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Helftheuvelpassage ‘s-Hertogenbosch (naast ingang JUMBO)

ELKE DAG OPEN VAN 10:00 - 20:00 UUR
Vrijdag tot 21 :00 uur • Zondag vanaf 1 1 :00 uur
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Farent	 is	 een	 organisatie	 die	 dagopvang	
voor	 ouderen	 organiseert,	 ook	 wel	 ‘huis-
kamer’	genoemd.	Voor	Engelen	hebben	we	
een	huiskamer	in	De	Engelenburcht	die,	als	
ze	 er	 zijn,	 wordt	 gerund	 door	 vrijwilligers	
uit	Engelen.	De	huiskamers	zijn	in	het	leven	
geroepen	 voor	 alle	 ouderen,	 die	 behoefte	
hebben	 aan	 contact,	 gezelschap	 of	 hun	
hobby’s	willen	delen	met	anderen.
Elke	vrijdag	van	10.30	tot	15.00	uur	is	de	huis-
kamer	open.	De	kosten	per	dag	voor	koffie,	
thee	 of	 frisdrank	 inclusief	 lunch	 bedraagt	
€	3,50.	De	huiskamer	 in	Engelen	heeft	een	
tekort	 aan	 vrijwilligers	 uit	 Engelen	 en	 ook	
voor	nieuwe	deelnemers	is	nog	ruimte.
Dus	 meld	 je	 aan	 via	 073-2068061	 of	
06-11377902.		Iedereen	is	van	harte	welkom.

‘Huiskamer’ 
zoekt vrijwilligers

Na	 verschillende	 grote	 themaconcerten	 in	
de	afgelopen	 jaren,	 zoals	Queen	-	We	Will	
Rock	 You!	 en	 James	 Bond	 is	 het	 tijd	 voor	
Muziek	Collectief	Engelen	om	het	wat	dich-
ter	bij	huis	te	zoeken.	Daarom	presenteren	
wij	 deze	 zomer:	 MCE	 on	 stage	 -	 Hits	 van	
eigen	bodem.
Met	ruim	40	muzikanten,	combo	en	diverse	
zangers	 en	 zangeressen	 spelen	 wij	 een	
avond	 lang	 hits	 van	 eigen	 bodem	 met	
bekende	klassiekers	van	o.a.	BLØF,	De	Dijk,	
Ramses	 Shaffy,	 Miss	 Montreal	 en	 Golden	
Earring.

Noteer	in	je	agenda:	zaterdag	9	juli,	aanvang	
20.30	uur,	buiten	op	het	plein	bij	De	Enge-
lenburcht	(Achterstraat),	gratis	toegang.

MCE on stage!

Van de bestuursraad

Op	4	april	2022	 is	de	nieuwe	Bestuursraad	
Engelen	 Bokhoven	 officieel	 geïnstalleerd.	
Dat	gebeurde	in	aanwezigheid	van	wethou-
der	Roy	Geers.

De	 bestuursraad	 heeft	 onderling	 overlegd	
over	de	verdeling	van	de	verschillende	func-
ties.	Daarbij	 is	Philip	van	Beek	gekozen	tot	
voorzitter.	 Hij	 neemt	 deze	 taak	 over	 van	
Yvonne	Schram.	Zij	overhandigde	de	voor-
zittershamer	 aan	 Philip,	 die	 op	 zijn	 beurt	
Yvonne	hartelijk	dankte	voor	haar	niet	afla-
tende	 professionele	 inzet	 in	 de	 afgelopen	
vier	jaren	als	voorzitter	van	de	bestuursraad.
De	 andere	 bestuursfuncties	 worden	 inge-
vuld	door	Rob	Pander	Maat	(vicevoorzitter),	
Remco	 Frenken	 (secretaris)	 en	 Pieter	 Kem-
per	(penningmeester).

Verder	 zijn	 de	 belangrijkste	 portefeuilles	
verdeeld.	 Daarover	 vindt	 u	 alle	 informatie	
op	de	website	van	de	bestuursraad;	https://
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl/
home/werkwijze-en-portefeuilles.	

In	deze	Tweeterp	vindt	u	verder	nieuws	van-
uit	 de	 portefeuille	 Duurzaamheid	 en	 Ener-
gietransitie.	Rob	Pander	Maat	gaat	nader	in	
op	de	energietransitie.	
En	van	een	project	voor	meer	biodiversiteit	
samen	met	bewoners	uit	Bokhoven.

Lever	 ons	 jullie	 input,	 zodat	 we	 er	 samen	
met	 alle	 bewoners	 van	 Engelen,	 Bokhoven	
en	 Haverleij	 een	 mooie	 en	 betekenisvolle	
bestuursperiode	 van	 kunnen	 maken!	 Mail	
ons	via	info@bestuursraad.nl

Nieuwe Bestuursraad aan de slag

Lees verder op pagina 5

Vanwege	het	40	 jarig	bestaan	nodigen	 ‘De	
Laatbloeiers’	iedereen	uit	voor	een	gezellig	
jubileumconcert	 op	 zondag	 22	 mei	 in	 De	
Engelenburcht:	 het	 belooft	 een	 feestelijke	
middag	van	muziek	en	ontmoeting	te	wor-
den.	Aanvang	14.00	uur.		Gratis	toegang.	

Jubileumconcert Laatbloeiers



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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Het	woningbouwproject	aan	de	Oppershof	
in	Bokhoven	 is	afgerond.	Met	het	plaatsen	
van	13	appelbomen	is	nu	ook	het	openbaar	
groen	 ingevuld.	 Bewoners,	 gemeente	 en	
bestuursraad	 sloegen	 hiervoor	 de	 handen	
ineen.

Volgens	 de	 nieuwe	 richtlijnen	 van	 de	
gemeente	 kunnen	 bewoners	 bermen	 en	
boomspiegels	 adopteren	 en	 zelf	 hiervan	
het	 onderhoud	 verzorgen.	Dat	 zijn	 ook	de	
afspraken	die	de	gemeente	voor	deze	ber-
men	met	de	bewoners	heeft	gemaakt.	Door	
dit	nu	ook	in	het	maaibestek	vast	te	leggen,	
wordt	 voorkomen	 dat	 aannemers	 hiervan	
niet	op	de	hoogte	zijn	en	ingezaaide	bloe-
menbermen	 of	 weides	 ongewenst	 worden	
gekortwiekt.	 Al	 vele	 jaren	 wordt	 op	 veel	
plaatsen	 in	 onze	 dorpen	 door	 bewoners	
zelf	onderhoud	aan	bermen	en	boomspie-
gels	 verricht.	Voor	de	gemeente	 reden	om	
deze	optie	voor	onderhoud	door	bewoners,	
te	 verbinden	 met	 de	 aanpassingen	 in	 het	
nieuwe	maaibeleid.

Minder	maaien	in	de	openbare	ruimte
In	 de	 openbare	 ruimte	 van	 gemeente	
’s-Hertogenbosch	 is	 ruim	 3	 km2	 kort	 gras	
(gazon).	 Je	 ziet	 dit	 bijvoorbeeld	 in	 parken	
en	 in	 woonwijken	 waar	 wordt	 gesport	 en	
gespeeld.	Kort	gras	is	goed	voor	de	opvang	
van	 regenwater,	maar	 heeft	 weinig	 toege-
voegde	waarde	voor	andere	elementen	van	
de	natuur,	zoals	biodiversiteit.

Minder	maaien
Vanwege	 klimaatverandering	 verwachten	
we	 vaker	warme	en	droge	 zomers.	Warme	
en	 droge	 zomers	 zorgen	 ervoor	 dat	 kort	
gras	snel	dor	en	geel	wordt.	Om	te	voorko-

Rob Pander Maat 																																																																																																																															

Fossiele	brandstoffen
Sinds	 mijn	 artikeltje	 in	 februari	 is	 er	 weer	
veel	veranderd	in	de	wereld.	Een	oorlog	om	
de	 hoek	 die	 ons	 leven	 al	 behoorlijk	 beïn-
vloedt	met	onzekerheid	en	met	de	potentie	
zich	nog	uit	te	breiden.	Daarnaast	torenhoge	
energieprijzen	en	een	 inflatie	 in	Nederland	
met	 9,72	 %	 in	 maart	 2022	 hoger	 dan	 de	
afgelopen	40	jaar.	De	gasprijs	is	momenteel	
rond	de	€	2,50/m3.	Bij	een	gemiddeld	huis-
houden	met	een	verbruik	van	2000	m3	per	
jaar	levert	dit	al	gauw	een	meerprijs	van	zo’n	
€	3.000,-	per	jaar	op!	

Bij	 benzine	 en	diesel	 hebben	we	al	 pieken	
gezien	 van	 Euro	 2,45/liter	 respectievelijk	
Euro	2,17/liter.		

Zowel	bij	gas	als	bij	benzine	en	diesel	is	te	
verwachten	dat	de	prijzen	weer	verder	oplo-
pen	als	óf	de	EU	óf	Rusland	besluit	de	kra-
nen	vanuit	Rusland	af	te	sluiten.	Zeker	diesel	
zal	duurder	worden	omdat	die	voornamelijk	
uit	 de	 Russische	 olie-mix	 wordt	 geprodu-
ceerd.	Met	alle	gevolgen	van`dien	voor	onze	
economie	en	onze	portemonnee.

Vervolg van pagina 3
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men	dat	het	gras	uitdroogt,	gaan	we	minder	
maaien.	 Hierdoor	 ontstaat	 een	 natuurlijker	
en	gevarieerder	gras(veld).	Omdat	het	gras	
langer	wordt,	droogt	het	bij	warmte	minder	
snel	uit.	Het	gras	wordt	gemiddeld	5	centi-
meter	langer.	

Goed	voor	bijen	en	vlinders.	
Minder	 maaien	 zorgt	 ervoor	 dat	 kruiden	
en	 bloemen	 langer	 kunnen	 bloeien.	 Dit	 is	
belangrijk	 voor	 bijen,	 vlinders	 en	 andere	
insecten	en	levert	daarmee	een	bijdrage	aan	
biodiversiteit.	Met	beleidsplan	’s-Hertogen-
bosch	 groen	 en	 klimaatbestendig	 werken	
we	 aan	 een	 groene	 en	 klimaatbestendige	
leefomgeving,	hierin	speelt	ook	het	bevor-
deren	van	biodiversiteit	een	belangrijke	rol.	

Gras	bij	bomen	en	obstakels
Langs	bomen,	 straat-	 en	 verkeersmeubilair	
mag	het	gras	langer	worden.	Het	gras	mag	
hier	een	lengte	van	maximaal	30	centimeter	
hebben.	 In	 lang	 gras	 groeien	 vaak	 diverse	
kruiden	 en	bloemen.	 Kijk	 voor	meer	 infor-
matie	op	www.s-hertogenbosch.nl/maaibe-
leid	

Energietransitie in onze directe leefomgeving

Appelbomen sieren het openbaar groen en zorgen voor 
meer biodiversiteit

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



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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Wat	kunnen	we	er	zelf	aan	doen?
Bij	klimaatdoelstellingen	gaat	het	er	om	de	
uitstoot	van	CO2	die	leidt	tot	broeikaseffec-
ten	te	verminderen.	Dit	kan	op	vele	manie-
ren,	 maar	 de	 makkelijkste	 manier	 die	 we	
ook	zelf	kunnen	toepassen,	is	minder	ener-
gie	verbruiken.	Ook	daarvoor	bestaan	weer	
meerdere	mogelijkheden.	 In	 nevenstaande	
grafiek	 ziet	 u	 waar	 een	 gemiddeld	 huis-
houden	 CO2-uitstoot	 genereert.	 We	 kun-
nen	natuurlijk	ons	huis	beter	 isoleren	door	
betere	 dak-	 of	 wandisolatie	 of	 door	 beter	
isolerende	 beglazing.	 Overigens	 is	 inmid-
dels	voor	dit	soort	bouwkundige	aanpassin-
gen	een	behoorlijke	wachtlijst	ontstaan.	Op	
echt	korte	termijn	helpt	dit	nog	niet.

Meer	 zonenergie	 gebruiken,	 is	 ook	 een	
methode.	Het	is	mede	daarom	dat	de	vraag	
naar	zonnepanelen	excessief	gestegen	is	en	
er	 inmiddels	 wachttijden	 tot	 een	 half	 jaar	
optreden.	Bij	warmtepompen	is	de	wachttijd	
mogelijk	nog	langer.

Een	alternatief	is	ook	ons	gedrag	aanpassen	
door	minder	te	rijden	en	minder	te	vliegen,	
Dit	voel	je	meteen	in	je	portemonnee.	Maar	
ook	korter	douchen	en	de	thermostaat	van	
de	verwarming	structureel	op	18	of	19	gra-
den	 te	 zetten,	 heeft	 meteen	 resultaat.	 Ik	
ken	mensen	bij	wie	alleen	dat	laatste	al	een	
gasbesparing	 van	 25%	opleverde.	Ook	het	
isoleren	 van	 verwarmings-	 en	 warmwater-
leidingen	 in	niet	of	weinig	gebruikte	 ruim-
tes	met	een	schuimisolatie	kunnen	we	snel	
doen	en	levert	snel	resultaat	op.

Een	onderzoek	dat	in	het	blad	Nature	werd	
gepresenteerd,	 toonde	 aan	 dat	 wereldwijd	
20%	minder	 rundvlees	 eten	de	ontbossing	
met	 50%	 terugdringt	 tot	 en	met	 2050.	 En	
die	 bossen	 die	 nu	 opgeofferd	worden	 om	
soja	of	mais	 te	 kweken	om	als	 diervoer	 te	
dienen,	zorgen	nu	net	voor	CO2-opname	uit	
de	 lucht.	 Beperkt	minder	 vlees	 eten	 is	 dus	
niet	alleen	fijner	voor	de	dieren	maar	helpt	
rechtstreeks	 het	 klimaat,	 ook	 al	 omdat	 er	
dan	minder	stikstof	door	mest	in	de	atmo-
sfeer	komt.

Die	hoge	energieprijzen	 zijn	natuurlijk	niet	
fijn	voor	onze	portemonnee.	Maar	inmiddels	
helpen	ze	ons	om	allemaal	zuiniger	te	wor-
den	met	 energie.	 Het	mooie	 van	 het	 aan-
passen	van	ons	gedrag	is	dat	het	én	niets	of	
weinig	kost	én	onze	portemonnee	spaart	én	
tot	minder	CO2-uitstoot	leidt	én	dus	minder	
opwarming	van	de	aarde	betekent.

Windparken	en	zonneweides
We	 zullen	 dus	 én	 minder	 moeten	 gaan	
gebruiken	 én	 duurzamer	 elektriciteit	 moe-

ten	 gaan	 opwekken.	 Gezien	 de	 huidige	
ontwikkelingen	 op	 de	 energiemarkt	 is	 de	
bestuursraad	 dus	 zeker	 niet	 a	 priori	 tegen	
windparken.	 Die	 indruk	 is	 in	 het	 verleden	
wel	eens	ontstaan.	Als	het	ons	allemaal	ernst	
is	minder	afhankelijk	te	worden	van	olie	en	
gas,	dan	zullen	we	echt	nog	veel	meer	aan	
energie	uit	zon	en	wind	moeten	gaan	doen.	
Windparken	 op	 zee	 worden	 de	 komende	
10-20	 jaar	 in	snel	tempo	verder	ontwikkeld	
en	 gebouwd.	 Maar	 zelfs	 als	 alle	 plannen	
doorgaan	en	de	Noordzee	straks	echt	heel	
vol	met	windparken	staat,	is	dat	nog	steeds	
niet	genoeg.	We	moeten	dus	ook	meer	aan	
energie	uit	zon	en	wind	op	land	gaan	doen.	
Als	 bestuursraad	 zullen	we	 er	 wel	 op	 toe-
zien	 dat	 nieuwe	 turbines	 inderdaad	 op	 de	
minimale	1000	meter	vanaf	bewoning	gere-
aliseerd	 wordt	 wat	 onze	 gemeente	 nu	 als	
norm	hanteert.	

Elektrische	 deelauto’s	 in	 Haverleij:	
Hoe	staat	het	ervoor?

Vervolg van pagina 5

Minder	CO2	produceren	kan	ook	door	min-
der	te	rijden	of	auto’s	te	delen.	Begin	2021	
zijn	 er	 in	Haverleij	 2	 elektrische	 deelauto’s	
gekomen	en	in	de	loop	van	het	jaar	is	er	een	
derde	 auto	 bijgeplaatst.	 Nu,	 ruim	 een	 jaar	
na	 de	 start	 is	 er	 een	mooie	 stabiele	 basis	
gecreëerd	met	elkaar.	Er	staat	een	VW	ID3	
bij	Velderwoude	en	er	staan	een	VW	ID3	en	
een	Nissan	 Leaf	 in	 het	 Slot.	 Deze	 3	 auto’s	
worden	 nu	 gebruikt	 door	 15	 enthousiaste	
autodelers.	De	auto’s	worden	 zo’n	50	 keer	
per	 maand	 gebruikt	 en	 rijden	 gezamenlijk	
zo’n	3000	km	per	maand.	
	
Met	het	huidige	aantal	auto’s	is	er	nog	vol-
doende	 ruimte	 om	 mee	 te	 doen	 met	 de	
deelauto’s.	 Als	meer	 deelnemers	 zich	 aan-
melden,	 dan	 zal	 het	 aantal	 auto’s	 dit	 jaar	
nog	verder	worden	uitgebreid	naar	4	of	5.	
Als	 er	 in	 Engelen	 zelf	 voldoende	 belang-
stelling	bestaat	kan	ook	daar	een	deelauto	
worden	 geplaatst.	 Interesse	 kan	 worden	
aangegeven	 via:	 www.onzeauto.com/nieu-
we-buurt.	Er	zijn	zo’n	7-8	deelnemers	nodig	
om	een	auto	te	kunnen	bijplaatsen.

Iedere	 deelauto	 vervangt	 zo’n	 5	 reguliere	
auto’s	 op	 straat.	 De	 deelauto’s	 hebben	 nu	
nog	 geen	 vaste	 plek,	 maar	 de	 gemeente	
’s-Hertogenbosch	 heeft	 toegezegd	 dat	 er	
voor	 de	deelauto’s	 gereserveerde	parkeer-
plaatsen	met	laadpalen	gaan	komen.	

Samen	Slim	Rijden	is	ideaal	voor	mensen	die	
minder	dan	15.000	km	per	jaar	rijden	en	bij-
voorbeeld	de	tweede	auto	willen	vervangen	
door	een	elektrische	deelauto	of	voor	men-
sen	 die	 de	 eerste	 auto	maar	 2-3	 keer	 per	
week	gebruiken.	Deelnemers	rijden	schoner	
en	 besparen	 zo	 enkele	 honderden	 euro’s	
per	maand!	Meer	informatie	is	te	vinden	op	
de	website	www.onzeauto.com/samenslim-
rijden/haverleij.



Zwanger en op zoek naar kraamzorg in Engelen 
en omgeving?

Samen zorgen wij voor een goed begin!

info@kraamzorgmadee.nl
www.kraamzorgmadee.nl

0416-700206

Antoinette Beerens I Edith Godfried - van de Griendt I Mary Monsieurs
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Na	een	supergezellige	Koningsdag	staan	er	
weer	leuke	evenementen	op	de	agenda	van	
De	Engelenburcht.

*	Iedere	maandagavond	zijn	er	twee	koren,	
Zzing	 en	 het	 Kadekoor,	 vanaf	 20.00	 uur.	
Interesse?	Loop	gerust	binnen.
*	 	 Iedere	dinsdagavond	 line	dance.	U	bent	
van	harte	welkom	vanaf	20.00	uur.
*		Iedere	donderdagavond	word	er	getafel-
tennist.	Neem	de	stap	en	sluit	u	aan.	Is	voor	
jong	en	oud.
*		Iedere	laatste	vrijdag	van	de	maand	is	er	
rikken	in	De	Engelenburcht	vanaf	19.30	uur

Engelenburcht met volop activiteiten!
*		Iedere	eerste	vrijdag	van	de	maand	is	er	
bingo	vanaf	20.00	uur.

Op	zaterdag 11 juni	is	er	een	doorlopende	
repetitiedag	van	Muziek	Collectief	 Engelen	
(MCE).
Het	orkest	repeteert	van	10.00	tot	16.00	uur.	
Interesse?		Kom	gerust	binnen.

Op	 zondag 12 juni	 is	 er	 een	 heerlijke	
muziekmiddag.	 Hopelijk	 op	 het	 terras	 van	
De	Engelenburcht.
Huisband	Hangar	9	brengt	heerlijke	jazz	ten	
gehore.	Entree	gratis.	

Lekker	 buiten	 aan	 de	 Dieze	 genieten	 van	
optredens,	 een	 hapje	 en	 een	 drankje	 en	
bekenden	 ontmoeten.	 De	 voorbereidingen	
lopen,	artiesten	zijn	aan	het	repeteren.	
Het	goede	weer	is	besteld	en	de	sfeer	wordt	
al	 gemaakt.	 Kortom	 zet	 het	 in	 je	 agenda	
en	 reken	 op	 een	 mooie	 zomeravond	 in	 2 juli 2022

Het kan, het mag en we willen weer!

Jazzformatie	 ‘Hangar	9’	werd	30	 jaar	gele-
den	 opgericht	 door	 Jan	 Kersten,	 de	 broer	
van	Wim	Kersten.
Jan	was	in	zijn	werkzame	periode	purser	bij	
KLM,	 vandaar	 de	 naam	 Hangar	 en	 9	 slaat	
op	het	 toenmalige	aantal	bandleden.	Allen	
waren	 amateurmuzikanten	 van	middelbare	
leeftijd	 die	 tot	 doel	 hadden	 prettige	 swin-
gende	 muziek	 te	 maken.	 Inmiddels	 is	 Jan	
overleden,	 maar	 de	 ‘Hangaristen’	 hebben	
besloten	 om	 een	 doorstart	 te	 maken	 en	
swingen	 er	 nog	 steeds	 lustig	 op	 los.	 Het	
repertoire	bestaat	niet	alleen	uit	 ‘klassieke’	
swingnummers,	maar	ook	 latin	komt	ruim-
schoots	aan	bod.
Momenteel	 bestaat	 de	 band	 uit:	 drummer	
-	Henri	 de	 Berk,	 toetsen	 -	 Jan	 Peels,	 bas	 -	
Pierre	van	Dijk,	trompet	-	Gerry	Houdijk,	alt-
sax	-	Beer	Westerhuis,	tenorsax	-	Paul	Haeh-
nel	en	baritonsax	-	Peter	van	den	Udenhout.
	
Zaterdag 2 juli	Muziek	aan	de	Dieze.	Ook	
wij	zijn	erbij!

Zo	ziet	u:	volop	activiteiten	 in	De	Engelen-
burcht,	maar	ook	hebben	wij	ruimte	voor	uw	
feest.	Voor	info	vraag	naar	beheerder	Bart	of	
maak	een	afspraak.	
Vind	jij	het	leuk	op	in	de	horeca	te	werken?	
Vanaf	17	jaar	ben	je	van	harte	welkom,	ook	
parttime,	vrijwillig	of	op	oproepbasis.	Infor-
meer	bij	Bart,	telefoon:	0619146633.

het	unieke	Engelen	aan	de	Dieze.	Neem	 je	
eigen	eten	en	drinken	mee	en	deel	het	met	
anderen.	Er	is	ook	van	alles	te	verkrijgen	en	
een	BBQ,	die	met	een	vrijwillige	bijdrage	te	
gebruiken	is.	Muziek	op	de	Dieze	begint	op	
2	juli	om	17.00	uur.

Hangar 9



ta l e n
Be l e v e n

i n 1 00
M

Eigenwijze

focus op

kinderopvang

in Engelen!

M
a

tr
ix

 -
 S

lo
t 

- 
E

n
g

e
le

n
h

a
rt

w w w . e i g e n w i j z e k i n d e r o p v a n g . n l

Op	het	emballageapparaat	bij	PLUS	Mulder	
zit	voortaan	een	knop	‘doneren’.	Als	je	hier	
op	drukt,	wordt	het	 statiegeld	 rechtstreeks	
gestort	op	giro	555.	Hiermee	help	 je,	door	
het	 inleveren	van	 lege	flessen,	steeds	weer	
een	 goed	 doel.	 Momenteel	 staat	 giro	 555	
nog	steeds	open	voor	Oekraïne.

Lege flessen voor 
goede doelen
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Na	de	middelbare	school	wist	hij	even	niet	
wat	hij	wilde.	Zijn	moeder	wel:	bij	de	bank	of	
de	belastingdienst.	Dan	had	je	immers	altijd	
een	goede	baan!	En	zo	begon	Willem	(1959,	
’s-Hertogenbosch)	 als	 baliemedewerker/
kassier	bij	de	Rabobank	aan	het	Loeffplein.	
Maar	ergens	had	hij	ook	altijd	al	een	flauw	
idee	om	bij	de	politie	te	werken.	Hij	kwam	in	
Oss	 terecht,	 als	 straatagent	 bij	
de	 gemeentepolitie.	 Dat	 deed	
hij	zo’n	vier	jaar.	“Ons	werk	werd	
helaas	vooral	gemeten	aan	het	
aantal	bonnen	dat	we	uitschre-
ven,	uiteindelijk	een	reden	voor	
mij	 om	 te	 gaan.”	 Hij	 ging	 na	
enig	 onderzoek	 aan	 de	 slag	 in	
het	 archiefwezen	 bij	 de	 lokale	
overheid	 en	 kwam	 uiteindelijk	
in	de	facilitaire	hoek	terecht.	Hij	
werkte	o.a.	als	hoofd	Burgerza-
ken	bij	de	gemeente	Maasdonk.	
“Ik	 heb	 heel	 wat	 gemeentes	
gehad.	Tien	jaar	geleden	ben	ik	
eruit	 gestapt.	 Reden:	 de	 over-
heid	dient	 een	dienende	 rol	 te	
hebben	naar	de	samenleving	en	
niet	andersom.”	

De	 Roestenburgh	 en	 vita-
mine	HBS
In	 2013	 besloot	 hij	 samen	met	
partner	 Tessa	 (administratie	 en	
catering)	in	Heeswijk-Dinther	te	
beginnen	 met	 opleidingsinsti-
tuut	 de	 Roestenburgh	 (hij	 had	
destijds	 naast	 zijn	 ambtelijke	
baan	 al	 een	 klein	 coaching-
bureau).	 Zeven	 jaar	 later	 ver-
huisden	 ze	 naar	 Bokhoven.	 De	
opleidingen	 zowel	 als	 de	 indi-
viduele	 begeleiding	 zijn	 geba-
seerd	 op	 wat	 Willem	 met	 een	
knipoog	‘Vitamine	HBS’	noemt:	
“De	 H	 staat	 voor	 holistisch	
mensbeeld:	 een	 mens	 als	 een	 geheel	 van	
verstand,	lichaam	en	ziel.	De	B	staat	voor	de	
basisprincipes	van	het	Boeddhisme.	 1:	Er	 is	
lijden.	2:	We	maken	het	lijden	groter	dan	het	
is.	3:	Je	kunt	stoppen	met	het	groter	maken	
van	het	 lijden.	 4:	Het	 8-voudige	pad	geeft	
adviezen	 hóe	 dat	 te	 doen.	 De	 S	 verwijst	
naar	de	uitgangspunten	van	het	systemisch	
gedachtengoed.”Waar	 mensen	 samen	 zijn,	
ontstaat	 een	 systeem	 met	 systemische	
krachten,	 aldus	Willem.	Als	 je	die	 krachten	
niet	respecteert,	ontstaan	problemen.	“Als	je	
bijvoorbeeld	 je	plek	niet	 inneemt,	 ontstaat	
systemische	verstoring.	Maar	hoe	kun	je	iets	
respecteren	waar	je	je	niet	bewust	van	bent?	

“Ik heb niet het idee dat ik werk”
Willem Minkels van De Roestenburgh

Leven	 op	 basis	 van	 HBS	 zorgt	 voor	 meer	
balans	en	rust	en	minder	conflicten.	Zelfont-
wikkeling	en	welbevinden	hebben	voorrang	
op	wat	anderen	vinden”,	verheldert	hij.	HBS	
is	een	door	hem	zelf	bedachte	formule.

Vitamine	HBS	te	verspreiden
Hoe	 doet	 Willem	 dat?	 “Simpel,	 door	 dit	
op	drie	manieren	uit	 te	dragen:	 vóórleven,	
individuele	 begeleiding	 en	 opleidingen	

geven.	“De	groepen	bestaan	uit	10	mensen	
maximaal.	Niet	meer,	mensen	moeten	zich	
immers	 veilig	 voelen”,	 aldus	 Willem.	 “En	
bovendien	 gaan	 grotere	 groepen	 te	 veel	
op	werken	lijken”,	grinnikt	hij.	Hij	heeft	een	
brede	 doelgroep.	 Zo	 zijn	 er	 veel	 mensen	
uit	de	zorg,	mensen	met	een	eigen	praktijk,	
uit	 het	 onderwijs,	 het	 uitvaartwezen	 en	 de	
terminale	 zorg	 bijvoorbeeld.	 “Er	 komt	 van	
alles	 aan	 de	 orde:	 ga	 je	 óm	met	 lijden	 of	
ondergá	 je	het	slechts.	Welke	 rol	heb	 je	 in	
de	rangorde?	Wat	heb	je	te	bieden?	Loyali-
teit:	waar	steek	je	je	energie	in?	Ben	je	trouw	
aan	 jezelf?	Neem	 je	 actief	 deel	 of	 zit	 je	 in	
de	slachtofferrol?	Kijk,	er	zal	altijd	lijden	zijn,	

alles	begint	 echter	met:	wat	 kan	 ík	doen?”	
Het	is	zijn	passie	om	dit	uit	te	dragen	en	te	
delen.	“Het	zou	geweldig	zijn	als	meer	men-
sen	HBS	in	het	leven	gaan	staan”,	zegt	hij.

Inhoud	geboden	programma
Er	zijn	4	opleidingen:	Opleiding	Systemisch	
Werken	&	Coachen	(OSW),	Opleiding	Holis-
tisch	&	Systemisch	Leven	(OHSL),	Opleiding	
Rouwbegeleiding,	 Rouwtherapeut	 (OR)	 en	

Combinatie	 Opleiding	 Rouwbe-
geleiding	 &	 Systeemtherapeut	
(CORS).	 In	 tijd	 variërend	 van	 4	
tot	 16	 dagen.	Naast	 de	 opleidin-
gen	 kun	 je	 bij	 de	 Roestenburgh	
kennismaken	 met	 Vitamine	 HBS	
door	middel	 van	 een	 dagdeel	 of	
een	 eendaagse	 workshop.	 Voor	
families,	 voor	 teambuilding,	 voor	
verenigingen,	 voor	 vrienden	 of	
vriendinnen	 om	 te	 vriendschap	
te	verdiepen	of	ter	voorbereiding	
van	 bijvoorbeeld	 een	 huwelijk.	
Tijdens	 de	 eendaagse	 workshop	
is	er	ook	 ruimte	voor	 familie-op-
stellingen	en	Voice	Dialogue	ses-
sies	 (een	 krachtige	 (communica-
tie)methode	 ontwikkeld	 om	 het	
innerlijk	 spanningsveld	 van	 onze	
verschillende	 ikken	 gezamenlijk	
tijdens	 een	 sessie	 te	 ontdekken).	
Willem	komt	met	een	nieuwtje:	In	
de	 loop	van	dit	 jaar	komt	er	een	
boek	 uit	 over	 de	 Vitamine	 HBS.	
Dat	geldt	ook	voor	de	E-learning	
versies	van	de	opleidingen.	

En	verder…
Toch	 even	 benieuwd	 naar	 zijn	
hobby’s.	Hij	lacht:	“Dit:	HBS!”	Ver-
der	zat	hij	in	de	blaasmuziek	en	is	
hij	dirigent	geweest,	maar	nu	niet	
meer.	Dat	komt	wel	weer,	of	niet,	
aldus	Willem.	Ook	mag	hij	graag	
wandelen.	 Hij	 woont	 samen	 met	
Tessa.	 Willem	 heeft	 twee	 kinde-

ren:	Gijs	van	27	en	Fenneke	van	26.	Willem	is	
inmiddels	ook	opa.	

Voor	meer	 informatie:	 tel.	 06–23	42	29	29,	
e-mail:	 info@deroestenburgh.nl,	 site:	www.
deroestenburgh.nl	



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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Ter gelegenheid van Koningsdag 2022 
werden op 26 april 19 inwoners uit de 
gemeente ’s-Hertogenbosch persoon-
lijk geïnformeerd door burgemeester 
Jack Mikkers, dat het Zijne Majesteit de 
Koning heeft behaagd hen Koninklijk te 
onderscheiden. De uitreiking vond die-
zelfde dag plaats in het tijdelijk Theater 
aan de Parade in de Brabanthallen. Voor 
Engelen viel de eer te beurt aan Yvonne 
Schram en Hans van Dartel. Beiden wer-
den benoemd tot Ridder in de orde van 
Oranje-Nassau. 

Yvonne	Schram
“Een	gekkenhuis”,	zo	omschrijft	Yvonne	het	
hele	gebeuren.	“Ik	wist	van	niks,	een	vriendin	
zou	op	de	koffie	komen,	maar	 ik	werd	dus	
overvallen	door	de	burgemeester!”	Yvonne	
is	 sinds	 1998	 zelfstandige	 op	 bestuurlijk	
niveau	 binnen	 sociaal-maatschappelijke	
werkterreinen	en	projecten.	Vanaf	 1996	 tot	
heden	 heeft	 ze	 verschillende,	 deels	 onbe-
zoldigde,	 politieke	 functies	 bekleed.	 Voor	
Engelen	 zat	 ze	 tussen	 1999	 en	 2014	 in	 het	
Kerkbestuur	 van	 de	 parochie	 Sint	 Lamber-
tus	en	ze	is	er	actief	in	de	werkgroep	Woord	
en	Communie.	 Sinds	 2015	 is	 ze	 voorzitter/

Koninklijke onderscheidingen in Engelen
secretaris	 van	 de	 Bestuursraad	 Engelen	 en	
Bokhoven.	 Ze	 vervulde	 lokaal	 en	 regionaal	
functies	 op	 het	 gebied	 van	 religie,	welzijn,	
economie	 en	 erfgoed.	 Vanaf	 2014	 is	 ze	 lid	
van	de	Raad	van	Zelfstandige	Professionals	
van	het	CNV	en	voorzitter	Stuurgroep	Res-
tauratie	opleidingen	van	het	nationaal	ope-
rerende	ROP-Zuid.	Haar	werk	 concentreert	
zich	op	opleiding,	behoud	en	op	peil	houden	
van	 vaklieden	 rond	 monumentale	 gebou-
wen.	Van	2000	 tot	2014	was	decoranda	 lid	
van	de	Adviescommissie	Nederland,	Neder-
landse	Antillen	en	Suriname	van	Kansfonds	
dat	 middels	 kansrijke	 initiatieven	 omziet	
naar	kwetsbaren	in	onze	samenleving.	Ook	
is	ze	vanaf	2014	voorzitter	van	het	Bluyssen	
Fonds,	dat	steun	biedt	aan	mensen	met	een	
beperking.	 Internationaal	 is	 Yvonne	 vanaf	
2008	voorzitter	van	de	Stichting	Kids	Future	
Indonesia,	waar	ze	huisvesting	realiseert	en	
opleidingskansen	 voor	 achtergestelde	 kin-
deren.	 Ze	 kijkt	 terug	 op	 een	 ‘onwerkelijk	
prachtige	 dag’.	 Yvonne	 van	 harte	 proficiat	
gewenst!	

Hans	van	Dartel
“Ik	werd	verrast	vandaag:	er	zou	een	advo-
caat	 uit	 Antwerpen	 langs	 komen	 met	 een	
vraag	op	ethisch	gebied.	Staat	daar	opeens	
de	 burgemeester	 voor	 de	 deur!	 ”	 Hans	 is	

sinds	1983	vrijwillig	actief	op	het	gebied	van	
zorg,	 onderwijs	 en	 kerkelijk	 leven.	 Hij	 was	
voorzitter	van	de	bestuurscommissie	Ethiek	
binnen	de	Beroepsvereniging	Verpleegkun-
digen	 en	 Verzorgenden	 Nederland	 (2004-
2017)	en	is	sinds	2014	secretaris	bij	Stichting	
Netwerk	 Ethiek	 Ondersteuning	 Nederland.	
Decorandus	 was	 verder	 bestuurlijk	 actief	
voor	de	Nederlandse	Vereniging	 voor	 Bio-
ethiek	 (1997-2003),	 voor	 het	 College	 voor	
Ethische	en	levensbeschouwelijke	Aspecten	
van	 de	 Zorgverlening	 (1999-2005)	 en	 voor	
het	Forum	Centrum	Ethiek	en	Gezondheids-
zorg	 (2004-2011).	 In	 Engelen	 en	 Bokhoven	
was	hij	bestuurssecretaris	en	voorzitter	van	
de	 Jenaplanschool	 Antonius	 Abt	 (1994-
1998).	Daarnaast	 is	hij	sinds	2015	voorzitter	
van	de	Seniorenvereniging	Engelen	en	Bok-
hoven.	Ook	is	hij	bij	de	parochie	Sint	Lam-
bertus	vrijwillig	actief	 lid	van	de	werkgroe-
pen	Woord	 en	 Communie,	 de	 Avondwake	
en	Nieuwe	kijk	op	de	kerk.	Hans	is	blij	met	
de	onderscheiding:	“Ethiek	is	pittige	materie	
en	erkenning	is	zeker	belangrijk.		Ik	voel	me	
gesteund,	 het	 stimuleert	 om	door	 te	 gaan	
met	 dit	 werk	 en	 weer	 nieuwe	 dingen	 aan	
te	 pakken.”	 Hans,	 gefeliciteerd	 met	 deze	
mooie	onderscheiding!



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

Binnenkort NIEUW in centrum Engelen:
voor bewuste volwassenen die willen leren om anders 
met (moeilijke) situaties in hun leven om te gaan, die niet 
meer naar een ander of de omstandigheden willen wijzen, 
maar in ZICHZELF willen investeren en met mijn hulp stap 
voor stap vrij(er) willen worden.Afspraken	zijn	mogelijk	vanaf	
14	juni	2022,	tel	06-83299393	(bellen	of	via	whatsapp)
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Vrijdag	 8	 oktober	 2021	 ging	 het	 jubileumjaar	 van	 FC	
Engelen	van	start	met	een	wedstrijd	van	de	selectie	FC	
Engelen	tegen	NAC,	gevolgd	door	een	geweldig	feest.	
Met	 de	 volgende	 activiteiten	 wordt	 het	 jubileumjaar	
afgesloten:

Zaterdag	2	juli	een	‘fundag’	voor	de	Kanjers,	Jo7	tot	en	
met	Jo15/Mo15	en	het	Special	Soccer	Team.	Tegen	beta-
ling	van	5	euro	zijn	de	broertjes	en	zusjes	van	de	leden	
van	harte	welkom.	De	funspelen	zijn	zodanig	gekozen	
dat	 zowel	de	 jongste	als	de	oudste	kinderen	aan	hun	
trekken	komen.	Voor	ouders	en	andere	belangstellen-
den	is	het	terras	en	kantine	geopend	voor	een	drankje	
en	hapje.

Vrijdag	8	juli	vanaf	20.00	uur	reünie.	Oud-leden	zijn	met	
partner	uitgenodigd.	Ook	de	wat	oudere,	huidige	leden	
kunnen	zich	melden	voor	de	feestavond	op	9	juli	maar	
óók	voor	de	reünie.
Zaterdag	 9	 juli	 groot	 feest	 voor	 alle	 leden	 vanaf	 Jo16	

tot	en	met	de	senioren	(natuurlijk	inclusief	de	35+	en	45+	
leden)	en	hun	partners.

Twee	opmerkingen
Alle	genodigden	krijgen	een	persoonlijke	uitnodiging.	Met	
name	bij	de	oud-leden	zullen	helaas	niet	alle	e-mailadres-
sen	nog	correct	zijn.	Daarom	het	vriendelijke	verzoek	als	er	
sprake	is	van	recent	nieuw	adres	om	dat	door	te	geven	via	
jubileum@fcengelen.nl.	
Er	wordt	tijdens	de	twee	feestavonden	een	tentoonstelling	
georganiseerd	met	veel	foto’s	en	voorwerpen	uit	het	heden	
en	verleden	van	FC	Engelen	(met	hulp	van	Heemkundekring	
Angrisa).	Mochten	lezers	foto’s	in	hun	bezit	hebben	die	wel-
licht	niet	bij	de	club	bekend	zijn	dan	die	héél	graag	door-
sturen	 zodat	 ze	eventueel	opgenomen	kunnen	worden	 in	
de	tentoonstelling.	

In	De	Tweeterp-editie	van	 juni	volgt	meer	 informatie	over	
de	programma’s	op	2,	8	en	9	juli.	

Afsluiting jubileumjaar 50 jaar FC Engelen
Save the date

Zo	 maar	 een	 ontmoeting	 op	 hardloop-
schoenen	 in	 ons	 mooie	 Engelen.	 Hardlo-
pers	groeten	elkaar	altijd.	We	slingeren	een	
compliment	 naar	 de	 ander:	 “Goed	 bezig!”	
of	 “Mooi	 tempo!”.	De	 laatste	weken	 klinkt	
onze	 groet	 meer	 als	 uitnodiging:	 “Loop	
je	ook	mee	 in	de	 Engelenrun?”.	De	 ander,	
netjes	 doorlopend,	 draait	 zich	 om	 en	 dan	
komt	er	een	lach	waar	we	het	allemaal	voor	
doen:	“Tuurlijk	zijn	we	er	weer	bij!	Gezellig!	
Loop	ze!”.	We	lopen	beiden	verder,	met	nét	
een	 tikkeltje	meer	 energie.	 Bij	 thuiskomst,	
betrappen	we	de	 buurjongens	 op	 vrolijke,	
snelle	 trainingsrondjes	 rond	 het	 Zand-
kampke.	Mooi	om	te	merken	dat	we	er	alle-
maal	weer	zin	in	hebben!		

Op	3	juli	verwelkomen	we	in	ons	mooie	dorp	
1000	 hardlopers,	 op	 de	 drivingrange	 van	

Burggolf	Haverleij.	Samen	met	meer	dan	125	
vrijwilligers	en	onze	 trouwe	sponsors	slaan	
wij	 de	 handen	 ineen	 en	 brouwen	wij	 voor	
hen	weer	het	leukste	hardloopfeestje	van	de	
regio.	Mochten	we	jou	nog	niet	zijn	tegen-
gekomen	 op	 jouw	 hardlooprondje,	 voel	 je	
dan	bij	deze	uitgenodigd	om	mee	te	lopen,	
te	helpen	of	aan	te	moedigen.		
Op	de	drivingrange	 van	Burggolf	Haverleij	
klinkt	om	11.00	uur	weer	het	startschot	voor	
de	1200	meter	kidsrun.	Op	naar	die	medaille!	
Wie	erbij	was	in	voorgaande	edities,	herin-
nert	 zich	 niet	 alleen	 de	 verhitte	 hoofdjes	
van	 de	 jongste	 hardlopers,	 maar	 ook	 de	
enthousiaste	kreten	en	verhoogde	hartslag	
van	ouders	 en	buurtgenoten.	 EJP	 Financial	
Astronauts	maakt	een	gratis	kidsrun	moge-
lijk.	 Daar	 zijn	 we	 heel	 blij	 mee	 en	 wij	 niet	
alleen:	 veel	 van	de	275	startnummers	voor	

de	kidsrun	zijn	al	weg.	Dankzij	De	Tweeterp	
kunnen	we	nog	eens	benadrukken	dat	gratis	
deelnemen	wél	betekent	dat	je	je	nog	moet	
inschrijven.		
Heb	je	zelf	al	een	startnummer	voor	de	Auto	
Haarsteeg	 zes	 of	 twaalf	 kilometer?	 Je	 zult	
naar	 de	 finish	 worden	 gedragen	 door	 de	
gezellige	 muziek	 en	 leuke	 mensen	 onder-
weg.	 Omdat	 we	 bij	 Hardloopclub	 Engelen	
samen	 lopen	zo	belangrijk	 vinden,	hebben	
we	 iets	 nieuws:	 de	 Engelenrun	 Teamloop.	
Je	 kunt	 met	 een	 clubje	 van	 vier	 mensen	
inschrijven.	 Ook	 je	 minder	 snelle	 achter-
buurman	 of	 collega	 mag	 meelopen,	 want	
voor	 het	 klassement	 tellen	 we	 alleen	 de	
snelste	drie	van	het	team.	Genoeg	stimulans	
om	de	hardloopschoenen	onder	de	kapstok	
vandaan	te	halen?	
Dankzij	 onze	 trouwe	 sponsor	 Plus	 Mulder	
kunnen	 we	 ook	 dit	 jaar	 onze	 hardlopers	
weer	goed	verzorgen	én	 is	er	van	11.00	tot	
15.00	 uur	 weer	 een	 mooi	 activiteitenplein:	
schmink,	 springkussens,	 maffe	 pasfoto’s	
in	de	 fotobus	van	autorijschool	Coenen	en	
allerlei	 sportverenigingen:	 Tennis	 en	 Padel	
Engelen,	FC	Engelen,	Burggolf,	Ubase,	Tafel-
tennis	Recrea,	Hockey	Vlijmen	en	nog	veel	
meer!	

Voor	 informatie,	 het	 programma,	 inschrij-
vingen	 of	 opgeven	 als	 vrijwilliger:	 www.
engelenrun.nl.		

Loop	hard	naar	je	computer,	want	de	start-
bewijzen	lopen	ook	heel	hard!!	
De	Engelenrun:	wie	neem	jij	mee?	

De Engelenrun: lekker samen!
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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

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. 

AAndAcht mAAkt het verschil
kijk voor onze speciale service op florismakelaars.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
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Op vrijdag 29 april 2022 hebben de voor-
zitters van de besturen van de Stichting 
Dorpshuis Engelen en van de RK Sint Lam-
bertus Parochie Engelen een convenant 
ondertekend. In dit convenant wordt de 
wens uitgesproken om te onderzoeken of 
het kerkgebouw aan de Graaf van Solms-
weg in de toekomst kan worden gebruikt 
voor sociale en culturele activiteiten ten 
behoeve van de inwoners van Engelen en 
Bokhoven en de Haverleij.

De	ondertekening	vond	plaats	in	een	bijeen-
komst,	die	was	bedoeld	om	de	beide	bestu-
ren	nader	met	elkaar	kennis	te	laten	maken.	
Dat	gebeurde	 in	een	ontspannen	en	 infor-
mele	 sfeer,	 waarin	 ook	 voldoende	 ruimte	
was	 om	wat	meer	 van	 elkaars	 achtergron-
den	en	motivatie	te	weten	te	komen.	Na	de	
kennismaking	en	een	door	Eeterij	 ’t	Smidje	
verzorgde	warme	maaltijd	was	het	tijd	voor	
de	ondertekening	van	de	intentieverklaring.	
Frank	Hoevenaars,	 voorzitter	 van	de	 Stich-
ting	 Dorpshuis	 Engelen	 en	 Denis	 Dartee,	
voorzitter	 van	 het	 bestuur	 van	 de	 RK	 Sint	
Lambertus	 Parochie	 Engelen	plaatsten	 hun	
handtekening	 onder	 het	 convenant.	 Daar-
mee	is	een	belangrijke	stap	gezet,	die	ertoe	

Stichting Dorpshuis Engelen en 
Parochie Sint Lambertus ondertekenen convenant

moet	 leiden	 dat	 er	 een	 vervolgonderzoek	
wordt	ingesteld	naar	de	mogelijkheden	van	
gebruik	van	het	kerkgebouw	en	de	directe	
omgeving	daarvan.	Op	deze	manier	hopen	
beide	partijen	dat	de	toekomst	van	het	kerk-
gebouw,	en	daarmee	ook	het	dorpsgezicht,	

Onder toeziend oog van de andere bestuursleden tekenen de voorzitters het convenant.

wordt	gewaarborgd	en	dat	de	levendigheid	
van	het	dorp	Engelen	een	nieuwe	impuls	zal	
krijgen.

Voor	reacties	kunt	u	een	e-mail	sturen	naar	
engelendroomt@gmail.com.



Merel Morselt

Welke school heeft er zoveel ruimte 
buiten, mag altijd gebruik maken van 
een mooi veld, heeft een natuurtuin ter 
beschikking, een gymzaal op loopafstand 
en binnen ook nog ruimte op het podium 
of er juist er voor? 

Wat	 doen	 kinderen	 het	 liefst?	 Spelen	 en	
bewegen.	Dat	 is	nu	net	waar	op	 Jenaplan-
school	Antonius	Abt	locatie	Park	het	accent	
ligt!	 Dus	 waar	 moet	 je	 zijn	 als	 je	 graag	
beweegt	en	speelt?

Als	je	locatie	zo	mooi	ligt	met	zoveel	ruimte	
dan	 krijgen	 sport,	 allerlei	 vormen	 van	 spel	
en	bewegen	en	spelen	een	mooie	plek	bin-
nen	ons	Jenaplanonderwijs.

De	 afgelopen	maanden	 heeft	 Locatie	 Park	
haar	 visie	 op	 leren	 en	 bewegen	 opnieuw	
vastgesteld.	 	Wij	hebben	een	vakleerkracht	
gym,	 binnenkort	 een	 combinatiefunctiona-
ris	die	nog	extra	gaat	zorgen	voor	de	verbin-
ding	tussen	bewegen	en	onderwijs	en	onze	
kinderen	gaan	twee	keer	per	week	naar	de	
gymzaal.	Vanaf	het	nieuwe	schooljaar	gaan	
ook	 de	 kinderen	 van	 de	 onderbouw	 naar	
de	grote	gymzaal.	En	als	spelen	in	een	rijke	
leeromgeving	en	bewegend	 leren	dan	ook	
nog	 veel	 ingezet	worden,	 dan	 kun	 je	 toch	
wel	zeggen	dat	wij	niet	veel	stilzitten.	

Samen	 bewegen,	 samen	 spelen	 en	 samen	
sporten	 dragen	 bij	 aan	 meer	 plezier	 en	
beter	 samen	werken	en	onze	kijk	op	hoge	
resultaten	gaat	zeker	verschil	maken.	En	dat	
is	wat	wij	nastreven	op	locatie	Park.	Hoog-
waardig	 Jenaplanonderwijs	 en	 de	 hoogste	
haalbare	resultaten	op	de	basisvakken.	Wist	
je	dat	kinderen	die	meer	bewegen	en	spe-
len	 geconcentreerder	 terugkomen	 in	 onze	
sfeervolle	 en	 warme	 schoolwoonkamers?		
Spel	 heeft	 binnen	 het	 Jenaplanonderwijs	
niet	voor	niks	een	plek	binnen	de	basisacti-
viteiten	gesprek,	spel	werk	en	vieren.	

Locatie	 Park	 biedt	 eigentijds	 Jenaplanon-
derwijs	 aan	 waarin	 sport	 &	 spel,	 samen	
bewegen	en	het	ontdekken	van	sportieve	en	
creatieve	ontwikkeling	centraal	staan.	Leren	
in	een	 rijke	 leeromgeving	zorgt	dat	 kinde-
ren	 zich	 beter	 ontwikkelen.	 Wij	 halen	 de	
wereld	naar	binnen	en	creëren	zo	een	uitda-
gende	 leeromgeving	waarin	betrokkenheid	
en	 interesse	 bijna	 vanzelf	 worden	 gewekt.	
Wereldoriëntatie	is	het	hart	van	ons	onder-
wijs;	het	thema,	de	inbreng	van	kinderen	of	
actualiteiten	zorgen	ervoor	dat	kinderen	al	

spelend,	de	wereld	ontdekken.	21	st	Century	
Skills,	 de	 Jenaplanessenties	 ondersteunen	
het	 creatief	denken,	het	 leren	 leren	en	het	
leren	onderzoeken.

Hoe	ziet	dat	er	dan	uit	in	de	praktijk?
De	 dag	 bij	 ons	 start	 in	 de	 kring	 (gesprek)	
waar	we	samen	inchecken	en	bespreken	hoe	
we	erbij	zitten	en	wat	de	plannen	zijn	voor	
de	dag,.	Daarna	 is	 er	 ruimte	 voor	 een	 van	
de	 kringen	 waaronder	 in	 middenbouw	 en	
bovenbouw	bijvoorbeeld	een	boekenkring/
actualiteitenkring/sport	 of	 beweegkring	
of	 een	 klassenvergadering.	 Daarna	 gaat	
de	 groep	 aan	 het	 stamgroepwerk	 begin-
nen	 (werk),	 waar	 instructie	 en	 verwerking	
van	 instructie	 en	 inoefentijd	 en	 leerspellen	

Antonius Abt Locatie Park: samen in beweging!
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elkaar	 afwisselen.	 Wereldoriëntatie	 neemt	
een	belangrijke	plek	 in,	naast	het	aanleren	
van	 schoolse	 vaardigheden.	 Bij	 de	 uitwer-
king	 van	 ons	 thema	 gaan	 de	 kinderen	 op	
zoek	 naar	 de	 antwoorden	 op	 hun	 leervra-
gen.	 Dat	 doen	 ze	 op	 verschillende	manie-
ren.	Daarvoor	halen	we	de	wereld	de	school	
binnen	of	gaan	wij	er	op	uit.	De	antwoorden	
presenteren	wij	aan	elkaar	zodat	we	allemaal	
onze	kennis	kunnen	verbreden.	Tussendoor	
is	er	ruimte	voor	buitenspel,	gym	of	bewe-
gend	 leren	zodat	er	een	goede	afwisseling	
is.	 Een	 ‘wandeldictee’	 is	 toch	net	 even	wat	
leuker	dan	weer	een	dictee	aan	een	tafel.	
In	 de	 pauze	 kiezen	 de	 kinderen	 waar	 ze	
gaan	 spelen,	 voetballen	op	het	 veld?	Hoc-
key	of	tennis?	Lekker	dansen	op	het	plateau,	
je	 toneelspel	onderaan	de	trap?	Of	 toch	 je	
eigen	spel	in	de	natuurtuin	waar	jij	je	eigen	
motorische	 uitdagingen	 tegenkomt,	 van	
balanceren	over	een	boomstronk	tot	rollen	
van	 een	 heuveltje.	 Alle	 grondvormen	 van	
bewegen	kunnen	gedaan	worden	uiteinde-
lijk.	
Als	dan	de	bel	weer	gaat,	lukt	het	je	net	wat	
beter	om	je	te	concentreren	als	je	dan	weer	
hard	aan	het	werk	gaat	met	werk	van	jouw	
weekplanner	of	 je	 leervraag	van	wereldori-
entatie.

Nieuwsgierig?
Ben	 jij	 nu	 ook	 nieuwsgierig	 hoe	 dat	 in	 de	
onderbouw	groep	 (groep	 1-2)	 gaat?	Wil	 jij	
ook	weten	wat	een	sportkring	is?	Wil	je	ook	
weten	 hoe	we	 naar	 een	 naschools	 bewee-
gaanbod	toewerken?	En	wat	er	in	de	bakken	
zit	waar	we	 in	de	pauze	mee	gaan	spelen?	
Kom	gerust	een	keertje	kijken.	Onze	kinde-
ren	leiden	jou	graag	rond!	In	ons	aanbod	is	
er	veel	ruimte	voor	spel,	creativiteit	en	jezelf	
presenteren.	 Locatie	 Park	 maakt	 van	 leren	
kinderspel!
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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 
 

 
Deze maand vertel ik je graag iets over 
een specialiteit die je vooral in 
Bordeaux ziet: Clairet. In de naam kun 
je ‘claire’ herkennen, dat doorzichtig of 
helder betekent (klare wijn) en zegt 
dus ook wat over het type wijn: in dit 
geval dus licht rood. Clairet zit tussen 
een rosé en een rode wijn in.  
In Angelsaksische landen wordt rode 
Bordeaux overigens ‘Claret’ genoemd. 
En dit is uiteraard afgeleid van het 
Franse Clairet. De Engelsen, in een ver 
verleden was Bordeaux onderdeel van 
dit land, zijn grote liefhebbers van 
wijnen uit deze streek. Vroeger was 
Bordeaux echter een lichter type wijn 
en pas later is men de wijn langer gaan 
rijpen om meer kracht en kleur te 
krijgen. Clairet is echter lastig 
uitspreken voor Engelstaligen en 
vandaar dat de naam Claret is 
gebleven voor rode (normale) 
Bordeaux en heet Clairet er rosé…. 
Over de bereidingswijze: bij een rosé 
worden de schilletjes maximaal zo’n 
24 uur in contact gehouden met de 
most. Bij het maken van Clairet duurt 
dit zo’n 48 uur. Hierdoor wordt de wijn 
lichtrood, maar is de inwekingstijd te 
kort dat er ook nog veel tannines in de 
wijn komen. Het zijn dus in het 
algemeen hele fruitige wijnen, met veel 
sappigheid en uiteraard soepel van 
smaak. Het is een licht rode wijn dus 
de wijn zal wel iets stevigheid hebben, 
maar zeker niet te veel. Clairet drink je 
overigens koel. Niet té koud, want dan 
proef je niets meer. Interesse? Ik 
verkoop de Clairet van Patrick 
Carteyron, eigenaar van Château Penin 
en een échte specialist! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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	22	mei
10.00	uur	

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

Zo	29	mei
10.00	uur

Eucharistieviering met abt 
Denis Hendrickx
In	deze	viering	doen	11	kin-
deren	hun	eerste	communie.
t.i.v. overleden familieleden 
van de communicanten, Ton-
ny ter Ellen – Hendriks, Gré 
Pardoel – van Dijk, Jo Gruben

Zo	5	juni
10.00	uur

1e pinksterdag
Eucharistieviering met pas-
tor Ben van Bronkhorst
t.i.v. Tonny van de Ven – van 
den Brandt, Piet en Johanna 
Groenendaal – Richt
In	deze	viering	is	een	extra	
collecte	voor	de	Nederlandse	
missionarissen

Ma	6	juni 2e pinksterdag
Geen	viering	in	onze	kerk.

Zo	12	juni
10.00	uur

Woord- en communie-
viering met diaken Jan 
Renders
t.i.v. Ans Bindels -Verberk

Zo	19	juni
10.00	uur

Woord en communievie-
ring met diaken Anton van 
Diessen
t.i.v. Jo Boelen

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	29	april	 is	overleden	Han	Brouwers,	89	
jaar,	Heuvelstraat.

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

Elke	dag	opnieuw	gaan	honderden	Neder-
landse	 missionarissen	 en	 missionair	 wer-
kers	wereldwijd	de	strijd	aan	tegen	onrecht	
en	armoede.	Hierbij	kunnen	zij	 rekenen	op	
financiële	 steun	van	de	Week	Nederlandse	
Missionaris	 (WNM),	 zodat	 zij	 zich	 kunnen	
blijven	 inzetten	voor	de	meest	kwetsbaren.	
Gesterkt	 door	 deze	 uiting	 van	 solidariteit,	
zetten	zij	zich	met	overgave	in	voor	anderen.	
Dit	jaar	staan	Dick	Zwarthoed	en	Frans	van	
Kranen	centraal.	Pater	Dick	werkt	als	priester	
in	Congo	en	begeleidt	daar	straatjongeren.	

Missionair	werker	Frans	
zet	zich	in	voor	de	rech-
ten	van	kinderen	in	Bra-
zilië.

Wees	solidair
Wilt	u	bijdragen	aan	dit	
werk?	 Steun	 WNM	 met	 een	 gift	 op	 NL30	
RABO	0171	2111	 11	of	middels	een	bijdrage	
tijdens	de	extra	collecte	op	eerste	pinkster-
dag	in	de	St.	Lambertuskerk.	Voor	informa-
tie:	www.weeknederlandsemissionaris.nl.	

Week Nederlandse Missionaris

We	 kijken	 tevreden	 terug	 op	 de	 vieringen	
rond	 Pasen.	 Met	 Palmzondag	 een	 drukke	
familieviering	 met	 de	 Palmpasenstokken	
van	 de	 jeugd.	 Op	Witte	 Donderdag	 in	 de	
middag	weer	een	mooie	eigentijdse	viering	
met	ongeveer	30	senioren	aan	 tafels	 in	de	
kerk	 en	 ontvangst	 met	 een	 kop	 koffie	 en	
cake.	Op	Goede	Vrijdag	een	sfeervolle	her-
denkingsdienst	door	onze	eigen	werkgroep.	
Zowel	donderdag	als	vrijdag	werd	muzikaal	
mooi	 begeleid	 door	 organist	 Charles	 ter	
Ellen.	Op	eerste	paasdag	was	er	een	drukke,	
stemmige	viering	met	mooi	orgelspel	door	
Natalia	Kinzerskaya.	Samen	met	de	inspire-
rende	 woorden	 van	 de	 voorgangers	 Wim	
van	 Herwijnen	 en	 Jan	 Joosten	 werden	 het	
mooie	vieringen.	Veel	vrijwilligers	hebben	er	
weer	uren	aan	gewerkt!

Goede week en Pasen

De	 jaarlijkse	 kledingactie	 voor	 Mensen	 in	
Nood	 die	 werd	 gehouden	 op	 zaterdag	 9	
april,	 heeft	 65	 zakken	 kleding	 opgebracht.	
Veel	dorpsgenoten	hadden	hun	kledingkast	
eens	extra	goed	opgeruimd.	De	gebrachte	
kleding	 wordt	 gesorteerd	 en	 gaat	 daarna	
naar	 de	 afnemers.	 Zomerkleding	 gaat	
vooral	naar	Afrika,	winterkleding	vooral	naar	
Oost-Europa.	 In	deze	 regio’s	hebben	men-
sen	 grote	 behoefte	 aan	 goede	 draagbare	
kleding.	De	werkgroep	Wereldkerk	bedankt	
iedereen	 voor	 de	 fantastische	 bijdrage	 en	
hoopt	dat	u	oude	kleding	wilt	blijven	bewa-
ren.

Sam’s kledingactie

Kloostermarkt  Abdij van Berne 
Maandag	6	juni	
Zie	pagina	37



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	22	mei
10.30	uur

De	heer	P.	de	Koning

Do	26	mei Hemelvaart
Gezamenlijke	activiteit	kerken	
regio	Den	Bosch,	kerk	open	
van	09.00-12.00	uur

Zo	29	mei
10.30	uur

De	heer	W.	Flach

Zo	5	juni
12.00	uur

Pinksteren
Aansluiten	bij	de	Jazzdienst-
viering	bij	de	Grote	Kerk	in	
‘s-Hertogenbosch

Zo	12	juni
10.30	uur

Pastor	P.	Molenaar

Zo	19	juni
10.30	uur

De	heer	J.	Lankhaar

In	 april	 en	 mei	 voert	 de	 Protestantse	
Gemeente	 Engelen	 actie	 voor	 het	 Vicki	
Brownhuis	in	‘s	Hertogenbosch.	
Op	zondag	12	mei	was	een	vertegenwoor-
diging	vanuit	het	Vicki	Brownhuis	aanwezig	
in	 de	 kerkdienst.	 Barbara	 van	 der	 Meulen	
en	 Caro	 ter	 Ellen	 spraken	 over	 hun	 eigen	
ervaringen	 en	 betrokkenheid	 bij	 het	 Vicki	
Brownhuis:	een	centrum	voor	leven	met	en	
na	kanker	in	‘s-Hertogenbosch.	Deze	stich-
ting	helpt	de	kwaliteit	van	leven	verbeteren	
van	mensen	die	geraakt	worden	door	deze	
ziekte.	Er	is	aandacht	voor	alle	terreinen	van	
het	leven	en	het	bevorderen	van	het	welzijn.
Dit	jaar	is	een	jubileum:	het	centrum	bestaat	

Protestantse kerk voert actie voor Vicki Brown huis
30	jaar.	En	dat	wordt	volop	gevierd.	Met	een	
theatervoorstelling,	 verkoop	 van	 geschon-
ken	 kunstwerken,	 schoolsport,	 olympiade,	
enzovoort.
De	diaconie	van	de	kerk	steunt	deze	stich-
ting	 gedurende	 de	 maanden	 april	 en	 mei	
met	opbrengsten	uit	 collecten	en	heeft	de	
verkoop	 van	 de	 kunstwerken	 bevorderd	
door	 een	 tentoonstelling	 in	 het	 kerkge-
bouw.	Ook	u	kunt	een	bijdrage	leveren	door	
te	doneren	op	NL23	RABO	0121	9151	58	ten	
name	van	Diaconie	van	de	Protestantse	kerk	
Engelen	onder	vermelding	van	‘Vicki	Brown-
huis’.

In	de	week	van	9	mei	is	er	een	nieuwe	ten-
toonstelling	in	kader	van	‘Kunst	in	de	kerk’	
ingericht	in	De	Oude	Lambertus.
Fotograaf	 Astrid	 Brenninkmeijer	 ‘tekent’	
voor	 deze	 expositie	 en	 wel	 door	 middel	
van	 een	 klein	 aantal	 prachtige	 natuurfo-
to’s	gemaakt	om	en	nabij	het	Engelermeer.	
Astrid	 trekt	 voor	 haar	 fotografie	 graag	 de	
natuur	 in.	 Daarnaast	 is	 ze	werkzaam	 in	 de	
reiswereld.
Foto’s	 bevriezen	 de	 tijd,	 schrijft	 zij.	 “Daar-
door	 is	 het	mogelijk	 langer	 en	 bewust	 stil	
te	staan	bij	vergankelijke	momenten.	Zeker	
in	onzekere	tijden	is	het	goed	om	de	inner-
lijke	wereld	aan	te	spreken.	De	natuur	is	een	

Kunst in de Oude Lambertus

Ds Marloes Meijer

Oei,	 het	 was	 me	 even	 ontschoten	 dat	 ik	
deze	 column	maandag	 aan	moest	 leveren.	
En	als	ik	dingen	ga	vergeten,	dan	heb	ik	het	
te	 druk.	 Soms	 ga	 ik	 haast	 aan	 mijn	 eigen	
enthousiasme	ten	onder.	Dan	is	het	tijd	voor	
rust.	Maar	dat	is	niet	eenvoudig.	Want	hoe	
doe	je	dat?	Waar	vind	je	rust	als	je	geen	tijd	
hebt	 voor	 vakantie	 of	 een	 pelgrimage	 en	
niet	persé	dol	op	de	sauna	bent?

In	Matteus	 11:28-29	nodigt	 Jezus	 ‘allen	die	
vermoeid	en	belast	zijn’	uit	om	rust	te	vin-
den	voor	de	ziel.	Het	zijn	niet	het	hoofd	of	
het	 lichaam,	 waar	 de	 vermoeidheid	 van-
daan	 komt,	 maar	 het	 is	 de	 ziel.	 Die	 moet	
rust	vinden.	En	die	rust	vind	je	bij	hem	zegt	
hij.	 Niet	 als	 grootspraak,	 maar	 om	 aan	 te	
geven	dat	elke	plaats	ter	wereld	een	plaats	
van	 rust	 kan	 zijn.	 Als	 je	 het	maar	 zoekt	 in	
‘zachtmoedigheid	en	nederigheid	van	hart’.	
Lastige	 woorden,	 die	 bij	 mij	 wel	 eens	 wat	
weerstand	oproepen.	Maar	toch:	als	je	even	
geen	mening	 hoeft	 te	 hebben,	 niet	 bijde-

hand,	gevat	en	snel	hoeft	te	zijn,	niet	telkens	
hoeft	 te	 scoren,	dán	ben	 je	 zachtmoedig	 -	
wat	een	rustig	idee.	Als	je	niet	aan	alle	ver-
wachtingen	 hoeft	 te	 voldoen,	 niet	 aan	 die	
van	 anderen,	 niet	 aan	die	 van	 jezelf,	 als	 je	
niet	zo	belangrijk	hoeft	 te	zijn,	dan	vind	 je	
nederigheid	van	hart	en	rust.

Het	 is	 een	 idee	waar	 je	 aan	moet	wennen	
misschien	en	mee	moet	oefenen,	want	‘druk’	
zijn	 is	 onze	meest	 bekende	manier	 van	 in	
het	leven	staan.	Dat	pas	je	niet	zomaar	aan.	
Toch	 geven	 deze	 oude	 woorden	 wel	 een	
heel	actuele	richting	aan.

Ik	ga	dus	maar	eens	even	zachtmoedig	en	
nederig	 de	 rest	 van	mijn	mail	 beantwoor-
den.	En	nog	eens	goed	overwegen	of	alles	
wat	 ik	van	mezelf	moet,	wel	echt	zo	nodig	
is	…	 Ik	merk	 dat	 ik	 een	 lied	 zit	 te	 neuriën	
uit	 het	 liedboek	 (932):	 Rust	 nu	 mijn	 ziel,	
laat	ze	maar	roepen,	dringen	om	ruimte	die	
God	toebehoort.	Rust	nu	mijn	ziel.	Weet	 je	
geborgen,	durft	te	geloven:	God	heeft	je	lief.

Druk!

Lees verder op pagina 23
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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

Zo	22	mei Viering	met	orgelbegeleiding
Intentie uit dankbaarheid

Do	26	mei Hemelvaartsdag
Geen	viering

Zo	29	mei Viering	met	dameskoor	en	
orgelbegeleiding
Intenties Jan Zetz, Joke God-
schalk - Endstra, Marco Jehoel, 
Mien de Greef

Zo	05	juni Eerste pinksterdag
Viering	met	dameskoor	en	
orgelbegeleiding
Intenties Antoon van Mil en 
overleden ouders, Anouschka 
Jansen

Ma	06	juni Tweede pinksterdag
Geen	viering

Zo	12	juni Viering	met	orgelbegeleiding
Intenties Fred Leenaers, over-
leden familie Masraff, overle-
den ouders Van Heijningen en 
dochter Marjan

Z0	19	juni Vaderdag
Viering	met	orgelbegeleiding
Intentie An Weijts

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	koffie/thee.

Stichting	Semper	Vigilans	(voorheen	Anders	
in	 de	 Kerk)	 presenteert	 met	 plezier	 haar	
jaarprogramma.	 De	 vier	 Bokhovenlezingen	
staan	dit	jaar	in	het	licht	van	het	thema	‘De	
samenleving	op	een	tweesprong‘.	Vier	voor-
aanstaande	 sprekers	 zijn	 bereid	 gevonden	
om	 de	 lezingen	 invulling	 te	 geven.	 Op	 29	
april	trapte	drs.	Arie	Bijl	af	in	het	kerkje	van	
Bokhoven	 met	 zijn	 lezing	 over	 Solidariteit	
versus	individualisme.	

De	samenleving	op	een	tweesprong
Afgelopen	 twee	 jaren	 is	 de	wereld	 er	 heel	
anders	uit	komen	te	zien.	De	coronacrisis	en	
de	recentelijke	 inval	van	Rusland	 in	Oekra-
ine	zijn	niet	alleen	de	oorsprong	van	die	ver-
andering.	De	wereld	en	de	mensheid	lijken	
voor	 doorslaggevende	 keuzes	 te	 staan	 op	
velerlei	gebieden.	Zo	neemt	de	tegenstelling	
tussen	 arm	en	 rijk	wereldwijd	 zienderogen	
toe	en	krijgen	waarden	als	zorg	voor	elkaar	
en	 saamhorigheid	 steeds	minder	 invulling,	
terwijl	ze	worden	ingewisseld	voor	individu-
alisme.	Maatregelen	om	klimaatveranderin-
gen	het	hoofd	te	bieden,	worden	veelal	met	
de	mond	beleden	en	opgestelde	maatrege-
len	tegen	de	vervuiling	van	de	aarde	krijgen	
onvoldoende	 navolging,	 omdat	 het	 leven	
wel	 ‘draagbaar	 en	 betaalbaar’	 moet	 blij-
ven.	 Doordat	 onze	 focus	 nog	 grotendeels	
is	 gericht	 op	de	doorgaande	groei	 van	de	
welvaart,	raakt	consuminderen	uit	het	zicht.
Het	 algemeen	 belang	 raakt	 verder	 op	 de	
achtergrond.	 In	 dit	 licht	 is	 het	 geen	 won-

der	 dat	 het	 democratisch	 gehalte	 van	 het	
bestuur	 zienderogen	 afkalft.	 Alternatieve	
waarheden	worden	met	stelligheid	verkon-
digd.	De	 invloed	van	de	sociale	media	 lijkt	
niet	meer	te	stoppen.
Hoe	staan	we	als	mensen	van	nu	tegenover	
al	deze	problemen	en	welke	oplossingsrich-
tingen	zijn	er?

Volgende	lezingen
-	17	juni		Democratie	en	sociale	media	
Spreker:	 drs.	 Lucas	 van	 Houtert,	 hoofdre-
dacteur	Brabants	Dagblad
-	2	september:		Klimaatverandering
Spreker:	drs.	Elies	Lemkes-Straver,	gedepu-
teerde	provincie	Noord-Brabant
-	 7	 oktober	 	 De	 katholieke	 visie	 op	 een	
rechtvaardige	samenleving
Spreker:	mgr.	dr.	G.	De	Korte,	bisschop	van	’s	
Hertogenbosch.

Geïnteresseerden	 zijn	 van	 harte	 welkom.	
De	 inloop	 is	 vanaf	 19.30	 uur	met	 koffie	of	
thee.	Aanvang	van	de	lezing	is	20.00	uur.	Na	
ongeveer	drie	kwartier	is	er	een	kort	muzi-
kaal	 intermezzo,	waarna	bezoekers	met	de	
spreker	van	gedachten	kunnen	wisselen	en	
vragen	stellen.	Rond	21.30	uur	wordt	dit	deel	
afgerond	en	is	er	gelegenheid	tot	napraten	
met	 een	 drankje.	 De	 entreeprijs	 is	 €	 10,--.
Aanmelding	 voor	 deze	 lezing	 via	 info@
andersindekerk.nl	 wordt	 op	 prijs	 gesteld,	
maar	is	niet	verplicht.

Bokhovenlezingen 2022

bron	van	verstilling	en	ontspanning	en	biedt	
daarom	alle	ruimte	voor	zelfreflectie.”
Astrid	 Brenninkmeijer	 woont	 in	 de	
Dorpstraat	 in	 Engelen	 en	 kan	 zo	 vanuit	
haar	atelier	onze	kerk	inkijken.	Toch	was	ze	
niet	eerder	in	de	Oude	Lambertus	geweest.	
Astrid	exposeert	met	enige	regelmaat	haar	
werk,	 o.a.	 in	 zorgcentra.	 Uit	 haar	 exposi-
tie	 ‘Privé	Wereld’	 zal	 een	 aantal	 bij	 ons	 te	
zien	 zijn	 tot	midden	zomer.	Voor	kerkgan-
gers	zondags	te	bewonderen	en	tijdens	de	
diverse	 activiteiten;	 voor	 doelbewuste	 of	
toevallige	passanten	ook	op	de	donderdag-
middagen	tijdens	‘Open	Kerk’	(14:30-16:00).	
Website	Astrid	Brenninkmeijer:		www.Pictu-
reThiz.nl

De	expositie	van	Astrid	Brenninkmeijer	 laat	
zien	dat	‘Kunst	in	de	Kerk’	ook	mensen	van	
dichtbij	 op	 deze	manier	 kan	 laten	meege-
nieten	van	ons	trotse	monument	-	en	zij	ons!

Vervolg van pagina 22
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Seniorenvereniging	 Engelen,	 Bokhoven	 en	
Haverleij	 telt	al	 jaren	 tussen	de	140	en	150	
leden.	 Het	 is	 een	 vrij	 informele,	 spontane	
club	mensen.	Sinds	jaar	en	dag	richt	ze	zich	
op	het	organiseren	van	activiteiten	waarbij	
mensen	elkaar	ontmoeten,	wat	kunnen	bij-
praten	en	vooral	gezelligheid	ervaren.	Rich-
ting	 toekomst	 staat	de	vereniging	voor	de	
opgave	om	zich	enigszins	te	herbezinnen	op	
haar	activiteiten.	Dat	heeft	met	verschillende	
maatschappelijke	 veranderingen	 te	maken.	
Zo	 vraagt	 wetgeving	 om	 nieuwe	 ordenin-
gen	en	regels.		En	dus	ook	om	meer	forma-
lisering.	 Daarnaast	 verwachten	 gemeentes	
–	ook	de	gemeente	’s-Hertogenbosch	-	dat	
seniorenverenigingen	 een	meer	 uitgespro-
ken	 rol	 gaan	 spelen	 in	 het	 ondersteunen	
van	individuele	ouderen.	Bijvoorbeeld	in	het	
leggen	 van	 contacten	met	 instanties,	maar	
ook	anderszins.	Daarnaast	is	het	van	belang	
om	ook	aantrekkelijker	te	worden	voor	jon-
gere	senioren.	

De	vereniging	-	misschien	niet	heel	verras-
send	 -	 vergrijst	 en	 dat	maakt	 haar	minder	
toekomstbestendig.	 Dat	 vraagt	 duidelijk	
om	 een	 herbezinning	 op	 het	 programma	
dat	de	seniorenvereniging	aanbiedt.	 In	dat	
kader	is	het	bijvoorbeeld	interessant	om	te	
onderzoeken	of	samenwerking	met	andere	
clubs	in	de	gemeente	uitkomst	zou	kunnen	
bieden.	
Gelet	 op	 de	 diverse	 aangedragen	 punten	
is	 in	 de	 algemene	 ledenvergadering	 van	 4	
mei	besloten	om	een	werkgroep	in	te	stel-
len,	die	voorstellen	op	dit	gebied	ontwikkelt.	

Het	zou	fantastisch	zijn	wanneer	niet	alleen	
leden,		maar	ook	anderen	mee	zouden	willen	
denken	over	de	toekomst	van	de	senioren-
vereniging.	Als	een	vitale	club	in	de	dorpen	
en	de	Haverleij	met	de	focus	op	ouderen	en	
een	 aansprekend	 programma	 dat	 mensen	
uitnodigt	om	lid	te	worden.	Of	om	de	club	
te	sponsoren.								

Om	 de	 club	 meer	 toekomstbestendig	 te	
maken,	zijn	ook	de	statuten	onder	handen	
genomen.	Voor	zover	kon	worden	nagegaan	
stamden	de	vorige	uit	1968	en	dat	is	in	deze	
tijden	wel	erg	lang	geleden.	Een	eerste	con-
cept	 is	 op	 de	 algemene	 ledenvergadering	
met	de	leden	besproken.	Op	basis	daarvan	

Seniorenvereniging: op weg naar de toekomst
wordt	 een	 nieuw	 concept	 ontwikkeld	 dat	
naar	verwachting	op	een	 ledenvergadering	
in	 september	 opnieuw	 wordt	 voorgelegd.	
Zo	gaat	de	vereniging	zachtjes	richting	toe-
komst.	Zoals	al	aangegeven,	dat	kan	de	ver-
eniging	en	haar	bestuur	niet	alleen.	Daarom	
is	iedereen	die	mee	wil	denken	zeer	welkom.	

Degenen	die	een	actieve	rol	kunnen	en	wil-
len	spelen	in	het	verduurzamen	van	de	ver-
eniging	voor	de	toekomst	kunnen	zich	mel-
den	bij	Tineke	Kaal	(tinekekaal@gmail.com)	
of	 bij	 Hans	 van	 Dartel	 (hansvandartel@
ziggo.nl).	In	een	volgende	Tweeterp	komen	
we	zeker	op	de	ontwikkelingen	bij	de	senio-
renvereniging	terug.			

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

Trap er niet in!
Het	verbaast	me	keer	op	keer,	hoe	vaak	en	
hoeveel	 je	 het	 ziet,	 de	 talloze	 hopen	 hon-

denpoep	óp	en	langs	de	wandelpaden	van	
ons	 mooie	 dorp.	 Het	 lijkt	 erop	 dat	 het	 in	
het	 afgelopen	 jaar	 alleen	 nog	 maar	 meer	
geworden	is.	Het	mag	dus	helaas	vaak	voor-
komen,	dat	 ik,	vader	van	2	 jonge	kinderen,	
de	middag	na	een	wandeling	mag	besteden	
in	de	achtertuin	met	emmers	 sop,	borstels	
en	stokjes	om	hondenpoep	uit	kinderschoe-
nen	en	wielen	van	de	wandelwagen	te	halen.	
(en	 ja,	 als	 mijn	 kinderen	 rommel	 maken,	
ruim	 ik	 het	 ook	 op!)	Met	 regelmaat	 zie	 ik	
ook	 hondenbezitters	 achteloos	 omkijken	
als	hun	viervoeter	de	behoefte	doet,	zodat	
men	haast	al	kan	zeggen	“Oh,	ik	had	het	niet	
gezien”.	

Bij	 deze	doe	 ik	graag	een	oproep	aan	álle	
hondenbezitters	 die	 zich	 aangesproken	
voelen:	 Ruim	 a.u.b.	 de	 uitwerpselen	 van	
uw	viervoeter	op,	u	bent	niet	de	enige	die	
gebruik	maakt	van	de	openbare	weg	binnen	
ons	dorp.	Graag	wil	ik	even	benadrukken	dat	
er	hondenbezitters	binnen	ons	dorp	zijn,	die	

bij	het	uitlaten	van	hun	hond	zelfs	de	moeite	
nemen	om	de	poep	van	andere	honden	op	
te	 ruimen	 …	 laten	 we	 daar	 een	 voorbeeld	
aan	 nemen!	 Voor	 alle	 andere	 Engelenaren	
die	gebruik	maken	van	het	voetpad,	heb	ik	
een	mooie	tip:	Trap	er	niet	in!

Van	Charles	ter	Ellen	ontvingen	we	deze	rijm:

We missen ‘de mis’ in onze Lambertuskerk 
steeds meer.
Al doen diakens nog zo hun best, de oude 
ritus en mensen terug te halen naar de kerk.
Gelukkig zoeken de mensen, door corona 
en oorlogsgeweld, de steun van de kerk ook 
weer.
En met twee nieuwe ridders in ons midden, 
wordt Lambertus vast weer sterk.

Wandelende senioren op woensdagochtend
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Tineke van der Lee

Voor	de	vakantie	begon	vierden	we	Konings-
dag.	Een	dag	vol	activiteiten.	De	meeste	kin-
deren	hadden	hun	outfit	aangepast	aan	de	
dag.	Het	 kleurde	oranje!	We	begonnen	de	
dag	met	een	heerlijk	ontbijt.	Daarna	zongen	
we	gezamenlijk	het	lied	`Voel	je	fit`.	Daarna	
was	het	 tijd	om	te	bewegen:	er	waren	drie	
grote	 springkussens	waarvan	 alle	 kinderen	
op	 toerbeurt	 gebruik	 konden	 maken,	 een	
rugby	 clinic	 voor	 de	 middenbouw	 en	 een	
stormbaan	voor	de	bovenbouw.	Tussendoor	
was	er	ruimte	om	even	op	adem	te	komen	in	
de	klas.	Aan	het	eind	van	de	morgen	kregen	
alle	kinderen	een	ijsje	en	daarna	begon	de	
vakantie.	

De	 leerlingen	 van	 groep	 7	 maakte	 in	 de	
weken	voor	de	vakantie	de	Cito	Entreetoets	
en	 de	 leerlingen	 van	 groep	 8	 staken	 hun	
energie	in	de	Cito	Eindtoets.	Ook	al	hebben	
de	kinderen	hun	advies	al	gekregen:	wach-
ten	op	de	uitslag	van	de	 toets	 is	altijd	wel	
een	beetje	spannend.

Er	is	in	die	laatste	weken	erg	mooi	geknut-
seld	 door	 verschillende	 groepen.	 Groep	
3	 maakte	 aapjes,	 groep	 5	 versierde	 het	
prikbord	met	bloemen	en	groep	6	maakte	
robots.

De	oude	meubels	 zijn	 in	de	week	 voor	de	
vakantie	opgehaald	door	de	mensen	van	de	
Stichting	Caritas.	De	leerlingen	van	groep	6	
hebben	alle	tafels	en	stoelen	naar	de	straat	
gesjouwd.	 Daar	 werden	 de	 spullen	 door	
mensen	van	de	organisatie	in	de	vrachtwa-
gen	geladen.	Intussen	zijn	de	meubels	naar	
Roemenië	gebracht.

Na	 een	 heerlijk	 zonnige	 meivakantie	 is	
iedereen	 goed	 uitgerust	 en	 enthousiast	
aan	 de	 laatste	 periode	 van	 het	 schooljaar	
begonnen.	 Ook	 in	 deze	 periode	 staan	 er	
weer	verschillende	activiteiten	gepland.	Op	
dinsdag	 17	mei	 gingen	we	met	 alle	 kinde-
ren	 op	 schoolreis	 naar	 de	 Efteling.	 In	 de	
volgende	 uitgave	 van	 De	 Tweeterp	 meer	
hierover.

Op	woensdag	25	mei	houden	we	een	spon-
sorloop.	Elk	jaar	kiest	het	Kinderkabinet	een	
goed	doel	uit,	waar	de	kinderen	voor	lopen.	
Dit	jaar	is	dat	goede	doel	Unicef.	Daarnaast	
zal	er	een	gedeelte	van	de	opbrengst	wor-
den	besteed	aan	planten	voor	in	de	nieuwe	
plantenbakken	in	de	school.

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.



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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Survivalrun in Engelen - Zondag 26 juni 2022

Meld je aan als vrijwilliger! 

Tijdens de U-Battle survivalrun leggen de deelnemers een spectaculair parcours 
met hindernissen af door Engelen. De start en finish zijn bij de sporthal en de 
route loopt langs het Engelermeer, de kastelen en het dorp.

Doe je mee?
We hebben inmiddels ruim 650 inschrijvingen ontvangen in diverse 
categorieën, zoals ouder/kind, recreanten en wedstrijdlopers. Voor 
deze laatste groep mogen we zelfs het Nederlandse Kampioenschap 
organiseren. Dus voor ieder wat wils!

Help je ons?
Is meedoen een beetje te avontuurlijk en draag je het verenigings- 
leven in ons dorp een warm hart toe, dan kunnen we je hulp goed 
gebruiken. We hebben meer dan 100 vrijwilligers nodig bij de 
ontvangst, waterposten en hindernissen of als verkeersregelaar.

Wil je ook meehelpen of meedoen aan dit spectaculaire evenement in ons dorp, 
schrijf je dan in via www.u-battle-run.nl of stuur een berichtje naar 
vrijwilligers@u-battle-run.nl.

Vrijwilligers 
gezocht



Hans van de Ven

Op	woensdag	4	mei	jl.	werd	ook	in	Engelen	
weer	de	jaarlijkse	dodenherdenking	gehou-
den.	Dit	jaar	met	als	thema:	Vrijheid	in	ver-
bondenheid.

Kerk
In	een	volle	Protestantse	kerk	was	een	korte	
dienst	 die	 begon	 met	 een	 lied	 om	 vrede,	
vervolgens	 een	 gedicht,	 een	 lezing	 uit	 de	
bijbel,	muziek	van	ensemble	‘De	Vierenflui-
ters’	 van	Muziek	 Collectief	 Engelen	 en	 het	
Zuid-Afrikaanse	 lied	 Noyana,	 gezongen	
door	het	Engelens	Kadekoor.	
In	 het	 herdenkingswoord	 memoreerde	
dominee	Marloes	Meijer,	met	de	afbeelding	
‘verzoening’,	een	arm	en	hand	met	littekens,	
op	het	scherm,	te	denken	over	wat	wij	ande-
ren	 aandoen.	De	 slechterik	 Zacheüs	 uit	 de	
bijbel	 werd	 door	 Jezus,	 ondanks	 zijn	 litte-
kens,	een	goed	mens.	Dat	kan	alleen	als	we	
elkaar	durven	aankijken,	ons	met	elkaar	dur-

ven	verbinden	en	elkaar	de	vrijheid	geven.	
Daarmee	 is	de	wereldvrede	niet	 verzekerd,	
maar	we	kunnen	’n	beginnetje	maken.	
Tijdens	 de	 voorbeden	 werd	 stilgestaan	 bij	
de	 oorlogsslachtoffers	 en	 de	 hedendaagse	
vluchtelingen.

Monument
Begeleid	 door	 Franka	 van	 Boekel	 met	 de	
trom	 vertrokken	 de	 aanwezigen	 naar	 het	
monument.	Het	bloemstuk	werd	gedragen	
door	 Lucie	 van	 der	 Laan	 en	 Sofie	 van	 Erp,	
twee	leerlingen	uit	groep	8	van	kindcentrum	
De	Matrix.	In	deze	groep	heeft	Frans	Lucas	
van	 Heemkundekring	 Angrisa	 vooraf	 een	
lezing	gehouden	over	onder	andere	wat	er	
rond	29	oktober	1944	in	Engelen	is	gebeurd.
Na	het	blazen	van	de	 ‘Taptoe’	door	Patrick	
Bendermacher	en	precies	om	acht	uur	twee	
minuten	stilte,	werd	door	Philip	van	Beek,	als	
voorzitter	van	Bestuursraad	Engelen-Bokho-
ven,	de	krans	gelegd.
Wolter	van	Klompenburg	memoreerde	onze	

verbinding	 en	 vrijheid.	 “Wij	 mogen	 samen	
zijn	 wie	 we	 zijn.	 Op	 vele	 plekken	 worden	
mensen	hiervoor	gedood.	We	 staan	 stil	bij	
mensen	die	niet	samen	kunnen	zijn	en	van	
huis	en	haard	zijn	verdreven,	geliefden	moe-
ten	achterlaten	en	waarvan	hun	huizen	zijn	
vernietigd.	Vrijheid	 is	 niet	 vanzelfsprekend.	
Iets	waar	 velen	 voor	 strijden	 en	 bij	 omko-
men.	Laten	we	dit	nooit	vergeten.”
Daarna	 zong	 het	 Engelens	 Kadekoor	 het	
zeer	stemmige	Dona	Nobis	Pacem	(Geef	ons	
vrede)	en	werd	de	herdenking	besloten	met	
een	bloemenhulde	door	de	aanwezigen	en	
een	kopje	koffie	in	De	Engelenburcht.

Dank
De	organisatie	wil	 iedereen	die	heeft	mee-
gewerkt	heel	hartelijk	bedanken.	Gezamen-
lijk	maakten	we	er	een	geslaagde,	waardige	
herdenking	van.

Stemmige herdenking 4 mei
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Alisa Lalicic 

Als	 ik	 de	 trap	 oploop,	 klinkt	 er	 gezel-
lige	 muziek.	 Een	 jongere	 met	 een	 keu	 in	
zijn	hand	 tikt	een	bal	weg.	 “Welkom	 in	De	
Schuilplaats!”	 verwelkomt	 Jos	de	Kort,	 jon-
gerenwerker,	mij	vanachter	de	bar.	Hij	is	hét	
gezicht	 van	 De	 Schuilplaats	 in	 Engelen.	 In	
dit	 artikel	 kom	 je	 alles	 te	weten	over	deze	
bijzondere	plek	voor	de	jeugd	en	jongeren.	

Over	Jos	
Even	terug	in	de	tijd	toen	Jos	zelf	een	jon-
gere	was	 en	 kennismaakte	met	het	 jonge-
rencentrum	 ‘Demo’	 in	 Oisterwijk,	 waar	 hij	
nog	 altijd	woont.	 “Ik	was	 destijds	 op	 zoek	
naar	 een	plek	waar	 ik	mezelf	 thuis	 voelde.	
Een	 vriend	 van	mij	 nam	me	mee	naar	 een	
bandje	dat	speelde	in	het	jongerencentrum.	
Dat	vond	ik	zo	tof,	het	was	precies	waarnaar	
ik	op	zoek	was.	Ik	werd	vrijwillig	en	zo	ben	ik	
het	jongerenwerk	ingerold.”	

Over	 jongerenwerk	 in	 ‘s	 Hertogen-
bosch	
Jos	werkt	al	 zo’n	 twintig	 jaar	als	 jongeren-
werker	en	is	sinds	2016	actief	bij	De	Schuil-
plaats,	vanuit	Powerup73.	Dat	is	de	netwerk-
organisatie	 in	 ‘s	Hertogenbosch	bestaande	
uit	drie	disciplines;	 jongerenwerkers,	sport-
werkers	en	de	jeugdpreventie	professionals	
(JPP’ers).	Het	doel	is	om	jeugd	en	jongeren	
een	plekje	te	geven	waar	ze	zichzelf	kunnen	
en	mogen	zijn.	

Over	de	Schuilplaats	in	Engelen
Voor	Engelen	is	dat	De	Schuilplaats.	 Iedere	
woensdagmiddag	 en	 vrijdagmiddag	 en	
-avond	open	voor	iedereen	tussen	de	11-18	
jaar	oud.	Een	gezellige	plek	met	een	barre-
tje,	 een	 chill-gedeelte	waar	 je	 kunt	 gamen	
of	een	spelletje	kunt	spelen.	Er	is	letterlijk	en	
figuurlijk	ruimte	voor	iedereen.	“Hier	hoeven	
de	 jongeren	 niets.	 Dat	 zorgt	 er	 juist	 voor	
dat	 ze	 gaan	 ontdekken	 wat	 ze	 wél	 willen.	
Een	gedeelde	verantwoordelijkheid	creëren	
door	de	participatie	van	de	jeugd	en	jonge-
ren.	In	de	praktijk	zie	je	dat	terug	op	allerlei	

vlakken.	Helpen	achter	de	bar,	boodschap-
pen	doen,	dj’en.	Als	jongerenwerker	vind	ik	
het	 belangrijk	 dat	 er	 talentontwikkeling	 is.	
Daarnaast	hecht	ik	veel	waarde	aan	samen-
werken,	 vertrouwen,	 veiligheid	 en	 respect	
voor	elkaar.”

Over	de	activiteiten
“Als	 de	 jongeren	 hier	 komen,	 mogen	 ze	
zelf	 bepalen	wat	 ze	 gaan	 doen.	 Toch	 zorg	
ik	 ervoor	 dat	 er	 geregeld	 activiteiten	wor-
den	aangeboden.	Na	de	meivakantie	komt	
sportwerker	 Remco	 iedere	 vrijdagmiddag	
een	 sport-	 en	 spelactiviteit	 begeleiden.	
Denk	 aan	 trefballen,	 Archery	 Attack	 (een	
combinatie	van	boogschieten	en	paintball),	
een	 zeskamp,	 een	 feest	 voor	 alle	 groep	
8’ers.	Een	groot	succes	waar	Jos	met	trots	op	
terugkijkt	 is	Halloween	waar	 ruim	driehon-
derd	 jongeren	 aan	 meededen.	 Het	 motto	
van	Jos	is:	‘Tegen	een	goed	idee,	zeg	ik	nooit	
nee’.	 Dat	 kan	 van	 een	 klein	 pingpong-	 of	
PlayStation	toernooi	tot	aan	het	organiseren	
van	een	 feest.	Hij	 is	erg	benieuwd	naar	de	
ideeën	van	jongeren.

“Er is letterlijk en figuurlijk ruimte voor iedereen”
Jos de Kort over De Schuilplaats

Over	de	toekomst	
Naast	 de	 ontspanning	 is	 dit	 ook	 de	 plek	
waar	huiswerk	gemaakt	kan	worden.	Na	de	
meivakantie	wordt	gestart	met	huiswerkbe-
geleiding	door	eerste-	en	 tweedejaars	 stu-
denten	van	Avans	Hogeschool	(van	de	leer-
gemeenschap).	
Nu	 alles	weer	mag,	 zou	 Jos	 het	mooi	 vin-
den	 als	 De	 Schuilplaats	 op	 verschillende	
fronten	gaat	groeien.	“Nieuwe	aanwas	voor	
het	bestuur	of	andere	vrijwilligerstaken	om	
de	boel	draaiende	te	houden	heeft	ook	De	
Schuilplaats	hard	nodig.	De	jeugd	en	jonge-
ren	 van	 Engelen	hebben	gewoon	 recht	op	
een	plek	als	deze.”	

Contact
Ben	 of	 ken	 jij	 iemand	 tussen	 de	 11-18	 jaar	
en	ben	je	nieuwsgierig	geworden?	Loop	dan	
vooral	 een	 keertje	 binnen!	 De	 Schuilplaats	
vind	je	op	Engelerpark	8,	neem	een	kijkje	op	
http://www.schuilplaats.info/	of	neem	direct	
contact	 op	 jongerenwerker	 Jos	 (j.dekort@
powerup073.nl	 	 en	 telefonisch	 te	 bereiken	
op	0655788548).

Elke	donderdagavond	 is	 er	 klaverjassen	bij	
de	 Eerste	Bossche	Klaverjasclub	 ’87,	 	 in	de	
BBS	Boschveld,	Zernikestraat	2	 in	 ’s-Herto-
genbosch.	Ze	starten	om	19.30	uur	en	spelen	
tot	 ongeveer	 22.00	 uur.	Nieuwe	 leden	 zijn	
zeer	welkom.	Voor	meer	info	bel	gerust	naar	
Ria	 Koning,	 06-5163	 8032.	 Gezelligheid	 is	
troef!

Klaverjassen



Op donderdag 14 april werd stil gestaan 
bij het 40-jarig bestaan van de Jenaplan-
school Antonius Abt. Om 16.00 uur op 
locatie Oberon en om 18.00 uur op locatie 
Engelerpark. Tevens was de start van de 
kunstroute door het dorp.

Historie
Lang	geleden	is	de	Antonius	Abt	school	ont-
staan	in	Bokhoven.	De	school	bestond	eind	
jaren	‘70	uit	twee	groepen	met	in	totaal	nog	
geen	50	leerlingen.	In	het	schooljaar	’81-’82	
werd	 de	 school	 omgedoopt	 tot	 Jenaplan-
school.	Deze	gedachte	 liet	 de	 school	weer	
opbloeien,	 waardoor	 ze	 in	 2004,	 naar	 Slot	
Haverleij	verhuisde.	De	school	bleef	groeien	
en	in	2011	is	een	tweede	vestiging	ontstaan	
in	Engelerhart.	Momenteel	biedt	de	school	
aan	bijna	400	kinderen	onderwijs.

Jubileum
Bij	 het	 jubileummoment	 sprak	 directeur	
Janey	van	Kaam	jong	en	oud	toe.	Gesprek,	
spel,	 werk	 en	 viering	 staan	 centraal	 op	
school	onder	het	nieuwe	motto	 ‘Natuurlijk	
samen	 in	 beweging!’.	 Door	 locatieleiders	

Geslaagd jubileum Antonius Abt school

Merel	Morselt	en	Sebastian	Philippart	werd	
een	 nieuwe	 logo	 onthuld.	 Leerling	 Nikky	
den	Dekker	schreef	hierop	een	mooi	gedicht	
en	samen	met	muziekdocent	Harrie	maakte	
de	jeugd	een	sprankelend	lied.		Vanaf	19.00	
uur	 was	 er	 in	 locatie	 Oberon	 een	 gezel-
lige	 bijeenkomst	 met	 oud-leerkrachten	 en	
genodigden.

Kunstroute
De	 jaarlijkse	 ‘Pareltjesavond’,	met	 pareltjes	
van	creativiteit	door	de	jeugd,	werd	dit	jaar,	
op	36	locaties,	als	kunstroute	door	het	hele	
dorp	gehouden.	Het	doorknippen	 van	 een	
lint	was	de	aftrap	en	op	de	speelweide	aan	
het	Zandkampke	was	er	voor	alle	bezoekers	
een	ijsje.	Ook	nog	gedurende	het	hele	paas-
weekend	gingen	velen	op	de	fiets	langs	de	
mooie	kunstwerken.
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Hans van de Ven

Na	twee	jaar	afwezigheid	door	de	coronacrisis	was	het	plein	bij	De	
Engelenburcht	op	woensdag	27	april	weer	vol	met	activiteiten.	Met	
drie	grote	gratis	attracties	voor	de	jeugd	heeft	het	Koningsdagco-
mité	kosten	nog	moeite	gespaard	om	het	jong	en	oud	weer	naar	de	
zin	te	maken.	Wat	hebben	we	dat	gemist	en	zijn	we	blij	dat	het	weer	
mag!	En	ook	het	weer	werkte	nog	eens	prima	mee.	

De	dag	begon	traditioneel	met	de	versierde	fietsen	achter	harmo-
nie	Oude	Post	uit	’s-Hertogenbosch.	Met	ruim	65	deelnemers	weer	
een	aardige	stoet.	Veel	mensen	toonden	belangstelling	en	hadden	
de	vlag	uitgehangen.	Bij	De	Engelenburcht	reikte	Philip	van	Beek	
namens	de	bestuursraad	mooie	prijzen	uit.

De	 vrijmarkt	 trok	 een	 groot	 aantal	 bezoekers	 en	 er	 werd	 goed	
verkocht.	Ook	lieten	zich	een	aantal	kinderen	mooi	schminken	en	
speelden	ze	met	leuke	kleine	spelletjes.	Voor	de	inwendige	mens	
waren	 er	 poffertjes,	 wafels	 en	 een	 snackmobiel.	 In	 de	 middag	
bracht	de	muziek	van	JJS	Productions	de	stemming	er	goed	in.	Veel	
dorpsgenoten	bleven	lekker	hangen	en	genoten	van	een	drankje,	
de	klets	met	elkaar	en	de	zon.	Twee	live-artiesten	maakten	het	feest	
echt	compleet.

Het	enthousiaste	organisatiecomité	heeft	met	Thomas	Beenen	een	
nieuw	lid	in	het	team,	maar	is	nog	op	zoek	naar	meer	uitbreiding.	
Ze	kijken	moe,	maar	voldaan	terug	op	een	zeer	geslaagd	dorpse-
venement	met	veel	belangstelling	en	lekker	weer.

Schitterende Koningsdag



Op	 zondag	 1	 mei	 2022	 had	 Angrisa	 een	
lezing	 georganiseerd	 over	 het	 wel	 en	wee	
van	Fort	Crèvecoeur.	De	lezing	vond	plaats	
na	 onze	 algemene	 ledenvergadering	 en	
werd	verzorgd	door	Jan	van	den	Berg.	Jan	is	
vrijwilliger	bij	de	Kring	Vrienden	van	’s-Her-
togenbosch	en	voorzitter	van	de	Werkgroep	
Vestingwerken.	Hij	 is	ook	mede	auteur	van	
het	 boek	 ‘Vier	 Eeuwen	Militaire	 Inundaties	
rond	’s-Hertogenbosch’.	Verder	is	hij	onder	
meer	docent	module	Boschlogie	III	Vesting-
werken.	Maar	genoeg	over	Jan,	laten	we	het	
hebben	over	de	lezing,	die	hij	hield	met	als	
titel:	 ´Hartenleed	 -	 Geschiedenis	 van	 Fort	
Crèvecoeur´.

Er	 was	 vooraf	 flink	 wat	 reclame	 gemaakt	
voor	 de	 lezing	 en	 dat	 resulteerde	 in	 een	
grote	 opkomst:	 er	 waren	 maar	 liefst	 zo’n	
70	belangstellenden	en	die	waren	niet	voor	
niets	 gekomen.	 Jan	 van	 den	 Berg	 wist	 de	
toehoorders	 van	 begin	 tot	 eind	 te	 boeien	
met	 zijn	 verhalen	 en	 anekdotes	 over	 de	
geschiedenis	van	het	fort.	Het	oorspronke-
lijke	 fortgebied	 bleek	 veel	 groter	 dan	 wat	
we	er	nu	nog	van	kunnen	zien.	Het	gebied	
spreidde	zich	uit	van	het	huidige	fort	bij	de	
Henriëttewaard	 tot	 over	 de	 spoorbrug	 en	
Empel	en	zelfs	tot	aan	Vinkel.	Het	voert	veel	
te	ver	om	de	inhoud	van	de	lezing	te	herha-

len,	maar	zeker	is	dat	Fort	Crèvecoeur	door	
zijn	strategische	ligging	een	belangrijke	rol	
heeft	gespeeld	door	de	eeuwen	heen,	 van	
de	 80-jarige	 oorlog	 tot	 zelfs	 de	 Eerste	 en	
Tweede	 Wereldoorlog	 in	 de	 vorige	 eeuw.	
Zowel	Prins	Maurits	als	Prins	Frederik	Hen-
drik	 (in	 ‘s-Hertogenbosch	beter	bekend	als	
de	Stedendwinger)	hebben	meerdere	malen	
en	met	wisselend	succes	pogingen	gedaan	
om	het	fort	in	bezit	te	nemen	en	te	houden.	
Momenteel	 is	het	gebied	van	het	 fort	nog	
altijd	in	gebruik	als	militair	oefenterrein	met	
name	 voor	 de	 luchtmobiele	 brigade.	 Van-
daar	dat	je	ook	regelmatig	militaire	helikop-
ters,	zoals	de	Chinook,	zeer	laag	ziet	vliegen	
boven	dat	gebied	en	de	Maas.	

Het	 is	 alleen	 jammer	dat	de	 restanten	 van	
het	 fort	door	de	 tand	des	 tijds	 steeds	ver-
der	 worden	 afgebroken,	 zonder	 dat	 daar	
effectief	 iets	 tegen	wordt	gedaan.	Het	 fort	
behoort	zelfs	tot	de	zeven	meest	bedreigde	
historische	monumenten	van	het	Europees	
Erfgoed.	Het	heeft	met	name	 te	 lijden	van	
het	 feit	 dat	 er	maar	 liefst	 zeven	 instanties,	
waaronder	 vier	 ministeries,	 iets	 te	 zeggen	
hebben	over	het	fort.	En	waar	zeven	partijen	
kijven	 kan	 een	 oplossing	 nog	 lang	 uitblij-
ven…

Fort Crèvecoeur van middeleeuwen tot heden
Na	 afloop	 van	 de	 lezing	was	 er	 nog	 gele-
genheid	om	een	maquette	van	het	Fort	Crè-
vecoeur	 te	 bekijken.	 De	maquette	 hadden	
wij	voor	deze	gelegenheid	te	leen	gekregen	
van	het	Historisch	Museum	Hedel.
Al	met	al	mogen	we	spreken	van	een	zeer	
geslaagde	middag,	die	zeker	navolging	ver-
dient.

Voorzitter Rob Gruben van Angrisa bedankt 

Jan van den Berg na afloop van de lezing
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Fort Crèvecoeur van middeleeuwen tot heden

In	 het	 december	 nummer	 2021	 van	 De	
Tweeterp	plaatste	Angrisa	twee	foto’s	uit	de	
‘oude	 doos’	met	 het	 verzoek	 aan	 de	 lezer	
voor	meer	informatie	over	beide	foto’s.

Op	de	 foto	 van	 vier	dames	poserend	voor	
de	 fotograaf	 kregen	we	 twee	 reacties;	 Piet	
van	 de	 Griend	 herkende	 drie	 van	 de	 vier	
dames;	Marie	 van	 de	Grint,	 Sientje	 van	 de	
Grint	en	Thonia	van	de	Griendt.	De	laatste,	
links	boven	op	de	foto,	dacht	hij	te	herken-
nen.	 De	 naam	 werd	 later	 bevestigd	 door	
mevr.	 Zetz,	woonachtig	 op	de	Helftheuvel,	
die	haar	moeder	Go	Richt	herkende.

Op	 de	 school/klassenfoto	 kregen	 we	 een	
reactie	 van	 mevr.	 Tineke	 van	 de	 Lee,	 die	
ons	 wist	 te	 vertellen	 dat	 deze	 opname	 is	
gemaakt	 tijdens	 het	 schoolreisje	 van	 1957	
naar	 de	 in	 1973	 gesloten	 dierentuin	 in	 Til-
burg.	Veel	van	de	jongelui	op	de	foto	wist	zij	
te	herkennen.

Foto’s uit de oude doos

Op	deze	 ansichtkaart	 uit	 1981	 een	 viswed-
strijd	aan	het	Henriëttekanaal.	Vanwege	het	
bochtige	 verloop	 van	de	oude	Dieze	werd	
aan	 het	 einde	 van	 de	 negentiende	 eeuw	
besloten	dit	kanaal	aan	te	 leggen.	Zo	kon-
den	de	schepen	in	een	rechte	lijn	van	Enge-
len	 naar	 de	 Maas	 varen.	 Het	 kanaal	 werd	
grotendeels	 met	 de	 hand	 uitgegraven	 en	
de	werkzaamheden	 verliepen	 van	 1897	 tot	
1902.	 Het	 kanaal	 is	 nooit	 met	 toeters	 en	
vlaggen	 geopend.	 Pas	 in	 1904	 -	 twee	 jaar	
na	 het	 gereedkomen	 -	 voer	 koningin	Wil-
helmina	 er	 met	 een	 boot	 doorheen.	 Dat	
was	 in	het	kader	van	de	voltooiing	van	de	
Maasmond-werken,	 waar	 het	 Henriëtteka-
naal	onderdeel	van	was.	Door	de	aanleg	van	
het	 kanaal	was	 een	 aantal	 Engelense	 boe-
ren	afgesloten	geraakt	van	landbouwgrond	
aan	 de	 overkant,	 tegenwoordig	 de	 Hen-
riëttewaard	 genaamd.	 Om	 hen	 tegemoet	
te	 komen	 riep	 Rijkswaterstaat	 daarom	 een	
gratis	 veerdienst	 in	 het	 leven,	 die	 tot	 1976	
functioneerde.	In	dat	jaar	werd	een	nieuwe	
sluis	 met	 hefbrug	 geopend,	 waaroverheen	
ook	 auto’s	 en	 landbouwvoertuigen	 kon-
den	rijden:	de	oude	gele	pont	was	toen	niet	
meer	nodig	en	werd	op	1	maart	uit	de	vaart	
gehaald.	 Bij	 een	 windhoos	 op	 11	 juli	 1984	

knapten	 vrijwel	 alle	 Canadese	 populieren	
langs	het	kanaal	als	luciferhoutjes	af.	De	hui-
dige	bomen	kwamen	er	voor	in	de	plaats	en	
zijn	 inmiddels	dus	ook	alweer	bijna	40	jaar	
oud.	Rob	Gruben,	info@angrisa.nl

Oude ansicht



Na	mijn	 vakantie	was	 ik	 blij	 verast	met	de	
vorderingen	 die	 gemaakt	 zijn	 bij	 kasteel	
Oeverhuyze.	 Ik	 ben	 een	 van	 de	 nieuwe	
bewoners	en	zag	dat	de	contouren	van	onze	
woning	nu	echt	staan.	

Ik	 zal	 mij	 voorstellen:	 mijn	 naam	 is	 Güler	
Otur	en	ik	woon	momenteel	 in	Slot	Haver-
leij.	Ik	ben	dus	een	van	de	zogenaamde	kas-
teelhoppers:	bewoners	die	van	een	kasteel	
in	de	Haverleij	naar	een	ander	kasteel	ver-
huizen.	Ik	volg	de	bouw	op	de	voet	en	het	
leek	mij	daarom	bijzonder	om	deze	rubriek	
over	te	nemen	van	mijn	voorganger.			

Sinds	 2019	 wonen	 mijn	 partner	 Ferhat	 en	

onze	 drie	 kinderen	 Seman	 (8),	 Kaya(6)	 en	
Sirin(3)	en	ik	in	het	slot.	Met	pijn	en	moeite	
verlieten	 we	 de	 stad	 en	 we	 dachten	 snel	
terug	 te	gaan	naar	daar	waar	het	gebeurt.	
Nu	we	hier	wonen,	genieten	we	iedere	dag	
van	de	natuurrijke	en	rustige	omgeving.	Op	
het	moment	dat	we	dit	project	voorbij	zagen	
komen,	zagen	we	onszelf	al	zitten	met	een	
warme	kop	koffie	in	een	luie	stoel,	uitkijkend	
op	de	langs	dobberende	schepen.	

De	 ligging	 aan	 de	 Maas	 heeft	 ons	 doen	
besluiten	ons	 in	 te	 schrijven	 voor	het	des-
tijds	2,5-	jarige	project.	Dagelijks	maken	we	
een	wandeling	langs	de	Maas	en	we	blijven	
ons	verwonderen	over	de	schoonheid	ervan.	

Even voorstellen
Voor	een	natuurliefhebber	als	ik,	is	het	dan	
ook	 een	 droom	om	omgeven	 te	 zijn	 door	
water,	groen	en	lucht	en,	als	het	weer	mee-
zit,	zon.	

Via	een	appgroep	hebben	de	nieuwe	bewo-
ners	 dagelijks	 contact.	 We	 maken	 de	 ver-
schillende	 fases	 van	de	bouw	samen	door.	
We	vieren	dat	het	metselwerk	begonnen	is	
en	 zien	dat	bij	 sommige	huizen	begonnen	
wordt	aan	een	tweede	verdieping	terwijl	bij	
anderen	pas	het	beton	gestort	is.		We	leren	
elkaar	 zo	 langzaamaan	 kennen	 en	worden	
bijna	 wekelijks	 verrast	 met	 dronebeelden	
van	ons	nieuwe	onderkomen	gemaakt	door	
onze	toekomstige	buren.	

Foto: Danny Wijffelaars

Ook	 na	 de	 afgelopen	 actie	 met	 de	 bood-
schappenpakketten	heeft	PLUS	Mulder	weer	
een	donatie	gedaan	aan	de	voedselbank	om	
iedereen	die	het	 krapper	heeft	 een	handje	
te	helpen!

Boodschappenpakketten
Goed	eten	 voor	 iedereen.	Daar	 houden	 ze	
van	bij	PLUS!

Twee Grote Canadese Ganzen 
 op een boom in het Vlaciepark
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terras	 en	 de	 verzorging	 van	 de	 inwendige	
mens.	 Eten	en	drinken	 zijn	 immers	op	een	
dag	van	elkaar	ontmoeten	van	groot	belang.
●	 het	 openluchtgebeuren	 wordt	 opgevro-
lijkt	met	muzikale	medewerking	van	dorps-
genoten.

De	 Kloostermarkt	 is	 door	 de	 Norbertijnen	
van	 Berne	 vooral	 bedoeld	 als	 gelegenheid	
om	(weer)	kennis	te	maken	met	elkaar.	Ook	
wordt	er	een	inkijkje	gegeven	in	dat	wat	er	
gebeurt	in	dit	historische	Abdijgebouw.	Ook	
na	 het	 jubileum	 van	 900	 jaar	Norbertijnen	
(2021)	wil	de	Abdij	vooruit	kijken,	om	actief	
een	 inspirerend	 onderdeel	 te	 blijven	 van	
deze	 omgeving.	 Daarom	 blijft	 het	 belang-
rijk	om	elkaar	te	ontmoeten,	waarbij	wel	de	
coronamaatregelen	 in	 acht	 worden	 geno-
men.	Kortom,	laat	u	verrassen	en	kom	naar	
de	kloostermarkt	op	maandag	6	juni	2022.	U	
bent	van	harte	welkom!

Voor	 actuele	 informatie	 over	 de	 klooster-
markt	 en	 de	 activiteiten	 in	 de	 abdij	 is	 het	
goed	 de	 website	 in	 de	 gaten	 te	 houden:	
www.abdijvanberne.nl.	 Mocht	 u	 een	 eigen	
kraampje	willen	op	deze	dag	of	vrijwilligers-
werk	willen	doen,	mail	 dan	 naar:	webmas-
ter@abdijvanberne.nl.

In	 2021	 vierden	 de	 Norbertijnen	 het	 900-
jarig	bestaan	van	de	orde.	 In	 verband	met	
de	 coronamaatregelen	 werden	 een	 aantal	
van	de	geplande	feestelijke	activiteiten	ver-
plaatst	naar	2022.
De	Norbertijnen	nodigen	u	graag	uit	 voor	
de	 feestelijke	 Kloostermarkt.	 Op	 tweede	
pinksterdag	 en	 Norbertusdag,	 maandag	
6	 juni	 2022	 wordt	 de	markt	 om	 12.00	 uur	
officieel	 geopend	 en	 tot	 18.00	 uur	 vinden	
talrijke	activiteiten	plaats	op	het	terrein	van	
de	 Abdij	 van	 Berne	 in	 Heeswijk-Dinther.	
Met	 deze	 kloostermarkt	willen	 de	Norber-
tijnen	 iedereen	 in	 de	 gelegenheid	 stellen	
om	elkaar	te	ontmoeten	en	nader	kennis	te	
maken	met	 de	 vele	mogelijkheden	 van	 en	
rond	de	abdij.	De	toegang	is	gratis.

Buiten	 op	 het	 abdijterrein	 en	 binnen	 een	
deel	 van	 de	 abdijgebouwen	 zijn	 rond	
diverse	onderwerpen	pleinen	gemaakt.	Daar	
vinden	activiteiten	plaats,	wordt	 informatie	
gegeven	en	zijn	producten	te	koop.
●	 diverse	 kloosters	 bieden	 hun	 produc-
ten	 aan,	 streekproducten,	 kunst	 en	 oude	
ambachten	worden	gepresenteerd
●	uit	de	abdij	worden	meubilair	 en	allerlei	
roerende	zaken	te	koop	aangeboden
●	 er	 wordt	 volop	 informatie	 aangeboden	

rond	de	thema’s	inspiratie,	pelgrimage	en	er	
is	aandacht	voor	jongeren.
●	in	de	zalen	van	het	abdijcomplex	worden	
korte	lezingen	gehouden	door	auteurs	over	
hun	boeken	maar	ook	over	de	historie	van	
de	Abdij	van	Berne.
●	het	archief	en	de	bibliotheek	tonen	unieke	
documenten	en	historische	boeken.
●	 beleef	 de	 bijzondere	 akoestiek	 van	 de	
abdijkerk	tijdens	de	muzikale	voorstellingen	
(o.a.	orgel)	en	zang	(koor).
●	 speciaal	 voor	 kinderen	 wordt	 een	 eigen	
plein	ingericht	met	activiteiten.
●	de	abdijwinkel	biedt	diverse	artikelen	aan	
tegen	speciale	kloostermarktprijzen
●	Berne	Abdijbier	zorgt	voor	een	uitgebreid	

Feestelijke Kloostermarkt Abdij van Berne

De	 zeeverkennersgroep	 Sint	 Joris	 bestaat	
75	 jaar!	Door	omstandigheden	hebben	we	
het	vorig	 jaar	niet	kunnen	vieren,	maar	we	
kunnen	 dit	 uiteraard	 niet	 ongemerkt	 aan	
ons	voorbij	laten	gaan.	Daarom	willen	we	dit	
op	zaterdag	18	 juni	vieren	met	een	 reünie,	
voor	 alle	 (oud-)zeeverkenners,	 vrijwilligers,	

relaties	en	vrienden	van	Sint	Joris.	Partners	
en	 kinderen	 zijn	 natuurlijk	 ook	 van	 harte	
welkom!	Ben	 jij	 of	 ken	 jij	 (oud-)	 leden?	Of	
draag	jij	Sint	Joris	een	warm	hart	toe?	Meld	
je	dan	nu	aan	voor	het	jubileum.	Kijk	op	de	
website:	www.zv-sintjoris.nl/jubileum.

Jubileum 75 jarig bestaan

Foto: WoutervD via Wikimedia Commons

Moeder met twee dochters (7 en 9 jaar) 
zoekt onafhankelijke woonruimte – voor 
weinig! En natuurlijk is er krapte op de 
woningmarkt … Dat weten we. Maar: wie 
niet waagt die niet wint. Dus here we go!

Sinds	 18	 maart	 verblijven	 Tanja	 en	 haar	
dochters	bij	ons	in	het	Slot.	Tanja	wilde	een	
veilige	situatie	voor	haar	kinderen	dus	heb-
ben	ze	hun	thuisland	Oekraïne	verlaten.	De	
meiden	gaan	inmiddels	(blij)	naar	school,	ze	
zijn	goed	voorzien	van	spullen	en	de	admi-
nistratieve	zaken	zijn	geregeld.

Het	gaat	heel	prettig	hier	thuis,	Tanja	helpt	
wat	mee	 in	de	huishouding	 en	de	meiden	
zijn	 lief	 en	 blij.	 We	 genieten	 van	 elkaars	
kookkunsten,	 drinken	 soms	 samen	 een	
wijntje	 en	 ze	 gaan	 zo	 nu	 en	 dan	 mee	 op	

Woonruimte gezocht
stap	met	ons	 (dierentuin,	Amsterdam).	Het	
Engels	 praten	 gaat	 ook	 steeds	 beter	 en	
Google	Translate	doet	de	rest.	Haar	man	zit	
nog	in	Kharkov,	gelukkig	niet	aan	het	front	
maar	mag	het	land	niet	uit.

Sinds	 deze	 week	 heeft	 Tanja	 aangegeven	
hier	 te	 willen	 blijven.	 De	 situatie	 thuis	 is	
momenteel	 wat	 uitzichtloos.	 Om	 voor	 hen	
meer	onafhankelijkheid	 te	 creëeren	 en	om	
voor	ons	de	kamer	voor	de	middelste	weer	
vrij	te	maken,	hopen	we	eigenlijk	dat	er	mis-
schien	 iemand	een	prettig	geisoleerd	 tuin-
huis	of	semi-onafhankelijke	ruimte	heeft	 in	
Engelen	of	Bokhoven.	Het	hoeft	niet	groot	
te	zijn,	ze	waren	thuis	ook	gewend	aan	een	
kleine	 (lees:	 studio)	woonruimte.	Of	 ruimte	
in	huis	die	niet	gebruikt	wordt,	ook	helemaal	
goed.

Vanuit	 de	 gemeente	 krijgen	 Tanja	 en	 haar	
dochters	 een	 prima	 bedrag.	 Hiermee	 kun-
nen	ze	bijdragen	aan	woon-/leefkosten.	En	
Tanja	gaat	op	zoek	naar	werk.	Dus	om	niet	
hoeft	niet.	Heb	je	ruimte	maar	aarzel	je?	Dat	
begrijpen	we.	Het	is	geen	alledaagse	situa-
tie,	dus	we	gaan	we	graag	het	gesprek	aan.	
We	 laten	Tanja	en	haar	meiden	niet	vallen.	
Dus	mochten	ze	hier	vertrekken,	we	zijn	nog	
steeds	 in	 de	 buurt.	 Ook	 haar	 achternicht	
woont	 in	 de	 buurt,	 namelijk	 in	 Rosmalen.	
Maar	we	gunnen	haar	en	de	kinderen	een	
plek	 in	 Engelen	 of	 Bokhoven.	 Het	 bevalt	
hier	 goed	 en	de	 school	 is	 heerlijk	 voor	de	
meiden.	En	echt;	een	beter	gezin	kun	je	niet	
treffen	 om	 in	 huis	 te	 hebben.	 Bescheiden,	
vriendelijk,	open	en	ook	gezellig.	Dus,	heb	
je	ruimte?	Of	wil	je	meer	weten?	Neem	even	
contact	op	met	Lieke:	06	10096574.



Het	vakantiejeugdwerk	2022,	in	de	week	van	
29	augustus	 tot	en	met	2	 september	gaat,	
op	bescheiden	schaal,	toch	door.
De	noodoproep	via	Facebook	heeft	wat	hulp	
opgeleverd,	 waardoor	 een	 klein	 gedeelte	
van	het	gebruikelijke	programma	 toch	kan	
doorgaan.

Vakantiejeugdwerk gaat toch door!
Op	maandag-	en	dinsdagavond	is	het	vissen	
aan	De	Vlacie	voor	jong	en	oud.
Op	woensdag	is	er	een	grandioze	zeskamp	
op	de	speelweide	aan	het	Postekampke.
Op	donderdagmiddag	 is	 er	poppenbureau	
in	De	Engelenburcht.
	

Wij,	derdejaars	 studenten	Milieukunde	aan	
Avans	Hogeschool	 Breda,	werken	momen-
teel	aan	een	project	voor	de	Eco	Oasis.	We	
zoeken	 naar	 manieren	 om	 de	 Henriëtte-
waard	te	ontwikkelen	tot	een	gebied,	waarin	
zowel	mens	 als	natuur	gedijt.	Het	 zou	ons	
zeer	 helpen,	 als	 u	 aan	 deze	 enquête	 wilt	
deelnemen.	
Link:	
https://forms.gle/kDQVV4gb2V7ZgRwR8

Enquête 
Henriëttewaard

Nadere	informatie	volgt	in	De	Tweeterp	van	
juni.	 Enthousiaste	 vrijwilligers	 blijven	 wel-
kom.
Reactie	 graag	 naar	 Anne	 Korzilius,	 e-mail:	
anne.korzilius@kpnplanet.nl	

De	 Ferrari	 Club	Nederland	was	 in	 Engelen	
op	 bezoek.	 De	 Ferrari	 Club	 Nederland	 is	
de	enige	officiële	Ferrari	club	in	Nederland	
en	 is	 door	 de	 Ferrari-fabriek	 in	 Maranello	
erkend	als	officiële	Ferrari	Owners	Club.	De	
club	 werd	 in	 1983	 opgericht	 met	 als	 doel	
bezitters	van	Ferrari’s	én	enthousiastelingen	
samen	te	brengen.	De	club	organiseert	jaar-
lijks	een	tiental	één-	of	tweedaagse	evene-
menten.	Sociale	contacten,	gezelligheid,	de	
passie	en	het	plezier	van	het	rijden	met	de	
auto’s	in	een	min	of	meer	relaxte	sfeer	staan	
hierbij	voorop.	

Zaterdag	7	mei	jl.	was	de	start	van	het	eve-
nement	 bij	 BurgGolf	 Haverleij.	 De	 route	
ging,	 via	 onder	 andere	 Bokhoven,	 Heus-
den,	 Well,	 Ammerzoden,	 Hedel,	 Gewande,	
Lithoijen,	 Geffen,	 Vinkel,	 Heeswijk-Dinther	
en	 Sint	Oedenrode,	 naar	 Lieshout	waar	de	
deelnemers	 afsluitend	 een	 bezichtiging	 in	
de	Bavaria	brouwerij	kregen.	Met	uiteraard	
een	bierproeverij,	maar	alleen	met	de	heer-
lijke	0.0%	bieren.	 Er	moest	nog	 (naar	huis)	
gereden	worden!

Ferrari Club bij BurgGolf

(S)Limmerick
In	de	 tuin	of	op	 terras	met	planten	of	
bloemen,	
hoor	je	in	mei	vaak	de	bijen	weer	zoe-
men.
Des	te	beter	als	de	dag	zo	begint,
met	zon	en	een	matige	oostenwind,
waarna	 we	 de	 vakantie	 weer	 kunnen	
benoemen.	
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In	opdracht	van	Brabant	Water	voert	aanne-
mer	Timmermans	Infra	BV	in	de	periode	van	
mei	tot	en	met	oktober	vernieuwingswerk-
zaamheden	uit	aan	de	waterleidingen	in	de	
Heinekenstraat,	 Hoenderland,	 Schoolstraat,	
Sint	 Lambertusstraat,	 Dorpstraat,	 Achter-
straat,	 De	 Vlacie,	 Graaf	 van	 Solmsweg,	 De	
Terp,	 De	 Kerkhof,	 Rondeweg,	 Boerenerf,	
Paardsweide,	Heuvel,	Heuvelstraat,	Weislag	
en	Hoefslag.	

Wat	gaan	we	doen?	
Uw	wijk	wordt	voorzien	van	nieuw	 leiding-
werk.	 De	 werkzaamheden	 nemen	 in	 totaal	
16	 weken	 in	 beslag.	We	 doen	 er	 alles	 aan	
om	de	overlast	 zo	 veel	mogelijk	 te	beper-

Waterleiding vernieuwd

ken,	toch	is	het	onvermijdelijk	dat	u	hinder	
ondervindt	van	de	werkzaamheden.

Wilt	 u	 op	 de	 hoogte	 blijven	 van	 de	
werkzaamheden?	
Kijkt	 u	 dan	 voor	 actuele	 informatie	 op	 de	
website	 van	 Brabant	 Water.	 Wilt	 u	 meer	
informatie	 tijdens	 de	 uitvoering?	 Neemt	 u	
dan	 contact	 op	 met	 onze	 aannemer	 Tim-
mermans	Infra	BV,	Rob	van	Boxtel,	uitvoer-
der.	Het	telefoonnummer	is	06	12	77	05	48.	
U	kunt	ook	mailen	naar:	info@timmermans-
infra.nl.	

Wat	moet	u	nog	meer	weten?	
De	 oude	 leidingen	 zijn	 van	 asbestcement	

gemaakt.	Wij	nemen	alle	nodige	voorzorg-
maatregelen	om	deze	veilig	op	te	slaan	en	
af	te	voeren.	Daarom	plaatsen	wij	in	uw	wijk	
goed	 afgesloten	 containers.	 Na	 de	 aanleg	
en	 verwijdering	 van	 de	 leidingen	 herstelt	
aannemer	Timmermans	Infra	BV	het	straat-
werk.	

Hebt	 u	 algemene	 vragen,	 opmerkin-
gen	of	suggesties?	
Neemt	u	dan	contact	op	met	Brabant	Water	
Thijs	 van	 Loon,	 06	 1754	 8328	 of	 thijs.van.
loon@brabantwater.nl.



Herkomst	naam	Kraanvogellaan	
Herkomst	naam:	 In	 1962	 is	de	huidige	Kraanvogellaan	aangelegd	 tot	aan	de	grens	van	het	 toenmalige	dorp,	maar	 is	 toen	Leunweg	
genoemd	(‘n	aantal	percelen	hadden	Leun	in	hun	naam).	Door	de	uitbreiding	van	Engelen	in	de	jaren	’90	is	de	Leunweg	gesplitst:	de	
Leunweg	gaat	door	tot	voorbij	de	golfbaan.	De	doorlopende	weg	vanaf	de	Schoolstraat	tot	de	rotonde	werd	Kraanvogellaan.	Vroeger	
stond	de	school	dus	aan	de	Leunweg	…

Alisa Lalicic

In deze rubriek vertellen kinderen uit 
Engelen, Bokhoven of de Haverleij over 
de straat waar ze wonen en over zichzelf.
Deze maand is Anne van den Berkmortel 
uit de Kraanvogellaan aan het woord.      
      																																																																											
Anne	 is	 7	 jaar.	 Zij	 woont	 hier	 met	 vader	
Sander,	moeder	Kirsten	en	broers	Sven	en	
Lucas.	Ook	kat	Binky	woont	bij	de	familie.

Waar	 komt	 de	 straatnaam	 vandaan,	
denk	je?
“Vroeger	 woonden	 hier	 allemaal	 kraanvo-
gels.”	En	Anne	haalt	spontaan	een	heel	mooi	
boek	over	het	sprookje	van	de	kraanvogel.

Wat	vind	je	leuk	in	de	buurt?
In	de	straat	is	het	wel	erg	druk	om	te	spelen,	

maar	 als	 ze	het	paadje	naar	de	achterkant	
door	 loopt,	kan	ze	met	haar	vriendinnetjes	
spelen	in	het	speeltuintje.

Waar	zit	je	op	school?
Anne	zit	op	basisschool	De	Matrix,	in	groep	
3	 bij	 juf	 Eveline	 en	 juf	Melissa.	 Op	 school	
vindt	 ze	 knutselen	 heel	 leuk,	 dat	 doen	 ze	
bijna	altijd	bij	juf	Melissa.	Buiten	spelen	doet	
ze	ook	graag,	maar	ze	houdt	ook	van	lezen	
en	rekenen.

Wat	doe	je	graag?
Het	 allerliefst	 speelt	 Anne	 buiten,	 in	 het	
speeltuintje	of	in	de	tuin.	Als	het	slecht	weer	
is	wil	ze	liever	binnenspelen,	heel	graag	met	
de	 lego.	Maar	 puzzelen	 vindt	 ze	 ook	 heel	
leuk:	ze	heeft	pas	een	3D	Hollandse	molen	
in	elkaar	gezet.
Verder	is	Anne	te	vinden	op	het	voetbalveld;	
ze	 speelt	 bij	 FC	 Engelen.	 Op	 dit	 moment	
speelt	ze	ook	nog	hockey,	maar	ze	kiest	toch	
liever	voetbal.

Mijn	lievelings-
eten:		 pannenkoeken	met	schenkstroop
kleur:		 blauw
dier:		 kat
sport:		 voetbal
hobby:		 puzzelen	en	lezen

Op	 zaterdag	 4	 juni	 2022	 zal	 van	 12.00	 tot	
23.00	 uur	 bij	 het	 Engelermeer	 het	 festival	
‘Paradijs	van	het	Zuiden’	plaatsvinden.	Para-
dijs	 van	 het	 Zuiden	 is	 een	 muziekfestival	
met	 verschillende	 muziekstromingen	 voor	
een	 brede	 doelgroep	 en	 zal	 dit	 jaar	 voor	
het	 eerst	 op	 deze	 locatie	 georganiseerd	
worden.	 Het	 evenement	 heeft	 een	 lokale	
en	regionale	aantrekkingskracht,	er	worden	
circa	 10.000	 bezoekers	 van	 18+	 verwacht.	
Bezoekers	 komen	 voor	 de	 optredens	 van	
regionaal	en	nationaal	bekende	artiesten.	

Wij	 beseffen	 dat	 Paradijs	 van	 het	 Zuiden	
overlast	 kan	 veroorzaken	 voor	 omwonen-
den.	Daar	bieden	wij	bij	voorbaat	onze	excu-
ses	voor	aan.	 In	goed	overleg	en	in	nauwe	
samenspraak	 met	 de	 gemeente	 ‘s-Herto-
genbosch,	 omliggende	 gemeenten	 en	 de	
bijbehorende	diensten	doen	wij	als	organi-
satie	er	alles	aan	om	deze	overlast	te	beper-
ken.	 Er	 wordt	 met	 geavanceerde	 geluids-
systemen	gewerkt	en	er	worden	gedurende	
het	 evenement	 geluidsmetingen	 verricht.	
Tijdens	 het	 evenement	 handhaven	 wij	 de	
geluidsnormen	zoals	de	gemeente	‘s-Herto-

genbosch	die	bepaald	heeft.	Ook	wordt	er	
samengewerkt	op	het	gebied	van	verkeer	en	
veiligheid.	

Op	de	dag	van	het	 evenement	mag	er	 tij-
dens	 en	 een	 uur	 voorafgaand	 aan	 het	
evenement	 geluid	 worden	 geproduceerd,	
oftewel	van	11.00	tot	23.00	uur.	Op	de	dag	
voorafgaand	aan	het	 evenement,	 vrijdag	3	
juni,	mag	er	tussen	16.00	en	20.00	uur	geluid	
worden	geproduceerd	ten	behoeve	van	de	
soundcheck.

De	 op-	 en	 afbouw	 van	 het	 festival	 vindt	
plaats	in	de	periode	van	maandag	30	mei	tot	
en	met	woensdag	8	juni.	Het	recreatiestrand	
Engelermeer	ten	noorden	van	de	snackkiosk	
en	 de	 speeltoestellen	 zullen	 in	 deze	 peri-
ode	 niet	 toegankelijk	 zijn	 voor	 recreanten.	
De	snackkiosk	en	de	speeltoestellen	blijven	
bereikbaar.

Voor	 de	 bezoekersstromen	 op	 de	 show-
dag	zijn	er	een	aantal	verkeersmaatregelen	
genomen	op	zaterdag	4	 juni	van	06.00	 tot	
zondag	5	juni	00.30	uur:

De	 Gemeint,	 Meerheuvelweg	 en	 Biesser-
tweg	 zullen	 alleen	 toegankelijk	 zijn	 voor	
bezoekers	van	Paradijs	van	het	Zuiden,	aan-
wonenden	 en	 bezoekers	 van	 aanliggende	
bedrijven.	 Het	 Engelermeer	 is	 niet	 bereik-
baar	 per	 auto,	 maar	 enkel	 bereikbaar	 per	
fiets,	openbaar	vervoer	of	te	voet.	Uitgaand	
verkeer	wordt	via	de	Engelenseweg	wegge-
leid	 van	 het	 evenement,	 hierdoor	 worden	
extra	 autobewegingen	 in	 Vlijmen	 voorko-
men.

Op	 de	 website	 www.paradijsvanhetzuiden.
nl/buurtbewoners	 is	meer	en	uitgebreidere	
informatie	 te	 vinden	 over	 Paradijs	 van	 het	
Zuiden.	 Op	 onze	 buurtbewonerspagina	
wordt	 o.a.	 extra	 informatie	 gegeven	 over	
geluid,	flora	&	fauna,	duurzaamheid,	afslui-
tingen	en	bezoekersstromen.	

In	geval	van	vragen	of	klachten	tijdens	het	
evenement,	zijn	wij	bereikbaar	op	info@ele-
vation-events.com,	tel.	030-2433717

Paradijs van het Zuiden
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René van der Hoeven

Het	was	 zover	met	me	gekomen	dat	 ik	bij	
een	 neuroloog	 belandde.	 Beroerde	 diag-
nose.	“Normaal	opereren	we	niet,	maar	als	u	
een	volgende	keer	terugkomt	met	deze	rug-
klachten	gaat	het	mes	er	 in”,	 sprak	de	arts	
me	bemoedigend	toe.	Nou	had	mijn	broer	
zoiets	al	eens	ondergaan	zonder	al	 te	veel	
baat,	erfelijk	belast	denkelijk,	dus	gooide	ik	
het	over	een	andere	boeg.	Op	mijn	voorstel,	
ter	 voorkoming	 van	 een	 volgend	 bezoek,	
iets	 aan	mijn	 fysieke	 gesteldheid	 te	 willen	
gaan	 doen	 bij	 de	 fysio,	 reageerde	 ze	 iet-
wat	 verrast	 doch	 enthousiast.	 “Als	 u	 dat	
wilt	doen,	dat	zou	geweldig	zijn.”	 Iedereen	
tevreden.
Dus	 contact	 opgenomen	 met	 Medifitness	
voor	 een	 afspraak.	 Samen	 met	 therapeut	
Rob	 nagegaan	 waar	 ik	 last	 van	 had,	 of	 er	
iets	aan	te	doen	was	en	wat	ik	nog	allemaal	
wilde	in	het	leven.	Van	alles,	stilzitten	zal	wel	
nooit	mijn	 sterkste	kant	worden.	Program-
maatje	 opgesteld	 waaraan	 ik	 onder	 zijn	
begeleiding	 een	 uurtje	 per	week	 kon	wer-
ken.	De	week	daarop	stond	het	programma	
op	papier,	een	omschrijving	van	de	oefenin-
gen	 met	 daarnaast	 tekeningetjes	 van	 een	
poppetje	 dat	 de	 oefeningen	 uitvoert.	 Bij-
zonder	instructief,	maar	wel	wat	verwarrend	
daar	het	poppetje	 in	mijn	ogen	een	aantal	
malen	iets	totaal	anders	uitvoerde	dan	in	de	
beschrijving	stond.	Therapeut	Rob	bleef	mij,	
oudere	medemens,	 gelukkig	uiterst	 gedul-
dig	 en	 vriendelijk	 uitleggen	 hoe	 de	 juiste	
uitvoering	 was.	 Het	 hielp,	 mijn	 klachten	
verdwenen	 langzamerhand,	 ik	 paste	 mijn	
gedrag	navenant	aan	en	werd	weer	steeds	
driester.	 Af	 en	 toe	 ging	 het	 nog	 wel	 eens	
fout,	echter	altijd	maar	voor	even.

Er	was	wel	 iets	vreemds,	 tegenstrijdigs	aan	
de	 hand.	 Ik	 moest	 me	 er	 altijd	 toe	 zetten	
om	te	gaan,	sloeg	ik	een	week	over	dan	had	
ik	de	keer	daarop	nog	meer	moeite	om	te	
gaan,	sloeg	ik	twee	keer	over	dan	werd	het	
helemaal	 problematisch.	 Het	 gaf	 me	 altijd	
een	 soort	 schuldgevoel,	 iets	 waar	 ik	 nor-
maal	zelden	last	van	heb.	Thuis	kon	ik	ook	
een	aantal	 van	die	oefeningen	doen,	maar	
dat	 kwam	 er	 amper	 van,	 raar	 maar	 waar.	
Ik	moest	dus	gewoon	gaan.	Gelukkig	wees	
mijn	vrouw	me	op	die	moeilijke	momenten	
vol	liefde,	begrip	en	goede	argumenten	op	
subtiele	 wijze	 op	 mijn	 morele	 verplichtin-
gen.	Na	afloop	ging	ik	immer	opgewekt	en	
met	 een	 lekker	 gevoel	 naar	 huis.	 Het	 was	
ook	 zeker	 niet	 ongezellig,	 vanaf	 acht	 uur	
dertig	druppelden	er	een	stuk	of	acht	men-
sen	binnen	die	op	hun	eigen	tempo	aan	de	
slag	 gingen.	 Het	 was	 ook	 wel	 een	 sociaal	
gebeuren,	 vrouwen	 hadden	 de	 overhand	
en	praatten,	al	oefenend	op	hometrainer	of	

Terug van weggeweest

andersoortig	 apparaat,	 bij.	 Mannen	 waren	
meestal	 iets	 stiller.	 De	 gemiddelde	 leeftijd	
was	pakweg	ver	in	de	zeventig.

Toen	kwam	Covid	en	leek	het	me,	ondanks	
alle	extra	voorzieningen,	niet	meer	verstan-
dig	om	met	een	groep	mensen	in	een	ruimte	
gaan	 trainen.	 Van	 thuis	 grondoefeningen	
doen,	 kwam	 het	 steeds	 minder	 hoewel	 ik	
daarvoor	altijd	een	speciaal	matje	en	kussen	
binnen	handbereik	had.	Het	was	meer	toe-
val	dan	regel.	Zeg	maar	tweeëneenhalf	jaar	
stilgelegen.	Ook	toen	zelfs	de	mondmaskers	
niet	meer	hoefden,	vond	ik	veiligheidshalve	
of	uit	gemakzucht	en	tegen	beter	weten	in	
de	 weg	 naar	 het	 Boerenerf	 niet.	 Mijn	 rug	
sputterde	wel	wat	vaker.

En	toen	gebeurde	het,	in	de	Achterstraat	ik	
liep	spontaan	Rob	tegen	het	lijf.	Hij	wist	met	
drie	woorden	de	gevoelige	snaar	feilloos	te	
raken:	“Lang	niet	gezien.”	Mijn	schuldgevoel	
speelde	meteen	op,	maar	heb	als	oorspron-
kelijk	Bosschenaar	altijd	mijn	woordje	klaar:	
“Klopt,	maar	 ik	 ga	binnenkort	weer	begin-
nen”	 zei	 ik.	 We	 hadden	 geen	 van	 tweeën	
tijd	dus	hier	bleef	het	bij.	Mijn	schuldgevoel	
ebde	al	snel	weg,	maar	dankzij	een	misstap	
speelde	mijn	 rug	wat	heftiger	op.	 Ik	belde	
Rob	 voor	 een	 afspraak	 en	 zo	 geschiedde.	
Op	dezelfde	 dag	 en	 uur	 als	 voorheen	was	
ik	 weer	 welkom.	 Bij	 het	 betreden	 van	 de	
oefenruimte	werd	ik	door	een	oudgediende	
begroet	met	“Hé,	ben	jij	er	ook	weer.”	Even	
staan	 kletsen	 en	 vervolgens	 warm	 gaan	

lopen	 op	 een	 crosstrainer.	 Met	 Rob	 een	
nieuw	oefenprogramma	samengesteld,	veel	
bleef	bij	het	oude	en	deels	ontging	me	het	
verband	tussen	plaatjes	en	tekst	nog	steeds.	
De	oefeningen	voerde	ik	onder	Robs	kritisch	
oog	uit.	 Inmiddels	was	het	drukker	gewor-
den.	 Het	 leek	 wel	 of	 ik	 nooit	 was	 wegge-
weest,	 er	 was	 tot	 mijn	 verbazing	 eigenlijk	
niets	 veranderd.	 Ja,	 de	gemiddelde	 leeftijd	
maar	 dezelfde	 mensen,	 hetzelfde	 prettige	
sfeertje	en	hopelijk	weer	de	perfecte	reme-
die.	 Ik	ga	het	volhouden.	 In	het	ziekenhuis	
ben	ik	nog	wel	terug	geweest,	op	ziekenbe-
zoek.	



Alisa Lalicic

Column

Achternaam

“Hoor ik ook een raar accentje?”

Charles ter Ellen

Op	zondag	15	mei	jl.	heeft	Paus	Franciscus	in	
Rome	pater	Titus	Brandsma,	karmeliet,	heilig	
verklaard	 en	 hem	benoemd	 als	 bescherm-
heilige	van	de	journalisten.	Nou	daar	mogen	
wij	als	Tweeterp-schrijvers	ons	ook	wel	 toe	
rekenen	en	zo	niet,	we	doen	het	toch	maar.
Pater	Titus	werd	op	23	februari	1881	 in	het	
buurtschap	 Oegeklooster	 bij	 Bolsward	
geboren	als	Anno	Sjoerd	Brandsma.	Na	zijn	
middelbare	 school	 bij	 de	 Franciscanen	 in	
Megen	trad	hij	op	17-9-1898	in	het	klooster	
van	 de	 paters	 Karmelieten	 te	 Boxmeer	 en	
werd	hij	op	17-6-1905	tot	priester	gewijd.

In	 1933	werd	 hij	 door	 aartsbisschop	 kardi-
naal	De	Jong	benoemd	tot	geestelijk	advi-
seur	van	de	katholieke	pers,	om	iedere	pro-
paganda	voor	het	nazisme	te	voorkomen.	Zo	
reisde	hij	begin	januari	1942	naar	alle	redac-
ties	van	katholieke	bladen	om	hen	voor	 te	
lichten	en	te	melden	dat,	als	ze	in	de	proble-

men	kwamen,	ze	op	hem	konden	rekenen.	
Daardoor	kwamen	in	een	groot	gedeelte	van	
Nederland	de	Duitse	en	NSB-berichten	niet	
bij	de	bevolking.	Door	deze	bezoeken	werd	
hij	eind	januari	1942	gevangen	genomen	en	
via	 diverse	 Nederlandse	 gevangenissen	 in	
Scheveningen,	Amersfoort	en	Arnhem	naar	
Dachau	 in	Duitsland	gestuurd,	 	waar	hij	na	
zware	mishandelingen	op	26	 juli	 1942	met	
een	injectie	werd	vermoord.	

Ik	heb	pater	Titus	Brandsma	gekend	in	Box-
meer	tijdens	de	jaarlijkse	processie	van	het	
‘Wonder	 van	 Boxmeer’,	 bovendien	 was	 hij	
bevriend	 met	 mijn	 heeroom,	 ook	 priester	
in	de	karmelietenorde,	die	samen	vele	jaren	
in	het	klooster	in	Nijmegen	verbleven,	waar	
Titus	ook	gevangen	genomen	is.
In	1985	is	er	een	reis	vanuit	Nederland	naar	
Dachau	georganiseerd.	Aan	deze	reis	heeft	
mijn	hele	 familie	deelgenomen,	om	uitein-
delijk	 op	 3-11-1985	 de	 zaligverklaring	 van	
Titus	Brandsma	door	Paus	Johannes	Paulus	

Heiligverklaring Titus Brandsma

II	mee	te	maken.	Een	groot	mens,	die	zon-
der	onderscheid	voor	iedereen	klaar	stond,	
is	door	Wereldoorlog	II	ons	ontnomen.

"Bent	u	hier	geboren?"	Ik	zit	bij	de	prikpoli	
van	 het	 ziekenhuis.	 Die	 ochtend	 was	 ik	 al	
nerveus.	 Ik	hou	niet	van	bloedprikken.	Dus	
ja,	haar	vraag	komt	nogal	onverwacht.	"Uh...	
nee?"	antwoord	ik	verbaasd.	Nog	voordat	ik	
eigenlijk	 door	 heb	wat	 ze	 vraagt,	 reageert	
de	 dame	 van	 de	 prikpoli:	 "Want	 u	 spreekt	
fantastisch	 Nederlands!"	 Enigszins	 verward	
leg	 ik	uit	dat	 ik	wel	 in	Nederland	geboren	
ben,	maar	niet	in	's-Hertogenbosch	nee.	En	
dat	 mijn	 accent	 Limburgs	 is.	 Er	 volgt	 een	
verhaal	over	een	Joegoslaaf	die	ze	ooit	had	
verzorgd	 in	 een	 revalidatiekliniek	 in	 Den	
Haag.	"Toen	waren	ze	daar	ook	al."

Ooit	 was	 het	 een	 serieuze	 overweging	
geweest	om	mijn	achternaam	te	veranderen.	
Gewoon	‘Jansen’	of	‘van	den	Berg’,	net	zoals	
de	rest	van	Nederland	was	ook	prima.	Maar	
om	mijn	identiteit	te	wijzigen	omdat	ande-
ren	weinig	 gevoel	 voor	 empathie	 hebben?	
Dat	was	misschien	toch	wat	overdreven.	Eén	
ding	was	zeker,	op	den	duur	zou	ik	heimwee	
krijgen.	 Lalicic	 hóórt	 gewoon	 bij	 mij.	 Toch	
blijf	ik	mij	verbazen	over	de	manier	waarop	
mensen	contact	maken	op	basis	van,	in	mijn	

geval,	een	achternaam.	Okay	en	het	accent.	
Daar	kun	je	niet	om	heen.

“Hoor	ik	ook	een	raar	accentje?”	Ik	bel	met	
een	 juffrouw	 van	 een	 basisschool	 in	 de	
omgeving.	 Na	 wat	 mailtjes	 heen	 en	 weer,	

besloot	 ik	haar	 te	bellen.	 Een	 slechte	ope-
ningszin.	Ik	zucht	en	hoop	dat	ze	het	hoort.	
Iets	met	een	vader	uit	voormalig	Joegosla-
vië	en	dat	het	toch	allemaal	een	pot	nat	 is	
hè.	“Ja,	nee	zo	bedoelde	ik	het	niet”	zegt	ze	
“maar	 ik	 ben	 weleens	 in	 een	 asielzoekers-
centrum	 geweest.	 Dat	 vond	 ik	 zo	 inspire-
rend.”	Einde	gesprek.
	
Alleen	 een	 achternaam	 is	 genoeg.	 Er	 kan	
iets	 gedacht	 en	 gevonden	 van	 worden.	
Nieuwsgierigheid	lijnrecht	tegenover	kwets-
baarheid.	Onnodig	vaak	in	situaties	terecht	
komen,	 waarvan	 ik	 niet	 precies	 weet	 voor	
wie	ze	meer	gênant	zijn.	Vooroordelen,	aan-
names,	discriminatie…?	Uiteindelijk	probeer	
ik	het	om	 te	buigen	naar	anekdotes	die	 ik	
vertel	 op	 het	 werk,	 een	 verjaardag.	 Of	 ik	
verwerk	ze	in	een	column.	Om	mensen	aan	
het	denken	te	zetten.	Hoe	achtervolgt	jouw	
achternaam	je?		
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Dorpsagenda

Elke	ma	en	do	
m.u.v.	26	mei	en	6	juni
10.00	-	12.30	uur

Koffieochtend voor iedereen
In	Herberg	Haverleij

Elke	maandag Jeu de boules met senioren
bij	de	tennisbaan

Zondag	22	mei	
11.00	-	14.00	uur

Wandeling met lunch
nabij	Herberg	Haverleij	
Vooraf	aanmelden	www.herberghaverleij.nl	
Na	afloop	koffiemiddag	voor	iedereen

Woensdag	25	mei	
en	8	+	22	juni
9.30	uur

Wandelen met senioren
vanaf	De	Engelenburcht

Vrijdag	27	mei
19.30	uur

Kaartavond (rikken)
in	De	Engelenburcht

Zondag	29	mei
14.30	uur

FC Engelen tegen RWB

Dinsdag	31	mei
20.00	uur

Vergadering bestuursraad
in	De	Engelenburcht

Woensdag	1	en	15	juni
9.30	uur

Fietsen met senioren
vanaf	De	Engelenburcht

Woensdag	1	juni
13.30-16.00	uur

Ontstaan van Haverleij en naamgeving
in	Herberg	Haverleij
Vooraf	aanmelden	www.herberghaverleij.nl

Donderdag	2	juni
10.30	uur

Bezoek kunstlocatie Würth
Aanmelden	bij	Tineke	073-631	1611

Donderdag	2	en	
woensdag	15	juni	
13.00	-	16.00	uur

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

Vrijdag	3	juni
20.00	uur

Bingo
in	De	Engelenburcht

Vrijdag	7	juni
10.00	uur

Koffiedrinken met senioren
in	De	Engelenburcht

Zondag	12	juni Open dag WV Engelermeer

Maandag	13	juni	
19.30	-	22.30	uur

Fotoclub	
in Herberg Haverleij
Vooraf aanmelden www.herberghaverleij.nl

“Hoor ik ook een raar accentje?”



Openingstijden 
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag 
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag 
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

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

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

PLUS Mulder | Dien van Hemertstraat 1 | 5221 JN ’s-Hertogenbosch

Bestel je boodschappen 

Gratis

Thuisbezorgd!

Ben loyaal koop lokaal

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)

Plus Mulder en de Engelenrun zijn al jaren een goed team. We houden van lekker & 
gezond , van goed zorgen voor elkaar en van samen een goed sfeertje bouwen. We doen 
ons best om de bewoners van Engelen te verrassen en te verwennen. ‘Onze Plus’ doet dat 
dag in dag uit met gezonde kwaliteitsproducten. De Engelenrun doet dat op 3 juli met het 
leukste hardloopfeestje van de regio! Plus Mulder zorgt er al jaren voor dat onze 
hardlopers en onze vrijwilligers goed verzorgd worden. Dit jaar zorgt Plus Mulder ook voor 
leuke sportieve activiteiten voor de jeugd. Dankjewel! We wensen alle lopers veel succes 
en vooral veel plezier! Tot 3 juli en tot in de winkel.


