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Van de bestuursraad
Nieuwe Bestuursraad 2022-2026 gekozen

Met dank aan alle kiezers!
Op 14, 15 en 16 maart hebben de inwoners 
van Engelen en Bokhoven gestemd voor 
de nieuwe Bestuursraad 2022-2026. Uit-
gebrachte stemmen 2263, ruim 50% van 
de kiesgerechtigden. Hiermee bedroeg de 
kiesdrempel 251. 

Uitslag verkiezingen Bestuursraad maart 2022 
Aantal stemmen per kandidaat 

 
    

Nr 
op 
lijst 

Naam kandidaat 
 

Aantal 
stemmen 

1 Schram Yvonne 815 
2 Van Beek Philip 97 
3 Rombeek Alfred 177 
4 Selier Jan 42 
5 Van Eggelen Ruud 276 
6 Van Bost Carine 263 
7 Van Heijningen Jan 109 
8 Kemper Pieter 106 
9 Frenken Remco 184 
10 Pander Maat Rob 194   

Totaal 2263 
Kiesdrempel = 251 

  

 

En zo ziet het nieuwe team van de bestuursraad er in werkelijkheid uit:

Op 4 april jl. werd het nieuwe team offi  cieel 
geïnstalleerd. Wij wensen deze bestuurs-
raad heel veel wijsheid en kracht toe in de 
komende periode, zodat ze heel veel voor 
onze gemeenschap kunnen betekenen.

Volgende vergadering 
De volgende vergadering van de 
Bestuursraad Engelen Bokhoven is op 
dinsdag 31 mei 2022  om 20.00 uur in 
De Engelenburcht. 
Insprekers kunnen zich aanmelden tot 
31 mei 12.00 uur via info@bestuursraad.
nl.  
Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl/
agenda-en-vergaderingen.

Van links naar rechts: Ruud van Eggelen, Rob Pandermaat, Remco Frenken, Carine van Bost, 
Pieter Kemper, Yvonne Schram, Alfred Rombeek, Jan van Heijningen en Philip van Beek



Bel Wim
voor een afspraak

06 344 138 87

Feesten

Bruiloften

Portretten

Familie-/kindershoot

Studio bij jou aan huis

Optredens / concerten

Bedrijfsreportages

www.artishoot.nl
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HORECA TOPPER

de engelenburcht

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Gezocht:

Meer informatie?:
info@engelenburcht.nl

of loop even binnen bij ons en vraag naar Bart, onze beheerder

Oeverzwaluwen aan het Engelermeer, hoe kunnen we ze behouden?
De oeverzwaluw dankt zijn naam aan zijn 
gewoonte om 60-90 cm lange horizontale 
tunnels in steile oevers uit te graven, die hij 
aan het eind vergroot tot een nestkamer. 
Zijn aanwezigheid wordt vooral bepaald 
door het voorkomen van geschikte steile 
wanden om te broeden, zoals afgravingen, 
afkalvende oevers en gronddepots. Door-
dat deze tegenwoordig bij het Engeler-
meer zeldzamer zijn, neemt de stand van de 
oeverzwaluw, ondanks de aanwezige zwa-
luwwand, hier schrikbarend af.  
Met hun poten graven ze een nest in de 
steile wand. De nestkamer wordt gevoerd 
met in de vlucht gepakte veertjes en plan-
tendelen. In het zuiden beginnen ze half mei 
te broeden.

Het legsel bestaat meestal uit 4-5 eieren, 
zuiver wit, misschien zodat ze in het don-
ker beter te zien zijn. Beide ouders broeden 
en dit duurt 12/16 dagen. In het begin blij-
ven de jongen in de nestkamer, maar later 
komen ze naar de opening van het hol waar 
ze door beide ouders worden gevoerd. Na 
ca. 19 dagen vliegen ze uit. In augustus of 
september trekken de oeverzwaluwen naar 
het zuiden naar equatoriaal West-Afrika. 
Voordat ze vertrekken verzamelen ze zich 
bij duizenden op gemeenschappelijke rust-
plaatsen. Ze voeden zich vliegend, maar 
hun vlucht is minder soepel dan die van de 
boerenzwaluw. Ze hebben een harde, ken-

merkende raspende roep. In de vlucht zijn 
ze vanonder gemakkelijke te herkennen aan 
de bruine band over de witte borst.
Bij het Engelermeer is de laatste jaren veel 
veranderd aan de oevers: ze zijn begroeid 
of verdwenen door de zandwinding. Ook is 
het drukker geworden aan het Engelermeer 
waardoor de oeverzwaluw er bijna is ver-
dwenen. Belangrijke vraag: hoe krijgen we 
de oeverzwaluw weer terug in het gebied?

De aanwezige zwaluwwand wordt door 
IVN jaarlijks broedklaar gemaakt. Het zand 
in de broedgaten wordt vernieuwd en het 
voorland wordt vrijgemaakt van wilgen en 
bramenopslag. Dit om ervoor te zorgen dat 

de oeverzwaluwen vrij aan kunnen vliegen. 
Regelmatig vliegen er ijsvogels rond, die 
ook in de wand kunnen broeden. De aanwe-
zige zwaluwwand trekt onvoldoende broed-
paren aan en is bij het Engelermeer dan ook 
niet genoeg om de oeverzwaluw terug te 
krijgen. Belangrijk ook om de oevers te her-
stellen.

In 1991 waren er nog 44 broedparen, nu zit-
ten er nog slechts 6 broedparen.

Met dank aan Peter van Dijk voor de aange-
leverde informatie en natuurfoto.





De TweeTerp • april 2022 • pagina 7

Klaar voor Koningsdag
Thomas Beenen, Joris ten Berge, Wim de 
Bont, Eva Buijs, Wendy Marijnen, Theo Nij-
holt, Ralf van de Wiel

Nog maar heel even en dan is het eindelijk 
Koningsdag. Wij hebben er veel zin in! 
 
11.00 uur Inloop & Inschrijven
Vanaf 11 uur verzamelen we bij De Engelen-
burcht. We vragen de kinderen op hun fiets 
te komen, die ze thuis zo mooi mogelijk ver-
sierd hebben. Schrijf je in, fiets mee in de 
optocht en wie weet win je een leuke prijs.

11.45 uur Start fietsoptocht
We heten iedereen hartelijk welkom en dan 
kan het feest beginnen. De Koninklijke Har-
monie gaat spelend door de straten van ons 
mooie dorp. De kinderen fietsen daar ach-
teraan. Dit is de route:
Engeler Schans, Graaf van Solmsweg, 
Dorpstraat, Kraanvogellaan, Kokmeeuw, 
Goudplevier, Fuutlaan, Schoolstraat en De 
Vlacie.
De harmonie, de kinderen en wij hopen op 
veel publiek en aanmoedigingen onderweg!
De kinderen parkeren hun fietsen bij de Pro-
testantse Kerk en lopen dan naar De Enge-
lenburcht.

12.30 uur Prijsuitreiking
Als de harmonie ons terug begeleid heeft 
naar De Engelenburcht, dan horen we van 
de jury welke fietsen de mooiste zijn en een 
prijs winnen. Alle deelnemers krijgen na 
afloop sowieso iets lekkers van PLUS Mul-
der.

12.45 uur Feest!
Aansluitend aan de prijsuitreiking gaat het 
feest door bij De Engelenburcht. En er is 
weer heel veel te doen! We hebben leuke 
attracties geregeld: een zweefmolen, een 
treintje, een springkussen en twee  bun-

gee-trampolines. Ook dit jaar hoeven de 
kinderen niet te betalen. Terwijl de ouders 
met een drankje van de muziek genieten, 
kunnen de kinderen tot 18 uur zo vaak in de 
attracties als ze maar willen.

Vrijmarkt
Onze Koningsdag kan niet zonder een 
gezellige markt met mooie kramen. Dit jaar 
verwachten we maar liefst dertig kramen 
neer te zetten. Kom langs en zoek iets leuks 
uit! Wil je spullen verkopen? Meld je dan 
snel aan voor een kraam. De huur bedraagt 
€ 2,00 per halve kraam. Mail ons op: Konings-
spelen.engelen@gmail.com en betaal de 
huur aan Joris (Karekiet 1). Dit kan van 18 tot 
en met 22 april tussen 18 en 20 uur.

Spellen & Schminken
We hebben ook dit keer weer leuke spellen 
geregeld: stokken vangen, eendjes vissen, 
de bibber-spiraal, gatenkaas, clown-koppen 
gooien en vier op een rij. 
Vindt je kind het leuk om in zijn/haar super-
held te veranderen? Dat kan! Er is een erva-
ren schminkster die de mooiste creaties 
maakt.
Als het heel slecht weer is, dan verplaatsen 
we deze activiteiten naar binnen. Zo is er 
altijd iets te doen!

Muziek
De hele middag is de muziek in de ver-
trouwde handen van ReCo-AUDIO. Maar dat 
is niet het enige. We hebben ook kunnen 
regelen dat er rond 16 uur artiesten komen 
optreden. Als dát geen feestje wordt …

Eten
Zo’n middag maakt natuurlijk hongerig. 
Geen probleem: we hebben een foodtruck 
met poffertjes en wafels en er is een snack-
mobiel. Als je al geen honger had, dan krijg 
je die vanzelf!

20.00 uur Einde
Eens moeten we helaas ook dit feest afslui-
ten. Dat doen we om 20 uur. We vinden 
het heel erg fijn als je een handje helpt met 
opruimen!

Meer informatie?
Houd voor de laatste ontwikkelingen en 
eventuele veranderingen in het programma 
onze Facebook-pagina in de gaten: Konings-
dag Engelen.

Nog vragen?
Laat het ons weten via: Koningsspelen.enge-
len@gmail.com, een bericht op onze Face-
book-pagina of spreek ons gewoon even 
aan.

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



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

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
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Zevende pubquiz supertof!

Volop gezelligheid in De Engelenburcht

Na twee oersaaie pandemische jaren moch-
ten we eindelijk weer proeven aan een 
avondje sociale gezelligheid. En wat was de 
sfeer tof! Een volle zaal, zo’n 170 pubquizers, 
genoten van de pubquiz met uitdagende én 
makkelijke plaatjesronden en verrassende 
fi lmpjes met vragen. Ook de zevende ronde, 
die individueel werd gespeeld en welis-
waar voor de leut, zorgde voor onderlinge 
competitie in de teams. De drankjes en de 

gesponsorde hapjes en de bitterballen van 
AutoHaarsteeg gingen er wederom goed in. 
De strakke regie, mede dankzij een goed 
bezette jury, werd alom gewaardeerd. Pre-
cies om 23.00 uur klaar! Daarna tot in de late 
uurtjes nog een gezellige afterparty in het 
café. Dankzij de bijzondere prestatie van de 
pubquizmakers Richard en vader Peter van 
Dreumel kunnen we weer terugkijken op 
een mooie avond. 

Het pubquizteam bedankt Bart Rutten van 
De Engelenburcht voor de heerlijke nasi en 
de goede organisatie met de vrijwilligers 
van De Engelenburcht. En natuurlijk dank 
aan de sponsoren AutoHaarsteeg, DeLeon, 
Sligro, De KaasKoning en Geert de Vries 
voor het geluid & techniek. Tot volgend jaar!

We gaan er weer vol tegenaan met nieuwe 
evenementen:
• Iedere laatste vrijdag van de maand 

wordt er in het café gekaart (rikken). 
Voor iedereen van jong tot oud werd 
er afgelopen keer aan vijf tafels fanatiek 
gekaart en samen met andere gasten 
was het heel gezellig.

• Op iedere eerste vrijdag van de maand 
is het weer bingo, ook in het café.

• Zaterdag 2 en zondag 3 april was het 
tangoweekend met een heuse tango-
wedstrijd op zaterdagavond en zater-

dag en zondag overdag workshops in 
het teken van de tango.

• Op 10 april speelde de bluesband van 
Daan Soumokil, Barrack11, op een dans-
middag, waar de beentjes van de vloer 
gingen.

Komende weken staan er o.a. op de rol:
• Zaterdagavond 23 april een groots 

opgezet pokertoernooi (zie de website).
• Koningsdag op 27 april met verschil-

lende activiteiten rond De Engelen-
burcht.

Houd onze website www.engelenburcht.nl 
in de gaten voor verdere activiteiten.
In het café wordt weer biljart gespeeld en 
gaan we proberen hiervoor een clubje op te 
richten. Dus meld u aan bij beheerder Bart. 
Ook feesten en partijen zijn in De Engelen-
burcht weer mogelijk. Dus als u iets te vieren 
hebt, dan staan wij klaar om uw wensen te 
vervullen. Graag tot ziens in De Engelen-
burcht.

GAAT 
DOOR!
GAAT 

 ATELIER
 ROUTE
 ATELIER ATELIER
 ROUTE ROUTE
 ATELIER
 ROUTE
 ATELIER ATELIER
 ROUTE
 ATELIER02 | 10 | 2022

 

ATELIERROUTE GAAT DOOR IN 2022
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 mei!  
  Met de qr-code, of via website: 
  atelierroute-engelen.nl
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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

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!
Herdenking 4 mei
Op woensdag 4 mei wordt om 19.30 uur weer 
de traditionele herdenking gehouden in de 
Protestantse kerk in Engelen met dit jaar als 
thema ‘Vrijheid in verbondenheid’. Dominee 
Marloes Meijer zal een herdenkingswoord 
spreken, er is muziek van Muziek Collectief 
Engelen, zang van het Kadekoor en er zijn 
passende teksten.
Aansluitend volgt een stille tocht naar het 
monument aan de Achterstraat. Hier wordt 
namens het gemeentebestuur een bloem-
stuk gelegd en worden om 20.00 uur twee 
minuten stilte in acht genomen. Dit wordt 
afgesloten met het blazen van ‘De Taptoe’.
Vervolgens wordt een korte tekst over vrij-
heid uitgesproken, omlijst met eigentijdse 
zang.
Wij willen u weer vragen bloemen mee te 
brengen en deze bij het monument neer te 
leggen. Na afl oop wordt u uitgenodigd voor 
een kop koffi  e of thee in De Engelenburcht.
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“In de culturele sector is het altijd hard werken”
Wendy Moonen, programmeur van festivals
Riet Mangnus

Wendy Moonen (Vlijmen, 1975) woont 
al tien jaar in Engelen, waarvan de laat-
ste twee jaar samen met Jules, jawel, de 
kitesurfer uit de maarteditie. Ze is pro-
grammeur, nee niet in de computerbran-
che, maar voor leuke culturele festivals! 
U kent haar misschien van Festival Boule-
vard in ’s-Hertogenbosch, Festival Circolo 
in Tilburg of van Oerol op Terschelling.

Hoe het begon ...
Wendy heeft de 4-jarige opleiding HBO 
Culturele en Maatschappelijke Vorming 
gevolgd. Ze deed toen al vrijwilligerswerk bij 
Paaspop en daar is het zaadje geplant, aldus 
Wendy. Tijdens haar studie liep ze stage bij 
de Kunstbende en bij Theaterfestival Boule-
vard. Dat beviel erg goed. Tijdens het schrij-
ven van haar scriptie ging ze tijdelijk werken 
bij ’t Bos Theaterproducties. “Via ’t Bos kwam 
ik terecht bij het Vondelpark Openluchtthe-
ater. Daar heb ik drie jaar lang het vak ver-
der kunnen leren. Ik kon alles uitproberen: 
lichttechniek, geluid, productie, publiciteit 
enz. In de winter was er geen werk en heb 
ik een halfjaar in Nieuw-Zeeland vertoefd.”

Corona
Hoe is het de afgelopen jaren gegaan met 
corona? “Veel dingen die we georganiseerd 
hadden, gingen niet door. We haalden dus 
ook geen energie uit festivals waar alles 
samen komt: het genieten, het succes ... Dat 
was wel even zuur. Maar ik ben altijd zoe-
kend naar mogelijkheden. Kan ’t niet? Jam-
mer dan! Hoe kan ’t dan wel?” Ze heeft nog 
nooit zo hard gewerkt als in de afgelopen 
twee jaar, vertelt ze. Lastig was wel dat ze, 
omdat ze niet kon reizen, niks vooraf heeft 
kunnen zien. Maar na twee jaar is er nu dan 
eindelijk weer een mooi programma voor 
o.a. Festival Circolo. 

Festivals
Kan ze iets vertellen over de festivals? “Cir-
cus is een supermooie kunstvorm. Veel 
mensen denken bij circus aan het traditio-
nele circus met dieren en circusnummers. 
Maar het circus dat ik mag programmeren 
is vernieuwend en verrassend werk waarin 
een verhaal zit. Net als bij dans- en theater-
voorstellingen. Ik zie, als corona geen roet in 
het eten gooit, normaal zo’n tweehonderd 
voorstellingen per jaar en het gaat nooit 

vervelen. Voor de drie verschillende festivals 
waar ik voor werk, zoek ik andere voorstel-
lingen. Voor Oerol zijn dat locatievoorstel-
lingen, bijvoorbeeld een circusvoorstelling 
op het strand of in het bos, voor Festival 
Circolo zoek ik naar vernieuwend werk in de 
breedte van het veld en voor Theaterfestival 
Boulevard vooral voorstellingen die buiten 
kunnen spelen op het gratis podium van het 
festival. Dat laatste werk moet vooral toe-
gankelijk zijn voor een brede doelgroep.”

Programmeur
Wat doet ze als programmeur voor deze 
festivals? 
“Als programmeur haal ik mooie internatio-
nale voorstellingen naar Nederland of zoek 
ik naar speciale voorstellingen die gemaakt 
worden door circusartiesten die in Neder-
land werken. Het is een continue zoektocht 
en proces. Ik volg het hele veld zo veel als 
lukt en praat met veel artiesten over nieuwe 
projecten waaraan ze werken. Meestal gaat 
er zo’n een of soms wel twee jaar aan vooraf 
voordat een voorstelling uiteindelijk klaar is 
en op het festival gepresenteerd kan wor-
den.” Het circuswereldje is zeer internatio-
naal, dus om alles te kunnen volgen is ze 
veel onderweg. Haar agenda is propvol nu, 

elk weekend zijn er wel festivals of voorstel-
lingen. Waar is ze door de jaren heen zoal 
geweest? “België, Frankrijk, Spanje, Mont-
real, Scandinavië, Japan ... Maar mijn kan-
toor is in Den Bosch, een leuk klein kantoor 
met een heerlijke fietstocht naar de stad.” 

Zzp’er
In 2007 begon ze haar eigen bedrijf. In de 
tussentijd heeft ze ook, samen met een 
compagnon, een organisatie voor onder-
steuning van circustalenten opgericht: 
Bureau Piket. Ze is ontzettend blij dat, na 
twee lastige jaren, alles langzaamaan weer 
normaal is en dat de festivals weer op de 
rit staan. Als het aan haar ligt gaan ze het 
dubbel en dwars inhalen! 

En verder …
Naast haar werk heeft ze nog tijd om te bok-
sen bij Club Boks! in Vught. Ook houdt ze 
erg van trekkings lopen, het liefst in de ber-
gen. Zwemmen is ook haar ding. En ze heeft 
op Curaçao haar duikbrevet gehaald. Vriend 
Jules is fanatiek kitesurfer, zelf heeft Wendy 
twee lessen kitesurfen gehad. Ze lacht: “En 
dan heb ik het nog niet eens over festivals 
bezoeken! Ik heb gewoon té veel dingen die 
ik leuk vind.”

Herdenking 4 mei



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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Bericht van de huisartsenpraktijk 
Uitkomst enquête beleving windpark de Rietvelden
Antoinette Marinus en Sylvia van Manen

Al in de testfase van de turbines in de Riet-
velden is er veel persoonlijk leed. 
Dat blijkt uit een enquête die wij huis-aan-
huis hebben laten verspreiden. 
De aanleiding: tijdens het boosteren vroe-
gen wij aan een patiënte hoe het was met 
de turbines. Zij meldde dat zijzelf veel last 
had van het geluid, tweemaal een klacht had 
ingediend, en ook dat haar buren overwo-
gen om te verhuizen. Wij hoorden dit door 
er bij de patiënte zélf naar te informeren, 
anders hadden wij het niet geweten.
Dat informeren zijn wij dus op grotere schaal 
gaan doen. Eind januari hebben wij vanuit 
de huisartsenpraktijk een huis-aan-huisen-
quête laten verspreiden bij alle woningen 
binnen een straal van 1000 meter van de 
windturbines, aan de rand van Engelen, de 
Gemaalweg en in een beperkt deel van de 
Kruiskamp. 

Uitkomsten enquête
Er zijn 330 enquêtes verspreid. De respons 
bedroeg 99 = 30%, wat relatief veel is voor 
een vragenlijst. 
• 27 huishoudens van deze 99 ervaren 

geen hinder.
• Van de 70 huishoudens mét hinder 

overwegen er 19 om te verhuizen, 
10 overwegen aanpassingen aan de 
woning, of hebben dat al gedaan. In 
totaal 29% van de respondenten.

• 29 huishoudens van de 99 ervaren ern-
stige hinder van geluid, trillingen, de 
verlichting en/of slagschaduw. Dit is 
bijna 9% van de totaal 330 verspreide 
enquêtes.

• 19 huishoudens ervaren ook ernstige 
nachtelijke hinder van geluid en/of 
trillingen. Dit is 5,75% van de 330 ver-
spreide enquêtes.

De genoemde gevolgen voor de gezond-
heid in de korte tijd dat de turbines in de 
testfase draaien: hinder, slaapproblemen en 
vermoeidheid, tinnitus, hoofdpijn, duizelig-
heid, misselijkheid, stress- en angstgevoe-
lens, somberheid, concentratieproblemen. 

Wat reacties:
• Het bewegen van de turbines is erg sto-

rend, uitzicht voor altijd verdwenen.
• Vreselijke hinder van het draaien van de 

wieken, dat zich altijd opdringt.
• Sinds de ingebruikstelling van de tur-

bines kan ik alleen nog met een slaap-
middel slapen.

• Last van een laagfrequent geluid, sinds 
2 weken een paar keer per dag, ook om 
6 uur een zeer hoge fluittoon.

• WT 4 maakt een krassend geluid. WT 4 
zorgt voor resonantie van de ramen van 
de slaapkamer.

• Het intimiderende karakter van de aan-
blik en het snerpende geluid ‘s avonds 
en ‘s nachts maken somber; ramen 
moeten ‘s nachts dicht/ we maken ons 
zorgen over de zomer;

• Constant trilling door hele lichaam en 
oorsuizen, bij slagschaduw concentra-
tieproblemen, ‘s nachts slecht in slaap 
komen en regelmatig wakker;

• Het is echt verschrikkelijk, met ernstige 
migraineaanvallen tot gevolg. We sla-
pen slecht.

• Ik overweeg te verhuizen; ik ben aan de 
andere kant van het huis gaan slapen.

• Ik ervaar constante trilling door mijn 
hele lichaam en regelmatig oorsuizen, 
concentratieproblemen bij slagscha-
duw, ‘s nachts regelmatig wakker wor-
den. Mijn man heeft vooral last van 
slagschaduw.

• Ervaar bromgeluid; kan slecht slapen 
waardoor concentratieproblemen over-
dag.

• Veel stress, ook door zorgen voor de 
gezondheid. De woonkamer wordt 
overdag niet meer gebruikt. De kinde-
ren slapen slecht, we logeren  zo veel 
mogelijk elders. Als de molens niet 
weggaan, moeten wij verhuizen.

• We slapen ‘s nachts niet meer door. We 
worden wakker van zoemgeluid en tril-
lingen. Ook het inslapen duurt langer 
daardoor.

• 2 kinderen worden ‘s nachts wakker 
van een schurend geluid. Ook ikzelf 
en mijn vrouw slapen slecht. Klacht bij 
de gemeente ingediend. Ze zouden 
langskomen, we hebben nooit iemand 
gezien.

De duiding van de uitkomsten 
Het is belangrijk om te weten, dat de WHO 
in een rapport uit 2018 voorsorteert op aan-
scherping van de hindernorm van maximaal 
9% ernstig gehinderden naar maximaal 5%1.
De reden voor deze aanscherping, zo schrijft 
de WHO, is “enerzijds de noodzaak om 
nieuwe geluidsbronnen (o.a. windturbines) 
in de geluidsomgeving op te nemen, en 
anderzijds het nieuwe bewijs dat blootstel-
ling aan omgevingslawaai geassocieerd is 
met gezondheidsgevolgen. Bekend is inmid-
dels: ergernis, hart- en vaatziekten, overge-
wicht en metabole effecten (zoals diabetes), 
denkstoornissen, slaapstoornissen, slecht-
horendheid en tinnitus, ongunstige geboor-
te-uitkomsten, slechtere kwaliteit van leven, 
geestelijke gezondheid en welzijn.”
Er wordt door de WHO extra aandacht voor 
de bescherming van kinderen gevraagd.

Inmiddels is door de Tweede Kamer een 
motie aangenomen om te onderzoeken 
of de afstandsnorm van de ‘Deense norm’ 
van 4 x de tiphoogte minimaal tot bewo-
ning, aangevuld met maximaal 20 dB laag-
frequent geluid in de woning, gebruikt kan 
worden in de twee overgangsjaren tot er 
nieuwe regelgeving is.
Voor de Rietvelden-turbines van 180 meter 
hoogte betekent dit minimaal 720 meter tot 
bebouwing. 
De hinder die wordt ervaren, toont aan dat 
de Nederlandse norm te weinig bescher-
ming biedt aan omwonenden.

Wij hebben de GGD en de gemeenteraden 
van Den Bosch en Heusden op de hoogte 
gebracht van het grote aantal mensen met 
ernstige overlast, onder wie de 19 gezinnen 
die overwegen om weg te gaan.

Lees verder op pagina 14



                  

       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 

Vervolg van pagina 13

Wij hebben gevraagd om: 
• De turbines tussen 9 uur ’s avonds en 7 

uur ’s ochtends stil te zetten. Verstoring 
van de nachtrust heeft zeer nadelige 
gezondheidseff ecten

• De mastverlichting pas aan te laten 
gaan bij het naderen van helikopters.

• Bij brand op het industrieterrein zorg te 
dragen voor het stilzetten van de tur-
bines.

• Voor Heusden: af te zien van de bouw 
van turbines ten westen van Engelen/ 
Haverleij.

• Een opdracht aan de GGD te geven 
om een offi  cieel onderzoek onder de 
omwonenden te houden.

• Voor plaatsing van toekomstige wind-
turbines de WHO-adviezen te hanteren 
van maximaal 5% ernstig gehinderden, 
ofwel een minimale afstand tot bewo-
ning van 10 x de masthoogte.

• Pas-op-de-plaats te houden met de 

ontwikkeling van WT-parken tot de 
nieuwe landelijke richtlijnen bekend 
zijn.

Wij zijn van plan om de enquête te herha-
len op het moment dat de turbines volledig 
operationeel zijn.

1. Development of the WHO Environmental 
Noise Guidelines for the European Region: An 
Introduction Int. J. Environ. Res. Public Health 
2018, 15, 813; doi:10.3390/ijerph15040813

...ik voel me veilig
      en vertrouwd

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

073 6 420 281
www.klopperenkramer.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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”De Engelenrun is meer dan hardlopen alleen”
Engelenrun 2022, het mag weer!
Alisa Lalicic 

Het is even geleden, maar de Engelenrun 
mag weer, en hoe! In plaats van terug-
blikken kijken we liever vooruit naar de 
toekomst en naar wat de Engelenrun ons 
dit jaar te bieden heeft. Ze hebben in 
ieder geval niet stilgezeten. Met her en 
der een kleine aanpassing zal deze edi-
tie weer een waar spektakel worden. Wat 
mag Engelen dit jaar verwachten van de 
Engelenrun op zondag 03 juli ‘22? 

Kidsrun gesponsord door EJP
EJP Financial Astronauts is de aankomende 
twee jaren stersponsor van de Kidsrun. Zij 
maken het mogelijk dat kinderen gratis kun-
nen deelnemen aan de Kidsrun. Er liggen 
275 startnummers klaar voor alle fanatieke-
lingen die 1200 m. willen hardlopen. 
Waarom EJP? Joost de Koning en Edward 
Hendrickx (oprichters EJP) hebben lange tijd 
in Engelen gewoond en dragen Engelen een 
warm hart toe. Daarnaast zit het EJP-kantoor 
om de hoek op de Rietveldenweg. Marlies 
Verbruggen, hoofd vitaliteit EJP, vertelt: “Er 
zijn altijd kinderen die niet kunnen deelne-
men. We willen niet dat er een financiële 
drempel is: ieder kind heeft het recht om 
mee te doen. Kinderen moeten gewoon 
kunnen sporten, zonder gedoe.” Binnen EJP 
zijn er drie pijlers om de vitaliteit te waar-
borgen: ontspanning, voeding en bewe-
ging. Naast het logo en de EJP-waterflesjes 
voor de kinderen bij de finish, zal EJP ook in 
fysieke vorm aanwezig zijn. “Mijn streven is 
om met minimaal twintig collega’s mee te 
doen aan de Engelenrun. Dat moet zeker 
lukken!”, aldus Marlies. 

PLUS Mulder activiteitenplein 
Een andere trouwe en belangrijke sponsor 
is PLUS Mulder. Bob Mulder zegt daarover: 
“PLUS staat voor gezondheid en vitaliteit. 
Dat sluit goed aan bij de Engelenrun, speci-
fiek de Kidsrun. Het is belangrijk voor kinde-
ren om te bewegen. Terwijl papa en mama 
een rondje hardlopen, geven we de jeugd 
een kans om kennis te maken met verschil-
lende sporten op het activiteitenplein. In 
2019 waren dat in ieder geval hockey Vlij-
men, Recrea tafeltennis, FC Engelen, Burg-
golf, tennisvereniging Engelen, schminken, 
springkussen en een hindernisbaan van de 
Schuilplaats. Dit jaar zal er wederom genoeg 
vertier zijn. 

Duurzaamheid 
In het kader van duurzaamheid zet de Enge-
lenrun flinke stappen. Alle kinderen krijgen 
natuurlijk een verrassinkje van EJP en iets 
lekkers te eten en te drinken van PLUS Mul-

der. Er zal geen goodiebag zijn, want ver-
pakkingen zijn passé. 

Nieuw! 
Hardlopen met je vrienden, collega’s, fami-
lie, buren? Nieuw dit jaar is dat je je kunt 
inschrijven in teams van vier! De drie beste 
tijden van jullie team gelden. Teamwork, 
make the dream work!

Winnaarsbos
En als je wint op de 6 km en 12 km? Dan 
krijg je je eigen boom! Deze zal geplant 
worden op een speciaal plekje bij het Enge-
lenmeer, zodat er hopelijk over een aantal 
jaren een heus Engelenrunbos zal zijn. Als 
je je inschrijft,  kun je al een bijdrage geven 
aan het Engelenrunbos. 

Kracht van Engelenrun 
Door de grote diversiteit van sponsoren en 
de hoeveelheid bedrijven die zich mengen, 
kan de Engelenrun steeds groter uitpakken. 
Daarnaast spelen de vrijwilligers ook een 
belangrijke rol. Zonder deze partijen is het 
opzetten van een evenement als dit onmo-
gelijk. De Engelenrun is meer dan hardlopen 
alleen: hij zorgt voor verbinding op verschil-
lende vlakken.

Meer weten? Sponsor of vrijwilliger zijn? 

Inschrijven voor de Kidsrun of voor de 6-12 
kilometer? Ga snel naar www.engelenrun.nl.



Advertorial 
 

 
 
In deze maand van Koningsdag kan er 
maar een wijntype centraal staan, 
oranje wijn. ”Oranje wijn? Daar heb ik 
nog nooit van gehoord!” Hoor ik u 
zeggen. En dat kloppen want het is een 
relatief nieuw wijntype. Als u mijn 
column vaker leest weet u dat ik ooit 
heb verteld dat bij witte wijnbereiding 
de druiven direct geperst worden. Wat 
nu als je de witte wijnen gaat vinifiëren 
als ware het rode druiven? Dan breng 
je dus de schilletjes in contact met de 
most en ga je dus, net al bij rode wijn, 
smaken, tannines én kleuren uit de 
schillen halen. Net als bij rode wijnen 
geldt, hoe langer je de schillen in 
contact houdt, hoe meer smaak de 
wijn heeft. Oranje wijnen zijn dan ook 
in de regel geen frisse en fruitige types 
en je mag ze dan ook zeker niet 
vergelijken met rosé. Doordat de 
druiven lang hebben ingeweekt kun je 
zelfs witte wijnen met tannines krijgen 
en dat soort wijnen smaken het best 
als je er iets bij eet. Veel oranje wijnen 
zijn ook ‘natuurwijnen’. Deze komen 
vaak van wijnboeren die biologisch of 
soms zelfs biodynamisch werken. 
Vaak gebruiken ze de natuurlijk op de 
druiven aanwezige gistcellen en 
gebruiken ze geen sulfieten. Hierdoor 
zijn deze druiven wat vatbaarder voor 
oxidatie en krijgen ze een prachtige 
amberkleur. Dit soort wijnen zijn nog 
wat voller en zwaarder van smaak en 
moet je, in alle eerlijkheid, leren 
drinken. Niet iedereen zal er direct van 
gecharmeerd zijn. Hoe het ook zij, ook 
de wijnwereld innoveert getuige deze 
nieuwe kleur! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

CHAUFFEUR / MONTEUR GEZOCHT

De Bloemendaal 5
(industrieterrein de Vutter))

+31 (0)88 0123 000
www.e-milers.com

Sleutelen aan de toekomst? Dat is mogelijk bij E-Milers.com, specialist
op het gebied van elektrische vervoermiddelen zoals de Silence scooter
en Segway. Voor ons moderne service center zijn wij op zoek naar een
allround servicemonteur/chauffeur.

Wat houd de functie in? Je bent verantwoordelijk voor het rijklaar
maken, onderhouden en repareren van elektrische Silence scooters in
ons service center of op locatie. Daarnaast word je ingezet voor het
afleveren en ophalen van scooters bij klanten. Ook ben je
medeverantwoordelijk voor de planning, het klantcontact en het altijd
tiptop in orde houden van de werkplaats.

Interesse? Stuur dan je sollicitatie naar: m.kruijt@e-milers.com
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Survivalrun wedstrijd zondag 26 juni 2022

Open
Nederlands

Kampioenschap

We zoeken vrijwilligers! 
Tijdens deze U-Battle survivalrun leggen deelnemers een spectaculair parcours met 
hindernissen door ons dorp af. We hebben diverse categorieën, zoals ouder/kind, 
recreanten en wedstrijdlopers. Voor deze laatste groep mogen we zelfs het Nederlandse 
Kampioenschap organiseren. Dus voor ieder wat wils!

De voorbereidingen zijn in volle gang. Om dit evenement tot een succes te maken, hebben 
we je hulp nodig. Je kunt op verschillende manieren bijdragen, bv. bij de voorbereiding, 
ontvangst van deelnemers, waterposten, verkeersregelaar of hindernis controle/ 
aanmoediging.

Wil je ook bijdragen aan dit spectaculaire evenement in ons dorp, schrijf je dan in via 
www.u-battle-run.nl/vrijwilligers. 

Voor meer informatie over de U-Battle Run: www.u-battle-run.nl 

Hopelijk tot ziens!

Ontwikkelingen rondom toekomst Sint Lambertuskerk
Klankbordgroep herontwikkeling gebied 
rondom kerkgebouw, pastorie en dorpshuis 
Engelen

Aan het einde van 2021 bent u voor het 
laatst geïnformeerd over de ontwikke-
lingen rondom de plannen over de toe-
komst van de Sint Lambertuskerk. In de 
tussentijd heeft een brede groep betrok-
kenen rondom de locatie van de kerk en 
de pastorie niet stilgezeten.

Na een eerste kennismaking van het kerk-
bestuur met een vertegenwoordiging van 
elk van deze groep betrokkenen, heeft er op 
10 januari jl. een eerste gezamenlijke ont-
moeting van deze klankbordgroep plaats-
gevonden. Ook al moest deze vanwege de 
coronamaatregelen online plaatsvinden, de 
inzet en het enthousiasme om mee te doen 
waren er niet minder om. Er zijn eerste wen-
sen en behoeftes uitgewisseld. 

Op 8 februari is dezelfde groep opnieuw 
bij elkaar gekomen. Gelukkig kon het toen 
alweer in de kerk en de pastorie. In ver-
schillende groepen zijn de eerste wen-
sen en behoeftes en noodzakelijke acties 
besproken en uitgewerkt. Een daarvan was 
een ontmoeting met omwonenden. Op 31 
januari was hiervoor de kennismaking en op 
21 februari heeft een groep omwonenden 
met elkaar gesproken over hun wensen en 
behoeftes. 

Op 9 maart stond de volgende gezamenlijke 
bijeenkomst gepland van de klankbord-

groep. Vanwege het plotselinge overlijden 
van Ger Scheepjens, een zeer bekwame en 
betrokken deelnemer aan de uitwerking van 
de plannen, is deze bijeenkomst uitgesteld 
naar 6 april.

De huidige status van de herontwikkeling 
van het kerkgebouw en de pastorie is dat 
het kerkbestuur en het bestuur van Stich-
ting dorpshuis Engelen (De Engelenburcht) 
de intentie hebben om een samenwerking 
aan te gaan. Met als mogelijk resultaat: het 
inzetten van het kerkgebouw en de pasto-
rie voor de sociale en culturele activiteiten 
binnen het dorp Engelen. Het rapport van 
architectenbureau Moons uit Waalwijk, de 
expertise van diverse betrokken en ervaren 

deelnemers uit de directe omgeving, vor-
men in eerste instantie de basis waarop ver-
der onderzoek zal worden gedaan.

De klankbordgroep  heeft op 6 april uit 
haar midden een regiegroep en kartrekker 
van de infogroep gekozen. De regiegroep 
zal het proces begeleiden en de infogroep 
zal gaan zorgdragen voor communicatie en 
documentatie. Binnenkort wordt bekendge-
maakt op welke manier de informatie bre-
der gedeeld gaat worden.



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

                                     

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 
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Tineke van der Lee

De periode die achter ons ligt was vol acti-
viteiten. 
De Afrikadag was een groot succes! Vol 
enthousiasme deden de kinderen mee met 
de activiteiten. Dat was niet zo vreemd, want 
de Afrikagroep speelde, danste en zong vol 
passie! Op de foto ziet u een impressie van 
de dag.
Iedere groep schreef onder leiding van 
muziekdocent Tim zelf een lied. Toen het 
lied af was, werd het klassikaal ingeoefend. 
Daarna werd het lied met officiële opname-
apparatuur opgenomen. Het was een hele 
ervaring voor de kinderen. Het eindresultaat 
hadden de kinderen nog niet gehoord, maar 
het zal zeker mooi geworden zijn!
De kinderen van de groepen 5 en 6 gingen 
op vrijdag 23 maart naar het Prehistorisch 
dorp in Eindhoven. Iedereen kon onder de 
deskundige begeleiding van een historische 
bewoner ontdekken wat het verleden ons 
te bieden heeft. Er waren enkele activitei-
ten die de kinderen daar zelf konden doen, 
zoals broodjes bakken, muntjes slaan, pijl en 
boog schieten en kanoën. Het kanoën was 
wel de favoriete bezigheid bij de kinderen. 
Het was, ook mede dankzij het mooie weer, 
een gezellige en ook zeer leerzame morgen.
De leerlingen van groep 8 gingen op dins-
dag 29 maart naar Amsterdam. Zij bezoch-
ten daar Het Anne Frank huis, gingen naar 
Nemo en maakten een rondvaart. Natuurlijk 
gingen ze de inwendige mens versterken bij 
Mc Donalds. Het was een leerzame dag voor 
de kinderen, maar ook zeker een dag waar 
ze met plezier op terug zullen kijken! 
Op donderdag 30 maart deden de leerlin-
gen van groep 7 mee aan het theoretisch 
verkeersexamen. Altijd spannend natuurlijk. 
Gelukkig slaagden alle kinderen voor het 
examen. Later dit schooljaar volgt er nog 
een praktisch examen. De kinderen kunnen 
dan laten zien dat ze het geleerde ook in de 
praktijk kunnen toepassen.
Op deze dag was er voor de groepen 6, 7 
en 8 ook een optreden in de Verkadefabriek. 
Daar traden de Hippe Gasten op met hun 
theatershow: ‘Doe mij maar een liedje spe-
ciaal’. Het was een optreden dat gebaseerd 
was op hun album Komkommermaarbij. De 
kinderen hadden vooraf al het een en ander 
voorbereid in de klas. Een van hun liedjes 
heette Billy, naar een van de bandleden. 
Toen de optredende groep erachter kwam 
dat er ook een Billy onder de leerlingen was, 
moest er snel een foto geschoten worden. 

De kleuters werken op dit moment aan 
het thema ‘Winkel’. Ze gingen daarom op 
bezoek bij de PLUS, Daar kregen ze een 
rondleiding. Ze hadden zelf vragen bedacht 
en hebben daar antwoord op gekregen tij-
dens de rondleiding. Ze mochten kijken in 
het magazijn, bij de koeling en de vriezer, de 
broodafdeling, waar de rozijnen lagen, zelf 
sinaasappelsap tappen en opdrinken en kij-
ken hoe de kassa werkt. Na afloop mochten 
ze kijken waar het personeel pauze houdt. 
Daar kregen ze een worstje. Een heel  leer-
zame morgen voor de kinderen.
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.
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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

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

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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Zo 17 apr
10.00 uur 

Hoogfeest van Pasen. Paas-
viering 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, Johanna en Piet 
Groenendaal - Richt

Zo 24 apr
10.00 uur

Eucharistieviering door 
pastor Ben van Bronkhorst
t.i.v. Tonny ter Ellen - Hen-
driks, Jo Boelen

Zo 1 mei
10.00 uur

Woord- en communievie-
ring door diaken Wim van 
Herwijnen
t.i.v. Tien Bevers

Zo 8 mei
10.00 uur

Woord- en communie-
viering door diaken Jan 
Renders
t.i.v. Tonny van de Ven - van 
den Brandt, Riet van Boekel - 
Holtappels

Zo 15 mei
10.00 uur

Eucharistieviering door 
pastor Ben van Bronkhorst
t.i.v. Jo Boelen

Zo 22 mei
10.00 uur

Woord- en communieviering 
door onze werkgroep
t.i.v. Ans Bindels - Verberk

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. LAMBERTUSPAROCHIE

Berichten uit de parochie
Overleden
Op 12 maart is overleden mevrouw 
Groenendaal - Richt, 91 jaar 

Succesvol benefietconcert

Retraitedag ‘Innerlijk vrij’

Op zaterdag 2 april jl. was er in de St. Lam-
bertuskerk een benefietconcert voor Oekra-
ine. 
Centraal stond pianiste Natalia Kinzerskaya. 
Zij werd geboren en groeide op in Oekra-
ine en is nu organiste in onze kerk. Tijdens 
dit concert speelde zij op een vleugel ver-
schillende mooie stukken van Bach, Mozart 
en Liszt. Tussen de muziekstukken door 
vertelde Sylvia IJpelaar de levensloop van 
Natalia. Hoe ze als 6-jarig meisje zeker wist 
dat ze ooit pianiste wilde worden. Hoe de 
liefde haar 23 jaar geleden naar Nederland 
heeft gebracht. Hoe haar 89-jarige moeder 
en zus nu leven in het westen van een land 
in oorlog, maar niet willen vluchten.  
Tevens speelde Natalia enkele stukken met 
aankomend talenten Saar Sijksma en Lina 
Mol. Ook begeleidde ze sopraan Annet Del-
legro onder andere tijdens het Ave Maria 
en speelde samen met cellist Alain Pas-
schaert. De regie was in handen van Cokky 
van Dongen. Ruim 200 bezoekers genoten 
van een bijzonder mooie muzikale avond 
met verschillende kippenvelmomenten. De 
opbrengst voor Oekraïne is ruim € 2.000,00. 

We leven in een hectische samenleving. 
Er worden vaak hoge verwachtingen en 
eisen gesteld en je ervaart druk. Je krijgt 
het gevoel dat je wordt geleefd en er is het 
besef dat anderen jouw agenda bepalen. 
Als dat het geval is, leef je van buiten naar 
binnen en dat betekent dat anderen jouw 
leven bepalen. In het uiterste geval loop je 
als een kip zonder kop overal achteraan. 
Waar blijf je zelf? Wat zou het zijn om van 
binnen naar buiten te leven, vanuit je cen-
trum? Dit is beslist geen egoïsme, maar 
een belangrijk inzicht om vrij te worden en 
ook anderen daarin te laten delen. Dat kan 
worden bereikt door goed geaard te zijn 
en te leven vanuit je dragende midden. De 
retraite wordt vormgegeven rond een aan-

tal meditaties. Daarnaast is er meditatieve 
beweging, enkele korte inleidingen op het 
retraitethema en reflectie-opdrachten. Laat 
je tijdens deze dag verrassen door wat er te 
ontdekken valt over jezelf rond dit prachtige 
thema en geniet van een heerlijke klooster-
lunch.
Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther, op zater-
dag 30 april van 10.00-16.00 uur
Begeleiding: Ton Roumen (www.bezinnen.
com) 06-30710136
Aanmelden en info: www.bezinnen.com/
events/retraitedag-innerlijk-vrij-hees-
wijk-30-april-2022 of www.abdijberne.nl, 
gastenbroeder@abdijvanberne.nl; 0413-
299299
Prijs: € 65,00 (inclusief lunch, koffie en thee).

De organisatie kijkt terug op een geslaagd 
evenement.  En er komt nog steeds geld bij 
op de rekening van de kerk.

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

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



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

Vr 15 apr
19.30 uur

Goede Vrijdag
Ds. Marloes Meijer
m.m.v. de Cantorij

Zo 17 apr 
10.30 uur

Pasen
Ds. Marloes Meijer
bevestiging ambtsdrager

Zo 24 apr
10.30 uur

Ds. B. van Litsenburg

Zo  01 mei
10.30 uur

Ds. R. Stiemer

Zo 08 mei
10.30 uur

Ds. M. Meijer

Zo 15 mei
10.30 uur

De heer N. Brunsveld

Z0 22 mei
10.30 uur

De heer P. de Koning

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.

Pasen, een vaag verhaal
Ds. Marloes Meijer

Het is een feest van nieuw leven: eieren en 
kuikentjes, bloeiende bloemen en lekker 
eten. Voor christenen is het daarnaast ook 
het feest van de opstanding van Jezus: het 
leven is sterker dan wanhoop en dood. Mooi 
verhaal, maar als je naar het nieuws kijkt, 
weet je dat de dood en ellende toch nog wel 
érg sterk zijn.
We duiken graag weg in ons kleine veilige 
holletje. Vanuit die kleine bubbel kun je je 
verbeelden dat alles goed is, dat het wel 
meevalt met de wereld. En je denkt je een 
God die bij je past. Maar kijk je verder in 
de wereld en de tijd, dan zie je een hoop 
ellende. Er zijn al zo veel gruwelijke heersers 
geweest en nog veel meer wandaden en 
ellende. We lijken weinig te hebben geleerd 
als mensheid. 
Gelukkig staan er in de bijbel verschillende 
verhalen. Ikzelf herken veel in het verhaal uit 
het evangelie naar Marcus. Hij vertelt hoe 
Jezus zelf zich aan het kruis van God verlaten 
voelde. ‘Mijn God, mijn God, waarom heeft u 
mij verlaten?’ Die schreeuw is zo herkenbaar 
voor veel mensen in de wereldgeschiedenis. 
Marcus’ paasverhaal is ook herkenbaar: er 
komen vrouwen bij Jezus’ graf. Waar Jezus 
had moeten liggen, zit een jongetje in een 
witte jas. Hij zegt dat Jezus is opgestaan. 

Is het fantasie, of is het jongetje bezeten? 
Het is in ieder geval heel raar, want Jezus 
is weg. De vrouwen zeggen tegen niemand 
iets, want ze zijn bang. Wij zijn ook bang. 
Zo bang als iemand die schreeuwt naar een 
God die niet reageert. Bang als iemand die 
iets ziet wat niet past in het normale, veilige 
leven. 
Wie dat gevoel kent, weet ook dat dat niet 
het laatste woord kan hebben. We hebben 
hoop nodig. Hoop voor de Oekraïne, hoop 
voor de mensen die uitzichtloos lijden, hoop 
voor wie gestorven zijn … In latere eeuwen 
zijn er wat korte verhalen aan het evange-
lie van Marcus toegevoegd. Verhalen over 
verschijningen waarover we ook lezen in 
andere evangeliën. Verhalen vol hoop.
In de tijd na Pasen delen we die verhalen van 
hoop in de kerk. Het zijn vaak vage verha-
len, als een overbelichte foto. Verhalen over 
verschijningen en schimmen, over ervarin-
gen die misschien niet echt zijn, maar toch 
… Hoop is zelden concreet, doorgaans zelfs 
vaag, kwetsbaar en niet goed te vangen. 
Daarom is hoop tegelijk ook sterk, en altijd 
passend. Hoop is onmisbaar, dus laten we 
verhalen vol hoop blijven delen. Verhalen 
die helpen tegen wanhoop en dood. Dan zal 
het Pasen zijn.

Actie Voedselbank
Sinds het begin van de Vastentijd staan er in 
de kerk een aantal kratten van de Voedsel-
bank, bedoeld om te vullen met producten, 
waaronder levensmiddelen. Inmiddels zijn 
er al een aantal gevuld en wel naar de Voed-
selbank verstuurd. De rest volgt in de week 
voor Pasen.
Donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur 
kunt u levensmiddelen naar de kerk bren-
gen. Zeer aanbevolen.

Paaslunch
Na de Paasmorgen-kerkdienst op 17 april 
(vanaf 11.30 uur) drinken we met elkaar kof-
fie met paasstol. Daarna schuiven gemeen-
teleden en buurtgenoten aan voor een 
paaslunch.  Als het weer gunstig is, wordt 
dit buiten gevierd op het kerkplein. Vindt u 
het leuk om mee te doen? Geeft u zich dan 
op bij Harmke Scholing: scholing-smit@
outlook.com

Vicky Brownhuis
Vanaf begin april is een samenwerking met 
het Vicki Brownhuis in Den Bosch gestart. 
Tijdens de maanden april en mei zamelen 
we geld in om deze belangrijke organisatie 
te ondersteunen. Daarnaast worden gedo-
neerde schilderijen bij opbod verkocht. Voor 
verdere informatie verwijzen we naar het 
artikel elders in deze uitgave.
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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. U kunt altijd bellen naar 
onze vice-voorzitter mevr. Henriëtte van 
Aart 06-23940314.

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

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

Zo 24 apr Viering met orgelbegeleiding
Intenties Jan Zetz, Joke God-
schalk - Endstra, Marco Jehoel, 
Mien de Greef

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

Z0 08 mei Viering zonder orgelbegelei-
ding
Intenties Fred Leenaers, over-
leden familie Masraff , overle-
den ouders Van Heijningen en 
dochter Marjan

Zo 15 mei Speciale eucharistieviering 
vanwege heiligverklaring van 
Titus Brandsma met dames-
koor en orgelbegeleiding
Intenties An Weijts en Guido 
van de Griendt

Zo 22 mei Viering met orgelbegeleiding
Intentie uit dankbaarheid

Rob Domisse is de vaste organist en dirigent 
van het dameskoor uit Bokhoven.
Het dameskoor zingt weer op de laatste 
zondag van de maand. Daarna drinken we 
gezamenlijk koffi  e/thee.

De samenwerking tussen het Vicki Brown-
huis en de Protestantse Kerk Engelen ter 
gelegenheid van het 30-jarig bestaan van 
het Vicki Brownhuis:
Expositie van gedoneerde schilderijen die 
bij opbod worden verkocht.

In 2022 bestaat het Vicki Brownhuis, cen-
trum voor leven met en na kanker, dertig 
jaar. Het centrum is er voor volwassenen en 
kinderen met kanker, hun naasten en nabe-
staanden. Gastvrijheid, een luisterend oor, 
lotgenotencontact, informatie en (creatieve) 
ontspanning zijn de belangrijkste succes-
factoren die helpen om het leven met en 
na kanker op eigen wijze weer in te vullen. 
Kunst kan daarbij op vele manieren helpen. 
Het biedt afl eiding, troost en inspiratie. 

Gedurende het jubileumjaar zijn er diverse 
evenementen. Zo staat de gehele maand 
april in het teken van de kunst. In samenwer-
king met het Grafi sch Aterlier Den Bosch is 
de expositie ‘Op Glad IJs’ te zien. De kunst-
maand start op zaterdagmiddag 9 april met 
een kunst- en boekenmarkt. Vrijwilligers, 
betrokken gasten en enkele kunstenaars 
laten zien hoe zij met kunst bezig zijn. De 
volledige opbrengst is bestemd voor de 
bekostiging van meer creatieve workshops 
en kunstactiviteiten voor de gasten van het 
Vicki Brownhuis.

De Protestantse kerk in Engelen verbindt 
zich gedurende de maanden april en mei 
aan het Vicki Brownhuis waarmee ze dit pro-
ject (fi nancieel) ondersteunt. Op 8 mei aan-
staande zal het Vicki Brownhuis een bijdrage 
leveren aan de themadienst. 
Enkele kunstenaars uit onder andere Enge-
len, hebben schilderijen gedoneerd die bij 
opbod worden verkocht. Deze schilde-
rijen zijn van begin april tot en met 8 mei 
te bewonderen in de Protestantse kerk in 
Engelen. Daarna zijn zij tot eind mei te zien 
in het Vicki Brownhuis. Op beide locaties 
kunt u een bod uitbrengen op het schilderij 
van uw keuze.

Hoe gaat het bieden
Bij elk schilderij hangt een biedingslijst en 
biedingsbonnen. Die biedingslijst blijft de 
hele maand bij het schilderij hangen zodat 
zichtbaar is waar het laatste en het hoog-
ste bod is uitgebracht. Aan het eind van de 
actie wordt de bieder met het hoogste bod 
de gelukkige eigenaar van het schilderij.

Om uw privacy te garanderen, schrijft u op 
de biedingslijst alleen uw biedingsbedrag. 

Daarnaast vult u een biedingsbon in met uw 
persoonlijke gegevens.
Deze bon stopt u in de gesloten biedings-
doos. Begin juni hoort u van ons of u de 
gelukkige eigenaar wordt van het schilderij 
waarop u heeft geboden.
 
Waar en wanneer 
In de Protestantse kerk in Engelen:
• 2 april t/m 8 mei bekijken expositie en 

bieden op gedoneerde schilderijen:
-  Tijdens open inloop op donderdag-
    middagen van 14.30 – 16.00 uur.
-  Of na telefonische afspraak: (Carina
   Harms 06 42440153).
-  Deelnemers aan de vieringen of
   andere activiteiten in de kerk kunnen
   erna de schilderijen bekijken en een
   bod uitbrengen.

• 8 mei themaviering om 10.30 uur waar-
aan het Vicki Brownhuis een bijdrage 
levert.

In het Vicki Brownhuis in ’s-Hertogenbosch:
• 9 april Kunst- en boekenmarkt van

13.30 -17.30 uur.
• 10 t/m eind mei bekijken expositie en 

bieden op gedoneerde schilderijen:
-   Tijdens open inloop van maandag
      tot en met vrijdag.
-   Zie de website voor actuele infor-
    matie over openingstijden.

Kerkgebouw ‘De Oude Lambertus’ 
De Kerkhof 3  5221 AJ Engelen
www.kerk-engelen.nl
Vicki Brownhuis
Aartshertogenlaan 469, 5213 JA Den Bosch 
www.vickibrownhuis.nl

Beide locaties zijn rolstoeltoegankelijk en er 
is een invalidenparkeerplaats aanwezig.



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

Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

Niet  lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn? 
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam. 
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft 
inzichten. 
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Om over naar huis te schrijven
De pen van Frits Kool 
René van der Hoeven
 
In de vorige Tweeterp staat een foto van 
Frits die de door hem geschreven verha-
lenbundel ’Inspiratie onderweg’ aanbiedt 
aan Ans Vermeijden, een van de oudste 
en zeer betrokken leden van de Protes-
tantse Gemeente Engelen. Het leek me 
interessant om u wat uitgebreider kond 
te doen over zijn schrijverschap. 
 
In schrijven geïnteresseerde amateur
Hij reageerde enthousiast toen ik belde voor 
een interview, maar meldde wel meteen dat 
hij het woord schrijver niet helemaal bij 
hem vindt passen. Frits: “Ik schrijf natuurlijk 
wel maar beschouw mezelf liever als een in 
schrijven geïnteresseerde amateur.” Leek me 
een mooie uitspraak om in het interview op 
terug te komen. De afspraak werd vastge-
steld op twee dagen later, de dag daarvoor 
zou ik om een uur of drie ’s middags terug 
zijn van vakantie en ik wilde het boekje wel 
gelezen hebben. Werk aan de winkel. Ik ging 
er, zoals bleek terecht, vanuit dat een van 
mijn buren wel een exemplaar te leen had. 
Leuke korte verhalen met meestal een voor-
val, het verloop en de koppeling aan een 
Bijbeltekst. Nu ben ik opgegroeid in Den 
Bosch, dus katholiek, dus zonder Bijbel. Ja 
er stond er wel een maar daar bleef het dan 
ook bij. Onder de indruk van de Bijbelcitaten 
in deze bundel vroeg ik Frits of hij die alle-
maal paraat had, lijkt mij een enorm roman-
tisch idee, ik houd ook nogal van citaten. 
Maar helaas, hoewel best thuis in de Bijbel, 
heeft hij hier een trucje voor. Het lijkt verras-
send veel op mijn methode, u begrijpt dat ik 
daar verder niet op in kan gaan. 
 
Compliment
Gezien de beperkte tijd die ik had - de vol-
gende dag was immers de afspraak - las ik 
de bundel in één ruk uit. Complimentje voor 
mezelf maar petje af voor Frits. Hij schrijft 
positief, prettig leesbaar over alledaagse 
dingen, dicht bij mijn, ik denk wel bij bijna 
ieders belevingswereld. Een van zijn favo-
riete verhalen handelt over Frits’ manmoe-
dige redding van een lam dat op de Maas-
dijk lag, wreed gescheiden van zijn moeder 
door een onoverbrugbaar wildrooster, een 
verhaal dat mij ook erg aanspreekt. Ik moest 
denken aan de aloude regels: 
Het waren twee koninghs kindren,
Sy hadden malkander soo lief;
Sy konden by malkander niet komen,
Het water was veel te diep.
 
Frits: “Eigenlijk moet je af en toe één verhaal 
lezen, dan kun je er nog een beetje over mij-
meren, bijvoorbeeld voor het slapen gaan.”

 
Al jong belangstelling
Zijn interesse voor schrijven werd al vroeg 
gewekt. “Mijn ouders dreven een winkel in 
potten en pannen, een soort Blokker avant 
la lettre. Een salesmanager, destijds nog 
handelsreiziger geheten, kwam bij ons thuis 
voor leveranties aan de winkel. Hij reisde 
met de trein en de laatste twee kilometer te 
voet. Tijdens die wandelingen kwam hij op 
ideeën, peinsde hij over schrijven, ordening 
aanbrengen, hoe het op papier te zetten en 
er een boek van te maken. 
Hij schreef, daar ging het gesprek tijdens het 
bezoek vooral over. Niet over een mogelijke 
order, die kwam gewoon vanzelf aan het 
eind.” 
 
Wat is er nou zo leuk aan?
“Wat er zo leuk is aan schrijven? In mijn 
werkzame leven schreef ik veel zakelijke 
teksten, nu creatieve. Dat is een zeer aan-
gename bezigheid. Tegenwoordig schrijf ik 
zonder druk maar ik heb wel een einddatum 
nodig, anders komt het niet af. Vrouwlief 
Joke leest mijn teksten kritisch voor ze de 
deur uit gaan. 
Als lid van de Wielren- en Toerclub Woer-
den ben ik in het clubblad Surplace Speciaal 
gaan schrijven over onze jaarlijkse fi etstoch-
ten met een vriendengroep o.a. Engelen-Pa-
rijs, Parijs-Londen en ook ooit naar Litouwen 
en Oekraïne. In 2018 het verhaal: Vol op het 
orgel naar de lichtstad. Ik schrijf voor het 
kerkblad van de Protestantse Gemeente. 
Dit blad verschijnt inmiddels digitaal, spij-
tig, daar een digitaal blad slechter gelezen 
wordt dan een papieren. Al is het maar dat 
je door het dagelijks bombardement aan 
e-mailtjes makkelijk een editie over het 
hoofd ziet. Gelukkig is er voor wie dat wil 
ook een gedrukt exemplaar.”
 

Wat is nu een schrijver
“Een schrijver is iemand die een gedachte 
op papier zet of een fantasie, vaak met 
autobiografi sche trekjes. Vandaar dat ik 
wat moeite heb me schrijver te noemen. Ik 
schrijf voor het kerkblad liefst over concrete 
zaken, over ware gebeurtenissen en verbind 
daar dan graag een religieuze dimensie 
aan. Ook schrijf ik over politieke historie. 
Mijn boek ‘Dirk en Agaath’ verhaalt over 
hoe het dat liefdeskoppel Dirk en Agaath in 
de oorlog verging. Het boek is rijk geïllus-
treerd, ik houd ervan om het zo beeldend 
mogelijk te maken. Uit de omgeving waar 
‘Dirk en Agaath’ speelde, kwam een aantal 
reacties met welkome aanvullingen op hoe 
het toen zat, van lezers die het van dichtbij 
meemaakten.”
 
Wat lees jezelf?
“Lezen kwam er een tijdje amper van. Inmid-
dels ben ik weer begonnen. Eerst thrillers, 
maar dat is uiteindelijk meer van hetzelfde. 
Nu vaak historische boeken en biografi eën. 
Mijn favorieten zijn Thomas Rosenboom, 
Adriaan van Dis en de Turkse schrijver 
Orhan Pamuk. Van J.J. Voskuil las ik vier van 
de zeven delen van Het Bureau. Wat gebeurt 
daar nu eigenlijk? Ik herken er veel in van 
mijn eigen ervaringen in het  kantoorleven. 
De resterende drie delen hoop ik nog te 
lezen, elk jaar één.”
 
Publicaties
‘Dirk en Agaath, oorlogstragedie’ 2020, 
meer info op YouTube onder: Dirk en 
Agaath, (boekpresentatie).
‘Inspiratie onderweg’ 2022 verhalenbundel. 
De boeken zijn te bestellen bij Frits kzd@
wxs.nl.
Goed bestede ochtend, mijmerend over 
schrijven huiswaarts.



Resultaat oproep voor namen bruggetjes 
in Engelen en Bokhoven
Ziehier het resultaat van de inbreng vanuit de bewoners voor 
namen voor dertien bruggetjes in onze dorpen en het advies 
dat een commissie van deskundigen hiervoor recentelijk heeft 
uitgebracht aan de gemeente Den Bosch. John Branderhorst, 
bedankt voor dit mooie initiatief!

Besluiten
• In principe geen namen van personen gebruiken, omdat dit 

discussie kan oproepen
• Voorkeur voor het benoemen vanuit het hedendaags gebruik
• Advies van de gemeente: wat klinkt logisch in de volksmond

Een initiatief van John Brandenhorst

De oude Diezeloop nabij Meerwijk

Dijkopgang naar de Graaf van Solmsweg

Naamsuggesties
1. Albébrug Albé van Heijst was de bedenker van deze brug
2. Keune Wielbrug (Op deze plaats lag de Keune Wiel.)
3: De Henriëtteloop
4: Diezebrug
5. Meerwijkbrug
De commissie kiest voor: Meerwijkbrug

Deze brug heeft al een naam: Kees van Buul Brug

Dijkopgang Zuster Hilkerstraat naar de 
dijkweg Graaf van Solmsweg

Deze brug heeft al een naam: Ida Huijsman Brug

De Haverlij - Langekamp

Naamsuggesties
1: Regenboogbrug: Opm. Wordt verlegd!
2: Marlies Jutte brug. Omdat zij deze brug heeft bedacht.
3: Truijen Hoekbrugje 
4: Lange Kampbrug
De commissie kiest voor: Lange Kampbrug

De Vutter - Engelerhart - De Lepelaar

Naamsuggesties
1: De Hartloop (als verwijzing naar Engelerhart)
2: De Sportbrug
3: De Lepelbrug
4: Beemdbrug
5: Lepelaarbrug
De commissie kiest voor: Sportbrug

Rotonde De Vutter - Haverlij

Naamsuggesties
1: De Oeverloop
2: De Overstap
3: Raauwe Meerheuvelbrugje
4: Haverleijbrug
De commissie kiest voor: Het Overstapje
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Rotonde Haverlij - De Vutter

Naamsuggesties
1: De Moerasbrug 
2: De Hemelpoort 
3: De Reigerbrug (zit vaak een reiger in de buurt)
4: Gemeenteweidebrug
5: Engelermeerbrug
De commissie kiest voor: Gemeenteweidebrug

Verbinding Rietgors en fiets-/wandelpad 
Leunweg/Haverlij

Naamsuggesties
1: Grintwegbrug
2: Rietgorsbrug
De commissie kiest voor: RietgorsbrugBrug nabij het sportveld Leliënhuyze

Verbinding Velderwoude - Beeckendael

Verbinding Velderwoude - Heesterburgh

Naamsuggesties
1: De Speelbrug (als toegang naar speelweide met toestellen)
2: Veertien morgenbrug
3: Speelweidebrug
De commissie kiest voor: Speelweidebrug

Naamsuggesties
1: Groote Wielkampbrug 
2: Kastelenbrug
De commissie kiest voor: Groote Wielkampbrug

Naamsuggesties
1: Kleine Wielkampbrug
2: Bosrandbrug
De commissie kiest voor: Kleine Wielkampbrug

Fietspad Maasoeverpad - Vutterpad

Naamsuggesties
1: De Schansbrug (verwijzing naar de Engeler Schans)
2: De Beverbrug
3: Duivelswielbrug
4: Vutterbrug
De commissie kiest voor: Bossche Slootbrug

Verbindingsweg Hennenweide en 
Wuijvenhaerd

Op een mooie winterdag wordt deze goud verlicht door de onder-
gaande zon en daarom vonden wij “de Gouden Boog” wel een toe-
passelijke naam. 
De commissie kiest voor: Wuijvenhaerdbrug

Vervolg
De gemeente wordt verzocht de naamplaatjes voor de bruggen te 
maken en te zorgen voor bevestiging van de naamplaatjes.
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AAndAcht mAAkt het verschil
kijk voor onze speciale service op florismakelaars.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl
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Afgelopen maanden heeft Antonius Abt haar verhaal geheel 
vernieuwd. Samen met kinderen en ouders hebben wij ons ver-
haal en onze huisstijl een feestelijk nieuw tintje gegeven. Dit 
sluit mooi aan bij ons jubileum! Graag nemen wij jullie mee in 
het verhaal van Antonius Abt!  

‘Dit is echt een toffe school’, ‘Antonius Abt is de leukste school van 
de hele wereld’, ‘Eerst zat ik op een andere school, toen vond ik het 
niet zo leuk, maar nu zit ik op Antonius Abt en leer ik iedere dag 
met plezier!’  ‘Op Antonius Abt zitten we niet de hele dag aan onze 
tafel, we gaan veel naar buiten en de natuur in.” Zomaar wat uit-
spraken van onze kinderen en daar zijn we trots op. Leren is immers 
zoveel meer dan rekenen, taal en lezen, leren ontstaat dáár waar 
kinderen zich fijn en gelukkig voelen!

Jenaplanscholen worden vaak gezien als scholen waar alles mag en 
waar kinderen minder leren. Niets is minder waar. Jenaplanschool 
Antonius Abt biedt eigentijds onderwijs met veel aandacht voor 
de 21st Century skills zoals plannen, organiseren, creëren, onder-
nemen en samen werken. Wij noemen dit onze Jenaplanessenties. 
Wel mag bij ons ieder kind zichzelf zijn en zijn verschillen tussen 
kinderen ons vertrekpunt in het aanbod. Op Antonius Abt leggen 
wij het kind niet enkel naast een centrale meetlat, maar kijken naar 
de brede ontwikkeling van het kind.

Antonius Abt heeft twee schitterende locaties in Engelen. Onze 
scholen liggen midden in een prachtige schoolomgeving en bieden 
twee unieke schoolspelconcepten aan. Kinderen weten het al lang; 
spelen is de beste manier van leren.  Als Jenaplanschool richten 
wij ons onderwijs zo in dat kinderen nieuwsgierig worden naar de 
wereld om hen heen en het leren vanzelf op gang komt. 

En dit zijn niet zomaar onze woorden, maar ook die van onze 
ouders; 
‘Wij zijn na anderhalf jaar overgestapt naar Antonius Abt. Onze kin-
deren gaan met veel plezier naar school’, ‘Ze spelen hier echt veel 
buiten en komen heerlijk smerig thuis’, ‘Hier staat het kind echt 
centraal, niet alleen in een mooi plan, maar ook in de praktijk’.

U bent van harte welkom om te komen ervaren wat het betekent 
om kind te zijn op de leukste school van Nederland, waar oog is 
voor wie je bent! Wij en onze kinderen kijken er naar uit jullie te 
ontmoeten.

Op Antonius Abt weten we dat je niet alleen met je hoofd leert, 
maar ook met je hart en je handen. Wij onderscheiden vier basisac-
tiviteiten waarin wij leren vorm geven;  gesprek, spel, werk en vie-
ring. 

Gesprek 
Door met elkaar in gesprek te gaan, kun-
nen we elkaar informeren, leren begrijpen 
of elkaar aanspreken op gedrag. 
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Spel 
Al spelend leer je het meest. Spel en 
bewegen zijn onmisbaar onderdelen in 
de ontwikkeling van kinderen. Samen 
bewegen, samen spelen en samen 
bewegen draagt bij aan meer plezier 
en beter samen werken. 

Werk
Op onze school werken we grotendeels in 
projectvorm. Deze projecten staan dicht 
bij de belevingswereld van de kinderen. 
Onze rijke leeromgeving en enthousiaste 
groepsleiders voegen spelelementen toe 
zodat alle leerdoelen behaald worden. 

Viering
Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel 
van ons onderwijs. Je kunt hierbij den-
ken aan het openen en afsluiten van 
thema's, het vieren van feesten en het 
presenteren van werk of creatieve acti-
viteiten. 

Kernwaarden: zo maken wij het verschil!
Geluk
Bij ons op school voelen kinderen zich fijn voelen en we genieten 
van onze successen. Wij gaan voor een gelukkig kind, in een geluk-
kige groep met gelukkige stamgroepleiders.

Ontwikkelen
Wij zijn allemaal gelijk, maar niemand is hetzelfde. Wij hebben alle-
maal iets anders nodig om te leren. In onze inspirerende leeromge-
ving behandelen wij ieder kind bewust ongelijk. 

Samen
Antonius Abt biedt kleine, veilige scholen waar we oprecht geïn-
teresseerd zijn in elkaar. We spelen en sporten samen, bewegend 
leren helpt ons verbinden.

Eigenaarschap
Wij zijn zelf eigenaar van onze gaven en talenten en hoe we onze 
talenten inzetten. 

Verantwoordelijkheid
We voelen ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen, 
samen gaan we duurzaam met materialen en onze omgeving 

Nationale Diabetes Challenge start ook in Engelen
Wandel ook mee!
Huisartsenpraktijk Engelen doet mee aan de 
Nationale Diabetes Challenge 2022. Vanaf 
3 mei wandelen wij elke week, ongeveer 
20 weken lang, samen met een groep deel-
nemers in de buurt. Wilt u werken aan uw 
gezondheid en diabetes? U bent van harte 
uitgenodigd om met ons mee te wandelen.

Wat is de Nationale Diabetes 
Challenge?
De Nationale Diabetes Challenge is een 20 
weken durend wandelprogramma van de 
Bas van de Goor Foundation. Samen weke-
lijks wandelen in de buurt is goed voor je 
gezondheid en bovendien ook nog gezel-
lig. Daarnaast krijgt u voorlichting over 
gezond leven waardoor u actief werkt aan 
uw gezondheid.

Start wandelingen
Op 3 mei om 16.30 uur start de eerste wan-
deling van de groep in huisartsenpraktijk 

Engelen, gezondheidscentrum Lage Leun. 
We houden rekening met ieder wandel-
niveau. Het is daarom niet erg als u (nog) 
niet zo ver kunt lopen. Samen trainen we 
voor een wandelafstand van 3, 5, 10, 15 of 
20 kilometer. Wij zorgen voor een veilige 
beweegomgeving en houden uiteraard 
altijd rekening met de dan geldende coro-
namaatregelen.

We sluiten de Nationale Diabetes Challenge 
feestelijk af. Afhankelijk van de dan gel-
dende coronamaatregelen, zal dit landelijk 
of lokaal plaatsvinden.

Meer weten?
Op 26 april organiseert Huisartsenpraktijk 
Engelen een informatiebijeenkomst over 
de Diabetes Challenge in huisartsenpraktijk 
Engelen, Lage Leun. Iedereen die interesse 
heeft is welkom. 
Meld u aan voor de bijeenkomst door te 

mailen naar poh@huisartsen-engelen.nl of 
bel naar 073-6311366.

Verdere achtergrondinformatie
De Nationale Diabetes Challenge is een 
bewezen effectieve wandelinterventie van 
de Bas van de Goor Foundation. Bij deze 
interventie werken professionals uit het 
zorg-, sport- en sociale domein samen om 
mensen op een laagdrempelige manier in 
beweging te brengen. Gedurende 20 weken 
wandelen deze professionals één keer per 
week mee met een groep deelnemers om 
samen te werken aan een gezondere leefstijl 
en duurzame gedragsverandering. Dank-
zij hen hebben er in de afgelopen vier jaar 
al ruim 15.000 mensen de stap naar een 
gezondere leefstijl gezet.



Officiële ingebruikstelling ECO Oasis Lab
René van der Hoeven

De Bossche krant was ons al voor, maar 
ja, dat is een dagblad. Op 1 april om drie 
uur stond het in de Henriëttewaard te 
gebeuren. In de kas was het aangenaam 
toeven, het officiële gedeelte was ech-
ter buiten en koud; gelukkig verliep het 
buitengewoon voorspoedig. Wethouder 
Mike van der Geld stelde het Eco Oasis 
Lab van The Weather Makers in gebruik 
door een wilgentak door te knippen en 
beide delen te herplanten. 

Toch nog maar even aan een Weather Maker 
gevraagd hoe het allemaal werkt: het valt 
niet mee om er goed grip op te krijgen, 
in ieder geval voor mij niet. Hieronder, vrij 
weergegeven, haar verhaal.

Leefomgeving
De kas is een fysisch onderzoekscentrum dat 
data en kennis verzamelt over de kracht van 
ecosysteemregeneratie, ofwel de waarde 
van goed functionerende natuur.
Er zijn verschillende leefomgevingen/
habitats ingericht: bos, moeras, kruiden-
rijk grasland en landbouwgewassen. Met 
metingen van verdamping, infiltratie, 
retentie, ecologische groei en biodiversi-
teit onderbouwen we de bijdragen van de 

verschillende omgevingen aan het klimaat. 
Deze vertalen we naar potentiële bijdragen 
aan waterveiligheid, waterkwaliteit, kool-
stofopslag, stikstofopslag enz. We proberen 
met dit fysisch model in samenwerking met 
bewoners en gemeente tot een optimale 
inrichting van een gebied te komen. 

Biomassa
Ook staat er een aantal cilinders met eco-
logisch vervuild Diezewater. Daarin groeien 
algen,  waaronder diatomeeën, die van het 
teveel aan nutriënten biomassa maken. 
Deze primaire productie van biomassa is 
het fundament van het nieuwe ecosysteem 
dat met zijn groei onze leefomgeving ver-
betert. Dan praten we niet alleen over het 
aquatische- maar ook over het landeco-
systeem. Gezamenlijk beïnvloeden zij het 
weer, door verdamping en afkoeling. Deze 
weermakende projectaanpak kunnen we 
in zijn geheel nabootsen in de kas. Met de 
onderzoeksresultaten onderbouwen we 
specifiek de interactie tussen ecologie en 
de watercyclus. Daarvoor kijken we in de kas 
naar verdamping, condensatie en neerslag, 
maatstaven voor het weermakend effect van 
ecologie.

Diezemonding
De Henriëttewaard is een onderdeel van 
de Diezemonding en een belangrijke eco-
logische hub voor het achterland van 
Noord-Brabant. Hier vloeien Dommel en 
Aa via de Dieze samen met de Maas. De 
ambitie is om de ecologische hubfuctie te 
versterken door meer natuur en biodiver-
siteit te ontwikkelen in de Diezemonding. 
Zo kunnen we de leefbaarheid van de stad 
’s-Hertogenbosch en omgeving verbeteren 
en bijdragen aan het oplossen van het kli-
maatprobleem.
Nieuwsgierig geworden? Een bezoek werkt 
erg verhelderend. Er is inmiddels een leuke 
audiotour beschikbaar. Maak een afspraak. 
site:  theweathermakers.nl
mail: Connect@theweathermakers.nl
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Ledenvergadering en lezing
Zondag 1 mei aanstaande wordt in De Enge-
lenburcht de jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden van Heemkundekring Angrisa. 
Aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 
uur. Hierop aansluitend zal een lezing wor-
den gehouden over fort Crèvecoeur door 
Jan van den Berg, die o.a. stadsgids is bij 
de Kring Vrienden, docent Vestingwerken 
bij Boschlogie III en medeauteur van het 
boek ‘Vier Eeuwen Militaire Inundaties rond 
’s-Hertogenbosch’. De lezing, getiteld ‘Har-
tezeer – De geschiedenis van Crèvecoeur’ 
begint om 15.30 uur. Daarbij zijn ook niet-le-
den van Angrisa welkom: toegangsprijs voor 
hen is € 3,00.

Verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen zitten er 
weer op en tegelijkertijd ook die voor de 
Bestuursraad Engelen Bokhoven. Als we 
goed geteld hebben, werd de laatstge-
noemde voor de veertiende keer gehouden. 
De eerste keer was op zaterdag 6 november 
1971, een halfjaar na de annexatie van Enge-
len door Den Bosch op 1 april. Op 17 maart 
hadden tussentijdse verkiezingen voor de 
Bossche gemeenteraad plaatsgevonden. 
Tot januari 1972 bleef de oude gemeente-
raad van Engelen in functie als bestuursraad 
onder voorzitterschap van de Bossche wet-
houder J. van der Heijden. Daarna traden de 

Oude ansicht
Het Pensionaat met de oude Waterstaats-
kerk vanaf de overkant van de Dieze. De 
kaart werd in 1908 uitgegeven, maar het 
is een herziene versie van een kaart uit 
circa 1902. Deze uitgave was noodzakelijk 
geworden, omdat de bolvormige beëindi-
ging van het klokkentorentje op de kerk in 
1907 vervangen werd door een spits. Een 
nieuwe foto vond men blijkbaar overbodig 
en daarom werd het nieuwe torentje er op 
deze kaart simpelweg met de hand opge-
tekend! Verder zien we in het midden het 
in 1828 tot stand gekomen hoofdgebouw 
van het Pensionaat Onze Lieve Vrouwe van 
Lourdes. Links daarvan dus de oude Water-
staatskerk, die in 1933 na iets meer dan hon-
derd jaar vanwege bouwvalligheid plaats 
moest maken voor de huidige kerk. Rechts 
van het Pensionaat zien we de Bijzondere 
School, die er in 1875 ten behoeve van het 
steeds maar stijgende aantal pensionaires 
tegenaan werd gezet. Tegenwoordig bevin-
den zich zowel in het hoofdgebouw als in 
de voormalige school appartementen, maar 

deels zijn er nog steeds sporen van de pen-
sionaatstijd te herkennen. Tijdens een reünie 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft 
een van de oud-pensionaires voor Anneke 
Heijmeriks een plattegrond getekend 
waarop alle ruimtes van het gehele com-
plex zijn beschreven. Op de voorgrond nog 
de in 1883 uit basaltblokken opgetrokken 

kademuur van de Dieze. De bestektekenin-
gen van deze muur zijn in het archief van 
Rijkswaterstaat bewaard gebleven. De ronde 
gaten die in de muur herkenbaar zijn, beho-
ren bij de rioolafvoeren van het pensionaat. 
Zo ging dat in die tijd, hup, rechtstreeks de 
Dieze in! Rob Gruben, info@angrisa.nl 

gekozenen uit lijst 1 (ondernemers) en lijst 2 
(algemeen) aan. Op de afbeelding het pam-

flet, waarmee de kandidaten van lijst 2 zich 
presenteerden.



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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Padelbanen feestelijk geopend tijdens open dag
Tijdens de open dag op 20 maart zijn de 
padelbanen van Tennis én Padelvereniging 
Engelen officieel geopend. Ze werden al een 
tijdje gebruikt, maar als gevolg van corona 
konden de feestelijkheden nog niet plaats-
vinden.

Met het ontkurken van de champagne en 
het plakken van het naambord was het offi-
cieel. Ook is de naamsverandering in ‘Tennis 
en Padelvereniging Engelen’ en het aanpas-
sen van het logo nu een feit. 

Al een jaar of vijf is de vereniging bezig 
met de aanleg van de padelbanen. Één 
ding werd daar snel duidelijk: de aanleg is 
belangrijk, maar de organisatie eromheen 
is minstens zo belangrijk. Dat was voor het 
bestuur reden om pas actief te gaan worden 

als er leden zouden zijn die de organisatie 
voor de aanleg zouden oppakken. En die 
zich dan hopelijk ook druk gaan maken voor 
het vullen van de banen met allerlei activi-
teiten. 

In 2020 is er een enquête gehouden in Enge-
len en daaruit bleek dat er voldoende animo 
zou zijn voor padel. Er is vervolgens gekeken 
of het financieel en technisch mogelijk zou 
zijn. Met die informatie hebben de leden 
vorig jaar besloten om akkoord te gaan met 
de aanleg. En vanaf januari zijn ze volop in 
gebruik. 

Tijdens de open dag zijn de banen geo-
pend. Er waren veel bezoekers die nieuws-
gierig waren naar wat nu padel eigenlijk is. 
Vier toppers die verbonden zijn aan padel-

school Simon gaven een demonstratie van 
padel. Het is een snel, tactisch en leuk spel 
voor jong en oud. Vervolgens werd er breed 
gebruik gemaakt van de clinics die ook door 
SimonPadel werden verzorgd. Voor de ver-
eniging was het ook een goede dag omdat 
er veel nieuwe leden bij te schrijven waren. 

Voorzitter Martin Bouwman hoopt dat het 
hier niet bij blijft. “Als dit enthousiasme zich 
doorzet, dan gaan we al heel snel kijken of 
er nog twee banen bij kunnen komen! We 
hopen dat veel mensen uit Engelen genie-
ten van de mogelijkheden van tennis, padel 
en ook van jeu de boules.” Want sinds 
afgelopen zomer ligt er ook een prachtige 
jeu-de-boulesbaan. Ben je geïnteresseerd, 
ga dan naar www.tennispadel-engelen.nl 
voor meer informatie. 

Eerste steen Oeverhuyze
Güler Otur

Op 11 maart werd de eerste steen van kas-
teel Oeverhuyze officieel gelegd. Voor 2020 
zou dit een bijzonder moment zijn geweest, 
waar onder andere de toekomstige bewo-
ners elkaar voor het eerst ontmoetten. 
Anno 2022 is dit een bijeenkomst waarbij de 
betrokkenen rondom de realisatie van het 
kasteel, onder het genot van een door een 
barista getapte koffie, elkaar bijpraten over 
de ontwikkelingen in het gebied en de eer-
ste steen gemetseld wordt. Wethouder Roy 
Geerts sprak de aanwezigen toe, en nam 
hen mee in het ontstaan van het natuur-in-
clusieve project, waar het negende en laat-
ste kasteel duurzaam wordt gebouwd. Het 
einde van het unieke project waar met 
wereldwijde belangstelling naar gekeken 
wordt. 

Wie een wandeling langs de Maas maakt, 
ziet steeds meer gebeuren. Terwijl in het 
begin van het jaar de grond bouwklaar werd Foto: Danny Wijffelaars

gemaakt en eind februari de laatste heipa-
len de grond in werden geslagen, wordt nu 
op de oppervlakte steeds meer zichtbaar. Er 
wordt gewerkt aan de ruwbouw, de funde-
ring ligt inmiddels, van het eerste blok zijn 
de kalkstenen van de begane grond gelijmd 
en de leidingen van de keukens gelegd. 
De bouw van het kasteel verloopt volgens 

schema en tijdens de officiële ceremonie 
werd zelfs gesproken over een verwachte 
oplevering in het voorjaar van 2023. Dit is 
eerder dan was voorzien. Dat het opschiet 
met de bouw van het kasteel is goed te 
zien op dronebeelden die van bovenaf zijn 
gemaakt. De vorm en ligging van het kasteel 
zijn duidelijk waar te nemen. 



Herkomst naam Wim Richtstraat 
Wilhelmus Johannes Richt (geboren 1-6-1922, overleden 28-10-1944). Wim was de zoon van bakker Thomas Richt (1889-1945) en Alber-
dina van den Boom (1893-1981). Hij was bakkersknecht bij zijn eigen vader. Op 27 oktober 1944 moesten alle bewoners van de Duitsers 
Engelen verlaten, omdat de bevrijders naderden en het te gevaarlijk werd. Met de evacuatie is Wim meegegaan de polder in. Hij heeft 
daar de nacht doorgebracht en is de volgende ochtend met nog iemand teruggegaan naar Engelen om eten te halen voor de mensen. 
Rond het middaguur gingen ze met een melkkar met proviand en water terug de polder in. Nog maar net in de polder werd Wim getrof-
fen door munitie en bleef zwaargewond liggen. Zo werd hij aangetroff en door de familie Kusters, die toen pas Engelen had verlaten. 
Zoon Frans maakte de melkkar haastig leeg en legde Wim erop en bracht hem naar het klooster, waar hij later in de middag is overleden.
Bron: Angrisa, Heemkundekring Engelen

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: Fenna, wonend in 
de Wim Richtstraat te Engelen.                                                                                   

Fenna woont in de Wim Richtstraat samen 
met moeder Yvonne, vader Wim en broer 
Sem. Ze hebben een hond en die heet Sam-
mie. Fenna is elf jaar oud.     

Waar komt de straatnaam vandaan, 
denk je?
“Ik denk dat het een persoon is, maar 
waarom ze de straat zo hebben genoemd, 
dat weet ik niet. En misschien dat hij ook wel 
uit Engelen komt.” Er is een vermoeden dat 
Wim Richt verre (aangetrouwde) familie is 
van Fenna, maar zeker weten doen we het 
niet. 

Wat vind je leuk in de buurt?
“Ik ga vaak naar buiten met vriendinnen: 
dan gaan we langs de speeltuintjes. Dat zijn 
er best wat. Ik denk wel zeven of acht, of 
misschien wel meer! Ik ga het vaakst naar 
het speeltuintje tegenover De Matrix.”

Waar zit je op school?
Fenna zit op basisschool De Matrix in groep 
7 bij meester Stef. “Bij gym doen we weleens 
yoga met de meester, wat we dan Stefyoga 
noemen. Engels vind ik een leuk vak op 
school. Later zou ik iets met dierenverzor-
ging willen doen.”

Wat doe je graag?
“Ik vind het leuk om te tennissen. Dat doe ik 
bij de tennisclub in Engelen. Vanmiddag (20 
maart ’22) ga ik naar de open dag van de 
padelbaan. Ik heb al eens padel gespeeld. 
Dat was erg leuk!” Daarnaast is Fenna graag 
creatief bezig in de vorm van tekenen en 
knutselen. En logeerpartijtjes met een vrien-
dinnetje. “Dan doen we heel veel ‘Just-Dan-
ce’!”,vertelt ze enthousiast. Een bezige bij!

Geen extra voedsel in dierenpark 
In de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn 
twaalf dierenparkjes. Je vindt hier vaak ver-
schillende dieren, zoals herten, geiten, scha-
pen en/of pluimvee. Dierenparkjes worden 
beheerd door de gemeente of een stichting. 
Zij zorgen voor het voedsel, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren. De dieren wor-
den elke dag verzorgd door vrijwilligers.
Regelmatig zien we (groot)ouders met kin-
deren die de dieren willen voeren met brood 
en/of etensresten. Dat is goed bedoeld maar 
slecht voor de gezondheid van de dieren. Ze 
kunnen (erg) ziek worden van het extra eten. 
Brood zorgt zelfs voor verstoppingen waar-
aan de dieren dood kunnen gaan. Wil je de 
dieren toch voeren? Meld je dan aan als vrij-
williger! Zie je een gewond of ziek dier? Of 
is er wat stuk in het dierenparkje? Geef dit 
door via het meldpunt: www.’s-hertogen-
bosch.nl/meldpunt.

Mijn lievelings-  
eten:  pizza en een broodje shoarma
kleur:  turquoise
dier:  stokstaartje en een zeehond 
sport:  tennis
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Historie Bokhoven in beeld
Heemkundekring Onsenoort viert dit jaar 
zijn 75-jarig bestaan. Daarom waren er in 
de afgelopen weken dertien lokale ten-
toonstellingen in Doeveren, Herpt, Drunen, 
Haarsteeg, Heesbeen, Heusden, Nieuwkuijk, 
Giersbergen, Hedikhuizen, Elshout, Oud-
heusden, Vlijmen en ook in Bokhoven. 
Hier was in het weekend van zaterdag 26 
en zondag 27 maart onder de titel ‘Heem-
kamertjes Bokhoven’ van alles te zien in de 
parochiekerk Antonius Abt, atelier De Heer-

lijkheid naast de kerk en het kasteel van 
Bokhoven. 
Naast twaalf grote panelen met foto’s en 
teksten waar de geschiedenis en ontwikke-
ling van het dorp te zien en te lezen waren, 
was er ook speciale aandacht voor de kun-
stenaars Bart van Eggelen (1923-1978) en 
Daan Graafmans (1932-2016) uit Bokhoven. 
Bart was een fanatiek tekenaar en schilderde 
met olieverf. 
Daan werkte met olieverf, metaalplaat en 

ruw geweven stoffen. Er was ook werk van 
andere lokale kunstenaars te bewonderen.
Mede door het mooie weer maakte een 
groot aantal bezoekers van deze gelegen-
heid gebruik om nader kennis te maken met 
het verleden van Bokhoven. Op het terras bij 
het atelier was het soms een echte reünie. 
Organisatoren Kees en Margo van den 
Oord, Gert Keurhorst en Marike Boerman 
kijken tevreden op dit weekend terug.



(S)limmerik
Na zonnig lenteweer, soms rustig, windstil,
volgt een roerige maand, wat kil
met veel nieuws in volle kranten,
want de politiek die weet van wanten.
Maar ook april weet wat ie wil.

Alisa Lalicic

Column

Een goede buur

“Altijd klaarstaan om te helpen”

Of je nu in een flat, rijtjeswoning of vrij-
staand huis woont, in de stad, een dorp of 
in Engelen, je hebt altijd buren. Deze zijn er 
in verschillende soorten en maten. In mijn 
leven heb ik al behoorlijk wat buren gehad 
en in diverse buurten gewoond. Het zet me 
aan het denken. Wat is er waar over de uit-
spraak “Beter een goede buur dan een verre 
vriend”?  

Ik groeide op in een gehucht vlakbij Gul-
pen waar meer koeien dan mensen waren. 
In onze straat stonden destijds zo’n dertig 
huizen. Een echte ons-kent-ons-cultuur met 
een grote sociale controle. Zo woonde mijn 
oom en tante aan de overkant en was alles 
tussen nummer 30-40 familie van elkaar. 
Had je geen Limburgs accent? Dan was je 
per definitie ‘unne Hollender’ en werd inte-
greren in de straat lastig voor je. 

In Australië woonden de buren op minimaal 
anderhalf uur rijden van ons vandaan. Het 
was een ongeschreven regel dat je áltijd op 
elkaar moest kunnen rekenen. Als ons vee 
over het landgoed van de buurman liep, als 
er een bosbrand was of als de buurvrouw 
was gebeten door een slang. Altijd klaar-
staan om te helpen, op ieder moment van 
de dag. 

In de galerijflat in Tilburg was mijn buur 
een bejaarde man. Hij droeg zorg voor het 
gebouw, sprak mensen aan op hun gedrag 

en was vaak in voor een praatje. Toen zijn 
vrouw overleed, voelde het voor mijn huis-
genoot en mij als plicht om voor hem te zor-
gen. Zo streek ik eens zijn bloezen of leg-
den we uit hoe zijn wasmachine werkte. Het 
werd ingewikkeld toen hij iedere dag voor 
onze deur stond. Dan ga je wel twijfelen aan 
je eigen tolerantie richting buren. Waar is de 
grens? 

Met een gerust hart kan ik zeggen dat ik blij 
ben met mijn buren. We lopen de deur bij 
elkaar niet plat, maar helpen elkaar wanneer 
nodig. We zetten af en toe de container ach-

ter en geven een compliment als iemand de 
voortuin aan het schoffelen is. Soms drinken 
we een biertje, maar aan het einde van de 
dag gaan we altijd weer terug naar huis. Met 
de verhuizing naar Brabant zie ik mijn eigen 
familie en vrienden stukken minder. Dan is 
het hebben van een goede buur best fijn. 
Beter een goede buur dan een verre vriend? 
Wat mij betreft zeker wel! 
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Colofon

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

Dierenambulance Den Bosch: 073 - 6146070   
Stadskantoor Wolvenhoek: 073 - 6155155    
Afvalstoff endienst: 073 - 6156500
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig: 
073 - 6155555
Brabant Water storingen: 073 - 6838000
Essent storingen: 0800 - 0340
Stichting Farant: 073 - 6124488 
Vivent: 088 - 1637000

Belangrijke telefoonnummers

Dorpsagenda

Elke ma en do
10.00 - 12.30 uur

Koffi  eochtend voor iedereen
In Herberg Haverleij

Elke maandag Jeu de boules met senioren
Bij de tennisbaan

Wo 20 april & 18 mei 
09.30 uur

Fietsen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Di 19 april
14.00 - 16.30 uur
Do 21 april
20.00 - 22.00 uur

Kennismaking met Focusing
In Herberg Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl

Wo 20 april & 4 en 18 mei 
13.00 - 16.00 uur

Workshop Zentangle
In Herberg Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl

Vrijdag 22 april
19.30 uur

Kaartavond (rikken)
In De Engelenburcht

Vrijdag 22 april Hapjesavond met senioren
Meer info: Astrid van Schijndel 06-12311319

Zondag 24 april
11.00 - 14.00 uur

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

Don 28 apr en 12 mei
13.00 - 16.00 uur

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

Zondag 1 mei
14.30 uur

FC Engelen tegen RKDVC

Dinsdag 3 mei
10.00 uur

Koffi  edrinken met senioren
In De Engelenburcht

Woensdag 4 mei
10.00 uur

Jaarvergadering Seniorenvereniging
In De Engelenburcht

Vrijdag 6 mei
20.00 uur

Bingo
In De Engelenburcht

Woensdag 11 mei 
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Vrijdag 20 mei
16.30 - 18.00 uur

Netwerken met TerpZaken
De Locatie in Vlijmen; Aanmelden via info@terpzaken.nl
Aanmelden nieuwsbrief: www.terpzaken.nl

“Altijd klaarstaan om te helpen”
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Draaiboek Marble Maniacs
Looptijd: zondag 31 januari (week 5) t/m zaterdag 20 maart (week 11)

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

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. 


