voor	
te	 betalen.	We	hebben	ook	 allerlei	 spellen	
geregeld:	stokken	vangen,	eendjes	vangen,	
de	bibber-spiraal,	gatenkaas,	clown-koppen	
gooien	en	vier	op	een	 rij.	Genoeg	 te	doen	
dus!

We	hopen	dat	we	ook	dit	jaar	een	gezellige	
vrijmarkt	kunnen	neerzetten.	En	dat	er	leuke	
muziek	is.	Daar	zijn	we	nog	hard	mee	bezig.

Help	je	mee?
Er	 is	 in	 korte	 tijd	 veel	 werk	 te	 doen.	 We	
moeten	 nog	 veel	 dingen	 voorbereiden	
zoals:	afspraken	maken	met	allerlei	partijen,	
het	 feestterrein	klaarmaken	en	partytenten	
opbouwen.	Op	Koningsdag	ligt	er	ook	nog	
veel	werk	op	ons	te	wachten.	Denk	bijvoor-
beeld	aan:	de	(fiets)optocht	in	goede	banen	
leiden,	 toezicht	 houden	 bij	 de	 spellen	 en	
opruimen.	Wil	je	een	of	meer	dingen	doen?	
Daar	help	je	ons	ontzettend	mee!	We	horen	
het	graag	van	je.

Koningsdag 2022: we maken er samen weer een feest van!
Vragen?
Je	kunt	ons	mailen	op:	koningsspelen.enge-
len@gmail.com.	Een	bericht	achterlaten	op	
onze	 Facebook-pagina	 kan	 ook.	Of	 spreek	
ons	gewoon	even	aan.

We	kijken	er	naar	uit	om	er	met	jullie	samen	
een	 onvergetelijke	 Koningsdag	 van	 te	
maken!	Tot	ziens	bij	De	Engelenburcht!



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. 

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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Alisa Lalicic 

Je leven omgooien omdat je fan bent van 
een vlieger, het water en de wind. Het 
overkwam Jules van Leeuwaarden zo’n 
negen jaar geleden. Hij maakte kennis 
met kitesurfen. Een watersport waarbij 
je wordt voortgetrokken door een vlieger 
terwijl je op een plank staat. Uiteindelijk 
wilde hij niets anders meer. Hij was in de 
ban van het kitesurfen en deelde zijn pas-
sie met zijn omgeving. Wat is het geheim 
van kitesurfen en is het voor iedereen 
weggelegd? 

Het	 is	 in	2013	als	 Jules	op	vakantie	 in	Sar-
dinië	 is,	dat	hij	voor	het	eerst	op	een	kite-
board	staat.	Het	is	meteen	raak.	Jules	wilde	
niets	liever	dan	ook	in	Nederland	kitesurfen.	
“Ik	kocht	een	setje	en	ging	in	het	water	lig-
gen.	 Ik	heb	een	paar	 lessen	gehad	en	ben	
daarna	 heel	 veel	 gaan	 oefenen.	 Ik	 wilde	
graag	 samen	 met	 anderen	 leren	 kitesur-
fen.	Samen	oefenen	 is	ook	veiliger	maar	 ik	
kende	nog	niemand.	Daarom	richtte	ik	een	
kiteclub	 op	 in	 Utrecht.	 Dat	 trok	 nogal	wat	
beginnende	kitesurfers	aan	die	allen	bloed-
fanatiek	 waren	 en	 alles	 aan	 de	 kant	 scho-
ven	voor	het	kiten.	Er	ontstond	een	hechte	
groep	die	ons	jaren	aanstekelijk	enthousiast	
heeft	 gehouden.	 Soms	 stond	 ik	 meer	 dan	
honderd	dagen	per	jaar	op	het	water.	Alles	
draaide	om	het	kiten.”

“Als	kiter	moet	je	wel	een	beetje	van	adrena-
line	 houden.	Want	 als	 je	 eenmaal	 die	 kick	
hebt	 ervaren,	 dan	 wil	 je	 niet	 meer	 terug.	
Maar	 om	 eerlijk	 te	 zijn…	 kitesurfen	 ziet	 er	
moeilijker	uit	dan	dat	het	is.	Als	je	les	neemt,	
zul	 je	 zien	dat	 het	 reuze	meevalt.	 Je	moet	
wel	 van	 het	 strandleven	 en	 van	 spanning	
houden,	tegen	zand	en	water	kunnen	en	een	
klein	beetje	voorliefde	voor	een	boardsport	
hebben.	En	verder?	Gewoon	doen!	Eenmaal	
op	het	water	vergeet	 ik	alles	om	me	heen.	
Ik	 ben	 zo	 geconcentreerd	 bezig	 met	 het	
materiaal	 en	 de	 trucs.	Daarnaast	 bevind	 ik	
me	dan	ook	nog	eens	op	mooie	plekken.”	

Mooie	plekken	 zijn	over	de	hele	wereld	 te	
vinden.	IJmuiden,	Rockanje,	Trintelhaven	en	
Almere	zijn	plekken	in	Nederland	waar	Jules	
graag	 te	 water	 gaat.	 Op	 de	 internationale	
kaart	 zijn	 Tarifa	 (Zuid-Spanje),	 Kaapverdië,	
Brazilië	bekende	plekken.	Welke	er	nog	op	

Een vlieger, het water en de krachten
In de ban van kitesurfen

Jules’	 bucketlist	 staat?	 Kaapstad	 in	 Zuid-
Afrika.	Dat	is	de	grootste	spot	in	de	wereld	
om	te	kiten.

Sinds	 twee	 jaar	 woont	 Jules	 in	 Engelen,	
samen	met	 zijn	vriendin	Wendy.	Hij	 is	nog	
wekelijks	met	zijn	kiteboard	op	het	water	te	
vinden.	 Samen	 met	 buurman	 Twan,	 even-
eens	 kitesurfer,	 kent	 kiteclub	 Engelen	 nu	
twee	leden.	

Ben	 jij	 fan	 van	 kitesurfen	 of	 geïnspireerd	
geraakt	door	het	verhaal	van	Jules?	Laat	het	
de	 redactie	weten,	we	brengen	 je	graag	 in	
contact	met	Jules.	Met	meer	dan	drie	leden	
kan	er	een	echte	kiteclub	worden	opgericht.	
“Samen	carpoolen	naar	het	strand	is	gezel-
lig!”	aldus	Jules.



AAndAcht mAAkt het verschil
kijk voor onze speciale service op florismakelaars.nl

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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Engelenaar in beeld: Daan van Os
Yvonne van Roosmalen

Daan	is	90	jaar	geworden.	
Hij	 deed	 55	 jaar	 diverse	 vrijwilligerswerkzaamheden	 zoals	 bij	 de	
dodenherdenking	via	het	Zakkenkoor,	hielp	 in	De	Engelenburcht	
o.a.	in	de	bediening,		heeft	vele	jaren	De	Tweeterp	rondgebracht,	
was	lange	tijd	betrokken	bij	de	organisatie	van	het	carnaval,	etc.

We	zien,	gezien	de	leeftijd	van	Daan,	op	meerdere	foto’s	verbeeld		
zoals	het	was	toen	hij	nog	 in	actie	was.	Alleen	carnaval	 is	eerder	
gefotografeerd	 (2020).	We	bedanken	Daan	voor	deze	bijzondere	
medewerking!



In de dagen voor Pasen en in het paas-
weekend zullen er kunstwerken van 
de kinderen van Jenaplanschool Anto-
nius Abt te vinden zijn langs de kilome-
terslange kunstroute door Engelen en 
omgeving. Deze keer is ervoor gekozen 
om de ‘pareltjes’ van de kinderen in een 
kunstroute te plaatsen. Op de route zijn 
er kunstwerken, gedichten, foto’s en nog 
veel meer te vinden in voor- en achter-
tuinen, voor gevels en achter het raam. 
Dagenlang kan iedereen genieten van 
deze bijzondere tentoonstelling. Neemt 
u ook deel aan onze kunstroute? U bent 
van harte uitgenodigd.

Groot	project
Al	tientallen	jaren	verandert	Jenaplanschool	
Antonius	Abt	voor	één	avond	in	april	in	een	
prachtig	 museum.	 Deze	 ‘Pareltjesavond’	 is	
in	Engelen	al	lang	niet	meer	onbekend.	Op	
deze	avond	tonen	alle	kinderen	hun	‘parel-
tjes’	van	het	grote	project	en	 laten	ze	zien	
wat	 ze	 geleerd	 en	 gemaakt	 hebben.	 In	 de	
weken	voorafgaand	aan	deze	avond	zijn	alle	
kinderen	op	de	hele	 school	 bezig	met	 het	
grote	project.	Dit	project	duurt	 tien	weken	
en	ieder	jaar	heeft	het	een	ander	thema.	Van	
gebeurtenissen	uit	de	geschiedenis	tot	aan	
duurzaamheid	en	van	zorg	tot	aan	techniek.	
Dit	jaar	is	het	schoolthema:	Kunst	en	Poëzie.	
Daarnaast	vieren	we	ook	ons	40-jarig	 jubi-
leum.		

Feest	der	herkenning
Om	 de	 drie	 jaar	 komt	 het	 thema	 kunst	
terug.	Zo	stond	in	2016	alles	in	het	teken	van	
Jeroen	 Bosch	met	 daarbij	 een	 bezoek	 aan	
het	Noord-Brabants	Museum	en	het	Rijks-
museum.	Drie	jaar	later	kozen	kinderen	hun	
eigen	 kunststroming	 en	 zochten	 ze,	 alleen	
of	met	een	groepje,	de	verdieping	over	deze	
stroming.	Dit	jaar	is	de	slogan	bij	het	thema	
kunst:	 ‘Feest	 der	 herkenning’.	 De	 eerste	
week	zijn	de	groepen	gestart	met	het	ont-
dekken	van	de	pracht	van	poëzie.	Daarnaast	
wordt	er	teruggekeken	op	het	ontstaan	van	
de	school,	het	ontdekken	en	herkennen	van	
kunstenaars	 en	 kunststromingen	 en	 het	
vieren	dat	we	weer	samen	mogen	zijn	met	
elkaar.	

Bij	dit	project	zijn	er	uitstapjes	naar	bijvoor-
beeld	een	atelier	waar	verf	gemaakt	wordt	
en	zal	de	bovenbouw	een	bezoek	brengen	
aan	 het	 Rijksmuseum.	 Daarnaast	 maken	
de	 kinderen	 in	 samenwerking	met	 kunste-
naar	en	ontwerper	Maarten	Baas	een	nieuw	
kunstproject	 waarin	 ook	 alle	 kinderen	 uit-
eindelijk	 te	 zien	 zijn.	 Maarten	 Baas	 staat	
bekend	 als	 een	 van	 de	 meest	 invloedrijke	

In een kilometerslange kunstroute 
tonen kinderen hun pareltjes
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ontwerpers	 van	 Nederland.	 Hij	 is	 onder	
andere	 bekend	 van	 zijn	 verschillende	 serie	
uurwerken	 genaamd	 ‘Real	 Time’.	 Met	 zijn	
humoristische,	 theatrale	en	artistieke	werk-
wijze	 gaat	 hij	 samen	met	 de	 kinderen	 zijn	
nieuwste	kunstproject	maken.	

Jubileum
Vele	 eeuwen	 geleden	 is	 de	 Antonius	 Abt	
school	ontstaan	 in	Bokhoven.	Zo	waren	de	
kosters	 in	 de	 16e	 eeuw	 belast	met	 onder-

wijstaken.	Na	een	bescheiden	bestaan	door	
de	eeuwen	heen	hoorde	eind	jaren	’70	van	
de	 vorige	 eeuw	 de	 school	 bij	 het	 kerkbe-
stuur	 van	Bokhoven.	De	 school,	 bestaande	
uit	 twee	 groepen	 met	 in	 totaal	 nog	 geen	
50	 kinderen,	 werd	 pas	 in	 het	 schooljaar	
’81-’82	 omgedoopt	 tot	 Jenaplanschool.	 De	
Jenaplangedachte	 liet	 de	 school	 weer	 ver-
der	 opbloeien	 waardoor	 ze	 later	 in	 2004,	
tegelijk	met	de	bouw	van	de	Haverleij,	naar	
Engelen	is	verhuisd.	De	school	bleef	exorbi-
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tant	groeien	en	in	2011	is	er	naast	de	loca-
tie	 Slot	 ook	 de	 tweede	 vestiging	 ontstaan	
op	 Engelerhart	 (locatie	 park).	 Vandaag	 de	
dag	 biedt	 de	 school,	 met	 trots,	 aan	 bijna	
400	kinderen	Jenaplanonderwijs.	Omdat	dit	
schooljaar	Jenaplanschool	Antonius	Abt	40	
jaar	bestaat,	wordt	dit	uiteraard	ook	gevierd	
door	terug	te	blikken	op	het	verleden,	maar	
vooral	 ook	 door	 vooruit	 te	 kijken	 naar	 de	
toekomst.	

Uitnodiging	
De	‘Pareltjesavond’	die	dit	jaar	als	kunstroute	
gehouden	 zal	worden,	 zal	 plaatsvinden	op	
14	tot	en	met	18	april.	Op	verschillende	plek-
ken	in	Engelen	en	omgeving	zijn	de	kunst-
werken	 van	 de	 kinderen	 te	 bewonderen.	
Op	 donderdag	 14	 april	 zal	 de	 kunstroute	
en	het	jubileum	feestelijk	worden	geopend.	
Op	deze	dag	zullen	we	om	16.00	uur	en	om	
18.00	uur	ook	even	stilstaan	bij	het	40-jarig	
bestaan	de	school.	
We	hopen	jullie	deze	dag	hartelijk	te	verwel-
komen.

Meer	weten?	Online	 zullen	we	 jullie	op	de	
hoogte	houden.
Kun	je	niet	wachten?	Volg	ons	op	Instagram	
(@jenaplanschool_antonius_abt)	 en	 Face-
book.

 
 

We willen kinderen laten wortelen d.m.v. kennis, vaardigheden en persoonlijkheids- 
ontwikkeling. Daarmee geven we ze vleugels die ze uit kunnen slaan in de wereld. 
Dat geven we vorm binnen een pedagogische school. De nadruk ligt dan op opvoeden, 
de samenhang en totale ontwikkeling van het kind op de gebieden van kennis, 
vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Zodat ieder (h)erkend wordt, 
we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht 
van het kind en de groep. De school werkt met drie verschillende stamgroepen.  
De vier pijlers van het Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering.

 Door met elkaar te praten leren kinderen hun gedachten te verwoorden,  
 hun mening te vormen en kritisch naar de mening van een ander te luisteren. 

  We onderscheiden het leerspel, het creatieve spel, 
  het bewegingsspel en het vrije spel. 

 Het gaat om het aanleren, oefenen en gebruiken van vaardigheden 
 zoals lezen, taal, rekenen en oriëntatie op de wereld.

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

tBied kinderen ruim 40 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Kom dan 
kennismaken op een van onze prachtige locaties.  

Bel of mail voor een persoonlijk gesprek met onze 
locatieleiders: Merel Morselt en Sebastian Philippart. 
Wij zijn bereikbaar via info@antoniusabt.nl en 
073-85 11 200.

Tot ziens op Jenaplanschool Antonius Abt!
Directeur-bestuurder Janey van Kaam 
www.antoniusabt.nl.
Direct naar ons contactformulier?
Scan de QR-code     
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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 
 

 
Wanneer deze editie van de Tweeterp 
uitkomt is het lente en dus hoog tijd 
voor mijn favoriete wijntype: rosé! 
 
Van de ‘3 kleuren’ is rosé eigenlijk het 
lastigst om te maken en dat heeft 
voornamelijk te maken met de kleur: 
die mag niet te licht, maar zeker ook 
niet te donker zijn! Ik heb het vaker 
geschreven: de kleur van de wijn haal 
je uit de schilletjes, het sap is bijna 
altijd kleurloos. De wijnboer kan dit op 
verschillende manieren doen, ik noem 
de twee belangrijkste methodes: 
- Meteen persen van de druiven: 

wanneer je de druiven perst dan 
heb je eerst kleurloos sap, maar 
naarmate je langer perst komen 
de schilletjes met elkaar in 
contact en zal het sap licht kan 
kleuren. Hoe meer je perst, hoe 
donkerder de kleur. 

- Het ‘inweken – macération’ van de 
druiven: Wanneer je de druiven in 
een gistkuip met elkaar in contact 
brengt, komt het sap in contact 
met de schilletjes en zal je een 
langzame kleuring van de wijn 
krijgen. Door dit goed in de gaten 
te houden kan de wijnboer precies 
beoordelen wanneer z’n rosé de 
juiste kleur heeft.  

 
Op dit moment is rosé uit de Provence 
populair: licht van kleur en zacht-droog 
van smaak. Hou je van iets vollere 
rosé, waar de schilletjes dus langer zijn 
ingeweekt, kies dan eens voor een rosé 
uit de Languedoc of Spanje. Een 
langere inweking betekent ook méér 
smaak. Succes met kiezen, proost!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wouter Bensdorp 
De Beverspijken 20 L | Engelen 

Op afspraak geopend: Bel 073 553 09 01 of stuur 

een e-mail naar: wouter@bensdorp-wijnen.nl 

 

WWW.BENSDORP-WIJNEN.NL 
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Zo	20	mrt
10.00	uur	

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

Zo	27	mrt
10.00	uur

Eucharistieviering door 
pastor Ben van Bronkhorst
T.i.v. Tonnie ter Ellen - Hen-
driks, Tonny van de Ven - van 
den Brandt, Gré Pardoel - van 
Dijk, Jo Boelen, Frans en Truus 
Megens, Ruud Megens, Koosje 
’t Lam - Megens

Zo	3	apr
10.00	uur

Woord- en communievie-
ring door de werkgroep
T.i.v. Els Dirks - de Kleijn

Zo	10	apr
10.00	uur

Palmpasenviering door dia-
ken Wim van Herwijnen
t.i.v Ans Bindels - Verberk
In	deze	viering	mogen	de	
kinderen	met	hun	zelfge-
maakte	Palmpasen	door	de	
kerk	trekken.

Do	14	apr
14.30	uur

Witte Donderdag met dia-
ken Wim van Herwijnen.
Speciale	viering	over	
dienstbaarheid.	Voor	meer	
informatie	zie	elders	in	deze	
kerkberichten.	

Vr	15	apr
19.00	uur

Goede Vrijdagviering door 
onze werkgroep samen met 
Bokhoven
Vasten-	en	onthoudingsdag.	
Herdenkingsdienst	van	het	
lijden	van	Christus.	Wij	vra-
gen	u	een	bloemetje	mee	te	
brengen	voor	bloemenhulde	
aan	het	kruis.

Za	16	apr
21.30	uur

Gezamenlijke paaswake in 
Bokhoven

Zo	17	apr
10.00	uur

Hoogfeest van Pasen. 
Paasviering door diaken Jan 
Joosten
t.i.v Tonny van de Ven - van den 
Brandt, ouders van Kessel - van 
de Griend, Piet van Kessel, Anton 
Pijnenburg, Tini Heller, Ine 
Vinken - van Gelder, Gre Pardoel 
- van Dijk

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.	

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Berichten uit de parochie

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.	

Zaterdag 2 april 2022: 19.30 uur inloop, 
20.00 uur aanvang.
Het	 is	 ruim	 twee	 jaar	 geleden	 dat	 we	 de	
laatste	keer	een	concert	 in	onze	kerk	heb-
ben	 georganiseerd.	 Corona	 gooide	 roet	 in	
het	eten.	Nu	de	regels	versoepeld	zijn,	wil-
den	we	weer	iets	gaan	organiseren.	Zoals	u	
weet,	 is	onze	organiste	Natalia	Kinzerskaya	
in	Oekraïne	geboren	en	getogen.	Dat	schept	
een	 band	met	 dat	 land.	We	willen	 zo	 snel	
mogelijk	 een	 concert	 organiseren	 waarvan	
de	 opbrengst	 voor	 hulp	 aan	 de	 inwoners	
van	Oekraïne	is.	We	huren	een	vleugel,	scha-
kelen	zo	veel	mogelijk	musici	in	en	maken	er	
een	prachtige	avond	van.	Noteer	de	datum	
in	uw	agenda	en	reserveer	zo	snel	mogelijk	
een	 kaartje	 via	 secretariaat@parochie-en-
gelen.nl.	 U	 kunt	 ook	 op	 maandagochtend	
tussen	9	en	12	kaartjes	kopen	bij	het	secre-
tariaat.			

Muziek in de kerk
Een vleugel voor Oekraïne

De	vleugel	zal	bespeeld	worden	door	Nata-
lia	Kinzerskaya.	Verder	hoort	u	de	 fantasti-
sche	 sopraan	 Annet	 van	 der	 Hout,	 Patrick	
Bendermacher	 op	 de	 trompet	 en	 nog	 een	
aantal	musici	 op	 andere	 instrumenten.	 Op	
deze	korte	termijn	ligt	dit	natuurlijk	nog	niet	
definitief	vast.	Om	u	alvast	in	de	stemming	
te	 brengen;	 denk	 aan	 het	 Ave	 Maria	 van	
twee	 componisten,	 Fantasia	 in	 D	 mineur.
K397	 van	 Mozart,	 Liebestraum	 van	 Frans	
Liszt,	Tango	Una	Cabeza	van	Carlos	Gardel,	
Libertango,	Pizzolla.
Voor	een	update	van	het	programma	kunt	
u	 kijken	 op	 de	website	 van	 de	 kerk:	www.
parochie-engelen.nl.	 De	 koffie	 staat	 klaar.	
Entree	€	7,50.	We	houden	de	prijs	beschei-
den,	maar	u	kunt	altijd	ter	plaatse	een	extra	
bijdrage	geven	aan	het	goede	doel.	

Corona
Er	 gelden	 op	 dit	 moment	 geen	 coronare-
gels.	We	 vragen	u	nog	 steeds	om	 thuis	 te	
blijven	bij	een	positieve	coronatest.

Overleden
Op	27	januari	is	overleden	de	heer	
R.	Megens,	78	jaar,	De	Vlacie
Op	4	februari	is	overleden	mevr.	Knuiman	-	
Vogels,	95	jaar,	Schoolstraat
Op	 8	 februari	 is	 overleden	 de	 heer	H.	 van	
den	Berg,	64	jaar,	Wuyvenhaerd
Op	25	februari	is	overleden	de	heer	T.	Bur-
ger,	90	jaar,	Westerparklaan

Dopen
De	doopvieringen	kunnen	gepland	worden	
op	 zondagmiddag.	 U	 kunt	 een	 afspraak	
maken	met	Monique	Janssen	(073-6219416),	
de	contactpersoon	voor	de	werkgroep.

Witte	donderdag
Witte	Donderdag,	14	april,	willen	we	weer	op	
een	speciale	manier	vieren.	Omdat	deze	dag	
van	oudsher	in	het	teken	van	dienstbaarheid	
staat,	willen	we	met	name	de	senioren	eens	
extra	gastvrij	ontvangen.	In	onze	kerk	wor-
den	tafels	en	stoelen	geplaatst	en	wordt	u	
om	 14.30	 uur	 uitgenodigd	 voor	 een	 geza-
menlijk	 kopje	 koffie	 of	 thee.	 Aansluitend	
volgt	 een	 eigentijdse	 viering	met	 een	 dia-
ken.	Rond	16.00	uur	is	de	viering	afgelopen.	
In	 verband	 met	 de	 organisatie	 is	 het	 van	
belang	 te	 weten	 op	 hoeveel	 parochianen	
we	mogen	rekenen.	Wilt	u	daarom	uiterlijk	
maandag	11	april	even	bellen	(073-6311216,	
op	 maandagmorgen	 tussen	 9.00	 en	 12.00	
uur),	een	briefje	inleveren	bij	de	pastorie	of	
e-mailen	naar	secretariaat@parochie-enge-
len.nl.



De	Kerkhof	3,	5221	AJ	Engelen	
www.kerk-engelen.nl

Predikant: ds.	 Marloes	 Meijer	 -	 predi-
kant@kerk-engelen.nl
Telefonisch	spreekuur:	06-36501973
ma	9.00	uur	tot	10.00	uur	
wo	18.30	uur	tot	19.30	uur
De	 uren	 daaromheen	 is	 zij	 wisselend	
bereikbaar.
Scriba:	Peter	Polling
E-mail:	scriba@kerk-engelen.nl

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

Zo	27	mrt
10.30	uur

Muziek op zondag

Zo	3	apr	
10.30	uur

Ds.	P.	de	Koning

Zo	10	apr
10.30	uur

Ds.	H.	van	Tilburg

Do	14	apr
19.30	uur

Witte Donderdag
Ds.	M.	Meijer

Vr	15	apr
19.30	uur

Goede Vrijdag
Ds.	M.	Meijer

Z0	17	apr
10.30	uur

Pasen
Ds.	M.	Meijer

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.

Op	zondagmiddag	3	april	a.s.	houdt	harp-gi-
taarduo	 Claudia	 y	 Manito	 een	 romantisch	
lenteconcert,	Concierto	de	Primavera,	in	de	
Protestantse	kerk,	De	Kerkhof	3	te	Engelen.
Bij	dit	optreden	gaat	de	Paraguayaanse	harp	
met	haar	melancholische	geluid	een	dialoog	
aan	 met	 de	 flamencogitaar.	 Betoverende	
melodieën	en	tot	de	verbeelding	sprekende	
improvisaties	nemen	de	luisteraar	mee	naar	
een	gevoelswereld	vol	passie,	weemoed	en	
hartstocht.	
Naast	 het	 instrumentale	 repertoire	 zingt	
Claudia	 Spaanstalige	 liederen	 uit	 het	
Latijns-Amerikaanse	 continent.	 Hierbij	

begeleidt	 zij	 zichzelf	 op	 gitaar.	 Met	 haar	
zwoele	 stemgeluid	 pakt	 ze	 de	 toehoorder	
geraffineerd	 in.	 Gipsygitarist	 Manito	 staat	
haar	 muzikaal	 terzijde.	 Zijn	 naam	 is	 een	
directe	 verwijzing	 naar	 de	 Franse	 gitaarle-
gende	Manitas	de	Plata.	Claudia	y	Manito	is	
voor	de	liefhebber	een	absolute	must	see.
De	aanvang	is	14.30	uur.	Inloop	vanaf	14.00	
uur.	De	entree	is	€	15,--	incl.	een	drankje.	Op	
de	locatie	kan	alleen	contant	worden	afge-
rekend.	Reserveren	kan	via	info@manito.biz	
of	06-23259107	of	via	de	website:	www.clau-
diaymanito.nl.	

Concierto de Primavera

Een	wandelpad	van	330	kilometer	langs	een	
vijftigtal	(voormalige)	kloosters	en	abdijen	in	
Midden-	en	Oost-Brabant.	De	meeste	Bra-
bantse	 kloosters	 waar	 broeders	 en	 zusters	
wonen,	liggen	in	het	oosten	van	de	provin-
cie.	Speciaal	voor	het	Kloosterjaar	is	een	330	
kilometer	 lang	 wandelpad	 samengesteld.	
Het	pad	werd	op	30	april	2021	geopend	en	
is	het	gehele	jaar	door	te	bewandelen.	Ons	
Kloosterpad	 is	 opgedeeld	 in	 15	 etappes,	
variërend	van	16,5	tot	28	kilometer.	De	tocht	
kan	worden	gelopen	in	vijftien	etappes,	van	
klooster	 naar	 klooster.	 Sommige	 kloosters	
richten	 zich	 sterk	 op	 de	 contemplatie	 en	

Ons Kloosterpad
zijn	meer	gericht	op	stilte	en	beslotenheid.	
Andere	kloosters	zijn	juist	zeer	actief	en	heb-
ben	zich	altijd	gericht	op	het	werk	buiten	de	
kloostermuren.	In	een	aantal	kloosters	langs	
de	route	-	waaronder	de	Abdij	van	Berne	-	is	
het	mogelijk	om	te	overnachten.	Maar	check	
altijd	de	mogelijkheden,	want	soms	beperkt	
zich	dat	tot	een	specifieke	dag	in	de	week.	
Alle	 praktische	 informatie	 van	de	 start-	 en	
stopplaatsen,	 inclusief	overnachtingsmoge-
lijkheden	vind	je	op	www.brabantsklooster-
leven.nl.

ds Marloes Meijer

‘Waar	 je	 schat	 is,	daar	 zal	ook	 je	hart	 zijn.’	
Het	 is	 een	 briljant	 relatieadvies,	 deze	 uit-
spraak,	maar	het	is	meer	dan	dat.	Het	is	een	
waardevolle	richtingwijzer	in	onzekere	tijden	
als	deze.	Op	het	moment	dat	ik	dit	schrijf,	is	
de	oorlog	in	de	Oekraïne	volop	gaande.	Het	
zou	mooi	zijn	als	het	voorbij	is	wanneer	u	dit	
leest,	maar	ik	vrees	dat	dat	niet	zo	is.	

Hoe	moet	je	je	nu	verhouden	tot	zoiets?	Je	
kunt	er	bang	of	boos	van	worden,	verdrietig	
of	 onzeker.	Want	 hoe	 gaat	 het	 nu	 verder?	
We	worden	met	onze	neus	op	onze	kwets-
baarheid	gedrukt.	We	zijn	maar	mensen.	Het	
leven	 kan	 zomaar	 voorbij	 zijn.	 En	 intussen	
ruik	ik	vlagen	van	bloeiende	bloesem,	vang	
ik	een	vlinder	die	zich	bijna	te	pletter	vliegt	
tegen	een	kerkraam	en	zet	hem	buiten,	in	de	
zon…	Op	wereldschaal	 totaal	 niet	 relevant,	
maar	 ik	heb	een	vlinderleven	gered.	Het	 is	
lente.	Er	gebeuren	zoveel	vreselijke	dingen	
op	 de	 wereld	 en	 soms	 ook	 in	 onze	 eigen	

Hart

levens.	 En	 tegelijk	 is	 er	 ook	 zoveel	 moois	
te	 ervaren	 overal.	 Hoe	 moet	 je	 daarmee	
omgaan?	

‘Waar	 je	 schat	 is,	daar	 zal	ook	 je	hart	 zijn’.	
Het	 is	 een	 richtingwijzer	 uit	 de	 bijbel	 (Mt	
6:21	).	Waar	je	schat	is…	Wat	is	jouw	schat?	
Wat	 maakt	 jouw	 leven	 waardevol?	 Wat	 is	
ècht	van	belang?	Bijbels	gezegd:	wat	maakt	
voor	jou	het	leven	Goddelijk?	Het	antwoord	
zal	 voor	 iedereen	 anders	 zijn.	Maar	 ik	 heb	
het	idee	dat	het	voor	de	grote	meerderheid	
van	mensen	 in	 de	 richting	 van	 zorgzaam-
heid,	aandacht	en	liefde	zal	gaan.	

‘Waar	je	schat	is,	daar	zal	ook	je	hart	zijn.’	Als	
je	het	leven	met	zorgzaamheid,	aandacht	en	
liefde	 tegemoet	 treedt,	dan	heb	 je	 je	 rich-
tingwijzer	 voor	 moeilijke	 tijden	 gevonden.	
En	 ook	 voor	mooie	 tijden	 trouwens.	Want	
die	lopen	dwars	door	elkaar.	Ik	wens	je	van	
harte	vele	schatten!
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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.	
Als	de	coronabesmettingen	stabiel	blijven,	
hoeft	er	voor	een	kerkdienst	niet	gereser-
veerd	 te	 worden.	 Houdt	 u	 het	 zelf	 in	 de	
gaten!
U	 kunt	 altijd	 bellen	 naar	 onze	 vice-voor-
zitter	mevr.	Henriëtte	van	Aart	06-23940314.

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

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

Zo	27	mrt Viering	met	dameskoor	en	
orgelbegeleiding
Intenties Joke Godschalk-End-
stra, Jan Zetz, Marco Jehoel,  
Mien de Greef en Rik Vugts

Zo	3	apr Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties Antoon van Mil en 
overleden ouders, Anouschka 
Jansen

Zo	10	apr Palmzondag
Viering	zonder	orgelbegelei-
ding
Intenties Fred Leenaers, Over-
leden ouders van Heijningen 
en hun dochter Marjan, Over-
leden familie Masraff

Do	14	apr Witte Donderdag
Viering	om	19.00	uur	in	Bok-
hoven

Vr	15	apr Goede Vrijdag
Viering	om	19.00	uur	in	
Engelen

Za	16	apr Paaswake
Viering	met	dameskoor	en	
orgelbegeleiding	om	21.30	
uur

Zo	17	apr Eerste paasdag
Viering	met	dameskoor	en	
orgelbegeleiding
Intenties An Weijts en Guido 
van de Griendt

Ma	18	apr Tweede paasdag
Geen	viering

Op	6	maart	werden	we	uitgenodigd	bij	de	
Kliederkerk	(dominee	Marloes	viert	dan	met	
kinderen	in	de	Oude	Lambertus)	om	iets	te	
vertellen	 over	 de	 Voedselbank.	 Dat	 kwam	
goed	 uit,	 omdat	 het	 onderwerp	 ‘delen’	
was.	 Sinds	 deze	 week	 staan	 er	 in	 de	 kerk	
weer	 kratten	 om	 allerlei	 boodschappen	 in	
te	plaatsen.	Dominee	Marloes	 vertelde	het	
verhaal	uit	de	bijbel	over	 Jezus	en	de	 jon-
gen	met	de	zeven	broden	en	de	twee	vissen.	
Door	te	delen	bleek	dat	er	genoeg	was	voor	
iedereen.	De	kinderen	versierden	stenen	die	
daardoor	 geluksstenen	 werden.	 Deze	 ste-
nen	kwamen	in	de	kratten	om	uit	te	delen.	

Protestantse Gemeente zamelt in voor Voedselbank

Wauw!	Even	leek	het	een	rustige	Kliedervie-
ring	te	worden,	6	maart.	Veel	kinderen	waren	
lekker	nog	op	vakantie.	Maar	op	de	zondag	
zelf,	 bleken	 ineens	 heel	 veel	 vriendjes	 en	
vriendinnetjes	mee	te	willen.	En	zo	werd	het	
toch	 nog	 gezellig	 druk.	We	 beleefden	 het	
thema	 ‘vijf	 plus	 twee	 is	 veel’.	We	 hoorden	
het	 verhaal	 over	 een	 jongetje	 dat	 vijf	 bro-
den	en	 twee	vissen	had.	 En	over	 Jezus	die	
dat	uit	ging	delen	en	ervoor	zorgde	dat	er	
genoeg	was	voor	iedereen.	We	spraken	over	
delen:	wat	heb	 jij	om	uit	 te	delen?	De	kin-
deren	versierden	een	kalender	en	elke	keer	
als	 er	 op	 een	dag	 een	 ‘visje’	 staat,	mag	 je	
die	dag	delen:	je	glimlach,	snoep,	geld…	dat	
waar	jij	genoeg	van	hebt,	mag	je	delen	met	

iemand	die	 er	 blij	 van	wordt.	We	maakten	
ook	‘Happy	Stones’	voor	de	mensen	die	bij	
de	Voedselbank	komen.	Zo	worden	zij	ook	
happy	 (blij).	Na	afloop	snoepten	we	heuse	
vishengeltjes	 en	 zelfgemaakte	 mandarijn-
visjes.	Het	was	levendig	(storm	op	komst?),	
gezellig,	goed	en	leuk	met	jullie!	

Graag	tot	volgende	keer!

De	volgende	Kliederviering	is	op	10	april	en	
gaat	over	 ‘Palmpasen’.	Wil	 je	 het	 een	 keer	
meemaken,	neem	dan	contact	op	met	Mar-
loes	Meijer:	 06	 36501973,	meijer.marloes@
gmail.com.

Kliederviering 5+2=veel!

Op	zondag	27	maart	is	er	om	10.30	uur	in	de	
Protestantse	Kerk	Engelen	weer	muziek	met	
als	thema	‘Troost	en	Hoop’	door	het	ensem-
ble	‘IMAI’
We	leven		in	een	tumultueuze	tijd.	Een	peri-
ode	waarin	niets	vanzelfsprekend	is.	Waarin	
we	beseffen	hoe	belangrijk	het	is	om	je	ver-
bonden	te	voelen	met	elkaar,	met	de	wereld	
en	om	solidair	te	zijn	met	mensen	in	nood.	
Muziek	 is	 het	medium	bij	 uitstek	om	door	

Muziek op Zondagmorgen
trillingen	beroerd	te	worden	en	zelf	in	bewe-
ging	te	komen.	Daarom	willen	we	in	dit	con-
cert	stilstaan	bij	troost	en	hoop,		bij	afscheid	
nemen	en	bij	de	passietijd.	
Levensmuziek	 IMAI	 zal	 liederen	 en	muziek	
ten	gehore	brengen	van	o.a.	Bach,	Albinoni,	
Fauré,	 Händel	 en	 hedendaagse	 componis-
ten.
Hartelijk	Welkom	in	de	Oude	Lambertus.

Inge IJpelaar-fluit; Marie-Astrid Vermaas-piano/orgel; Ien Bouwmans-zang



Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

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

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

Ervaart u nog steeds klachten na het doormaken van een COVID-19 infectie? Fysiotherapeut Rob van Nuland, 
gespecialiseerd in longproblematiek; helpt u sneller te herstellen. En het wordt, na verwijzing door huisarts 
of specialist, vergoed vanuit de basisverzekering. Maak dus vandaag nog een afpraak!
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De vastenactie van dit jaar is voor een 
project van straatkinderen in India. We 
doen deze actie samen met alle parochies 
van de Abdij van Berne, de abdijkerk en 
de Titus Brandsmaparochie in Waterin-
gen. Het initiatief komt van de Stichting 
Solidair met India van de Norbertijnen.

In	Kerala	is	sprake	van	een	sterke	toename	
van	 jeugdcriminaliteit.	 De	 kinderen	 komen	
uit	arme	gezinnen,	vaak	is	er	weinig	tijd	en	
aandacht	 voor	 ze	 en	 zo	 komen	 zij	 in	 aan-
raking	 met	 straatcriminaliteit.	 Het	 aantal	
misdrijven	gepleegd	door	minderjarige	jon-
geren	 neemt	 elke	 dag	 toe.	 Veel	 jongeren	
zijn	 verslaafd	 aan	 alcohol,	 drugs,	 tabak	 en	

worden	seksueel	misbruikt.	Zij	zijn	niet	goed	
gevoed,	 hebben	 geen	 onderdak,	 gezond-
heidszorg,	 onderwijs	 of	 enige	 vorm	 van	
recreatie.	 Zij	 vertonen	 onverantwoordelijk	
gedrag	en	vormen	een	bedreiging	voor	de	
samenleving.	 In	 India	worden	 jongeren	die	
in	 aanraking	met	 de	 politie	 zijn	 gekomen,	
opgevangen	 in	 ‘Observation	 Homes’,	 waar	
ze	maximaal	vier	maanden	mogen	blijven	in	
afwachting	 van	 de	 rechterlijke	 procedures.	
Hierna	 worden	 ze	 voor	 langere	 termijn	 in	
‘Special	Homes’	geplaatst.	

In	een	achterstandsbuurt	in	Ernakulam	heb-
ben	de	Norbertijnen	een	jeugdzorgcentrum	
opgezet	 en	 daar	 bieden	 ze	 verschillende	

Vastenactie voor India
buitenschoolse	 onderwijsprogramma’s	 aan	
zo’n	50	 tot	70	 jongeren	Daarnaast	hebben	
ze	ook	een	 ‘Special	Home’	–	Echo	 Jeevana	
Balabhavan,	waar	op	dit	moment	16	kinde-
ren	(	5	-13	jaar)	worden	opgevangen	die	pri-
mair	een	dak	boven	hun	hoofd	nodig	heb-
ben	en	een	veilige	omgeving,	plus	zorg	en	
onderwijs.

Het	doel	van	de	programma’s	in	beide	hui-
zen	is	opvang	en	ondersteuning	voor	jonge-
ren	onder	de	18	jaar	om	hen	zo	te	bescher-
men	 tegen	 criminaliteit	 en	 een	 betere	
toekomst	 te	 bieden.	 Dit	 gebeurt	 door	 de	
gezinnen	en	jeugdhuizen	te	bezoeken,	mid-
dels	 gedragsstudies,	 het	 bieden	 van	 vaar-
digheidstrainingen	 en	 oriëntatieprogram-
ma’s,	onderwijs,	medische	zorg,	counseling	
en	programma’s	gericht	op	re-integratie	 in	
de	 maatschappij.	 Op	 deze	 manier	 worden	
deze	jongeren	direct	geholpen	en	meer	dan	
300	gezinnen	beschermd.

Meedoen
Draagt	 u	 dit	 project	 een	 warm	 hart	 toe,	
maak	dan	een	bedrag	over	naar	bankreke-
ning	NL21	INGB	0000	005850	t.n.v.	Vasten-
actie	onder	vermelding	van	‘project	401859’	
of	doe	royaal	mee	aan	de	extra	collecte	tij-
dens	de	viering	in	de	katholieke	kerken	van	
Engelen	 en	 Bokhoven	 op	 palmzondag	 10	
april.	De	 vastenactie	 vult	 uw	bijdrage	 voor	
dit	doel	aan	met	50%.

GAAT 
DOOR!

 ATELIER
 ROUTE

02 | 10 | 2022

 

ATELIERROUTE GAAT DOOR IN 2022
De tijd om achter de geraniums te zitten, is voorbij!

Dit jaar organiseren we, voor de vierde keer, de  

tweejaarlijkse Atelierroute op 2 oktober 2022.

We willen er weer een inspirerende route van maken  

in Engelen, Bokhoven en de Haverleij. Ben je kunstenaar, 

ambachtsman of -vrouw en woon je in Engelen of  

Bokhoven? Heb je een beeldentuin of een bijzondere 

verzameling? Vertel je mooie verhalen of ben je een 

muzikant? Laat je deze dag zien en horen!  

Meld je aan! Vòòr 15 april op website: 
atelierroute-engelen.nl



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

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

PERSOONLIJKE AANDACHT, 
DAAR LIGT MIJN FOCUS.
CHRISTEL VAN DE LAAK

KAPSALON HIP & HAIR

HOOGVELDWEG 12

5221 BA  ENGELEN

AFSPRAAK MAKEN? KIJK OP E Q OF BEL 06 12 57 08 86

DE KAPSALON IS 

CORONAPROOF
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Tineke van der Lee

Voor	de	vakantie	hadden	we	ons	carnavals-
feest.	We	vierden	het	op	school.	Alle	groe-
pen	mochten	op	carnavalsmuziek	hossen	in	
het	atrium.	Iedere	groep	had	daarvoor	een	
tijd	toegewezen	gekregen.	Door	de	ouder-
vereniging	werden	de	kinderen	getrakteerd	
op	 limonade	 en	 chips.	 De	 tijd	 dat	 er	 niet	
gehost	werd,	werd	door	 iedere	groep	naar	
eigen	idee	ingevuld.	Er	werden	gezelschaps-
spelletjes	 gedaan,	 een	 Kahoot	 over	 carna-
val	gespeeld,	een	bingo	met	kleine	prijsjes	
gehouden,	 een	 film	gekeken.	Het	was	 een	
gezellige	morgen,	ondanks	dat	we	ons	wel	
moesten	behelpen.	Al	het	meubilair	moest	
namelijk	aan	het	eind	van	de	morgen	uit	de	
lokalen	 verwijderd	 zijn	 in	 verband	 met	 de	
komst	van	de	nieuwe	meubels	 in	de	voor-
jaarsvakantie.	 Ter	 voorbereiding	 werd	 de	

school	 al	 in	 de	 kerstvakantie	 geschilderd.	
Nu	 is	het	dan	zover,	de	meubels	zijn	 in	de	
voorjaarsvakantie	gebracht	en	geïnstalleerd.	
De	kinderen	waren	maandag	na	de	vakantie	
nog	vrij,	zodat	de	leerkrachten	nog	de	laat-
ste	hand	konden	leggen	aan	hun	lokaal.	Op	
dinsdag	8	maart	kwamen	de	kinderen	weer	
naar	school	in	hun	vernieuwde	lokaal.	Het	is	
prachtig	geworden.	Op	de	foto´s	ziet	u	hoe	
het	geworden	is.

Op	dinsdag	 15	maart	 hadden	we	 een	heel	
muzikale	 dag.	 Tijdens	 de	 feestweek	 kon	
het	 geplande	 schoolreisje	 niet	 doorgaan	
vanwege	 de	 coronamaatregelen,	 daarom	
hadden	 de	 kinderen	 nog	 een	 feestelijke	
dag	 tegoed.	 De	 dag	 begon	met	 een	 ope-
ningsconcert	 in	 het	 atrium	 door	 de	 Afri-
ka-artiesten.	Daarna	waren	er	de	volgende	
workshops:	djembé,	Afro	dance,	rap,	body-

percussie,	 sabar	 dance,	 boomwhackers.	
Iedere	 groep	 kreeg	 twee	 workshops.	 ’s	
Middags	mochten	 alle	 groepen	 aan	 elkaar	
laten	 zien	wat	 ze	 geleerd	 hadden.	 Tot	 slot	
was	er	een	afsluiting	die	verzorgd	werd	door	
de	Afrika-artiesten.	Het	was	een	geslaagde	
dag.	In	de	volgende	editie	van	de	Tweeterp	
plaatsen	 we	 een	 foto-impressie	 van	 deze	
dag.

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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Oude ansicht
Een	kijkje	vanaf	het	begin	van	De	Terp	rich-
ting	de	Dieze.	Aanvankelijk	heette	deze	ver-
bindingsstraat	 Kerksteeg,	 later	 Kerkstraat,	
maar	toen	Engelen	in	1971	door	’s-Hertogen-
bosch	 werd	 geannexeerd	 moest	 de	 naam	
worden	gewijzigd	omdat	er	ook	 in	de	stad	
al	een	Kerkstraat	bestond.	En	de	stad	ging	
voor...	 Door	 een	 artikel	 van	 Bertie	 Geerts	
in	 Nieuwsbrief	 22	 van	 Angrisa	 (december	
2019)	 zijn	 we	 goed	 geïnformeerd	 over	 de	
drie	 kleine	 huisjes	 aan	 de	 rechterkant.	 De	
geschiedenis	daarvan	gaat	terug	tot	in	1874,	
toen	Woutherus	Wilhelmus	 Hoesen	 (1830-
1908)	 zijn	 pand	 ter	 plaatse	 liet	 verbouwen	
tot	drie	wooneenheden.	De	middelste	daar-
van	verhuurde	hij	aan	Mechelina	van	Excel	
(1836-1919)	en	haar	man	Laurens	van	Hees-
wijk	 (1827-1907).	Mechelina	woonde	 er	 tot	
haar	 dood	 in	 1919.	 Mos	 Hagelaars	 (1905-
2001)	was	haar	buurman	en	herinnerde	zich	
in	een	interview	kort	voor	zijn	overlijden	nog	
de	naam	waaronder	zij	 in	het	dorp	bekend	
stond:	‘Lien	van	Lauwkes’.	In	1931	werden	de	
inmiddels	in	slechte	staat	verkerende	huisjes	
door	 de	 erven	Hoesen	openbaar	 verkocht.	
Die	 verkoop	 geschiedde	 vanuit	 het	 café	
van	 Antoon	 Brouwers	 aan	 de	 Diezekant,	
waar	bakker	Thomas	Richt	met	ƒ	2.700,-	het	
hoogste	bod	wist	uit	te	brengen.	Kort	daarop	
liet	 hij	 het	 geheel	 slopen	 en	 timmerman	
Jacobus	Verheijke	(1901-1944)	bouwde	er	in	
zijn	opdracht	de	drie	 thans	nog	bestaande	
woningen.	Over	de	boerderij	midden	op	de	
ansicht	publiceerde	Bertie	Geerts	in	2003	in	

het	boek	‘D’n	boer	op’.	Het	gebouw	was	in	
het	laatste	kwart	van	de	negentiende	eeuw	
in	bezit	van	Mathias	Nass,	die	op	1	mei	1870	
was	aangesteld	als	hoofdonderwijzer	in	het	
dorp.	 Nass	 stierf	 overigens	 in	 het	 harnas,	
want	 in	 februari	 1901	 kreeg	 hij	 onder	 toe-
ziend	oog	van	zijn	leerlingen	een	beroerte,	
aan	de	gevolgen	waarvan	hij	enkele	dagen	
later	 overleed.	 De	 erven	 Nass	 verkochten	
de	 boerderij	 pas	 vele	 jaren	 later,	 namelijk	
in	1916,	aan	landbouwer	Gerardus	Johannes	
Kuijpers.	In	de	stal	van	de	boerderij	konden	

acht	volwassen	koeien	staan.	In	1926	volgde	
verkoop	aan	bakker	Klaas	Hagelaar,	die	de	
boerderijfunctie	ophief	en	er	een	woonhuis	
van	maakte.	 In	1941	werd	het	pand	aan	de	
achterzijde	 verlengd	 om	 nog	 meer	 woon-
comfort	 te	 creëren.	 Begin	 jaren	 zeventig	
volgde	 onder	 toenmalig	 eigenaar	 Korthals	
een	 ingrijpende	 interne	verbouwing.	Het	 is	
de	tweede	ansichtkaart	uit	een	serie	van	vier	
die	door	Jefke	Kieboom	in	1988	werd	uitge-
geven.	
Rob	Gruben,	info@angrisa.nl.

In de rubriek Straattaal in de vorige 
Tweeterp werd Jaylin geïnterviewd. Zij 
woont aan het Jochemmekampke. Op de 
vraag waar de naam Jochemmekampke 
vandaan komt, moest zij het antwoord 
schuldig blijven. Daarom is Angrisa in de 
geschiedenis van het Jochemmekampke 
gedoken.

Engelen	 kent	 verschillende	 straatnamen	
die	eindigen	op	-kampke.	Een	kamp	is	een	
open	 ruimte	 of	 veld	 in	 het	 landschap.	 In	
1962	 duikt	 o.a.	 het	 Jochemme	 Kampke	 op	
in	 een	 voorstel	 van	B&W	van	Engelen	aan	
de	 gemeenteraad,	 waaruit	 de	 naam	 Leun-
weg	voortkwam	voor	de	weg	die	vanaf	de	
Schoolstraat	 in	 westelijke	 richting	 de	 pol-
der	 in	 leidde.	Vervolgens	opperde	B&W	 in	
1968	om	aan	de	aftakking	 richting	Vlijmen	
van	de	weg	die	door	de	polder	 van	Enge-
len	 naar	 Bokhoven	 liep	 en	 die	 vanouds	 in	
de	volksmond	werd	aangeduid	als	 ‘de	Vlij-
mensesteeg’,	 de	 naam	 ‘de	 Denne	 Kamp-

De straatnaam Jochemmekampke

Lees verder op pagina 31



Poging	tot	inbraak
Op	donderdag	3	maart	heeft	om	16.00	uur	
een	 poging	 tot	 inbraak	 plaatsgevonden	 in	
een	 woning.	 Het	 type	 woning	 betreft	 een	
hoekwoning.	 De	 poging	 tot	 inbraak	 vond	
plaats	aan	de	Zwaenenstede.	
Heeft	u	meer	 informatie	over	deze	poging	
tot	inbraak?	Neem	contact	op	met	de	politie	
via	0900-8844.

Preventie
We	gaan	langzaamaan	richting	de	lente	en	
dat	betekent	dat	het	mooi	weer	wordt	om	te	
fietsen.	Zo	ga	je	misschien	vaker	met	de	fiets	
naar		je	werk	of	maak	je	een	lange	fietstocht.	
Elektrische	fietsen	zijn	ideaal	om	lange	toch-
ten	af	te	leggen,	maar	zij	zijn	ook	erg	popu-
lair	onder	de	fietsendieven.	
Voorkom	daarom	diefstal	met	deze	tips:
•	 Zet	 uw	 elektrische	 fiets	 altijd	 weg	met	
een	 dubbel	 slot.	Maar	 5	minuten	weg?	
Dieven	 zijn	 binnen	 die	 tijd	 al	 met	 uw	
dure	 elektrische	 fiets	 er	 vandoor.	 Zorg	
dus	 naast	 een	 ringslot	 ook	 voor	 een	
ketting-	of	beugelslot.	

•	 Zet	 uw	 elektrische	 fiets	 aan	 een	 vast	
object	 en	 zet	 uw	 elektrische	 fiets	 vast	
aan	 het	 frame.	 De	 fiets	 vastzetten	 aan	
een	wiel	 of	 stuur	weerhoudt	 de	 dieven	
niet	om	 je	fiets	 te	 stelen.	 Zij	 schroeven	
gemakkelijk	het	stuur	of	voor/achterwiel	
los.	

•	 Probeer	 uw	 fiets	 in	 het	 zicht	 vast	 te	
zetten,	 bij	 een	 bewaakte	 fietsenstalling	
of	op	een	drukke	plek	waar	veel	mensen	
komen	 en	 haal	 het	 afneembare	 display	
eraf.	Dit	neemt	de	kans	tot	diefstal	af.	De	
fiets	is	daardoor	niet	meer	als	elektrische	
fiets	te	gebruiken.

St. Agathastraat 21
6287 AJ Eys
The Netherlands

www.aagje.biz
+31 (0)654340779

Lisette Langens 
Mark Wijnmaalen
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Herkomst	naam	Schoolstraat
De	Schoolstraat	heeft	zijn	naam	gekregen	in	1957,	toen	daar	de	nieuwe	school	(nu	De	Matrix)	was	gebouwd.	Daarvoor	heette	de	straat	
Kommersteeg.	De	reden	van	díe	naam	is	niet	helemaal	duidelijk;	het	wegdek	van	deze	eerste	uitbreidingsweg	van	Engelen	was	zo	slecht,	
dat	het	voor	de	bewoners	‘kommer	en	kwel’	was	om	er	doorheen	te	komen.	Het	kan	ook	zijn	dat	men	het	nogal	kommervol	vond	om	
zo’n	eind	buiten	het	dorp	te	gaan	wonen;	de	weg	lag	een	stuk	lager	dan	de	oude	dorpskern.
Bron:	Angrisa,	Heemkundekring	Engelen

Cecile Brinkhoff

In deze rubriek vertellen kinderen uit 
Engelen, Bokhoven of de Haverleij over 
de straat waar ze wonen en over zichzelf.
Deze maand zijn Lara en Timo Sens uit de 
Schoolstraat aan het woord.    
          																																																																								
Lara	 is	 9	 jaar	 en	 Timo	 is	 7	 jaar.	 Zij	 wonen	
hier	met	vader	Jasper,	moeder	Pieternel	en	
zus	 Juul.	Verder	wonen	er	nog	 twee	konij-
nen	(Sky	en	Bibi)		en	twee	kippen	(Tok	1	en	
Tok	2).

Waar	 komt	 de	 straatnaam	 vandaan,	
denk	je?
Timo	denkt	het	komt	omdat	de	school	hier	
staat.	En	Lara	weet	te	vertellen	dat	de	ingang	
van	de	school	vroeger	aan	de	Schoolstraat	
was,	maar	toen	de	school	veel	kleiner	was.	

Wat	vind	je	leuk	in	de	buurt?
Het	parkje	aan	de	Schoolstraat	vinden	Lara	
en	 Timo	 allebei	 heel	 leuk;	 Timo	 speelt	 er	
heel	 vaak	 samen	 met	 zijn	 vriendje	 Zeger,	

goed	of	minder	goed	weer	…	ze	zijn	buiten	
te	vinden.	Lara	is	ook	graag,	samen	met	haar	
nichtje	(die	in	dezelfde	straat	woont)	in	het	
parkje,	zij	houdt	van	skaten	en	steppen.

Waar	zit	je	op	school?
De	kinderen	zitten	allebei	op	basisschool	De	
Matrix,	Lara	in	groep	5	en	Timo	in	groep	4.
Lara	vindt	rekenen,	handarbeid	en	gym	heel	
leuk.	 Timo	 rekent	ook	graag	en	vindt	gym	
en	handarbeid	ook	leuk.	Nog	een	overeen-
komst	…	ze	vinden	taal	echt	niet	leuk!

Wat	doe	je	graag?
Timo	 voetbalt	 graag,	 wel	 drie	 keer	 in	 de	
week,	 maar	 hij	 houdt	 ook	 van	 gamen	 en	
hij	 leest	heel	graag,	het	 liefst	als	eerste,	de	
nieuwe	Donald	Duck.	Lara	sport	ook,	zij	zit	
op	atletiek,	en	speelt	gitaar	(zij	heeft	al	twee	
jaar	 les	 en	 soms	 zingt	 ze	de	 liedjes	 die	 ze	
kent	mee).

Mijn	lievelings-		
	 Timo  Lara
eten:		 friet	 	broodje	shoarma	
kleur:		 groen	 rood
dier:		 kippen	 zebra
sport:		 voetbal	 atletiek
hobby:	 buiten	spelen	
	 	 bakken-kleding	maken
	 	 knutselen-skaten

kes’	 te	 geven.	 Zie	 de	 stafkaart:	 in	 rood	 de	
Vlijmensesteeg,	 in	 paars	 de	 zogenaamde	
Kruisdijk.	Dat	ging	uiteindelijk	niet	door;	het	
werd	Langekamp.	Beide	namen	waren	veld-
namen	of	toponiemen	uit	de	directe	omge-
ving.	 Voor	 Engelen	 en	 Bokhoven	 kon	men	
die	vinden	op	een	kaart	uit	het	archief	van	
het	Waterschap	‘De	Algemeene	Omkading’	
(zie	de	afbeelding	op	pagina	29	met	een	uit-
snede	ervan).	Die	kaart	was	gemaakt	in	1865.	
De	 veldnamen	 verwezen	meestal	 naar	 een	
kenmerk	van	het	veld	of	naar	de	naam	van	
de	eigenaar.

In	1973	werd	 in	Engelen	begonnen	met	de	
uitvoering	 van	 het	 plan	 ‘Hoogveld’.	 Weer	
was	 er	 behoefte	 aan	 nieuwe	 straatnamen.	
Door	de	 annexatie	 in	 1971	was	het	 nu	 aan	
de	 gemeente	 ‘s-Hertogenbosch	 daarin	 te	
voorzien.	Die	ontving	een	aantal	ideeën	van	
Peter-Jan	van	der	Heijden,	medewerker	van	

het	stadsarchief.	Bovenaan	prijkte	de	naam	
‘Angrisastraat’;	Peter-Jan	was	een	visionair!	
Hij	 kwam	ook	met	een	 	aantal	 veldnamen:	
‘Poste	Kampke’,	 ‘Bale	Kampke’,	 ‘Jochemme	
Kampke’,	 ‘Armen	 Kampke’	 en	 ‘Bovenste	
Weislag’.	Drie	daarvan	vinden	we,	zij	het	in	
licht	gewijzigde	vorm,	in	het	huidige	Enge-
len	terug.

Resteert	nog	de	vraag,	of	er	iets	meer	bekend	
is	 over	 de	 Jochem,	 die	 zijn	 naam	 geleend	
heeft	 aan	 het	 bewuste	 kampke.	 Wellicht	
was	het	Joachim	(roepnaam	Jochem)	Helse-
mans,	wiens	zoon	Anthonius	op	14	decem-
ber	 1693	 in	 Engelen	werd	gedoopt.	Of	het	
was	 de	 vader	 van	 Jan	 Joachim	Helsemans:	
zijn	 eigendommen	werden	 door	 de	 erfge-
namen	 verdeeld	 blijkens	 een	 akte	 van	 erf-
deling,	die	werd	vastgelegd	bij	de	schepen-
bank	van	Bokhoven	op	31-3-1663.	Maar	dat	
vergt	verder	onderzoek.

Vervolg van pagina 29
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Dorpsgenoot	 Frits	 Kool	 schreef	 een	nieuw,	
gemakkelijk	 leesbaar,	 boekje	 met	 de	 titel	
‘inspiratie	onderweg’.	Onderweg	is	er	altijd	
wel	wat	te	beleven.	Frits	en	zijn	vrouw	Joke	
reizen	graag.	Vaak	 in	Nederland,	maar	ook	
verder	 weg,	 zoals	 in	 Turkije	 en	 Indonesië.	
Over	belevenissen	met	een	religieus	of	ker-
kelijk	 tintje	 schrijft	 hij	 berichten	 voor	 het	
kerkblad	 van	 de	 Protestantse	 Gemeente	
in	 Engelen.	 In	 dit	 boekje	 zijn	 ruim	 dertig	
columns	verzameld.	

Frits	 Kool	 (1944)	 groeide	 op	 in	 Broek	 op	
Langedijk	(Noord-Holland).	Hij	woonde	met	
zijn	gezin	vele	jaren	in	Woerden.	Tegen	het	
einde	 van	 zijn	 loopbaan	 verhuisden	 hij	 en	
zijn	vrouw	naar	kasteel	Velderwoude.	

Hebt	 u	 interesse	 in	 deze	 nieuwe	 bundel?	
U	kunt	deze	 rechtstreeks	bestellen	bij	 Frits	
Kool,	Velderwoude	49,	073-6330610,	e-mail:	
kzd@wxs.nl.	Tot	en	met	31	maart	betaalt	u	
de	introductieprijs	van	€	12,50.

Inspiratie onderweg

Ans Vermeijden ontvangt eerste boek van schrijver Frits Kool (r).



Alisa Lalicic

Column

Cirkel van invloed

Op	 12	 februari,	 een	 frisse	 zaterdag,	 stond	
Dirk	Huisman	weer	met	een	aanhanger	van	
Hoveniersbedrijf	Van	Bokhoven	bij	Engeler-
hart	om	zaailingen	en	stekken	in	te	zamelen	
voor	de	organisatie	MeerBomenNu.	

Verschillende	 dorpsgenoten	 gingen	 in	 de	
tuin	aan	de	slag	om	jong	groen	uit	te	steken.	
De	ingezamelde	boompjes	en	struiken	zul-
len	door	vrijwilligers	weer	worden	herplant	
op	één	van	de	200	locaties	in	Brabant.	Hier-
mee	wordt	tegelijkertijd	iets	gedaan	aan	de	
klimaatverandering	en	biodiversiteit.	

Voor	meer	informatie:	
www.meerbomennu.nl.

MeerBomenNu

“We kunnen er niets aan veranderen.”

Nu	we	het	ergste	van	de	winter	achter	ons	
hebben	gelaten,	mogen	we	weer	naar	bui-
ten.	Letterlijk	en	figuurlijk.	Zin	om	dingen	te	
doen,	om	aan	de	slag	te	gaan	en	te	genieten	
van	het	leven.	Carnaval	beet	het	spits	af,	en	
hoe.	Aan	alle	Oeteldonkers	hoef	 ik	niet	uit	
te	leggen	hoe	goed	dat	eerste	biertje	weer	
smaakt.	We	begroeten	elkaar,	proosten	op	
het	 leven	 en	 het	 geluk	 dat	 ons	 toelacht.	
Daar	 te	midden	 van	de	 rood-wit-gele-me-
nigte	besef	ik	hoe	belangrijk	carnaval	is.	Eén	
van	de	weinige	feesten	die	mensen	echt	bij	
elkaar	 brengt.	 Enerzijds	 zou	 het	 onverant-
woord	en	egoïstisch	zijn,	de	angst	om	ziek	
te	worden.	Anderzijds	de	behoefte	om	terug	
naar	 normaal	 te	 gaan,	 samen	 te	 genieten.	
Welke	 keuze	 ieder	 heeft	 gemaakt,	 het	 is	
altijd	de	beste	geweest.

Op	momenten	dat	ik	enorm	geniet	van	mijn	
vrije	 leven,	denk	 ik	ook	aan	mensen	die	 in	
een	andere	situatie	verkeren.	Dan	heb	ik	het	
over	de	humanitaire	crisis	in	Jemen	die	al	zes	
jaar	aan	de	gang	 is,	over	kampen	 in	China	
waar	de	Oeigoeren	worden	gehersenspoeld	
en	 gemarteld,	 over	 miljoenen	 mensen	 die	
dagelijks	sterven	aan	de	gevolgen	van	hon-
gersnood,	over	alle	burgerdoden	in	Afgha-
nistan	 sinds	 de	 machtsovername	 door	 de	
Taliban,	over	het	verhaal	van	Oekraïne.	Het	
is	een	keuze	om	je	daar	druk	over	te	maken.	
Het	 ligt	buiten	onze	 cirkel	 van	 invloed,	we	
kunnen	er	niets	aan	veranderen.	

Ik	kan	wel	iets	doen	aan	de	manier	waarop	
ik	naar	het	 leven	kijk.	 Ik	ben	een	 tevreden	
mens,	 wonende	 in	 een	 dorp	 als	 Engelen.	
Een	 zwaan	 die	 in	 het	water	 dobbert,	 zich-
zelf	bewondert	in	de	weerspiegeling	en	dan	
weer	verder	trekt.	De	zon	schittert	fel	en	de	
wind	slaat	rimpels	in	het	water.	De	oorverdo-
vende	stilte	went	nooit.	Zonder	een	woord	
te	wisselen,	weet	 je	dat	er	altijd	 iemand	 is.	
Iemand	die	het	slechter	of	juist	beter	heeft	
dan	jij.	Je	bepaalt	zelf	je	eigen	koers.	
Het	doet	me	denken	aan	Thich	Nhat	Hanh,	
een	 Vietnamese	 boeddhistische	 monnik,	

die	ooit	 al	de	 slotalinea	voor	deze	column	
schreef:	 “We	 kunnen	 niet	 van	 het	 leven	
genieten	 als	we	 ons	 aldoor	 zorgen	maken	
over	wat	er	gisteren	gebeurd	is	en	wat	ons	
morgen	misschien	boven	het	hoofd	hangt.	
We	zitten	in	over	de	dag	van	morgen	omdat	
we	bang	 zijn.	 Als	we	 altijd	 bang	 zijn,	 kun-
nen	 we	 geen	 waardering	 opbrengen	 voor	
het	feit	dat	we	leven	en	nu	gelukkig	kunnen	
zijn.”

(S)limmerik
Nu	de	lucht	boven	corona	wat	is	geklaard,	
roert	maart	toch	weer	stevig	zijn	staart.	
Alhoewel	met	aflopende	vaccinatie,	
temeer	met	tragisch	nieuws	op	locatie,
graag	 dus	 een	 lente	 met	 veel	 zon	 op	 de	
kaart.
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Dorpsagenda

Elke	ma	en	do
10.00	-	12.30	uur

Koffieochtend voor iedereen
In	Herberg	Haverleij

Zondag	20	maart
11.00	-	14.00	uur

Wandeling met lunch
In	Herberg	Haverleij	
Vooraf	aanmelden	www.herberghaverleij.nl

Woe	23	&	30	mrt	en	13	apr	
09.30	uur

Wandelen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Woe	23	mrt	en	6	apr
13.30	-	16.30	uur

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

Vrijdag	25	maart
19.30	uur

Kaartavond (rikken)
In	De	Engelenburcht

Zondag	27	maart
14.30	uur

FC Engelen tegen Nieuwkuijk

Don	31	mrt	en	14	apr
13.00	-	16.00	uur

Bloemschikken / creatief met bloemen
In	Herberg	Haverleij	
Vooraf	aanmelden	www.herberghaverleij.nl

Vrijdag	1	april
20.00	uur

Bingo
In	De	Engelenburcht

Dinsdag	5	april
10.00	uur

Koffiedrinken met senioren
In	De	Engelenburcht

Woensdag	6	april
9.30	uur

Fietsen met senioren
Vanaf	De	Engelenburcht

Vrijdag	8	april
13.00	-	16.00	uur

Bloemenworkshop Pasen met Marina
In	Herberg	Haverleij	
Vooraf	aanmelden	www.herberghaverleij.nl

Zondag	10	april	
14.30	uur

FC Engelen tegen BVV

Woensdag	13	april
13.00	-	16.00	uur
19.30	-	22.00	uur

Zelfverdedigingstraining
In	Herberg	Haverleij		
Vooraf	aanmelden	www.herberghaverleij.nl	en	voorkeur	
aangeven	voor	middag	of	avond
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20202020202020202020202020202020202020202020

Alle collega’s van 
Plus Mulder wensen 
u een fantastisch  

Draaiboek Marble Maniacs
Looptijd: zondag 31 januari (week 5) t/m zaterdag 20 maart (week 11)

LET OP: Onder embargo tot donderdag 21 januari (week 3)

Vier het voorjaar met
gratis lentebloeiers

 
Spaar nu voor kleurrijke perkplantjes of tuingereedschap

De lentebloeiers spaaractie loopt tot en met zaterdag 7 mei 2022. Bij elke 10 euro 
aan boodschappen krijg je al een zegel en bij speciale actieproducten ontvang je 
zelfs extra zegels. Bij 50 zegels heb je een volle spaarkaart perkplantjes, op deze 
spaarkaart staan al twee zegels voorgedrukt: deze krijg je cadeau! Je kunt ook 
weer gebruik maken van Scan & Spaar met de PLUS app. 


