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Van de bestuursraad
# SAMEN staat centraal tijdens het tweede politiek café op 8 november in Engelen
Yvonne Schram

Voorafgaand	 aan	 de	 verkiezingen	 in	 het	
voorjaar	hebben	de	politieke	partijen,	in	het	
politiek	 café	 van	7	maart	2018	 in	Engelen,	
tal	van	beloftes	gedaan.		
In	De	Engelenburcht	werd	op	8	november	
het	tweede	politiek	café	van	2018	georga-
niseerd	 door	 de	 Bestuursraad	 Engelen	 en	
Bokhoven	en	hebben	we	deze	beloftes	nog	
eens	onder	de	loep	genomen.

Vertegenwoordigers	 van	 tien	 politieke	
partijen	gingen,	onder	leiding	van	Hans	van	
Dartel,	met	elkaar	en	met	de	zaal	in	debat	
over	een	aantal	belangrijke	 thema’s	 in	het	
bestuursakkoord	2018-2022.
De	titel	van	het	bestuursakkoord	is	
#	 SAMEN.	 Wat	 betekent	 #	 SAMEN	 voor	
Engelen	en	Bokhoven?			
Centraal	 in	 het	 bestuursakkoord	 staat	
overheidsparticipatie,	 daar	 waar	 voorheen	
sprake	 was	 van	 burgerparticipatie.	 	 Het	
verschil	 wordt	 duidelijk	 in	 onderstaand	
schema.

Burgerparticipatie of overheidsparticipatie? 
(Bron: Berenschot)

Klinkt	natuurlijk	prachtig:	de	burger	als	initi-
atiefnemer.	Het	riep	echter	ook	veel	vragen	
op.	Welke	behoeften	heeft	de	burger?	Tot	
nu	toe	krijgt	de	burger	alleen	maar	plannen	
voorgelegd	 van	 de	 overheid,	 waaraan	 de	
burger	geen	behoefte	heeft.	
Waarvoor	ook	geen	draagvlak	is	bij	burgers	
in	Engelen	en	Bokhoven,	waarbij	als	voor-
beeld	 het	windpark	werd	 genoemd.	Geen	
draagvlak,	 alleen	 maar	 boze	 burgers.	 Dit	
is	niet	echt	#	SAMEN	was	de	conclusie	van	
de	aanwezigen	en	van	een	aantal	politieke	
partijen.	

Vervolgens	 werd	 gesproken	 over	 een	
aantal	 grote	 projecten,	 waarbij	 de	 nieuwe	
manier	 van	 samenwerken	 met	 bewoners	
zou	kunnen	worden	uitgeprobeerd.				

Zo	is	de	invoering	van	de	landelijke	Omge-
vingswet	 gepland	 in	 2021.	Deze	wet	moet	
het	 starten	 van	 bouwprojecten	 eenvou-
diger	maken.		

De	 Omgevingswet	 bundelt	 de	 wetgeving	
en	de	regels	voor	ruimte,	wonen,	infrastruc-
tuur,	 milieu,	 natuur	 en	 water.	 Door	 deze	
bundeling	zijn	minder	regels	nodig.	Iedere	
gemeente	 maakt	 een	 eigen	 omgevings-
visie.	Ook	komt	er	één	Omgevingsplan,	ter	
vervanging	 van	 de	 bestemmingsplannen.	
De	politieke	partijen	riepen	op	om	Engelen	
en	Bokhoven	de	pilot	te	laten	zijn,	hoe	je	op	
een	andere	manier	dan	gebruikelijk	tot	zo’n	
plan	komt.		

Naar	 aanleiding	 van	 dit	 onderwerp	 kwam	
aan	de	orde	hoe	je	als	overheid	de	bewo-
ners	 goed	 voorlicht	 en	 informeert.	 De	
gemeentelijke	 informatie	 in	 de	 Bossche	
Omroep	 wordt	 per	 1	 januari	 2019	 beëin-
digd.	 Hierdoor	 zal	 de	 afstand	 tussen	 de	
gemeente	en	de	burger	alleen	maar	groter	
worden	 is	 de	 mening	 van	 de	 aanwezige	

bewoners.	 Niet	 iedereen	 beschikt	 immers	
over	een	computer	of	smartphone.		

Na	 de	 pauze	 is	 gesproken	 over	 de	 lucht-
kwaliteit	 in	onze	dorpen.	Door	de	 aanwe-
zigheid	van	de	A2	en	de	A59	is	de	luchtkwa-
liteit	 vaak	 matig.	 In	 het	 bestuursakkoord	
staat,	 dat	 de	 gemeente	 in	 2030	 de	 norm	
van	 de	 Wereldgezondheidsorganisatie	
(WHO)	wil	 halen.	 Erg	 ambitieus,	 omdat	 in	
Nederland	 de	 normen	 voor	 schone	 lucht	
van	 de	 Europese	 Unie	 worden	 gebruikt.	
Deze	EU-normen	liggen	veel	hoger	dan	de	
gezondheidskundige	normen	die	de	WHO	
hanteert.	 Wat	 gaat	 de	 gemeente	 onder-
nemen	 om	 deze	 doelstelling	 te	 bereiken?	
Negatief	adviseren	over	de	verbreding	van	
de	A2?	De	snelheid	op	de	A2	en	A59	omlaag	
brengen?	Het	probleem	lost	zich	echt	niet	
vanzelf	op	door	 schonere	auto’s,	 zoals	we	
te	 horen	 kregen	 van	 één	 van	 de	 politieke	
partijen.

Tot	slot	 is	gesproken	over	wonen	en	zorg.	
De	 meeste	 politieke	 partijen	 willen	 wel	
bouwen	 in	 Engelen	 en	 Bokhoven	 voor	
senioren.	 De	 grote	 vraag	 is	 echter	 waar	
deze	 woningen	 gebouwd	 zouden	moeten	
worden.	
#	 SAMEN	 zoeken?	 Het	 meest	 bijzondere	
idee	was	wel	om	de	bedrijven	op	de	Vutter	
te	 verplaatsen,	 waarna	 hier	 woningen	
zouden	 kunnen	 worden	 gebouwd.	 Niet	
erg	 realistisch,	maar	wel	 iets	wat	we	 in	de	
politiek	al	heel	lang	gemist	hebben:	idealen	
en	 dromen.	 Dromen	 van	 hoe	 Engelen	 en	
Bokhoven	eruit	 zouden	kunnen	zien	 in	de	
toekomst.

IJspret in de Haverleij!?
Ronnie van Gaal, Jasper Maas, 
John Branderhorst en Bram van der Ploeg

De	 afgelopen	 jaren	 is	 het	 slechts	 spora-
disch	 voorgekomen,	 dat	 we	met	 z’n	 allen	
fi	jn	konden	schaatsen	op	natuurijs.	Op	een	
ondergelopen,	of	door	de	gemeente	onder	
water	gezet	stukje	land,	lukte	het	toch	om	af	
en	toe,	zoals	bij	Wuyvenhaerd	op	natuurijs	
plezier	te	hebben.

De	 vorstperiodes	 waren	 zeer	 divers.	 Bij	
strenge	 vorst	 vriezen	 de	 wateren	 in	 ons	
bestuursgebied	 dicht	 en	 dan	 is	 schaats-
plezier	geen	punt.	De	praktijk	is	echter	een	
andere:	kwakkelwinters	met	kwakkel	 ijs	en	
dan	nog	voor	korte	duur.	Of	zelfs	helemaal	
geen	vorst	van	betekenis.

De	 bestuursraad	 heeft	 nu	 samen	 met	 de	
gemeente	een	locatie	gekozen	bij	het	Slot,	
om	-	ingeval	van	een	vorstperiode	-	snel	te	
kunnen	 reageren	door	water	uit	de	sloten	
te	pompen	en	het	grasland	onder	water	te	

Lees verder op pagina 5
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Deze	 methode	 is	 erg	 veilig,	 aangezien	 er	
een	waterniveau	van	10-15	cm	wordt	opge-
bracht.	 De	 ouders	 kunnen	 hun	 kinderen	
dan	 met	 een	 gerust	 hart	 naar	 die	 locatie	
laten	gaan.
Aangezien	 er	 toch	 een	 vergunning	 voor	
nodig	is,	wordt	deze	aangevraagd.	De	wijk-
manager	 en	 Jasper	 Maas,	 wijkteamleider,	
hebben	hun	medewerking	al	toegezegd!	

Echter	...	de	actualiteit	heeft	ons	ingehaald,	
te	 weten,	 het	 Waterschap	 geeft	 voor-
lopig	geen toestemming	om	water	uit	de	
sloten	 te	pompen	 in	verband	met	de	 lage	
waterstanden.	 Recent	 zijn	 in	 het	 Brabants	
Dagblad	daarover	artikelen	gepubliceerd.
Dat	 is	 jammer,	 maar	 toch	 hebben	 we	
besloten	 de	 voorzieningen	 te	 treffen	 in	
geval	 de	 watervoorraad	 het	 wellicht	 toch	
weer	 toelaat.	We	houden	u	op	de	hoogte	
van	de	ontwikkelingen.
We	 zoeken	 hiervoor	 wel	 nog	 enkele	 vrij-
willigers,	 die	bereid	 zijn	de	handen	uit	 de	
mouwen	te	steken	en	de	kwaliteit	van	het	

ijs	te	bewaken.	U	kunt	daarover	bellen	met	
John	 Branderhorst	 06-10148293	 of	 mailen	
naar	jb@bestuursraad.nl	of	info@bestuurs-
raad.nl.	
Deze	locatie	wordt	nu	als	proef	gebruikt	om	
in	een	 later	stadium	ook	andere	gebieden	
aan	te	wijzen,	die	ook	geschikt	kunnen	zijn.	
Als	 echter	 een	 buurt	 of	 straat	 daarnaast	
graag	 zelf	 iets	 wil	 organiseren,	 zoals	 met	
plastic	folie	en	zand	een	baantje	te	creëren	
voor	de	jeugd,	dan	is	dat	ook	altijd	moge-
lijk.	Neem	hierover	vooral	eerst	contact	op	
met	 Ronnie	 van	 Gaal,	 r.vangaal@s-herto-
genbosch.nl.

Als	dit	plan	aan	de	Omloop	lukt,	dan	staat	
niets	 meer	 in	 de	 weg	 om	 dit	 elk	 jaar	 te	
herhalen.	 Blijft	 dat	 wij,	 als	 bewoners,	 een	
signaal	 moeten	 afgeven,	 waardoor	 de	
gemeente	kan	starten	met	haar	werkzaam-
heden.	
Om	 niet	 op	 het	 laatste	 moment	 pas	 te	
reageren,	 is	 er	besloten	om	dit	plan	nu	al	
openbaar	 te	 maken,	 waardoor	 de	 jeugd	
op	 haar	 wenken	 bediend	 kan	 worden	 als	
er	 sprake	 is	 van	 een	 langere	 vorstperiode	
en	 het	 waterschap	 toestemming	 heeft	
verleend.	 Hopelijk	 krijgen	 we	 deze	 winter	
een	stevige	vorstperiode?!

zetten.	Het	betreft	een	verlaagd	stuk	groen	
bij	 de	 kruising	 tussen	 de	 Omloop	 en	 de	
Bellaard.	 Het	 grasland	 wordt	 binnenkort	
alvast	kort	gemaaid,	zodat	de	kwaliteit	van	
het	 ijs	niet	beïnvloed	wordt	door	 te	 lange	
grassprieten.	

IJspret in de Haverleij!?

Kerstconcert Engelens Kadekoor

Op	 zaterdag	 15	 december	 start	 om	 20.00	
uur	 het	 zesde	 concert	 in	 de	 St	 Lamber-
tuskerk	 aan	 de	 Graaf	 van	 Solmsweg.	 Dit	
concert	staat	in	het	teken	van	de	kerst.	Ook	
deze	 avond	hoort	 u	 het	 orgel	 als	 solo-in-
strument	 en	 als	 begeleidend	 instrument.	
Het	orgel	zal	bespeeld	worden	door	Natalia	
Kinzerskaya	 en	 Wout	 Kalkman.	 Danielle	
Dobbe	bespeelt	de	dwarsfluit	en	Annemarie	
van	Keeken	de	viool.	Verder	hoort	u	Steffi,	
de	 kleinkinderen	 van	 Wout	 Kalkman	 en	
Saskia	en	Jeremy	van	Stroe	zingen.	Patrick	
Bendermacher	op	de	trompet	en	Ellen	van	

Het	Engelens	Kadekoor	 laat	 in	de	kersttijd	
van	zich	horen	in	Hedikhuizen.	
Op	 uitnodiging	 van	 	 Harmonie	 ‘De	
Eendracht’	 uit	Heusden	 verzorgt	 het	 koor,	
samen	met	de	harmonie,	een	mooie	muzi-
kale	avond	met	kerst-	en	andere	sfeervolle	

liederen,	 in	de	Leerfabriek	 in	Hedikhuizen,	
Lambertusstraat	5.	Dit	concert	vindt	plaats	
op	 zaterdag	 15	 december,	 aanvang	 20.00	
uur.	 Er	 zijn	 geen	 gereserveerde	 plaatsen,	
daarom	…	Kom	op	tijd!
De	avond	wordt	mede	georganiseerd	door	

Dorpsvereniging	Hedikhuizen.
De	 toegang	 is	 gratis;	 er	 wordt	 wel	 een	
bijdrage	gevraagd,	zowel	voor	het	concert	
als	 voor	het	drankje	 in	de	pauze	en/of	na	
afloop.	U	bent	van	harte	welkom.

Muziek in de kerk
der	Wulp-Basting	op	de	hobo.
We	 zullen	 het	 bekende	 ‘Midden	 in	 de	
winternacht’	 horen,	 dat	 door	 alle	 aanwe-
zigen	meegezongen	kan	worden,	begeleid	
door	orgel	fluit,	viool	en	hobo.
U	bent	allen	van	harte	welkom.	De	kerk	 is	
open	 om	 19.30	 uur.	 De	 koffie	 staat	 klaar.	
Entree	 €	 5,00	 ter	 ondersteuning	 van	 het	
orgel.



de engelenburchtde engelenburcht
2019

de engelenburcht2.0

Op een nieuw PODIUM
optredens van oa. MCE, muziekcollectief,

Cabaretvoorstellingen, 
stand-up comedians en vele andere! DIEZEPODIUM,

het nieuwe toonaangevende POPpodium in Engelen
bied in 2019 een breed scala aan live muziek
 

 

Borrelen, eten en drinken, een feestje geven,
het kan allemaal in ons gezellige cafe, geniet van de

nieuwe bierselectie van onze nieuwe brouwer!
VERGADEREN,
Onze nieuwe vergaderruimtes bieden ruimte
voor grote en kleine gezelschappen met alle 
benodigde voorzieningen.

 

 het borrelt in de burcht!



De TweeTerp December 2018 • pagina 7

Engelenaar van het jaar 2018! 
Ook	dit	 jaar	organiseert	De	Engelenburcht	
de	verkiezing	‘Engelenaar	van	het	jaar’.
Wij	 vragen	 aan	 u	 om	 goed	 in	 uw	 omge-
ving	 te	 kijken,	wie	 er	 in	 aanmerking	 komt	
voor	 deze	 eretitel.	 	 Iedereen	 die	 iets	
bijzonders	 heeft	 gedaan	 en	 in	 Engelen	 of	
Bokhoven	woont,	kan	uitgeroepen	worden	
tot	 ‘Engelenaar	van	het	 jaar’.	Denk	daarbij	
aan	 mensen	 die	 zich	 (vrijwillig)	 inzetten	
voor	onze	gemeenschap.	Kent	u	zo	iemand	

die	het	 verdient	om	 in	het	 zonnetje	gezet	
te	 worden,	 of	 is	 er	 binnen	 uw	 vereniging	
iemand	waarvan	u	zegt:	'Die	is	er	altijd	voor	
iedereen	en	maakt	het	verschil.’
Meld	deze	persoon	dan	nu	aan	als	kandi-
daat	voor	de	titel	 ‘Engelenaar	van	het	 jaar	
2018’.
Stuur	 uiterlijk	 27	 december	 a.s.	 een	 mail	
met	de	persoonlijke	gegevens	en	motivatie	
waarom	 hij/zij	 ‘Engelenaar	 van	 het	 jaar’	

onze wekelijkse activiteiten:
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Woensdag

Vrijdag

Repetitieavond  het Engelens Kadekoor 20.30 uur.
Repetitieavond Pop en musical koor 20.00 uur.
Vergaderavond van de Bestuursraad Engelen 20.00 uur.
Workshops MCE in samenwerking met de regionale muziekschool Den Bosch.

Activiteiten Sportvereniging Top�t vanaf 9.00 uur.
Maandelijks Bingoavond in samenwerking met 
Stichting Actieve Senioren vanaf 20.00 uur.
Maandelijks Prijskaarten ( rikken) vanaf 20.00 uur.

Ons café is van maandag t/m vrijdagavond geopend vanaf 19.30 uur.

Maandelijks ko�e-uurtje met Seniorenvereniging 55+ Engelen, vanaf 10.00 uur.
Bridge competitie Bridgeclub 55+  vanaf 13.00 uur.
Activiteiten Stichting Actieve Senioren, vanaf 13.00 uur.
- Kaarten
- Bloemschikken
- Biljarten
- Computercursus
Dans en beweging voor senioren ism. stichting Vivent,  van 14.30 tot 15.30 uur
Workshops MCE in samenwerking met de regionale muziekschool Den Bosch.
Repetitieavond van het jeugdorkest  van Muziek Collectief Engelen, vanaf 19.30 uur.
Linedance-avond vanaf 19.30 uur.

Repetitieavond grootorkest Muziekcollectief Engelen vanaf 20.00 uur.
Workshops MCE in samenwerking met de regionale muziekschool Den Bosch.

Activiteiten Stichting Actieve Senioren vanaf 14.00 uur.
- Tekenen en schilderen
- Biljarten
Inleveren / ophalen van boeken voor de Bibliotheek Den Bosch,
van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanleveren voor de Ruilboekenkast in het café,  van 14.00 tot 16.00 uur. 
Vaste speelavond van tafeltennisvereniging Recrea vanaf 19.00 uur.
Workshops MCE in samenwerking met de 
regionale muziekschool Den Bosch.
Biljartclub Onder ons, vanaf 19.30 uur.

Heb je een idee voor een leuke (openbare) activiteit? 
Neem dan het heft in handen en vraag  hoe je het kunt organiseren. 
Stuur een mailtje naar engelenburcht@engelenburcht.nl.

mag	 worden	 naar	 	 engelenburcht@enge-
lenburcht.nl.	 Vergeet	 niet	 om	 uw	 eigen	
gegevens	 ook	 te	 vermelden.	 De	 ‘Engele-
naar	van	het	jaar	2018’	zal	bekend	gemaakt	
worden	 tijdens	 de	 nieuwjaarsreceptie	 op	
zondag	6	 januari	2019.	Deze	nieuwjaarsre-
ceptie	begint	om	15.00	uur.	Zorg	dat	u	alle-
maal	komt.

Zaterdag 12 Januari 2019
LIVE Top 2000  GADJA

Zalencentrum “DeEngelenburcht”
Engelen / ’s-Her togenbosch

Entree: €7,50
Aanvang: 21.00u

...................................................................................................................................................................................

Binnenkort verschijnt

Secretariaat Angrisa

St. Lambertusstraat 17

5221 BB Engelen

Deze kaart kunt u opsturen in een gesloten envelop naar:

Teken
nu in!

 flyer DEF.indd   1 02-11-18   09:34

‘Meerwijk, Buitenleven aan de Dieskant’
Binnenkort	 verschijnt	 er	 een	 nieuw	 boek	
over	 Engelen.	De	beide	auteurs	 en	beeld-
redacteur	 van	 dit	 boek	 vormen	 een	 goed	
op	elkaar	ingespeeld	team	en	hebben	hun	
sporen	 in	 de	 lokale	 geschiedschrijving	
ruimschoots	verdiend.	
De	liefde	voor	de	Engelense	geschiedenis	zit	
Bertie	Geerts	en	Rob	Gruben	in	het	bloed.	
Als	12-jarigen	belden	deze	twee	geïnteres-
seerde	 buurjongens	met	 hun	 vragen	 over	
de	 geschiedenis	 van	 Engelen	 aan	 bij	 hun	
voormalige	overbuurvrouw	Anneke	Heime-
riks,	 omdat	 zij	 daar	 ook	 actief	 mee	 bezig	
was.	

Vele	 Engelenaren	 kennen	 de	 prachtige	
uitgave	“Engelen,	grensdorp	aan	de	Dieze”	
dat	 onder	 hun	 inspirerende	 leiding	 tot	
stand	kwam.	Sindsdien	is	hun	enthousiasme	

alleen	maar	 gegroeid.	Wie	 de	 twee	 heren	
samen	spreekt,	begrijpt	al	 snel	het	 succes	

Lees verder op pagina 8



www.muziekengelen.nl
Muziek Collectief Engelen

Oliebollenactie!

Muziek Collectief Engelen bakt ze ook dit jaar weer voor u!
Wij bezorgen (gratis) verser dan vers in Engelen en Bokhoven op 31 
december. Wij staan voor vrije verkoop in de Engelenburcht van 9.00 

uur tot 16.00 uur. 
 

Zeker zijn van uw ambachtelijke oliebollen?
Lever onderstaande strook bij Weislag 13, of bestel eenvoudig online op 

www.muziekengelen.nl. 
10 stuks voor €6,00 (naturel of krenten & rozijnen)

U kunt bij afhalen in de 
Engelenburcht met pin betalen!

Ja, ik wil graag die overheerlijke verse oliebollen bestellen!
Naam: 
Straat & huisnummer:
Telefoonnummer: 
Email adres: 
                          Zakken (10st.)   losse oliebollen
Aantal naturel*           : ……             ……  
Aantal krenten & rozijnen* :  ……              …… 
Afhalen in Engelenburcht    : ochtend (09.00-12.00)  0 
Bezorgen                          : ochtend (09.00-12.00) 0 
Afhalen in Engelenburcht    : middag  (13.00-16.00)  0 
Bezorgen                             : middag  (13.00-16.00) 0 

*Al onze oliebollen bevatten stukjes appel.

van	 hun	 samenwerking.	 Hun	 enthousi-
asme	 is	 aanstekelijk	 en	 ze	weten	 ieder	op	
hun	eigen	manier	het	vertrouwen	van	hun	
gesprekspartner	 te	 winnen.	 Hierdoor	 is	
het	ze,	ook	voor	dit	boek	weer	gelukt	om	
bijzondere	informatie	 ‘boven	Dieswater’	te	
halen.	Bovendien	zijn	beide	ras	vertellers	in	
staat	de	verzamelde	informatie	in	hun	taal	
heel	 beeldend	 vast	 te	 leggen.	 Het	 zorg-
vuldige	 werk	 van	 beeldredacteur	 Jacques	
Biemans	 maakt	 het	 plaatje	 compleet.	 Dit	
is	weer	een	boek	dat	 je	als	Engelenaar	 (of	
liefhebber	van	de	Engelense	geschiedenis)	
wilt	hebben.

Boek	Meerwijk

Volgende	vergadering	
Bestuursraad	
Engelen-Bokhoven
De	volgende	vergadering	van	de	Bestuurs-
raad	Engelen-Bokhoven	 is	op	maandag	21	
januari	 2019	 om	 20.00uur	 in	 De	 Engelen-
burcht.	 Insprekers	kunnen	zich	aanmelden	
tot		21	januari	12.00	uur	via	info@bestuurs-
raad.nl	 	Voor	eerdere	vergaderstukken	zie	
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.



De TweeTerp December 2018 • pagina 9

Stap voor stap naar herstel 
Burnout Buddies bieden praktische ruggensteun
Monique Geertsen

Ooit gingen Hanneke Jansen en Floren-
tine Zuure gebukt onder een burn-out. 
Wat ze toen vooral hadden gemist, was 
een maatje als klankbord en ruggen-
steun, ofwel een ‘buddy’. Daarom 
bedachten ze een buddysysteem 
waarmee zij, als ervaringsdeskundigen, 
mensen met een burn-out praktische 
hulp konden bieden. Zo werden de 
Burnout Buddies geboren.

“Er	 kwam	 niets	 meer	 uit	 mijn	 handen”,	
vertelt	 Hanneke	 over	 haar	 burn-out.	 “Ik	
kreeg	 lichamelijke	 klachten,	 ging	 slechter	
eten,	sprak	niet	meer	met	vriendinnen	af.”	
Ze	omschrijft	zichzelf	als	“iemand	die	altijd	
alles	goed	wil	doen.”	
Ze	had	het	mooi	voor	elkaar.	Na	de	HEAO	
werkte	ze	in	het	bedrijfsleven,	terwijl	ze	in	
de	 avonduren	 de	 PABO	 volgde.	 Ze	 werd	
daarna	juf	op	de	Antonius	Abt	basisschool	
in	het	Slot	Haverleij,	waar	 ze	het	 tot	 loca-
tieleider	bracht.	Ondertussen	kreeg	ze	ook	
twee	kinderen.	“Ik	was	moeder,	collega,	juf.	
Alle	ballen	in	de	lucht	houden,	dat	ging	niet	
meer.”
Florentines	 burn-out	 was	 aldus	 verlopen:	
“De	 drie	 kwartier	 met	 de	 bus	 naar	 mijn	
werk	 leken	wel	drie	uur.	 Ik	had	zelfs	hele-
maal	 geen	 zin	 meer	 om	 ergens	 heen	 te	
gaan.	 Alle	 levenslust	 was	 verdwenen.”	
Terwijl	alles	haar	voor	de	wind	leek	te	gaan.		
Na	o.a.	een	studie	bedrijfskunde	werkte	ze	
op	het	hoofdkantoor	van	een	grote	super-
marktketen.	“Maar	het	 lukte	niet	meer	om	
iemand	te	zijn.	Dat	vond	 ik	heel	beangsti-
gend.	 Ik	had	paniekaanvallen,	 zat	 verlamd	
op	de	bank.”

Praktische	raad	en	daad
Hanneke	 Jansen	 (42)	 en	 Florentine	 Zuure	
(31)	 hebben	 elkaar	 ontmoet	 bij	 een	 Busi-
ness	 Academy.	 Ze	 bleken	 een	 burn-out	
te	 delen,	 alweer	 een	 tijdje	 geleden.	 Over	
het	 volgende	 waren	 ze	 het	 roerend	 eens:	
“Je	 voelt	 je	 vaak	 alleen	 en	 onbegrepen,	
ondanks	 veel	 goedbedoelde	 adviezen.	 Je	
moet	 van	 alles	 regelen,	 maar	 hebt	 geen	
overzicht	meer	en	bent	niet	meer	 in	 staat	
ook	 maar	 iets	 te	 organiseren”,	 aldus	 Flo.	
“Praten	 met	 iemand,	 die	 in	 hetzelfde	
schuitje	heeft	gezeten,	 kan	dan	wonderen	
doen.”
Zo	ontstond	het	 idee	 voor	 hun	gezamen-
lijke	 bedrijf	 Burnout	 Buddies,	 waarmee	 ze	
afgelopen	 september	 officieel	 van	 start	
zijn	 gegaan.	Hanneke:	 “Wij	willen	mensen	
met	 burn-out	 bijstaan	 met	 praktische	
raad	 en	 daad,	 als	 een	 buddy,	 vanuit	 onze	
eigen	 kennis	 en	 ervaring.	We	 kunnen	ook	
verwijzen	 naar	 iemand	 in	 ons	 netwerk,	
bijvoorbeeld	psycholoog	of	haptonoom.”

Stapsgewijs	naar	herstel
De	Burnout	Buddies	zetten	in	op	preventie,	
op	 het	 tijdig	 onderkennen	 van	 signalen.	
Ze	 verzorgen	 preventieve	 workshops	
in	 bedrijven	 en	 scholen,	 en	 bieden	
een-op-een	 contact,	 onder	 andere	 via	
skype.	 Ze	 hebben	 een	 online	 programma	
ontwikkeld,	 waarmee	 stapsgewijs	 naar	
herstel	wordt	gewerkt,	ook	geven	ze	online	
masterclasses.	 Dit	 alles	 met	 hulp	 van	 een	
toegankelijke,	frisse	website.	
Flo:	 “Niet	 alleen	 voor	 jezelf,	 ook	 voor	 je	
werkgever	 heeft	 jouw	 burn-out	 grote	
gevolgen.	Je	werkgever	is	er	niet	de	schuld	

van,	 je	 hebt	 een	 eigen	 verantwoordelijk-
heid,	vinden	wij.	Maar	het	 is	wel	 in	beider	
belang	 dat	 er	 wederzijds	 begrip	 is.	 In	 de	
huidige	 praktijk	 staat	 er	 vaak	 een	 muur	
tussen	werkgever	 en	werknemer,	 ondanks	
de	goede	bedoelingen.	Dus	een	werkgever	
zou	niet	meteen	moeten	vragen:	“Wanneer	
kom	je	weer	terug?”	Maar	wel:	“Wat	heb	jij	
op	dit	moment	nodig?”	

Zelfkennis
Hoe	 hebben	 ze	 zelf	 hun	 burn-out	 over-
wonnen?	Hanneke:	 “Met	 tijd	 en	 eindeloos	
geduld.	 Ik	 heb	 heel	 veel	 gewandeld	 rond	
Engelen,	dat	gaf	rust.”	Flo:	“Een	haptonoom	
leerde	me	naar	mijn	lichaam	te	luisteren.”	
Het	 klinkt	misschien	 vreemd,	maar	 allebei	
hadden	 ze	 hun	 burn-out	 nooit	 willen	
missen.	 Flo:	 “Je	 leert	 jezelf	op	een	nieuwe	
manier	 kennen	 en	 accepteren.	 Veel	 van	
wat	 tot	 burn-out	 leidt,	 zoals	 perfectio-
nisme,	is	een	mooie	eigenschap,	maar	dan	
te	 ver	 doorgeschoten.”	 Hanneke	 beaamt	
dat:	“Ik	heb	geleerd	lief	te	zijn	voor	mezelf.	
Ze	 zeggen	 in	 het	 vliegtuig	 niet	 voor	 niets	
dat	 je	 eerst	 bij	 jezelf	 het	 zuurstofmasker	
moet	opzetten,	pas	daarna	bij	je	kind.	Mijn	
kinderen	 hadden	 best	 veel	 last	 van	 mijn	
burn-out,	maar	 nu	 is	 er	 rust	 in	 het	 gezin,	
ook	 al	 ben	 ik	 in	 de	weer	met	 de	 Burnout	
Buddies.”
Meer	 weten?	 Zie	 www.burnoutbuddies.
nl,	 e-mail:	 hello@burnoutbuddies.nl,	 tel:	
0641624319.



volop diverse soorten volle kerstbomen

Proosdijstraat 12 | 5236 AT ’s-Hertogenbosch 
T: 073 888 5808 | M: 06 203 608 92 | info@paulienuitvaart.nl 

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Met respect voor 
elke wens
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Kerstmis met en in Engelen
Pastor Fons Boom

Mensen	 kijken	 me	 wel	 eens	 vreemd	 aan	
als	ik	vertel	dat	ik	pastor	van	Engelen	ben.	
Degenen	die	mij	kennen,	weten	dat	ik	ons	
mooie	 dorp	 daarmee	 bedoel.	 Anderen	
denken	 aan	 de	 wezens	 tussen	 hemel	 en	
aarde,	 postbodes	 van	 God.	 Het	 zou	 een	
hele	eer	zijn	om	die	pastor	van	engelen	te	
mogen	zijn.	De	verwarring	is	snel	verholpen,	
als	 ik	 uitleg	 dat	 Engelen	 een	 dorp	 ten	
westen	van	‘s-Hertogenbosch	is,	met	maar	
liefst	 twee	 kerken.	 De	 protestantse	 kerk	
Engelen,	met	de	pas	geïnstalleerde	nieuwe	
dominee	Marloes	Meijer,	en	de	St.	Lamber-
tuskerk	aan	de	Dieze.	Een	rijk	bezit	mogen	
we	wel	stellen.

Hoe	 vier	 je	 dan,	 vanuit	 een	 rijke	 traditie,	
Kerstmis	 met	 en	 in	 Engelen?	 Uiteraard	
met	verschillende	vieringen,	afgestemd	op	
verschillende	doelgroepen.	Er	zijn	vieringen	
voor	de	jeugd,	vieringen	voor		de	ouderen	
onder	ons.	Maar	ook	Kerstmis	in	een	viering	
met	stilte	en	meditatie.	Zo	bereiden	we	ons	
voor	op	het	grote	kerstfeest.	De	vier	weken	
voorafgaand	 aan	 het	 feest,	 de	 Advent,	
geven	 aan	 dat	 wij	 ons	 voorbereiden.	 Dat	
kan	 door	 een	 viering	 van	 vergeving	 en	
nabijheid.	Maar	ook	de	andere	kant	van	het	
feest	 moet	 voorbereid	 worden.	 De	 kerst-

boom	zal	gekozen	moeten	worden.	Kerst-
kaarten	en	wensen	worden	verstuurd,	al	of	
niet	per	post	of	per	e-mail.

We	zoeken,	door	al	die	verschillen,	naar	een	
gemeenschappelijke	grond.	En	dan	komen	
we	uit	bij	wat	die	engelen	zongen:	vrede	op	
aarde.	 	Overal	klinken	die	woorden,	overal	
worden	ze	gezongen.	Maar	het	gevaar	is	wel	
dat	het	holle	woorden	blijven.	We	kunnen	
met	z’n	allen	mooi	zingen	over	die	vrede	op	
aarde,	 maar	 wordt	 die	 ooit	 werkelijkheid?	
In	 zijn	 boek	 ‘Oorlogswinter’	 eindigt	 Jan	
Terlouw	met	 een	 opsomming	 van	 landen,	
waar	sinds	1945	oorlog	heeft	gewoed.	Het	
is	schrikken	als	we	al	die	landen	op	een	rijtje	
zien	staan.	

En	 wat	 doen	 we	 als	 we	 van	 die	 schrik	
bekomen	 zijn?	 Geen	 aandacht	 aan	
besteden,	want	het	blijft	een	illusie?	Of	juist	
de	handen	uit	de	mouwen	om	aan	vrede	te	
werken?	In	onze	visie	op	kerk	en	samenle-
ving	spreekt	juist	de	hoop	op	betere	tijden:	
tijden	dat	mensen	elkaar	vrede	toewensen,	
geluk	 vinden	 en	 doorgeven.	 We	 vinden,	
juist	in	de	verhalen,	troost	en	hoop	dat	het	
ooit	beter	zal	worden.	We	wensen	elkaar	al	
het	mooie	en	al	het	goede.	

Wij	hopen	dat	het	 in	de	wereld	zal	veran-
deren.	 Wellicht	 kunnen	 we	 er	 zelf	 mee	
beginnen.	 Wellicht	 is	 dat	 lied	 van	 (de)	
engelen	een	oproep	aan	ons	mensen	anno	
2018	en	2019.	Een	oproep	om	die	vrede	in	
onszelf	 te	 vinden	 en	 dan	 door	 te	 geven	
aan	 anderen.	 Anderen,	 die	 dat	 zo	 hard	
nodig	hebben.	Dat	kaartje	doet	wonderen,	
maar	niet	als	we	het	daarbij	laten.	Daarom	
wens	 ik	 u	 allen,	 op	 de	 eerste	 plaats	 een	
heel	 gelukkig	 en	 vredig	 Kerstmis;	 maar	
meteen	 daarbij	 spreek	 ik	 de	 hoop	 uit	 dat	
we	die	vrede	en	dat	geluk	ook	echt	mogen	
waarmaken,	vooral	dichtbij:	hier	met	en	 in	
Engelen.

Fijne feestdagen en een sportief 2019
Sinterklaas is net vertrokken en de 
kerstman staat klaar om iedereen te 
verwennen. En hebben we dat gehad, 
dan vieren we nog Oud en Nieuw. 
December is een maand waar we flink 
bijtanken met speculaas, pepernoten, 
zalm, kalkoen, verse worst, wijn, bier en 
champagne! En als we vol van al het eten 
en drinken zijn en alle kilo’s kwijt willen, 
dan gaan we massaal bewegen. Dat is 
precies wat de Engelense sportvereni-
gingen willen. Of je nu gaat hardlopen, 
voetballen, survival run of tennissen, dat 
maakt niet uit! Je bent overal welkom, 
dus ook bij Tennisvereniging Engelen!

2019:	25	jaar	Tennisvereniging	
Volgend	jaar	is	voor	ons	een	bijzonder	jaar.	
Het	 is	 25	 geleden	 dat	 een	 aantal	 Enge-
lenaren	 bedachten	 dat	 er	 een	 tennisver-
eniging	 in	Engelen	zou	moeten	komen.	 In	
september	1994	was	dat	een	feit!	Dit	laten	
we	 natuurlijk	 niet	 zomaar	 voorbij	 gaan.	
2019	wordt	een	jubileumjaar	met	vele	acti-
viteiten	 voor	 iedereen:	 voor	 leden,	 niet-
leden,	oud-leden,	jong	en	oud!

Het	Engelense	Tennis	Stratentoernooi
Op	 31	 maart	 vindt	 het	 eerste	 Engelense	
Tennis	 Stratentoernooi	 plaats.	 Hierbij	
verdelen	we	Engelen	 in	een	10-tal	 ‘wijken’,	
die	 het	 tegen	 elkaar	 opnemen.	 Per	 wijk	
kunnen	teams	zich	inschrijven,	zowel	leden	
als	 niet	 leden.	 Ook	 is	 er	 voor	 kinderen	
vermaak	en	vertier.

Jubileumweekend
31	augustus	en	1	september	2019	 is	er	het	
jubileumweekend.	 Met	 activiteiten	 voor	
jong	en	oud	zoals	een	pub	quiz,	lekker	eten,	
tennis	en	een	groot	feest.

Maandelijks	toernooi
Iedere	maand	organiseren	we	een	toernooi.	
Steeds	 is	 er	 weer	 een	 ander	 thema:	 olie-
bollen,	 kind-ouder,	 haloween	 etc.	 Dit	 zijn	
toernooitjes,	 die	 op	 een	 avond	 gespeeld	
worden.	Het	belangrijkste	is	dat	er	veel	lol	
gemaakt	wordt	 en	dat	 er	 lekker	getennist	
kan	 worden.	 Wil	 je	 tennissen,	 dan	 ben	 je	
welkom!

Sponsoractiviteiten
Natuurlijk	moeten	deze	activiteiten	betaald	

worden.	 Vanuit	 de	 Raboclubactie	 hebben	
we	al	een	leuk	bedrag	opgehaald,	maar	er	is	
meer	nodig!	Voor	bedrijven	en	particulieren	
die	 ons	 komen	 ondersteunen,	 hebben	we	
speciale	aanbiedingen.

Een	sportief	2019!
Om	het	nieuwe	en	jubileumjaar	te	openen	is	
er	een	Nieuwjaarsborrel	op	6	januari.	Vanaf	
15.00	uur	zijn	alle	leden	en	genodigden	van	
harte	welkom.

Voor	meer	informatie	over	het	jubileumjaar	
kijk	op	onze	website:	
www.tennis-engelen.nl	



GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

J. v.d.Ven
Schijndel
tel: 073- 5515582
tel: 06- 54237453

H. Lensen
‘s-Hertogenbosch
tel: 073- 6314139
tel: 06- 51287494

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

Hofvijver 2b
5223 MC ’s-Hertogenbosch
e-mail: mail@pollevie.nl 
telefoon: 073 5184646

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag: vanaf 12:00 uur
zaterdag: vanaf 16:00 uur 
zondag: vanaf 13:00 uur
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Ds. Marloes Meijer doet intrede in Engelen
Yvonne Klerk

Op	 een	 ongewoon	 tijdstip,	 drie	 uur	 ’s	
middags,	vond	op	2	december	in	de	Oude	
Lambertus	 de	 kerkdienst	 plaats	 waarin	
ds.	 Marloes	 Meijer	 werd	 verbonden	 aan	
de	 Protestantse	 Gemeente	 Engelen.	 ‘De	
vreugde	 voert	 ons	 naar	 dit	 huis’	 was	 het	
openingslied	 en	 zo	 voelde	 het	 ook:	 de	
Engelense	 gemeente	 was	 blij,	 na	 een	 jaar	
zonder	 voorganger,	 weer	 een	 dominee	 te	
hebben.	 De	 nieuwe	 dominee	 werd	 in	 de	
dienst	 dan	 ook	 hartelijk	 welkom	 geheten	
door	 een	 van	 de	 oudere	 leden,	 een	 van	
de	 kinderen	 en	 de	 organist.	 Deze	 laatste	
beloofde	nog	een	lijstje	door	te	geven	van	
liederen,	 die	 de	 gemeente	 graag	 zong	 èn	
waar	de	gemeente	een	hekel	aan	had.

Het	 thema	 van	 de	 dienst	 was:	 verras-
send	 anders.	 Door	 vertrouwde	 kaders	 los	
te	 laten,	 kun	 je	 een	 nieuwe,	 verrassende	
kijk	 op	 zaken	 krijgen.	 Hopelijk	 kunnen	 de	
gemeente	 en	 de	 nieuwe	 predikant	 elkaar	
de	 komende	 jaren	 zo	 ook	 inspireren!	

De	intrede	van	een	nieuwe	dominee	bete-
kent	tegelijkertijd	een	afscheid.	Spijkenisse,	
de	vorige	kerkelijke	gemeente	van	Marloes,	

zal	 nu	 op	 zoek	 moeten	 naar	 een	 nieuwe	
dominee.	 Uit	 het	 feit	 dat	 gemeenteleden	
uit	die	plaats	in	groten	getale	naar	Engelen	
waren	 gekomen,	 kan	worden	 afgeleid	 dat	
zij	Marloes	zullen	missen.	En	voor	Engelen	
betekent	 de	 komst	 van	 Marloes,	 dat	
afscheid	zal	moeten	worden	genomen	van	
ds.	Wil	van	Egmond,	die	het	afgelopen	jaar	
de	gemeente	als	 interim-predikant	 fantas-
tisch	heeft	ondersteund.

Na	de	dienst	werden	in	een	vlot	tempo	de	
stoelen	aan	de	kant	gezet	en	werd	de	kerk	
een	gezellige	ontmoetingsruimte.	Aan	alle	
gemeenteleden	was	gevraagd	iets	eetbaars	
of	drinkbaars	mee	te	nemen	en	er	was	ruim	
gehoor	gegeven	aan	die	oproep.	De	gasten	
uit	 Spijkenisse	 konden	 goed	 gevuld	 de	
thuisreis	aanvaarden!

Muziek op de Dieze organiseert kerstborrel
Op	vrijdag	21	december	ben	je	vanaf	17.00	
uur	 uitgenodigd	 voor	 glühwein	 en/of	
warme	chocolademelk	op	het	pleintje	bij	de	
protestantse	 kerk,	De	Oude	 Lambertus,	 in	
de	dorpskern.	
Natuurlijk	onder	het	genot	van	muziek	en	
van	 wat	 iedereen	 zelf	 meebrengt	 om	 te	
nuttigen	of	te	delen.	

Er	is	ook	een	kleine	‘pop	up	kerstmarkt’	om	
zo,	kort	voor	kerst,	nog	wat	te	kopen	of	te	
ruilen.	Bijvoorbeeld	uit	uw	kerstpakket.
Er	 zijn	 weinig	 faciliteiten,	 maar	 met	 veel	

improvisatie	 en	 spontaniteit	 kijken	 wij	 uit	
naar	een	inspiratievolle	avond	met	ook	nu	
muziek	 van	 en	 door	 Engelenaren.	 Mocht	
het	weer	erg	slecht	zijn	dan	kunnen	wij	 in	
de	kerk	terecht.
De	voorbereidingen	voor	de	editie	Muziek	
op	de	Dieze	2019,	op	22	juni,	lopen	al	volop.	
Het	 bestuur	 van	 de	 Stichting	 	 is	met	 veel	
enthousiasme	 bezig	 met	 deze	 voorbe-
reidingen.	 Om	 Muziek	 op	 de	 Dieze	 2019	
mogelijk	 te	maken,	 zoeken	we	 nog	 spon-
soren	 en	 vrijwilligers	 die	 op	 de	 dag	 zelf	
willen	helpen.

Er	hebben	zich	al	diverse	artiesten	gemeld,	
maar	mocht	je	ook	mee	willen	doen,	meld	
je	 dan	 nog	 even	 via	 muziekopdedieze@
gmail.com
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Lekker lang, prettig en gezond leven: 
Burgers doen het zelf, of niet?
Bent	 u	 al	 van	 zorgverzekering	 gewisseld?	
Hebt	 u	 al	 op	 internet	 gegoogeld	 hoe	 het	
met	de	premie	staat	volgend	jaar?	En	waar	
u	het	goedkoopste	uit	bent?	Voor	de	beste	
zorg?	 In	 december	 lijkt	 het	wel	 een	 soort	
nationale	 sport	 om	 burgers	 aan	 te	 zetten	
tot	 een	 potje	 zorgverzekeringen	 verge-
lijken.	Kost	kapitalen	aan	reclame,	terwijl	de	
meeste	 burgers	 heel	 saai	 gewoon	 bij	 hun	
verzekering	 blijven.	 Mogelijk	 vanuit	 het	
idee	 dat	 het	 toch	 niet	 heel	 veel	 uitmaakt.	
Dat	de	basisverzekering	voor	iedereen	toch	
hetzelfde	is.	Of	misschien	gaan	de	meeste	
mensen	ervan	uit	dat	gezondheid	en	ziekte	
een	kwestie	van	toeval	is,	waar	je	toch	geen	
invloed	 op	 hebt.	 Dat	 je	 gewoon	 af	 moet	
wachten	hoe	dingen	gaan,	als	ze	op	je	pad	
komen.	 Terwijl	 het	 toch	 verstandig	 is	 om	
een	beetje	vooruit	te	kijken,	zodat	je	beter	
op	je	toekomst	bent	voorbereid.

Ook	als	gemeenschap	vooruit	kijken		
Ook	voor	onze	dorpsgemeenschap(pen)	 is	
het	belangrijk	vooruit	te	blijven	kijken.	Om	
niet	 af	 te	 wachten	 hoe	 de	 toekomst	 eruit	
ziet,	als	die	zich	aandient	over	een,	drie,	vijf	
of	tien	jaar.		Ik	weet	niet	of	u	het	in	de	gaten	
heeft,	maar	er	doet	zich	in	deze	dagen	een	
grootscheepse	verandering	voor	in	de	zorg:	
niet	 de	 overheid	 of	 instellingen,	 maar	 wij	
zélf	worden	als	burger	steeds	meer	aange-
sproken	 op	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	
ons	 eigen	welzijn	 en	 voor	 de	 zorg	die	we	
eventueel	 nodig	 hebben.	 In	 beleidstaal	
heet	dat	een	transitie.	Plat	gezegd	betekent	
het	 dat	 we	 zelf	 steeds	 meer	 onze	 eigen	
zaken	dienen	te	regelen.	De	vraag	is	of	we	
wel	goed	op	die	veranderingen	zijn	voorbe-
reid,	als	individu	en	ook	als	gemeenschap.	
	
Geen	probleemwijk
Natuurlijk,	 wij	 vormen	 hier	 in	 Engelen,	
Bokhoven	en	de	Haverleij	geen	probleem-

wijk.	 Fijn,	 maar	 ook	 een	 beetje	 jammer,	
want	 zo	 vallen	we	dus	 gemakkelijk	 buiten	
het	 gezichtsveld	 van	 de	 beleidsmakers;	
ach,	daar	 in	 Engelen	en	Bokhoven	 redden	
ze	zich	wel.	Genoeg	privékapitaal	om	naar	
de	stad	te	verhuizen	als	het	nodig	wordt,	of	
om	extra	zorg	in	te	huren.		Heel	begrijpelijk	
dat	er	zo	naar	ons	wordt	gekeken,	maar	ook	
wel	heel	gemakkelijk	gedacht.	Ook	in	onze	
mooie	 woonomgeving	 zijn	 niet	 zomaar	
alle	 condities	 aanwezig,	 die	 maken	 dat	
we	 zonder	 zorgen	 de	 toekomst	 tegemoet	
kunnen	 zien.	 Alle	 ronkende	 slogans	 van	
‘zelfmanagement’,	 ‘positieve	 gezondheid’	
en	‘eigen	regie’	ten	spijt,	ook	in	onze	omge-
ving	zijn	 voorzieningen	nodig	die	mensen	
kunnen	ondersteunen	om	zo	prettig	moge-
lijk,	zo	lang	mogelijk,	in	deze	mooie	omge-
ving	 te	 kunnen	 blijven	 wonen	 en	 leven:	
plekken	 om	 elkaar	 te	 ontmoeten,	 steun-
punten	 waar	 mensen	 met	 vragen	 terecht	
kunnen	in	het	woud	van	regels.	En	op	den	
duur	misschien	 ook	 gerichte	 zorgvoorzie-
ningen,	want	als	 je	echt	aangewezen	bent	
op	zorg,	zul	je	dat	niet	in	de	buurt	kunnen	
krijgen.		

Mede	op	initiatief	van	de	bestuursraad	is	er	
op	14	november	met	een	groep	betrokken	
burgers	gesproken	over	voorbeelden	op	dit	
gebied	van	welzijn	en	zorg.	Ad	Pijnenborg	
uit	Hogeloon	maakte	ons	wegwijs	door	te	
vertellen	over	een	zorgcoöperatie,	die	daar	
is	 opgericht	 om	 tegemoet	 te	 komen	 aan	
de	welzijns-	en	zorgvragen	van	de	mensen	
daar.	Inspirerend	verhaal	over	hoe	het	kan:	
je	voorbereiden	op	de	toekomst.	Maar	niet	
meteen	een	verhaal	dat	zegt	dat	het	ook	zo		
moet.

Passen	Hogeloonse	manieren	bij	ons?		
Engelen,	Bokhoven	en	De	Haverleij	zijn	nu	
eenmaal	geen	Hogeloon.	Hoeveel	we	ook	
kunnen	 leren	 van	 creatieve	 ideeën	 elders,	
willen	 initiatieven	 híer	 landen,	 zullen	 het	
ónze	 initiatieven	 dienen	 te	 zijn.	 Anders	
gaat	het	waarschijnlijk	niet	werken.	Daarom	
is	 het	 zaak	 om	 ideeën	 op	 te	 halen	 bij	 de	
burgers.	 Zoals	 eerder	 al	 aangegeven	 gaat	
dat	gebeuren	op	16	januari.	

De bestuursraad organiseert dan een 
dorpstafel waarin het zaak is om zoveel 
mogelijk goede en creatieve ideeën op 
te halen: wat heeft u nodig om zo lang 
en zo prettig mogelijk te blijven wonen 
en leven hier aan de Dieze en de Maas?

Wat	mist	u	eigenlijk	als	het	gaat	om	welzijn?	
Hoe	zouden	we	Engelen,	Bokhoven	en	De	
Haverleij	 tot	 een	 nog	 prettiger	 leefomge-
ving	kunnen	maken,	ook	met	het	oog	op	uw	
fysieke	gezondheid	en	uw	welzijn?	Vragen,	
vragen,	 vragen.	 Misschien	 komen	 er	 niet	
meteen	 antwoorden	 op,	 maar	 kunnen	
we	 op	 16	 januari	 wel	 een	 stevige	 indruk	
krijgen	van	wat	u	als	 inwoner	eigenlijk	op	
dit	gebied	wenst.	Misschien	wilt	u	wel	niets.	
Even	 goede	 vrienden,	 maar	 kom	 het	 dan	
wel	vertellen,	anders	blijft	het	maar	gissen	
wat	de	Engelenaar,	Bokhovenaar	en	Haver-
leijer	op	het	gebied	van	zorg	en	welzijn	wel	
of	niet	zou	willen	hebben	of	nodig	heeft	in	
deze	 mooie	 omgeving.	 Behalve	 windmo-
lens	dan.	

Namens de werkgroep Zorg & Welzijn, Hans 
van Dartel, Margo van den Oord



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. 

SkiFit
Fit op wintersport, gezond thuiskomen

Aanmelden of meer info: info@fysio-engelen.nl of via 073-6312077. Of zie www.fysio-engelen.nl 

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

MA-
DI-DO
avondBij Fysio Engelen kunt u zich vanaf nu voorbereiden op de wintersport. 

Meer kracht, controle en souplesse Meer plezier van uw vakantie!
Twee maanden 2 x per week trainen voor € 75,-

PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

Uw evenement, webinar, 
vergadering opnemen en live streamen

Woning video en fotografie,
ook voor Funda.nl

Bezoek onze website

streamprovider.tv

Wijnkoperij Il Conte wenst u gezel-
lige feestdagen. Wij kunnen uw 
feestvreugde verhogen met een 
mooie, passende en betaalbare wijn 
uit Frankrijk of Italië. 

Wij helpen u graag vanuit kasteel Lelienhuyze of Velder-
woude. Bezoek onze website www.ilconte.nl of stuur een 
mailbericht naar administratie@ilconte.nl
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Tineke van der Lee
	
Op	het	moment	van	schrijven	zijn	we	nog	
in	 afwachting	 van	 Sinterklaas,	 die	 ook	 dit	
jaar	 weer	 onze	 school	 zal	 bezoeken.	 Op	
woensdag	 5	 december	 zal	 hij	 een	 bezoek	
brengen	aan	de	kinderen	van	de	groepen	
1	 t/m	 4.	 Hij	 zal	 vast	 een	 of	 meer	 pieten	
meebrengen.	In	de	groepen	5	t/m	8	wordt	
het	feest	gevierd	door	surprises	voor	elkaar	
te	maken.	Het	zal	ongetwijfeld	een	gezellig	
feest	worden.
Na	het	sinterklaasfeest	worden	de	groepen	
in	 de	 kerstsfeer	 gebracht.	 De	 kerstboom	
wordt	gezet	en	opgetuigd	met	versieringen	
en	 lampjes.	 Er	 verschijnen	 in	 verschillend	
groepen	 al	 prachtige	 raamversieringen.		
De	 week	 voor	 kerst	 zijn	 er	 allerlei	 activi-
teiten	op	school:	op	de	eerste	plaats	 is	er	
natuurlijk	 de	 Goede	 Doelenactie.	 Dit	 jaar	
is	 de	 actie	 voor	 de	 Voedselbank	 en	 de	
Kledingbank.	Kleding	is	er	voldoende,	maar	
er	 is	een	gebrek	aan	ondergoed.	Wij	gaan	
voor	 het	 inzamelen	 van	 8	 lang	 houdbare	
produkten:	pakken	koffie,	 thee,	 soep,	 rijst,	
pasta,	pastasaus,	zoet	beleg	en	lang	houd-
bare	 melk	 en	 voor	 kinderondergoed!	 We	
hopen	op	een	mooie	opbrengst.

Daarnaast	 is	 er	 ook	 nog	 een	 kerstkaarten	
actie.	De	kinderen	kleuren,	plakken,	tekenen	
een	 kaart	 in	 opdracht	 van	 het	 nationaal	
ouderenfonds.	 Zij	 zorgen	 dat	 de	 kaarten	
terecht	 komen	 bij	 eenzame	 ouderen.	 Op	
woensdag	 19	 december	 wordt	 er	 school-
breed	geknutseld	voor	kerst,	op	donderdag	
20	december	is	er	’s	avonds	een	kerstbuffet	
en	op	vrijdag	21	december	leest	het	kinder-
kabinet	het	kerstverhaal	voor	in	het	Atrium	
en	 worden	 er	 kerstliedjes	 gezongen.	 Om	
12:30	uur	begint	de	kerstvakantie.

In	de	periode	die	achter	ons	 ligt	waren	er	
verschillende	activiteiten:
Natuurlijk	 is	 er	 in	 alle	 groepen	 aan	 een	
thema	gewerkt.	De	groepen	7	en	8	werkten	
met	 het	 thema	 ‘Computers	 en	 robots’.	
De	 kinderen	 leerden	 programmeren	 en	
maakten	 prachtige	 robots.	 Ter	 afsluiting	

keken	 ze	 een	 film	 over	 een	 robot.	 Bij	 de	
groepen	 5	 en	 6	 was	 het	 thema	 ‘Luchtha-
vens’.	Zij	hadden	twee	gastlessen.	Een	door	
een	piloot,	 die	 alles	 vertelde	over	 het	wel	
en	 wee	 van	 vliegen	 en	 wat	 daarbij	 komt	
kijken.	De	andere	door	 iemand,	die	op	de	
luchthaven	heeft	gewerkt.	Die	vertelde	van	
alles	over	niet	alledaagse	beroepen	op	een	
luchthaven.

De	 leerlingen	 van	 de	 groepen	 6	 houden	
allemaal	 een	 boekpromotie	 middels	 een	
digitale	presentatie.	
De	 groepen	 3	 en	 4	 hadden	 als	 thema	
‘Sporen	 uit	 het	 verleden’.	 Zij	 zijn	 naar	
Kasteel	Ammersoyen	geweest	en	zijn	daar	
als	 echte	 ‘tijddetectives’	 op	 zoek	 gegaan	
naar	sporen.
Namens	 het	 kinderkabinet	 zijn	 Amelie	
en	 Carlijn	 naar	 een	 inspiratieochtend	 van	
Stichting	 Signum	 geweest,	 Zij	 volgden	
er	 workshops	 over	 hoe	 het	 onderwijs	 er	

volgens	hen	uit	moet	gaan	zien.
Tot	 slot	 mochten	 de	 kinderen	 op	 camera	
zeggen	 wat	 ze	 aan	 het	 onderwijs	 zouden	
willen	veranderen.
De	groepen	8	 zijn	naar	de	VMBO-doedag	
geweest	 op	 de	 Bossche	 vakschool	 en	
Helicon.	 Ze	 maakten	 kennis	 met	 verschil-
lende	 onderdelen	 van	 het	 VMBO,	 zoals	
techniek,	 verzorging	 en	 natuur.	 Daar-
naast	 hebben	 de	 groepen	 8	 voorlichting	
gekregen	 over	 ‘De	 dode	 hoek’	 bij	 vracht-
wagens	 en	 bussen.	 De	 kinderen	 konden	
zelf	 ervaren	 dat	 de	 chauffeurs	 de	 fietsers	
op	bepaalde	punten	niet	kan	zien.	
De	 groepen	 5	 t/m	 8	 hebben	 op	 school	
meegedaan	 aan	 de	 grote	 improvisatie-
show.	 Een	 acteur	 schetste	 een	 situatie	 en	
de	 kinderen	 mochten	 mee	 improviseren.	
Het	was	een	zeer	geslaagde	activiteit.
De	kinderen	van	groep	3	zijn	naar	een	voor-
stelling	 in	 de	 Verkadefabriek	 geweest.	 De	
voorstelling	heette:	‘Robotje	ik	vind	je	lief’,	
waarin	 	 een	mens	 en	 een	 robot	 vrienden	
werden.	

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.	Entken-
Buunen,	tel.	073-8519990
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Parochie St. Lambertus

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

Overleden:
Jeanne	van	Swieten-Kouwenhoven,	85	jaar,	
Antoniegaarde
Gré	Pardoel-van	Dijk,	83	jaar,	Rietgors

Nieuw:
Facebook:		
Parochie	en	Samenleving	Engelen

Zo 16 dec
10.00 uur

Eucharistieviering 
T.i.v. Riet Beekman en Toos 
Broeren, Net Brouwers-van 
Boekel, Coby Mimpen-van 
de Griend, Jeanne van 
Swieten-Kouwenhoven, Gré 
Pardoel-van Dijk

Zo 23 dec
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Henk Broeren, Jos van 
Keulen, Jeanne van Swie-
ten-Kouwenhoven, Gré 
Pardoel-van Dijk 
In deze viering is er een ad-
ventscollecte, uw steun geeft 
hoop aan moeder en kind in 
Midden-Afrika. 

Zo 30 dec
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Jo Boelen, Ton, Juleke en 
Henk Broeren, voor de wel-
doeners van onze kerk
Na de viering drinken we geza-
menlijk koffie.

Zo 06 jan
10.00 uur

Woord en communieviering
T.i.v. Coby Mimpen-van de 
Griend, Els Dirks-de Kleijn
Na afloop nieuwjaarsbijeen-
komst voor de vrijwilligers

Zo 13 jan 
10.00 uur

Eucharistieviering 
T.i.v. Walter en Cecile den 
Otter-Simons

Zo 20 jan
10.30 uur

Oecumenische viering in de 
Protestantse kerk
T.i.v. Net Brouwers-van Boekel, 
Jos van Keulen, Coby van 
Mimpen-van de Griend

In	De	Tweeterp	heeft	u	kunnen	lezen	over	
de	 nieuwe	 kijk	 op	 de	 kerk,	 met	 zorg	 en	
aandacht	voor	elkaar.	Aan	de	hand	van	zes	

levensvragen,	wil	de	parochiegemeenschap	
de	 verbinding	 tussen	 geloof	 en	 maat-
schappij	voor	iedereen	zichtbaar	maken.	

Wie ben ik?

St.	Lambertusparochie,	Graaf	van		
Solmsweg	75,	5221	BM	Engelen		
Telefoon: 073-6311216		
E:	secretariaat@parochie-engelen.nl	
Website:	www.parochie-engelen.nl	

Rabobank:	NL04RABO0121907643	
Het	secretariaat	is	bereikbaar	op	
maandag	van	09.00	tot	12.00	uur.	
Pastoor	A.	Boom	houdt	spreekuur	op	
maandag	van	09.00	tot	12.00	uur.	

Ben je gedoopt? Dan doe je toch ook het vormsel!
Wat	het	Vormsel	betekent	en	wat	er	van	iemand	die	gevormd	is,	verwacht	wordt,	willen	
we	graag	uitleggen	tijdens	een	algemene	en	gezellige	informatieavond	voor	jullie	en	je	
ouders.	
Die	 avond	 is	 op	dinsdag	29	 januari	 om	 19.30	uur	 in	de	parochiezaal	 van	de	pastorie.	
Omdat	we	het	een	en	ander	moeten	klaarzetten,	willen	we	graag	weten	hoeveel	jongeren	
en	ouders	die	avond	zullen	komen.	
Wil	je	dit	uiterlijk	24	januari	laten	weten	per	e-mail:	pastor@parochie-engelen.nl.	

In	 de	 periode	 van	 Kerstmis	 tot	 en	 met	
Carnaval	 staat	 de	 vraag	 ‘Wie	 ben	 ik?’	
centraal	 in	 alle	 activiteiten,	 die	 in	 de	 kerk	
worden	gehouden.	Een	vraag,	die	iedereen	
in	zijn	 leven	wel	eens	stelt,	 is:	wie	ben	 ik?	
Vooral	als	het	 leven	 iets	anders	 loopt	dan	
we	 verwachtten	 of	 hoopten,	 dan	 is	 die	
vraag	actueel.	Het	is	geen	vraag	om	bij	de	
koffie	te	stellen,	maar	meer	een	vraag	die	
zich	van	binnenuit	opwerpt.	Je	kunt	er	niet	
omheen.	 Eigenlijk	 zijn	 we	 heel	 ons	 leven	
zoekende	naar	het	antwoord	op	die	vraag.	
En	als	we	het	antwoord	denken	 te	weten,	
is	het	 toch	weer	net	 iets	anders	door	wat	

er	 gebeurt,	 door	 iets	 waarmee	 je	 wordt	
geconfronteerd.	Een	interessante	vraag	om	
eens	mee	bezig	te	zijn,	samen	of	alleen	op	
een	stil	moment.

Ma 24 dec
19.00 uur

Kerstavond familieviering met muzikale begeleiding
T.i.v. Gera en Rinus van der Gracht-Vugs, Kees van Wegen

Ma 24 dec
21.30 uur

Nachtmis, plechtige eucharistieviering met het Crèvekoor

21.15 uur Kerstsamenzang 
T.i.v. Jeanne Hurkmans-van Leeuwarden, Toon en Francien van der Aa-Wolfs,  
Ria Geerts-van den Oever, Anne Zeldenrust, Piet Groenendaal, Piet en Truus 
Klerkx-Bouman, ouders van Kessel-van de Griend, Anton Pijnenburg, Tini Heller, 
Ine Vinken-van Gelder, Rita en Wim Dartee-O’Driscoll, Ans Bindels, Jacob en Gré 
Dubelaar, Jan Huijsmans

Di 25 dec
10.00 uur

Hoogfeest van Kerstmis, plechtige eucharistieviering met kerstsamenzang
T.i.v. Jan Cornelissen, Herman Beekman, Coby Mimpen-van de Griend

Wo 26 dec Tweede kerstdag is er in onze kerk geen viering 

Kerstmis 2018



www.kerk-engelen.nl
De	Kerkhof	3,	5221	AJ		Engelen
Predikant:	ds.	Marloes	Meijer
e-mail:	predikant@kerk-engelen.nl	
telefoon:	06	-	36501973
Telefonisch	spreekuur:	
maandag:	09.00-10.00	uur	
woensdag:	18.30-19.30	uur	
De	uren	daaromheen	is	zij	wisselend
bereikbaar.
Scriba:	mevrouw	Carina	Harms
e-mail:	scriba@kerk-engelen.nl

Zo	16	dec
��.�� uur

Jeugdkerstfeest,	met	Ds.	
Marloes	Meijer

Zo	23	dec Geen	dienst

Ma	24	dec
��.�� uur

Kerstnachtdienst,	Pieter	
Molenaar,	pastor	in	
Dinther,	m.m.v.	Cantorij,	
Adri	Hordijk	trompet

Di	25	dec
10.30	uur

Kerstmorgen,	gezins-
dienst,	Ds.	Marloes	Meijer

Zo	30	dec
10.30	uur

Muziek	op	Zondag,	
Capella	Ducis

Zo	06	jan
10.30	uur

Nieuwjaarsdienst	door	
kerkenraad	voor	jong	en	
oud,	koffi		edrinken	na	de	
dienst

Zo	13	jan
10.30	uur

Ds.	Peter	van	Helden

Zo	20	jan
10.30	uur

Oecumenische	viering,	
Pastor	Fons	Boom,	Ds.	
Marloes	Meijer,	koffi		e-
drinken	na	de	dienst

Protestantse kerk 
Engelen

		
Werkgroep	Eerste	Communie
De	eerste	heilige	communie	zal	volgend	jaar	in	Engelen	plaatsvinden	op	zondag	19	mei.	
Kinderen	uit	groep	4	kunnen	worden	aangemeld	door	onderstaande	gegevens	te	mailen	
naar	communiewerkgroepengelen@hotmail.com.	
Voor	informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	Margot	Jans,	06-11733187	of	Debby	Teulings,	
06-27595812.

Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats

Wij	verzoeken	tevens	het	doopbewijs	mee	te	sturen	als	uw	kind	niet	in	Engelen	is	gedoopt.	
Dit	bewijs	is	bij	de	betreff	ende	parochie	op	te	vragen.	
Let	op:	wij	ontvangen	uw	aanmelding	graag	uiterlijk	9	januari	2019.

Telefoonnummer   thuis /  mobiel
E-mailadres
School 
Groep
Doopdatum
Parochie
Doopplaats

Wereldjongerendagen in Panama
volgen op Ameland.
Is	 Panama	 geen	 optie?	 Beleef	 de	Wereld-
jongerendagen	 dan	 mee	 vanaf	 Ameland!	
Van	 25	 tot	 en	 met	 27	 januari	 2019	 wordt	
er	 een	 parallelweekend	 gehouden	 met	
de	 titel	WJD@home!	Het	 thema	 van	 deze	
WJD	 is:	 ‘Zie	 de	 dienstmaagd	 des	 Heren;	
mij	geschiede	naar	uw	woord’	(Lucas	1,	38).	

Paus	 Franciscus	 benadrukt	 dat	 Maria	 met	
haar	 geloof,	moed	 en	durf	 een	 voorbeeld	
is	voor	jongeren	en	de	Kerk.	Dus	aarzel	niet	
en	meld	je	aan:	Vertrek	boot	Holwerd	naar	
Ameland	25	januari	18:00	uur.	Vertrek	boot	
Ameland	naar	Holwerd	27	januari	17:00	uur.	
Aanmelden?	 Kijk	 op	 www.wjd.jongkatho-
liek.nl/artikelen/beleef-de-wjd-vanaf-ame-
land.
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Lezing bisschop De Korte
Op	 woensdag	 20	 februari	 is	 er	 in	 de	 St.	
Lambertuskerk	 een	 bijeenkomst	 rond	 het	
thema	‘Wie	ben	ik’.	
Mgr.	Gerard	de	Korte,	bisschop	van	’s-Her-
togenbosch,	zal	een	lezing	verzorgen	over	
christelijke	 identiteit.	 Hierop	 zal	 Hans	 van	
Dartel	een	reactie	geven	vanuit	de	filosofie,	
waardoor	het	thema	van	meerdere	kanten	
wordt	 belicht.	 U	 bent	 hierbij	 van	 harte	
welkom.	Om	19.30	uur	is	er	inloop	met	een	
kopje	koffie	of	thee.	Om	20.00	uur	begint	de	
lezing	en	na	afloop	is	er	gelegenheid	om	na	
te	praten	onder	het	genot	van	een	drankje.
De	toegang	is	gratis.

Themamiddag ‘Wilsverklaringen in 
de zorgpraktijk’ 
Als	 u	 straks	 zelf	misschien	niet	meer	 kunt	
beslissen	 over	 de	 zorg	 die	 u	 zou	 willen	
hebben,	 wie	 beslist	 er	 dan?	 Wat	 zijn	 de	
regels	en	hoe	wordt	daar	in	de	praktijk	mee	
omgegaan?	Hoe	zitten	afspraken	die	u	met	
uw	dokter	of	met	uw	diëtiste	maakt,	eigen-
lijk	in	elkaar?	Wat	zegt	de	wet	daarover?	En	
de	moraal?	Over	dat	soort	kwesties	gaat	het	
woensdag	9	 januari	op	een	themamiddag,	
die	 in	 De	 Engelenburcht	 wordt	 georgani-

seerd	door	de	Seniorenvereniging.	Inleiders	
van	 deze	 middag	 zijn	 Michael	 Smulders,	
tot	 2016	 werkzaam	 als	 huisarts,	 en	 Hans	
van	 Dartel,	 ethicus	 en	 (niet	 praktiserend)	
verpleegkundige.	Om	13.30	uur	is	de	inloop.	
Om	14.00	uur	start	het	programma.	Ook	als	
u	geen	lid	bent	van	de	seniorenvereniging,	
bent	u	welkom.	Wel	fijn	wanneer	u	zich	dan	
even	aanmeldt	bij	Tineke	Kaal	(073-	6311611)	
of	Hans	van	Dartel	(073-6312332).			

Muziek op Zondagmorgen 
Op	 zondag	 30	 december	 zal	 Kamerkoor	
Capella	Ducis	in	een	kleine	bezetting,	onder	
leiding	van	Ingrid	van	Rooij,	een	bijzondere	
selectie	uit	haar	kerstrepertoire	zingen.
Capella	 Ducis	 bestaat	 al	 25	 jaar	 en	 legt	
zich	toe	op	het	a-capella	zingen	van	oude,	
voornamelijk	 renaissance	 muziek.	 Soms	
maken	 ze	 een	 uitstapje	 naar	 werk	 van	

hedendaagse	 componisten,	 die	 zich	 laten	
inspireren	door	de	oude	polyfone	muziek.	
In	Engelen	verheugen	we	ons	op	een	geva-
rieerd	programma	van	dit	bijzondere	koor	
als	 eindejaarsconcert	 in	 de	 Protestantse	
kerk	 ‘Oude	Lambertus’.	Aanvang	10.30	uur.	
U	bent	van	harte	welkom.

16 dec 3e Avent 
Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

23 dec 4e Advent 
Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor Frans Hol

24 dec 21.00 uur Kerstavondviering
Viering met dameskoor en orgel-
begeleiding
Intentie voor het algemeen welzijn 
van onze parochianen

25 dec 1e Kerstdagviering
Viering met dameskoor en orgel-
begeleiding
Intentie voor het algemeen welzijn 
van onze parochianen

26 dec 2e Kerstdag: geen viering

30 dec Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor Anneke Kimmel en 
José Becx

01 jan Nieuwjaarsdag: geen viering

06 jan Viering met dameskoor en orgel-
begeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders 
Na de viering Nieuwjaarsreceptie 
voor alle Bokhovenaren en paro-
chianen uit de omgeving.

13 jan Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor Fred Leenaers

20 jan Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

Graaf	Engelbertstraat,	Bokhoven		
Tel.	mob.	06-46034624
E-mail:	pastoor@parochiebokhoven.nl
Ibannummer	NL87RABO	0121908283
t.n.v.	Parochie	H.Antonius	Abt	Bokhoven
Website:	www.parochiebokhoven.nl
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij 
anders aangegeven.

Parochie Heilige 
Antonius Abt Bokhoven



VERHUISPLANNEN?
FLORIS ZIET KANSEN EN MAAKT HET MOGELIJK!

Kantoor: Koningsweg 97 ’s-Hertogenbosch èn thuis in 5221 . www.florismakelaars.nl . info@florismakelaars.nl . 073 6123202

WIJ KUNNEN OOK JOUW HUIS GOED (VER)KOPEN!

Floris ervaart zelf dat Engelen, Bokhoven en de Haverleij het beste van 3 werelden te bieden heeft. 
De variatie is groot, de kwaliteit is groot en de leefbaarheid is groot. Als je je woning wilt verkopen, 
krijg je dan ook een goede prijs en als je er een (andere) woning wilt kopen is er voldoende keuze in 

grootte, ligging en stijl. Verhuizen......dat doe je dus met Floris natuurlijk!
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“Goede Voornemens Toernooi”
Georganiseerd door RECREA

op
Donderdag 10 januari 2019 

in de vernieuwde Engelenburcht 

Jeugd van 19:00 – 20:15 uur
Volwassenen van 20:30 – 22:30 uur

Deelname is gratis

Inschrijven kan t/m 8 januari 2019 bij:                       
Paul van Merwijk 

paulvanmerwijk@live.nl , 
06-81491875

Of loop even binnen op een
donderdagavond vanaf 20:00 uur

www.recrea-engelen.nl

Heb je geen tafeltennisbatje? wij hebben er genoeg☺
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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

Trimsalon Engelen
Gediplomeerd

Ank van de Laak
Sint Lambertusstraat 22
5221 BB  Engelen
Tel. 073-6311802
Mobiel 06-12021967
info@trimsalonengelen.nl
www.trimsalonengelen.nl
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Kerst:  hoe het werd en wordt gevierd …
Els Brendel

December ...  Sinterklaas, zijn Pieten, de weersvoorspelling, de kerstman en de Allerhande vechten om voorrang in de media. 
Het zorgt voor felle discussies, maar het voedt gelukkig ook het verlangen naar een rustig gesprek: luisteren naar elkaar, je 
verplaatsen in de ander, af en toe gewoon even stil zijn. In het kader van die decembermaand en het naderende kerstfeest heb ik 
aan een paar ‘Engelenaren’ de vraag voorgelegd hoe zij als kind kerst vierden en wat kerst nu voor hen betekent.

Wij	kennen	Annemarie Hoevenaars	o.a.	van	haar	inzet	voor	Muziek	aan	de	Dieze	en	het,	
mede,	organiseren	van	de	Avondvierdaagse.	Als	kind	van	5	verhuisde	ze	van	Rotterdam	
naar	‘s-Hertogenbosch.	De	eerste	jaren	daarna	werd	kerst	gevierd	bij	familie	in	Rotterdam,	
een	wereldreis.	De	familie	reisde	in	een	Volkswagen	Kever.	Oma,	opa,	ooms,	tantes,	neefjes,	
nichtjes…	 eerste	 kerstdag	 was	 een	 echt	 familiegebeuren.	 ’s	 Avonds	 werd	 de	 terugreis	
aanvaard	met	Annemarie	bibberend	van	de	kou	op	de	achterbank.	Het	duurde	tot	bijna	
in	’s-Hertogenbosch	voor	de	auto	een	beetje	warm	werd.	Later	werd	kerst	in	‘s-Hertogen-
bosch	gevierd,	waar	haar	moeder	de	sterren	van	de	hemel	kookte.	Met	een	warm	gevoel	
kijkt	ze	op	die	tijd	terug.
En	nu?	Annemarie	verheugt	zich	erg	op	kerst.	De	mooiste	en	beste	kerstboom	wordt	direct	
na	Sinterklaas	gekocht.	Kerstavond	wordt	met	vrienden	gevierd.	Er	worden	kerstliederen	
gezongen	begeleid	door	Jos	van	de	Wouw	op	piano.	Haar	broer	komt	over	uit	Frankrijk	
en	er	zijn	cadeautjes.	Door	de	wereld	 rondreizende	kinderen	maken	dat	het	gezin	voor	
het	tweede	jaar	niet	helemaal	compleet	is.	Neemt	niet	weg	dat	kerst	Annemarie	altijd	een	
enorm	gevoel	van	rijkdom	en	geluk	geeft.

Piet Tielen	 en	 zijn	 vrouw	Anny	 zetten	 zich	al	 sinds	 jaar	 en	dag	 in	 voor	de	Parochie	St.	
Lambertus	 in	 Engelen.	 Zij	 staan	 op	 het	 punt	 om	 hun	 grote	 huis	 aan	 de	Waterhoen	 te	
verruilen	voor	een	kleiner	nieuw	huis	in	Vlijmen.	
Piet	 komt	 uit	 een	 katholiek	 gezin	 en	 groeide	 op	 in	 Zevenbergen.	 Hij	 was	 de	 2e	 van	 6	
kinderen.	Kerstmis	was	een	traditioneel	gebeuren:	met	z’n	allen	naar	de	hoogmis,	Piet	als	
misdienaar.	Zo	gauw	je	kon	lopen	ging	je	mee.	Het	woord	‘feest’	paste	er	eigenlijk	niet	zo	
bij.	Het	 ‘programma’	lag	vast.	Na	de	mis	werden	worstenbroodjes	gegeten.	Er	was	geen	
kerstboom,	wel	een	kerststal,	dat	hoorde	gewoon	zo.	
En	nu?	Kerst	betekent	voor	Piet	veel	werk.	De	kerk	moet	versierd	en	verwarmd	worden.	
Daarnaast	krijgt	elke	parochiaan	een	kerstwens,	waar	Piet	en	Anny	een	flinke	bijdrage	aan	
leveren.	Er	is	veel	werk	te	verzetten	voor	kerst.	Het	hele	gezin	gaat	naar	de	mis	van	21.30	
uur,	waarna	er	thuis	worstenbroodjes,	echt	Brabants,	worden	gegeten.	Op	eerste	kerstdag	
verzorgt	Anny	een	uitgebreid	kerstdiner	en	komen	zoon	en	dochter	met	hun	gezin	eten.	
Tweede	kerstdag	is	daarna	een	lekkere	rustdag.

Hans van de Ven,	wie	kent	hem	niet	in	Engelen.	Hij	is	niet	alleen	de	onvolprezen	hoofdre-
dacteur	van	De	Tweeterp,	maar	ook	de	stuwende	kracht	achter	tal	van	activiteiten.	Ik	vroeg	
hem	uiteraard	ook	naar	zijn	kerstfeest,	vroeger	en	nu.
Als	kind	was	Kerstmis	voor	Hans	een	bezoek	brengen	aan	zijn	familie	in	Haarsteeg.	Wat	later	
werd	zijn	tante	ieder	jaar	opgehaald	om	eerste	kerstdag	bij	zijn	ouders	door	te	brengen.	
Een	hoogtepunt	was	voor	Hans	het	opbouwen	van	de	kerststal	en	de	kerstboom	versieren	
met	lichtjes.	Dat	wilde	hij	niet	missen!	Kerst-	en	sfeerverlichting	blijven	hem	fascineren.
En	nu?	De	weken	voor	kerst	zijn	erg	druk.	De	Tweeterp	moet	op	tijd	klaar	zijn	en	ook	het	
voorbereiden	 van	Kerstmis	 in	de	parochiekerk	 vraagt	 veel	 tijd.	De	draaiboeken	moeten	
klaar	zijn	en	verspreid	worden	en	de	misboekjes	moeten	op	tijd	gekopieerd	zijn	en	klaar	
liggen.	Op	kerstavond	en	op	eerste	kerstdag	mag	Hans	als	koster	de	verschillende	vieringen	
in	goede	banen	leiden.		Maar	eerste	kerstdag	om	12.00	uur	slaat	de	hectiek	om	in	rust.	Hij	
gaat	bij	zijn	ouders	op	bezoek,	gezellig	buurten	met	een	wijntje	en	daarna	genieten	van	
het	kerstdiner.	En	daarna	…	vallen	de	oogjes	vanzelf	dicht.	Tweede	kerstdag	 is	echt	een	
uitrustdag.



Blank Autoschade V.O.F.,  De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA 
‘s-Hertogenbosch,  T: 073 631 2020,  M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!

Cees de Graaf	kennen	we	als	de	’(S)limmerik’	van	De	Tweeterp.	Hij	groeide	op	in	Hintham	
als	 het	 negende	 en	 laatste	 kind	 van	de	diepgelovige	ouders	 de	Graaf.	Het	 hoogtepunt	
van	Kerstmis,	herinnert	hij	zich,	waren	de	drie	nachtmissen,	waar	hij	aan	de	hand	van	ma	
heenging.	In	het	Latijn,	dus	onbegrijpelijk	voor	het	kind	Cees.	Men	zat	op	klapstoelen	waar	
je	zowel	op	kon	zitten	als,	omgedraaid,	op	kon	knielen.	Dat	omdraaien	zorgde	altijd	voor	
enorm	veel	lawaai	.	Na	de	mis	was	er	krentenbrood	en	een	glas	limonade	voor	de	kinderen.	
Feest!		De	kaarsen	rond	de	kerststal	werden	aangestoken,	er	was	geen	kerstboom,	want	
dat	was	 ‘heidens’.	Het	hoogtepunt	van	het	kerstdiner	was	kip	en	het	nagerecht	bestond	
altijd	uit	‘stijve	pudding’	met	bessensap.	Van	de	bezettingsjaren	herinnert	Cees	zich	vooral	
de	schaarste,	het	eten	dat	op	de	bon	was	en	dat	alle	ramen	geblindeerd	moesten	worden.
En	nu?	Er	zijn	kerstlichtjes	binnen	en	buiten.	Eerste	kerstdag	wordt	thuis	gevierd	samen	met	
kinderen	en	kleinkinderen.	Het	is	vooral	een	gezellige	dag.	Tweede	kerstdag	vieren	Cees	en	
zijn	vrouw	Mia	dan	bij	een	van	de	kinderen.	Zo	wordt	het	toch	ook	een	soort	traditie.	Kerst	
is	voor	Cees	onveranderd	een	familiefeest	gebleven.

Jean Engelen,	wat	een	bijzondere	naam	als	je	in	Engelen	woont,	gaf	als	gastdocent	les	op	
de	Jenaplanschool.	Zijn	kleinkind	zit	daar	op	school	en	Jean	werd	gevraagd	om	kinderen	te	
vertellen	hoe	mensen	tussen	1950	en	1960	woonden	en	leefden.
De	familie	woonde	in	Sittard.	Een	katholiek	gezin,	maar	niet	al	te	streng.	Jean	was	de	vierde	
van	5	kinderen.	Zijn	vader	is,	nadat	zijn	slagerij	door	de	Duitsers	tijdens	de	bezetting	werd	
gesloten,	 gaan	werken	 bij	 Philips.	 De	 familie	 verhuisde	 toen	 naar	 de	woning	 boven	 de	
winkel.	Bij	kerst	hoorde	een	kerstboom.	Die	werd	de	dag	voor	kerst	gekocht	en	op	de	fi	ets	
vervoerd.	Het	moest	een	heel	grote	zijn!	Het	versieren	was	een	ritueel.	Het	oudste	kind	
pakte	de	ballen	voorzichtig	uit	de	doos,	vader	hing	ze	op.	Hoogtepunt	was	het	plaatsen	van	
de	piek.	Daar	was	een	trapje	voor	nodig.	De	echte	kaarsjes	werden	al	snel	vervangen	door	
kaarslichtjes	van	Philips.	Daarna	de	kerststal.	De	3	koningen	nog	op	afstand	tot	6	januari.	
Het	Kindje	werd	op	eerste	kerstdag	in	de	kribbe	gelegd.	Het	hele	gezin	bakte	worsten-
broodjes,	die	op	kerstavond	werden	gegeten.	Op	eerste	kerstdag	werd	er	gezongen	en	er	
waren	cadeautjes.	Jean’s	ouders	speelden	toneel	en	vader	schreef	het	kerstverhaal	zelf	en	
las	het	voor.	Er	werd	gegeten	en	gedronken	en	vader	rookte	een	dikke	sigaar.	Feest!
En	nu?	Wel	een	kerstboom,	geen	stal	meer.	Veel	lichtjes,	het	lengen	van	de	dagen	wordt	
gevierd.	Kerst	wordt	gevierd	met	de	kinderen	en	kleinkinderen.	Mét	cadeautjes,	meestal	
boeken.	Worstenbroodjes	worden	sinds	kort	niet	meer	gebakken.	Het	kerstdiner	was	het	
hoogtepunt,	nu	is	dat	de	kerstbrunch	met	de	hele	familie.
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Bezoek burgemeester vol begrip en humor
Op	 woensdag	 21	 november	 was	 burge-
meester	 Jack	Mikkers	 te	 gast	 in	De	 Enge-
lenburcht,	 in	 gezelschap	 van	 wijkmanager	
Ronnie	 van	 Gaal.	 Bij	 binnenkomst	 werden	
zij	 gelijk	 muzikaal	 onthaald	 door	 Ton	 van	
den	Bergh	en	Geert	Maatjes,	een	gedeelte	
van	de	Kadekoor	en	de	leden	van	de	werk-
groep	Engelen	1200	in	mooie	klederdracht.	
Vervolgens	 bezocht	 de	 burgemeester	 de	
repetitie	van	Muziek	Collectief	Engelen.	

Na	 een	 officieel	 woord	 van	 welkom	 door	
Yvonne	 Schram	 van	 de	 bestuursraad	 ging	
Jack	 Mikkers	 langs	 bij	 een	 aantal	 vereni-
gingen.	Als	eerste	bij	Hans	van	de	Ven	van	
Engelens	 Belang,	 die	 naast	 het	 vermelden	
van	de	jaarlijkse	activiteiten	aandacht	vroeg	
voor	meer	waardering	vanuit	de	gemeente	
voor	 de	 vrijwilligers.	 Vervolgens	 bij	 een	
tevreden	 Tineke	 Hamming	 van	 golfclub	
Haverleij.	 Zij	 hebben	 800	 leden	 waarvan	

10%	 jeugdlid	 is.	 Landelijk	 is	 het	 aantal	
jeugdleden	 bij	 een	 golfclub	 veel	 lager.	
Daarna	bij	Marc	Rijs	van	het	projectbureau	
Haverleij.	Hij	liet	iets	zien	over	de	bouw	van	
de	 twee	nieuwe	kastelen.	Bram	der	Horst,	
wonende	in	Leliënhuijze	onderstreepte	met	
de	opmerking	“veel	groen,	veilig	wonen	en	
een	 goede	 uitstraling”	 zijn	 tevredenheid	
over	het	wonen	daar.

In	de	pauze	benaderde	Herman	de	Bokx	de	
burgemeester	om	hem	een	fotoboekje	van	
de	Protestantse	kerk	aan	te	bieden.	Tineke	
Kaal	van	de	Seniorenvereniging	vroeg	zijn	
aandacht	 voor	 het	 feit	 dat	 de	 gemeente	
bijna	 alleen	 digitaal	 te	 benaderen	 is.	 Veel	
ouderen	 hebben	 daar	 moeite	 mee.	 Jack	
Mikkers	 heeft	 hiervoor	 begrip	 en	 moge-
lijk	kan	een	steunpunt	van	de	gemeente	in	

Engelen	hiervoor	in	de	toekomst	de	oplos-
sing	zijn.	Ook	sprak	Philip	van	Beek	met	de	
burgemeester	 over	 de	 toekomst	 van	 het	
kerkgebouw	 van	 de	 Lambertusparochie.	
Daarbij	 liet	 Jack	Mikkers	 zich	 ontvallen	 te	
gaan	wonen	 in	 de	Heilig	Hartkerk	 aan	 de	
Graafseweg.

Na	de	pauze	ging	de	burgemeester	 langs	
bij	 Jos	 van	 der	 Wouw	 van	 de	 Avondvier-
daagse.	Deze	gaf	aan	dat	 in	2019	ook	met	
name	 senioren	 en	 gehandicapten	 worden	
gevraagd	 mee	 te	 doen.	 Men	 wil	 de	 link	
leggen	 tussen	 hulpbehoevenden	 en	 hulp-
biedenden.	 Annemarie	 Cools	 van	 Dans-
plaats	vertelde	trots	dat	zij	van	98	naar	200	
leden	is	gegroeid	en	dat	de	leden	variëren	
in	leeftijd	van	2	tot	89	jaar.
Op	 de	 vraag	 van	 Jack	 Mikkers	 wat	 er	
bijzonder	is	in	Engelen	zei	ze	“De	kinderen	
zijn	 hier	 zo	 lief	 voor	 elkaar.”	 Frans	 Lucas	
van	Heemkundekring	Angrisa	liet	het	boek	
‘Engelen,	grensdorp	aan	de	Dieze’	zien	en	
bood	 een	 exemplaar	 van	 de	 kindercanon	
aan.	Zijn	grote	wens	is	om	een	eigen	heem-
kamer	 in	 het	 dorp	 te	 hebben.	 De	 burge-
meester	zal	hierin	meedenken	en	wil	tevens	
graag	 eens	 meedoen	 aan	 een	 rondlei-
ding	door	de	oude	dorpskern.	Tussendoor	
spraken	 diverse	 dorpsgenoten	 de	 burge-
meester	 spontaan	 aan.	 Zoals	 Bob	 Mulder	
van	de	supermarkt.	Hij	heeft	volop	plannen	
en	vraagt	voor	de	realisatie	hiervan	ook	de	
hulp	van	de	gemeente.

Na	 de	 tweede	 pauze	 schuift	 de	 burger-
vader	aan	bij	Peter	Dekkers	en	Bas	ten	Dam	
van	 Watersportvereniging	 Engelermeer.	
Zij	bestaan	nu	9	jaar	en	hebben	170	jeugd-
leden.	 Zij	 zijn	 bezig	met	 de	 plannen	 voor	
een	echt	clubhuis.	Voor	de	wijziging	van	het	
bestemmingsplan	kan	Jack	Mikkers	weinig	
betekenen,	voor	het	beschikbaar	stellen	van	
budget	wel.	Vervolgens	vertellen	Hans	van	
Dartel	en	Jan	Roes	over	de	initiatieven	van	

de	stuurgroep	zorginnovatie	voor	ouderen	
over	 een	 ‘huiskamer’	 als	 ontmoetingsplek	
en	 het	 samenbrengen	 van	 hulpbieders.	
Berry	 Pigmans	 en	Martin	 Berens	 vertellen	
daarna	 het	 succesverhaal	 van	 de	 wijkbus.	
Met	25	vrijwilligers	als	chauffeur	vervoeren	
zijn	ruim	550	personen	per	week.	Van	de	30	
buurtbussen	van	Arriva	in	de	regio	staan	ze	
hiermee	op	de	zesde	plek.	Herman	van	der	
Kamp	vroeg	aandacht	voor	het	evenement	
‘De	slag	om	Engelen	in	2020’	in	het	laatste	
weekend	 van	 augustus	 met	 400	 reenac-
tors,	 zoals	ook	 in	2015	 is	geweest.	Van	de	
totale	 kosten	 van	 €	 95.000,00	 wordt	 aan	
de	gemeente	een	bijdrage	van	€	35.000,00	
gevraagd.	Jack	Mikkers	liet	weten	graag	op	
zaterdag	aanwezig	te	zijn.	Vervolgens	werd	
hij	 gelijk	Vriend	 van	 Engelen	 voor	 €	 20,20	
per	jaar.

In	 zijn	 slotwoord	 liet	 de	 burgemeester	
samenvattend	blijken	dat	alles	wat	er	gezegd	
was,	goed	was	blijven	hangen.	Gedurende	
zijn	hele	bezoek	wisselde	serieuze	aandacht	
en	 humoristische	 opmerkingen	 elkaar	 af.	
Zoveel	 korte	 praatjes	 in	 één	 avond	 deed	
hem	denken	aan	‘speeddaten’.	Het	was	een	
ontspannen	bijeenkomst.	De	organisatoren	
Bram	van	der	Ploeg	en	Philip	van	Beek	van	
de	bestuursraad,	kunnen	terugzien	op	een	
geslaagde	avond.



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

Wilt u meer weten over jenaplanonderwijs? Kom dan 
naar een informatieavond op een van onze prachtige 
locaties. Mail of bel voor de data: info@antoniusabt.nl 
of 073-85 11 200. Raadpleeg de website voor meer 
informatie: www.antoniusabt.nl.

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? 
Bel of mail voor een persoonlijk gesprek 
met een van onze locatieleiders.

Tot ziens op Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum!
directeur Helma van Hoof /  
h.vanhoof@antoniusabt.nl
073 - 85 11 200 / www.antoniusabt.nl 

‘Maatpak’ voor passend onderwijs
Werk in uitvoering
Volgens de officiële definitie van ‘passend 
onderwijs’ moeten alle kinderen een 
passende plek in het onderwijs krijgen, 
waarbij hun mogelijkheden en onder-
wijsbehoeften bepalend zijn. Zoiets op 
je eigen school waarmaken, is nog niet 
zo eenvoudig. Om kinderen die wel wat 
extra’s kunnen gebruiken, verder te 
helpen, koos Jenaplanschool Antonius 
Abt voor een concept ‘op de groei’. Op 
basis van voortschrijdend inzicht wordt 
hier de ideale Werkplaats vormgegeven.

Het	 ene	 kind	 leert	 beter	 door	 onderzoe-
kend	 leren	 en	 het	 andere	 kind	 komt	 al	
doende	–	op	een	creatieve	manier	-	verder.	
Hoe	 ga	 je	 goed	 met	 die	 verschillen	 om?	
Op	 Jenaplanschool	 Antonius	 Abt	 bestond	
al	 een	 plusgroep	 voor	 kinderen	 met	 een	
ontwikkelingsvoorsprong:	 Breinsteijn.	
Sinds	kort	is	er	nu	ook	een	oplossing	voor	
kinderen	 die	 door	 omstandigheden	 tijde-
lijk	niet	voldoende	tot	leren	komen	in	hun	
stamgroep:	 de	Werkplaats.	 Voor	 kinderen	
met	 ‘gouden	handjes’	 die	 even	 een	 ander	
aanbod	nodig	hebben.	Niet	alleen	opgezet	
om	hun	 leerprestaties	te	verbeteren,	maar	
vooral	ook	om	hen	gelukkiger	te	maken.

Als je in de Werkplaats komt, wil dat zeker 
niet zeggen dat je dom bent. 
Er werken hier ook kinderen met een hoog 
IQ, die toch dat extra zetje nodig hebben.

Al	doende	leren
Kinderen	 van	 de	 midden-	 en	 bovenbouw	
die	dat	nodig	hebben,	kunnen	één,	twee	of	
drie	dagdelen	per	week	naar	de	Werkplaats.	
Daar	zijn	ze	lekker	actief	bezig	en	krijgen	ze	
tegelijkertijd	de	handvatten	om	straks	in	de	
eigen	stamgroep	(weer)	tot	leren	te	komen.	

Dat	actief	bezig	zijn	kan	heel	veel	verschil-
lende	 vormen	 krijgen.	 Zo	 kunnen	 de	
kinderen	 taarten	 bakken	 (lekker	 bezig),	
waarbij	 de	 groepsleider	 uitleg	 kan	 geven	
over	 bijvoorbeeld	 inhoudsmaten.	 Bij	 het	
timmeren	kan	het	weer	gaan	over	de	leng-
tematen.	Ook	leren	kinderen	vaardigheden	
die	gaan	over	samenwerken	en	afstemmen	
op	 elkaar.	 Bovendien	 wordt	 er,	 daar	 waar	
het	mogelijk	 is,	 aandacht	geschonken	aan	
lezen,	verhalen,	spelling	en	rekenen.
Daarnaast	liggen	er	nog	diverse	ideeën	op	
de	plank,	zoals	een	tijdelijke	fietsreparatie-
werkplaats	en	de	‘productie’	en	verkoop	van	
onder	 meer	 deurkransen	 en	 vogelhuisjes.	

Met	dat	 laatste	kunnen	de	kinderen	eigen	
middelen	creëren	om	bijvoorbeeld	een	leuk	
en	leerzaam	uitje	te	bekostigen.

Als je kijkt naar de leerstijlen van de Ameri-
kaanse psycholoog David Kolb, zitten bij 
Breinsteijn de ‘dromers’ en de ‘denkers’ en bij 
de Werkplaats de ‘doeners’ en de ‘durvers’.
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Weer	terug	naar	de	stamgroep
In	 de	 Werkplaats	 gaat	 het	 leren	 natuur-
lijk	gewoon	door.	Ook	hier	wordt	gewerkt	
aan	 leerdoelen,	 maar	 dan	 vooral	 door	
middel	 van	doen.	Dat	 gebeurt	 gedurende	
een	 bepaalde	 periode.	 Hoe	 die	 periode	
eruit	 ziet,	wordt	vooraf	besproken	met	de	
kinderen	en	hun	ouders.	Na	afloop	van	de	
‘Werkplaats-tijd’	 vindt	 met	 hen	 de	 evalu-
atie	 plaats.	 Met	 als	 belangrijkste	 vragen:	
heb	 je	 voldoende	 geleerd	 en	 voldoende	
vaardigheden	opgedaan	 en	 sta	 je	weer	 in	
je	 kracht	 om	 goed	 in	 je	 eigen	 stamgroep	
mee	 te	 komen?	Want	 alles	 draait	 om	 een	
geslaagde	 terugkeer	 naar	 de	 vertrouwde	
leeromgeving	van	de	stamgroep.

De Werkplaats is ook een plek waar kinderen 
al werkend tot rust komen. 
Dat is goed voor de kinderen zelf en voor hun 
stamgroep.

Geen	dikke	plannen
Het	hele	concept	wordt	organisch	vormge-
geven.	Er	is	wel	veel	onderzoek	gedaan	naar	
de	mogelijkheden,	maar	er	 is	 vooraf	geen	
dik	 beleidsplan	 geschreven.	 Met	 andere	
woorden:	 groepsleiders,	 intern	 begeleider	
en	directie	hebben	er	bewust	voor	gekozen	
om	 al	 werkend	 invulling	 te	 geven	 aan	 de	
Werkplaats	en	het	beleid	hiervoor	te	laten	
groeien.	 Natuurlijk	 is	 er	 wel	 een	 plan	 van	
aanpak	 gemaakt,	met	 daarin	 notities	 over	

de	 doelgroep,	 criteria	 voor	 deelname,	
procedure,	werkwijze	en	praktische	zaken.	
Dit	plan	is	een	groeidocument.
Daarnaast	wordt	er	continu	gekeken	of	de	
opzet	 en	 uitvoering	 aan	 de	 visie	 van	 het	
Jenaplanonderwijs	 blijven	 voldoen.	 Met	
name	 de	 balans	 tussen	 kennis,	 vaardig-
heden	 en	 persoonlijkheid	 wordt	 daarbij	
nauwlettend	 bewaakt.	 (In	 de	 Werkplaats	
wordt	 uitgegaan	 van	 vaardigheden	 en	
persoonlijkheid,	 waaraan	 kennis	 wordt	
gekoppeld;	bij	Breinsteijn	wordt	uitgegaan	
van	 kennis	 en	 persoonlijkheid,	 waaraan	
vaardigheden	worden	gekoppeld.)
		
De vraag die bij de vormgeving van de 
Werkplaats centraal staat: past dit bij wat de 
kinderen nodig hebben?

Alle	vertrouwen	in	de	uitvoerders
Dat	er	geen	concreet	plan	onder	de	Werk-
plaats	ligt,	vraagt	nogal	wat	van	de	groeps-
leiding.	Zo	zijn	er	op	voorhand	geen	taken	
en	 bevoegdheden	 vastgelegd	 en	 wordt	
er	 pas	 achteraf	 verantwoording	 afgelegd.	
De	 directie,	 intern	 begeleiders	 en	 alle	
andere	 betrokkenen	 hebben	 er	 het	 volste	
vertrouwen	 in	 dat	 ook	 nu	 weer	 de	 juiste	
dingen	 voor	 de	 kinderen	worden	 gedaan.	
En	dat	vertrouwen	zal	ongetwijfeld	terecht	
blijken	 tijdens	 de	 evaluatie	 aan	 het	 begin	
van	2019.



Ontspanningsmassage

Tapen en bandageren

Sportmassage

Zwangerschapsmassage

Hoofdpijnmassage

Hotstone

www.cblife.nl
Afspraak maken? Bel: 06-12158354 of mail: info@cblife.nl

CB Life in het kort: Ben je opzoek naar 
ontspanning, dan ben je aan het goede 
adres. CB Life biedt een divers aanbod 
van sport- en ontspanningsmassage. 

Heb je een drukke agenda? 
Het is ook mogelijk om een afspraak te 
maken voor een behandeling aan huis.

Sport- en Ontspanningsmassage

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen
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Anthony Lurling van voetballer tot hoofdtrainer van FC Engelen
Plezier in voetbal is het belangrijkst
René van der Hoeven

Anthony is een radde prater en vertelt 
enthousiast over voetbal, hij kent deze 
wereld, heeft er veel meegemaakt en 
duidelijke ideeën over. 

Toekomstplannen
“Ik	ben	41	en	kan	niet	eeuwig	blijven	voet-
ballen.	Na	22	jaar	profvoetbal,	588	compe-
titiewedstrijden,	149	goals	en	drie	jaar	bij	de	
amateurs,	stop	ik	er	in	juli	mee.	Bij	FC	Den	
Bosch	mocht	ik	al	meelopen	om	te	kijken	of	
het	trainersvak	iets	voor	me	was.	Ik	trainde	
toen	 ook	 de	 19-1-ploeg	 bij	 FC	 Engelen.	
Ron	 Schrier	 vertrekt	 als	 hoofdtrainer	 en	
mij	werd	gevraagd	hem	op	te	volgen.	Het	
lijkt	mij	een	prachtige	kans,	die	past	in	mijn	
plannen	om	trainer	te	worden.	Waarom	FC	
Engelen?	Ik	woon	al	geruime	tijd	in	dit	dorp,	
voetbal	bij	deze	club,	 trainde	er	een	elftal	
en	heb	het	er	enorm	naar	mijn	zin.”

Kijk	op	voetbal
“Als	je	bij	een	club	als	FC	Engelen	voetbalt,	
moet	 je	 plezier	 in	 het	 spel	 hebben,	 het	 is	
een	hobby,	 je	betaalt	 tenslotte	contributie	
en	 daar	 staat	 financieel	 niets	 tegenover.	
Waarom	zou	je	voetballen	en	trainen	als	je	
er	geen	lol	aan	beleeft?	Ik	voetbal	daarom	
zelf	 ook	 nog	 steeds.	 Spelen	 in	 teamver-
band,	 samenwerken,	 kameraadschap,	 er	
valt	genoeg	te	beleven.”

Scholing	en	praktijk
“Er	 zijn	 vier	 trainersdiploma’s,	 de	 eerste	
twee	heb	ik	inmiddels	op	zak.	Op	de	oplei-
ding	 leer	 je	 o.a.	 wedstrijden	 analyseren,	
trainingen	maken,	 omgaan	met	 een	 team	
en	de	organisatie	er	om	heen.	Om	amateurs	
te	trainen,	dien	je	twee	trainersdiploma’s	te	
hebben,	voor	betaald	voetbal	alle	vier.
Mijn	werk	bij	PSV	als	jeugdtrainer	is	fantas-
tisch,	 ik	 train	 zeer	 getalenteerde	 voetbal-
lertjes	 tot	 15	 jaar,	 daar	 gaat	 het	 om	 100%	
inzet.	Het	brengt	mij	 in	 aanraking	met	de	
nieuwste	 trainingsmethoden	 en	 inzichten,	
die	 me	 ook	 bij	 FC	 Engelen	 van	 pas	 gaan	
komen.	Het	is	goed	om	naast	de	jeugd	een	
seniorenelftal	te	trainen,	als	hoofdtrainer	bij	
FC	Engelen	kan	 ik	groeien	 in	mijn	 trainer-
schap.	Over	 twee,	drie	 jaar	wil	 ik	het	 liefst	
een	eigen	elftal	bij	PSV	trainen	en	daar	de	
benodigde	diploma’s	voor	in	bezit	hebben.”

Van	speler	naar	trainer	
“Ik	 wil	 een	 elftal	 mooi	 verzorgd	 voetbal	
laten	spelen,	spelers	moeten	uitstralen	dat	
ze	er	lol	in	hebben,	dat	komt	ten	goede	aan	
de	sfeer	en	als	het	botert	in	de	ploeg	volgen	
de	 resultaten	vanzelf.	Met	de	ploeg	die	 ik	
trainde,	lukte	dat	in	ieder	geval,	de	jongens	

werden	 kampioen	 in	 de	 hoofdklasse.	 Een	
elftal	bestaat	uit	ongeveer	18	man.	Het	is	de	
kunst	om	te	voorkomen	dat	de	spelers	die	
minder	spelen,	afhaken.	Spelers	moeten	wel	
bereid	zijn	om	zich	constant	te	verbeteren.	
Zij	moeten	de	oorzaak	in	mindere	periodes	
in	 de	 eerste	 plaats	 bij	 zichzelf	 zoeken	 en,	
eventueel	samen	met	de	trainer,	kijken	waar	
en	hoe	ze	zich	kunnen	verbeteren.

Hoe	 groter	 de	 onderlinge	 concurrentie	
om	 opgesteld	 te	 worden,	 hoe	 beter	 er	
gespeeld	wordt.	Het	is	dan	wel	een	hobby	
maar	de	besten	spelen,	dat	moge	duidelijk	
zijn,	het	gaat	ook	om	resultaat.	Ik	wil	graag	
iedereen	beter	maken	en	voetballen	vanuit	
een	 systeem	 waarop	 de	 spelers	 terug	
kunnen	vallen	als	het	in	een	wedstrijd	eens	
wat	minder	loopt.	

Nu	 een	 van	 hen,	 over	 zes	 maanden	 hun	
trainer.	Geen	punt,	ik	zie	er	naar	uit.	Het	is	
een	leuke	groep,	we	weten	van	elkaar	hoe	
we	 in	 elkaar	 zitten,	 sommigen	 heb	 ik	 al	
eens	getraind.	Na	de	wedstrijd	 blijf	 ik	 net	
als	nu	met	de	spelers	omgaan.	Ik	maak	van	
mijn	 hart	 geen	 moordkuil.	 Open,	 eerlijk	
en	 duidelijk	 werkt	 het	 best.	 Ik	 leg	wel	 uit	
waarom	wel	of	niet,	zodat	een	speler	weet	
waaraan	 hij	 moet	 werken	 om	 beter	 en	
weer	 opgesteld	 te	 worden.	 Spelplezier	 en	
resultaten	 kunnen	 uitstekend	 samengaan.	
Duidelijkheid,	 plezier	 uitstralen,	 willen	
winnen,	weten	wat	 ze	 in	 het	 veld	moeten	
doen,	daar	wil	ik	naar	toe.”

Trainingen	
“Trainingen	 moeten	 afwisselend	 zijn,	 met	

veel	 spelplezier,	 zodat	 de	 spelers	 na	 de	
dinsdagtraining	al	uitzien	naar	de	donder-
dagtraining.	 De	 training	 is	 zo	 veel	 moge-
lijk	met	de	bal	 aan	de	 voet.	Heb	 je	 in	het	
amateurvoetbal	 een	 goed	 systeem,	 dan	
weet	een	speler	 in	wisselende	omstandig-
heden	wat	hij	moet	doen.”

Ambitie	
“Mezelf	ontwikkelen	tot	een	goede	hoofd-
trainer.	 Zorgen	 dat	 zowel	 sfeer	 als	 resul-
taten	 goed	 blijven	 en	 misschien	 nog	 iets	
verbeteren.”
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Duurzamer verpakken
PLUS	 en	 haar	 belangrijkste	 leveranciers	
gaan	zich	gezamenlijk	inzetten	voor	minder	
en	 duurzamer	 verpakken.	 Hiervoor	 gaat	
PLUS	onder	andere	een	samenwerking	aan	
met	Plastic	Whale	voor	plasticvrije	wateren.	
Liesbeth	 Dekker,	 unitmanager	 bij	 PLUS	
Retail:	“Toen	ik	het	verhaal	van	Marius	Smit	
van	 Plastic	 Whale	 hoorde,	 raakte	 mij	 dit	
zeer.	We	hebben	al	fl	inke	stappen	gezet	om	
minder	en	milieuvriendelijker	te	verpakken,	
maar	 het	 werk	 van	 Marius	 stookte	 dit	
vuurtje	 verder	 op.	 Het	 oplossen	 van	 de	
plastic	 soep	 lukt	 alleen	 als	 je	 het	 samen	
doet.	Daarom	hebben	we	Marius	gevraagd	
zijn	verhaal	te	delen	met	onze	leveranciers.	
We	 hebben	 de	 afspraak	 gemaakt	 om	 ons	
gezamenlijk	 nog	 meer	 in	 te	 zetten	 voor	
minder	 en	 duurzamer	 verpakken.	 Ik	 weet	
zeker	 dat	 hier	 prachtige	 initiatieven	 uit	
voort	gaan	vloeien.”	

Plastic	Whale
Plastic	 Whale	 strijdt	 voor	 plasticvrije	
wateren.	Oprichter	Marius	Smit	startte	vier	
jaar	geleden	in	zijn	eentje	met	het	bouwen	
van	een	boot	van	plastic	afval.	Dit	groeide	
uit	tot	een	organisatie	die	zichzelf	ten	doel	
stelt	bij	te	dragen	aan	oplossingen	voor	de	
plastic	soep.	Dat	doen	zij	door	het	creëren	
van	 maatschappelijk	 bewustzijn,	 maar	
vooral	door	mensen	 te	stimuleren	 in	actie	
te	komen	door	op	plastic	te	gaan	vissen.	

Verpakkingsbeleid	
PLUS	wil	een	bijdrage	leveren	aan	de	circu-
laire	economie	en	heeft	zich	voorgenomen	
om	 de	 milieu-impact	 van	 al	 haar	 verpak-
kingen	 terug	 te	 dringen.	 In	 lijn	 met	 het	
verpakkingsbeleid	worden	daarom	 in	2018	
alle	 4.500	 huismerkproducten	 getoetst	 op	
de	volgende	drie	uitgangspunten:	zo	mini-

maal	 mogelijk,	 hernieuwbaar	 en	 recycle-
baar	verpakken.	Eerste	resultaten	zijn	er	al.	
Zo	 stopt	 PLUS	met	 het	 gebruik	 van	 zwart	
plastic	omdat	dit	moeilijk	recyclebaar	is	en	
worden	groente	en	fruit	waar	kan	verpakt	in	
minder	plastic.	

Streetcats	gaat	weer	van	start!

'Streetcats,	 de	 kracht	 van	 meiden’	 is	 een	
talentontwikkelingsproject	van	Stichting	De	
Zebra	 in	 de	 regio	 ‘s-Hertogenbosch	 voor	
meiden	 uit	 groep	 8	 of	 de	 brugklas.	 Door	
middel	 van	 creatieve	 workshops	 ontdek	
je	 jouw	 talenten,	 sluit	 je	 nieuwe	 vriend-
schappen	in	je	wijk	en	leer	je	zelfverzekerd	
en	positief	in	het	leven	te	staan.
De	 workshops	 vinden	 één	 keer	 per	 week	
plaats	 na	 schooltijd	 (uitgezonderd	 de	
vakanties).	Gedurende	een	half	jaar	volg	je	
superleuke	autobiografi	sche	workshops	en	
leer	je	heel	veel	over	jezelf!		
Eind	januari	gaat	Streetcats	weer	van	start	
in	 Engelen,	 in	De	Schuilplaats,	 op	 vrijdag-
middag	 van	 14.15-15.45	 uur.	 Wil	 je	 ook	
meedoen?	 Meld	 je	 dan	 nu	 aan	 via	 het	
aanmeldformulier	 op	 onze	 website	 www.
streetcats.nl.		
Je	betaalt	eenmalig	€	35,00.	
Meer	 informatie	 vind	 je	 op	 onze	 website	
www.streetcats.nl.	 Heb	 je	 nog	 vragen?	
Stuur	dan	een	appje	naar	Margriet	Windt,	
de	projectleider:		06	–	222	382	85
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de engelenburcht verwelkomt....

Engelenburcht viert met trots heropening
Op	 zaterdagavond	 8	 december	 jl.	 werd,	
na	 een	 forse	 facelift,	 de	 heropening	 van	
De	 Engelenburcht	 gevierd.	 Eerst	 werd	 in	
de	 zomer	de	vergaderzaal	fl	ink	uitgebreid	
en	 opgeknapt	 en	 de	 oude	 rookruimte	 tot	
tweede	 vergaderzaal	 verbouwdn.	 Daarna	
werd	 in	 de	 barzaal	 een	 nieuw	 podium	
gemaakt	en	een	gedeelte	van	het	plafond	
verwijderd	om	voldoende	hoogte	te	krijgen	
om	 er	 verlichting	 in	 te	 kunnen	 bouwen.	
Ook	werd	de	bar	geheel	vernieuwd.	Onder-
steund	 door	 een	 nieuwe	 brouwer	 werd	
de	 inrichting	 gewijzigd	 en	 alle	 apparatuur	
vervangen.	Tevens	werd	er	een	nieuwe	dj-	
/	geluidshoek	gebouwd	en	een	invalidelift.	
Tot	slot	werden	de	wanden	deels	voorzien	
van	historische	foto’s	en	werd	het	plafond	
en	de	vloer	aangepakt.	Ook	 is	het	meubi-
lair	 vervangen.	 Het	 totaal	 heeft	 nu	 een	
moderne,	 industriële,	 eigentijdse	 uitstra-
ling.
Bijzonder	 is	 dat	 hierbij	 de	 leden	 van	 het	
bestuur	 en	 enkele	 vrijwilligers	 de	 handen	
fl	ink	uit	de	mouwen	hebben	gestoken.	Wat	
ze	 zelf	 konden	 doen,	 hebben	 ze	 gedaan.	
Alleen	voor	het	specialistische	werk	 is	een	
aannemer	 ingehuurd.	 Hierdoor	 kon	 het	
maximale	worden	gehaald	uit	het	beschik-
bare	budget.

In	zijn	woord	van	welkom	sprak	voorzitter	
Frank	Hoevenaars	met	 trots	over	wat	 is	er	
gerealiseerd.	 Alleen	 de	 nieuwe	 toegangs-
deur	 voor	 invaliden	 ontbreekt	 nog,	 maar	
daar	wordt	aan	gewerkt.	Hij	stelde	ook	de	
vrijwilligers	 van	 de	 bar	 voor	 in	 de	 nieuwe	

bedrijfskleding.	Hierin	 is	ook	het	 logo	van	
kleur	veranderd.
Wethouder	 Kâhya	 Ufuk	 sprak	 namens	 de	
gemeente	zijn	waardering	uit	voor	wat	er	is	
gedaan.	Hieruit	blijkt	wat	de	kracht	vanuit	de	
gemeenschap	kan	doen.	Hij	waardeerde	de	
link	naar	de	historie	en	hoopt	dat	er	verbin-
ding	ontstaat	met	alle	dorpsbewoners.	Met	
het	ontkurken	van	een	fl	es	vol	confetti	en	
het	toasten	met	een	glas	met	bubbels	werd	
het	geheel	offi		cieel	heropend.
Cabaretier	 Mark	 van	 de	 Veerdonk	 wist	
vervolgens	 als	 hulpkapelaan	 in	 Slabroek,	
met	 een	 spraakwaterval,	 de	 aanwezigen	
kostelijk	te	vermaken.	Hij	had	een	speciaal	
op	De	Engelenburcht		gericht	optreden	vol	
herkenbare	feiten	en	menigeen	werd	op	de	
hak	genomen.	 In	 april	 komt	hij	 terug	met	
zijn	nieuwe	show.	
Daarna	 	 verzorgde	 duo	 De	 Wieners	 een	
gezellig	optreden	waarbij	de	voetjes	van	de	
vloer	gingen.	
Het	was	een	gezellige	avond	waarbij	ook	de	
traditionele	bitterbal	was	gewijzigd	in	luxe	
eigentijdse	hapjes.	De	Engelenburcht	gaat	
weer	 vol	 vertrouwen	 de	 toekomst	 tege-
moet!		
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Fietsverlichting	
De	bekeuring	als	je	je	fietsverlichting	niet	op	
orde	hebt,	is		€	55,00.	Ondanks	campagnes	
die	op	de	gevaren	wijzen,	blijven	veel	fiet-
sers	 rijden	 zonder	 verlichting.	 Voor	 veel	
minder	geld,	heb	je	als	fietser	goede	vaste	
verlichting	op	je	fiets.	Zeker	als	de	verlich-
ting	het	keurmerk	heeft,	val	je	op.	
Informatie	 hierover	 vind	 je	 op	 www.keur-
merkfietsverlichting.nl.
Er	 zijn	 fietsers	 die	 losse	 fietslampjes	
gebruiken.	Wettelijk	gezien	mag	dat.	Zolang	
je	maar	wit	 of	 geel	 licht	 vóór	 gebruikt	 en	
rood	licht	achter.	De	lampjes	moeten	recht	
vooruit	of	recht	achteruit	schijnen	en
goed	zichtbaar	zijn.	Zorg	er	dus	voor	dat	er	
niets	voor	of	overheen	hangt.	
De	lampjes	moeten	continue	branden,	dus	
niet	 knipperen.	 Is	 dat	 allemaal	 goed,	 dan	
voorkom	 je	 een	 boete.	 De	 vraag	 die	 een	
fietser	zichzelf	moet	stellen	bij	het	gebruik	
van	de	losse	lampjes	is:	
Wil	ik	een	boete	voorkomen	of	wil	ik	veilig	
thuis	komen?

Inbraak
Op	 vrijdag	 30	 november	 tussen	 11.00	 en	
19.30	 uur	 werd	 er	 ingebroken	 in	 een	 vrij-
staande	 woning	 aan	 de	 Fientje	 Brouwer-

BIN-berichten
straat.	Het	keukenraam	aan	de	achterzijde	
werd	 opengebroken	 en	 binnen	werd	 alles	
overhoop	 gehaald.	 Een	 aangifte	 werd	
opgenomen	 en	 de	 zaak	 wordt	 verder	
onderzocht.
Mocht	u	info	hebben	over	deze	woningin-
braak,	dan	graag	een	berichtje	aan	uw	wijk-
agent.

Preventietips
Hoe	 kan	 ik	 de	 kans	 op	 een	 inbraak	
verkleinen?
Bel	 altijd	 112	 bij	 een	 verdachte	 situatie.	 U	
kent	 uw	 eigen	 buurt	 het	 beste,	 dus	 als	 u	
het	 niet	 vertrouwt,	 is	 dat	 niet	 voor	 niets.	
Laat	als	het	donker	 is	en	u	niet	 thuis	bent	
een	lamp	aan.	Dan	lijkt	het	alsof	er	iemand	
aanwezig	is.	Stel	hiervoor	bijvoorbeeld	een	
automatische	lichtschakelaar	in.
Sluit	 ramen	 en	 deuren	 goed	 af,	 ook	 als	 u	
maar	 even	 weg	 bent.	 Draai	 de	 deur	 ook	
altijd	op	slot.
Heeft	u	een	achterom?	Doe	de	poort	ook	
goed	op	slot	en	zorg	voor	verlichting	in	de	
tuin.
Leg	 kostbare	 apparatuur,	 zoals	 laptops	 en	
iPads,	uit	het	zicht.
Heeft	 u	 struiken	 rondom	 het	 huis?	 Zorg	

ervoor	 dat	 deze	 kort	 zijn,	 zodat	 het	 huis	
voor	buren	en	voorbijgangers	goed	te	zien	
is.	Zorg	dat	er	geen	 ladders,	containers	of	
andere	hulpmiddelen	bij	uw	woning	staan	
die	het	makkelijk	maken	om	naar	binnen	te	
klimmen.
Een	 schuifpui	 is	 inbraakgevoelig.	 Breng	
hiervoor	een	speciaal	geschikt	slot	aan.
Verstop	 geen	 huissleutels	 onder	 een	
deurmat	 of	 in	 een	 bloempot.	 Dit	 zijn	 ook	
voor	 inbrekers	 geen	 ‘geheime’	 plaatsen.	
Hang	geen	adreslabel	aan	uw	sleutel(bos).

Reacties	
Wilt	 u	 reageren	 op	 dit	 BIN-bericht,	
antwoord	 via	 de	 e-mail:	 engelen@bindb.
nl	 	 naar	 de	 BIN-coördinator.	 Voor	 spoed-
meldingen,	 als	 elke	 seconde	 telt,	 bel	 112	
(politie).	 Wilt	 u	 rechtstreeks	 de	 politie	
informeren,	 geen	 spoed	 bel	 0900-8844	
(politie).	 Wilt	 u	 de	 politie	 informeren	 en	
zeker	anoniem	blijven,	bel	0800-7000	(Meld	
Misdaad	 Anoniem).	 Wilt	 u	 de	 gemeente	
informeren,	bel	dan	073-6155555	of	ga	naar:	
www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt.

Najaarsconcert
Op	 zaterdag	 24	 november	 organiseerde	
Muziek	 Collectief	 Engelen	 in	 De	 Engelen-
burcht	 een	 druk	 bezocht	 najaarsconcert.	
Tijdens	 dit	 concert	 waren	 verschillende	
muziekstukken	 te	 horen,	 die	 een	 relatie	
hadden	 tot	het	 thema	 ‘musical’.	Musical	 is	
dan	ook	het	 thema	van	hun	nieuwe	grote	
themaconcert	dat	op	5	en	6	april	2019	gaat	
plaatsvinden.	 Later	 volgt	 meer	 informatie	
omtrent	 de	 locatie	 en	 kaartverkoop.	 Na	
grote	 producties	 van	 de	 afgelopen	 jaren,	

zoals	 James	 Bond	 en	 Queen,	 waar	 ruim	
3000	man	 van	 genoten	 heeft,	 is	MCE	 van	
plan	 om	 ook	 in	 2019	 weer	 groots	 uit	 te	
pakken.	Om	dit	mogelijk	 te	maken	 is	MCE	
nog	steeds	op	zoek	naar	sponsoren	voor	dit	
project.	 Mocht	 u	 geïnteresseerd	 zijn,	 dan	
kunt	u	contact	opnemen	via:	
www.muziekengelen.nl.	



Bij ons staat u centraal wij 
worden immers door u betaald.

Uw huis verkopen of 
een huis aankopen? 

Pastoor de Leijerstraat 25, 5246 JA Rosmalen
T: 073-6448757, www.mvnadvies.nl De snelst groeiende keten van Nederland

De geldverstrekker met de 
laagste rente en beste 
voorwaarden daar wilt u toch 
de hypotheek van hebben?

Wij kunnen de keuze maken, 
gaat u rechtstreeks naar 
een bank dan is er helaas 
geen keuze.

Mart van Nistelrooij: Bemiddeling in 
hypotheken, (schade)verzekeringen, vermogens-
beheer, kredieten, en spaarrekeningen.

Betaal geen 1 à 1,5% excl. BTW 
aan courtage  (1,5% van 
250.000,- = 3.750,- excl. BTW)

maar € 995,- incl. BTW

De huizenbemiddelaar Den Bosch
Pastoor de Leijerstraat 25
5246 JA Rosmalen
T. 073-6448757
E. denbosch@dehuizenbemiddelaar.nl
www.dehuizenbemiddelaar.nl
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Jouw voeding, jouw leefstijl, jouw gezondheid
Gezondheid, je hebt er zelf zoveel invloed op. Eet, beweeg en leef op een manier die bij je 
past en geef je lichaam de kans om te herstellen. Start vandaag nog met het verbeteren 
van je gezondheid. Mail me voor een afspraak!

info@vanappeltotzeekraal.nl 
Hartegroet, 

Chantal van den Brandt-Simons 

vanappeltotzeekraal.nl | Karekiet 7, Engelen | Gezond met orthomoleculaire / kPNI therapie
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Gezellige ontvangst Sint
Op	 zondag	 18	 november	 jl.	 was	 het	 weer	
bijzonder	druk	aan	de	Graaf	van	Solmsweg	
bij	een	zonnige,	maar	koude	aankomst	van	
de	Sint.	De	kade	was	weer	leuk	aangekleed	
en	presentator	Gabri	bracht	de	stemming	er	
goed	in.	Twee	meisjes,	verkleed	als	cadeau,	
deelden	 aan	 alle	 kinderen	 vlaggetjes	 uit.	
Na	 flink	 zingen	 en	 roepen	 kwam	de	 boot	
van	 Wolthuis	 met	 daarop	 ruim	 30	 Pieten	
en	 natuurlijk	 de	 Sint	 in	 beeld.	 Even	 leek	
het	 erop	dat	de	boot	niet	 zou	aanleggen,	
maar	gelukkig	gebeurde	dat	wel.	Als	eerste	
kwamen	de	danspietjes	van	boord,	die	gelijk	
op	het	podium	aan	de	kade	een	leuke	show	
weggaven.	Daarna	werd	de	Sint	ontvangen	
door	wethouder	Jan	Hoskam.
Na	het	geven	van	ontelbare	handjes,	ging	
Sint	 Nicolaas	 met	 een	 taxi	 naar	 de	 mooi	
versierde	 Engelenburcht,	 waar	 vooral	 het	
podium	 er	 prachtig	 aangekleed	 uitzag.	 In	
afwachting	van	de	Goedheiligman,	hadden	
snoeppiet	 en	 sportpiet	 een	 leuke	 act	 om	
de	 jeugd	meer	te	 laten	bewegen.	Toen	de	
Sint	er	was,	gingen	ook	de	danspietjes	weer	
los	met	enkele	 leuke	optredens,	waar	ook	
de	 jeugd	 weer	 volop	 aan	 meedeed.	 Tot	
slot	werden	de	cadeautjes	uitgedeeld.	Het	
organisatieteam	kan	terugzien	op	een	druk	
en	goed	geslaagd	kinderfeest.

Dank
Om	 alle	 activiteiten	 van	 Engelens	 Belang	
mogelijk	 te	maken,	waren	 er	 in	 de	weken	
hiervoor	bijna	veertig	vrijwilligers	huis	aan	
huis	gegaan	om	een	vrijwillige	bijdrage	op	
te	halen.	Hieraan	is	weer	op	bijzonder	gulle	
wijze	 meegedaan.	 Dank	 aan	 iedereen	 die	
zich	hiervoor	heeft	ingezet.



SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

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

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen

Waarom Langenhuizen?

- Ambachtelijk maatwerk
- Hoge kwaliteit en service
- Veelzijde bouwervaring
- Begeleiding van ontwerp tot realisatie
- Een eigen werkplaats én showroom
- - Ruime keuze uit keramische tegels, 
   laminaat en parketvloeren

www.langenhuizen.nu   -   073-6312086
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Sinterklaas zingend verwelkomd in Bokhoven
Al	 om	 12.40	 uur	 stonden	 op	 zondag	 25	
november	 op	 het	 Driekoningenplein	 in	
Bokhoven	 de	 eerste	 kinderen	 te	 popelen!	
Sinterklaas	 ging	 ècht	 komen!	 Ze	 waren	
daags	 tevoren	 thuis	 al	 door	 enkele	pieten	
persoonlijk	uitgenodigd!	Grote	kans	dat	ze	
ook	al	hadden	gedroomd	van	de	intocht	van	
de	Sint,	en	wie	weet	had	hij	nog	cadeautjes	
bij	zich	…

Het	was	wel	een	koude	novemberdag,	maar	
van	flink	zingen	werd	 iedereen	warm!	Alle	
bekende	sinterklaasliedjes	waren	zo	duide-
lijk	op	afstand	te	horen	…	dat	de	Sint	zich	
onmogelijk	kon	vergissen	in	de	richting:	de	
zingende	 kinderen	 en	 volwassenen	 lokten	
hem	 rechtstreeks	 naar	 het	 Driekoningen-
plein.	 Achter	 de	 ruim	 10	 pieten	 verscheen	
hij	 dit	 jaar	 in	 een	 sportieve	 ‘Singer’,	 zijn	
stalen	 ros,	 zoals	 hij	 zei.	 Waardig	 uit	 zo’n	
laag	 autootje	 stappen	 viel	 niet	mee,	want	
hij	 was	 natuurlijk	 wel	 weer	 een	 jaartje	
ouder	 geworden.	 Overigens	 was	 dat	 niet	
te	merken	aan	zijn	fitheid,	want	ook	dit	jaar	
had	hijzelf	weer	volledig	de	regie	in	handen!	
Onderweg	 naar	 Het	 Veerhuis	 kregen	 de	
kinderen	 alvast	 handenvol	 pepernoten	
van	de	pieten.	Het	is	bekend:	de	Sint	weet	
alles,	 dus	 ook	 dat	 een	 bewoner	 aan	 de	
Bokhovense	Maasdijk	 jarig	was	 en	 78	was	
geworden!	 Hij	 werd	 buiten	 voor	 zijn	 huis	
door	 de	 Sint	 gefeliciteerd,	 kreeg	 natuur-

lijk	ook	pepernoten	en	werd	door	de	stoet	
toegezongen!	
Dan	 óp	 naar	 het	 lekker	 warme	 Veerhuis!	
Daar	 zaten	 de	 kinderen	 vol	 spanning	 vlak	
voor	de	Sint	te	luisteren	naar	zijn	verhalen	
uit	Het	Grote	Boek.	Grote	hilariteit	was	er,	
toen	 enkele	 kinderen	 tegen	 Sinterklaas	
zeiden	dat	een	van	de	pieten	stiekem	een	
pakje	had	weggepakt	en	onder	zijn	jack	had	

gestopt.	Gelukkig	bekende	de	piet	 uitein-
delijk	en	werd	het	pakje	netjes	teruggelegd.	
Na	 alle	 persoonlijke	 gesprekjes	 met	
de	 kinderen,	 kregen	 ze	 ook	 nog	 een	
cadeautje.	Ongetwijfeld	hebben	ze	daarna	
nog	gedroomd	van	die	erg	 leuke	zondag-
middag,	 waarop	 alles	 draaide	 om	 hun	
ontmoeting	met	de	Sint	en	zijn	leuke	pieten.	



 

Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

 Dé fietsenmaker van Engelen 
 Voor al uw (elektrische) fietsen 
 Snelle en vakkundige service 
 Gratis haal- en brengservice in Engelen 
 Kleine reparaties klaar terwijl u wacht 
 Aangesloten bij de BOVAG 
 Servicepunt van fietsenwinkel.nl 

De Bloemendaal 5 
(Industrieterrein De Vutter) 

5221 EB, Den Bosch 
088 0123 060 

Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur 
info@fietsenmakerdenbosch.nl Reis je Wijs | Heuvel 18, 5521 AP, Engelen

info@reisjewijs.nl | www.reisjewijs.nl | 06-53 577 759

Reis je Wijs

Reis je wijs helpt je bij de zoektocht naar de reis in jezelf want 
dat is de plek waar we werkelijk leren om te onthaasten. 

Met verschillende massages, waaronder TuiNa, die gericht zijn op 
de energie van de totale mens en de bewegingsleer Qigong leer 

je de rust terug vinden op elk moment van de dag 
wat je bestemming ook is.

Reis je wijs helpt je om je rugzak nooit te vol te stoppen, en 
alleen die bagage mee te dragen die je nodig hebt om je 

bestemming te bereiken.

TuiNa Massages  |  Qigong  |  Traditional Chinese Medicine

Reis
je
  Wijs

Gratis proe�es qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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Fietsverlichting
Van	 John	Menkehorst	 ontvingen	 wij	 deze	
e-mail:	“Wij	wonen	in	de	doorgaande	straat	
richting	de	voetbalvelden,	tennisvelden	en	
de	buitenschoolse	opvang.	Nu	het	zo	vroeg	
donker	 is,	 moeten	 veel	 (kleine)	 kinderen,	
soms	 met,	 maar	 veelal	 zonder	 ouderlijke	
begeleiding	nog	de	straat	op.
Je	ziet	ze	dan	in	hun	jeugdige	onschuld	de	
binnenbocht	 pakken,	 kletsen	 met	 elkaar	
om	 zo	 snel	mogelijk	 naar	 de	bestemming	
te	 fietsen.	 Waar	 ik	 me	 enorm	 zorgen	 om	
maak,	 en	 eerlijk	 gezegd	 niet	 snap,	 is	 dat	
een	groot	aandeel	van	deze	jonge	fietsers	
slechte,	 halve-	 of	 helemaal	 geen	 fietsver-
lichting	voert.
De	 kleintjes,	 soms	 op	 de	 fiets	 nog	 geen	
anderhalve	meter	hoog,	gaan	als	een	schim	
over	 straat	en	zijn	voor	automobilisten	en	
andere	weggebruikers	soms	totaal	onzicht-
baar.	Ik	moet	er	niet	aan	denken	dat	er	door	
deze	 onnodig	 gevaarlijke	 situatie,	 waar	
mijns	inziens	de	ouders	op	moeten	letten,	
er	een	aanrijding	of	nog	iets	ergers	gebeurt.
Met	dit	bericht	doe	 ik	een	beroep	op	alle	
ouders	 en	 verzorgers	 om	 uw	 kind	 alleen	
de	 straat	op	 te	 laten	gaan	met	deugdelijk	
werkende	 verlichting	 en	 hierop	 te	 contro-
leren.
U	vergeeft	het	uzelf	nooit	als	er	iets	gebeurt	
en	de	tegenpartij	moet	melden:	ik	had	het	
kind	niet	gezien	want	...”.	

Er zijn zo van die onderwerpen die dorpsge-
noten bezighouden of waar ze onvrede mee 
hebben. Ook stukjes in De Tweeterp kunnen 
lezers zo ver brengen dat ze reageren op 
redactie@tweeterp.nl. 
In de rubriek De Zeepkist geven we een 
korte samenvatting van het ongerief dat de 
redactie bereikt.

Verlichting	parkeerplaats
Bob	 Mulder	 van	 de	 supermarkt	 krijgt	
momenteel	 veel	 vragen	 en	 klachten	 over	
de	 veiligheid	 en	 een	 onprettig	 gevoel	 op	
de	parkeerplaats.	Men	vindt	het	daar	‘eng’	
donker.	 Er	 zijn	 zelfs	 klanten	 die	 de	winkel	
na	19.00	uur	mijden	in	verband	met	angst.	
Er	 staan	 een	 aantal	 lantaarnpalen	 echter	
deze	 zorgen	 voor	 onvoldoende	 licht	 om	
vooral	 de	 parkeerplaatsen	 tegen	 de	 gevel	
te	 belichten.	 Bob	 wil	 daar	 iets	 mee	 doen	
om	 het	 veiligheidsgevoel	 in	 Engelen	 te	
verhogen	 en	 om	 aan	 de	 wens	 van	 inwo-
ners	tegemoet	te	komen.	De	bestuursraad	
is	 inmiddels	op	de	hoogte	gebracht	en	zij	
hebben	toegezegd	actie	te	nemen.

Oude	ansicht
Van	 Mirjam	 Kraaijkamp	 kregen	 wij	 een	
reactie	 dat	 de	 tekst	 bij	 het	 artikel	 ‘oude	
ansicht’	 in	 de	 editie	 van	 november	 niet	
correct	 is.	Het	 huis	 op	de	 foto	 is	 namelijk	
het	huis	 van	de	 familie	 van	der	 Elzen.	Dat	
is	 niet	 gesloopt	 en	 staat	 er	 nog	 steeds.	
De	huizen	aan	de	andere	kant	van	de	sluis	
(niet	zichtbaar	op	de	foto)	zijn	eind	jaren	80	
gesloopt.	Ook	het	jaartal	van	de	foto,	1961,	
is	volgens	haar	niet	correct.	

Charles	 ter	 Ellen	 heeft	 ook	 nog	 aanvul-
lingen	 op	 het	 artikel.	 De	 nieuwe	 vloed-
deuren,	 die	 in	 1926	 werden	 aangebracht,	
bleken	achteraf	nodig,	daar	eb-	en	vloed-
standen,	zelfs	na	de	Deltawerken,	door	de	
open	 Maasverbinding	 bij	 Rotterdam	 nog	
merkbaar	 waren	 bij	 de	 sluis	 van	 Engelen.	
Hierdoor	gingen	de	deuren	klepperen.	De	
aangebrachte	staalconstructie	op	de	oude	
deuren	bleek	veel	te	lastig	bij	het	schutten.	
Een	 tweede	 reden	 tot	 het	 aanbrengen	
van	de	vloeddeuren	was	de	enorme	hoge	
waterstanden	 van	 de	Maas,	 die	 er	 enkele	
jaren	waren	gemeten.
Wat	 de	 huizen	 van	 het	 sluispersoneel	
betreft,	 hierbij	 was	 een	 fout	 ontdekt	 bij	
de	aanleg	van	de	fundering,	waardoor	een	
gedeelte	van	de	huizen	meer	verzakte	dan	

het	 geheel	 (kelders).	 Bovendien	 stonden	
deze	 prachtige	 woningen	 op	 een	 plaats	
waar	 Rijkswaterstaat	 een	 tweede	 sluis	
wilde	aanbrengen.	De	sloop	was	niet	nodig	
geweest,	want	de	verzakking	kon	hersteld	
worden.	 Hiertegen	 was	 dan	 ook	 vanuit	
diverse	 hoeken	 protest.	 Rijkswaterstaat	
heeft	toch	doorgezet	vanwege	de	plannen	
voor	 de	 tweede	 sluis.	 De	 aanleg	 van	 het	
Maximakanaal	was	toen	nog	niet	gepland.	
Hierdoor	was	de	tweede	sluiskolk	niet	meer	
nodig.
De	 huizen	 werden	 dus	 in	 opdracht	 van	
Rijkswaterstaat	 gesloopt	 door	 de	 firma	
Dijkhof	uit	Heeswijk-Dinther.	Vele	waarde-
volle	onderdelen	zoals	dorpels	en	de	fraaie	
balkankers	 zijn	gebruikt	 in	het	huis	op	de	
dijk	 bij	 Hedikhuizen,	 ook	 wel	 genoemd	
‘het	 kasteel	 van	Hedikhuizen’.	Het	overige	
puin	 is	 inderdaad	 door	 de	 firma	 Barten	
afgevoerd	 naar	 de	 slotgracht	 en	 het	
achterliggend	 terrein	 van	 het	 kasteel	 van	
Bokhoven,	 destijds	 aangekocht	 door	 Joop	
de	Laat,	stukadoor	en	sierpleisterspecialist.	
Gelukkig	was	bestuursraadlid	mevrouw	van	
der	Vinne	er	als	de	kippen	bij	om	hiertegen	
protest	 aan	 te	 tekenen,	 met	 het	 gunstige	
gevolg	dat	de	slotgracht	weer	op	de	‘oude’	
diepte	werd	teruggebracht.	
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Anders in de kerk
Op	 vrijdag	 19	 oktober	 sprak	 Patrick	 Kuis,	
woorddienstbegeleider/voormalig	 priester	
in	 de	 kerk	 van	 Bokhoven	 over	 het	 thema	
Pro	 Deo,	 bestaat	 God	 nog	 wel	 voor	 ons?	
‘Van	roeping	naar	roepende	in	de	woestijn.’
	
‘De	 ontwikkeling	 van	 een	 overvloed	 aan	
religieuze	roepingen	en	Nederlandse	missi-
onarissen	naar	niet-christelijke	landen,	naar	
het	 huidige	 grote	 priestertekort	 in	 eigen	
omgeving	 en	 hoe	 daarmee	 om	 te	 gaan.	
Invloed	op	het	kerk	zijn.	Het	gewijde	ambt	
in	de	toekomst.	Wat	als	de	kerk	blijft	vast-
houden	aan	de	exclusieve	bediening	van	de	
sacramenten	door	enkel	mannelijke	celiba-
taire	priesters?	Wie	roept	wie?’
Patrick	 Kuis	 refereert	 aan	 een	 Bijbeltekst,	
waarin	 de	 nog	 jonge	 Samuel,	 tot	 drie	
keer	 toe,	 vergeefs	 geroepen	 wordt	 door	
Jahweh.	 Wanneer	 Eli	 hem	 dan	 adviseert	
zich	open	te	stellen	en	te	antwoorden	met:	
‘Spreek,	uw	dienaar	luistert’,	dan	ontstaat	er	
communicatie.	Hij		benadrukt	daarmee	dat,	
wanneer	 God	 je	 roept,	 je	 moet	 luisteren,	
jezelf	openstellen	en	daardoor	kun	je	Hem	
antwoorden.	
Door	dit	proces	ontstaat	nieuw	licht,	nieuw	
leven.	 Ook	 in	 onze	 complexe	 tijd	 worden	
zowel	individuen	als	gemeenschappen	nog	
steeds	 geroepen.	 Zelf	 herinnert	 Patrick	
zich		zijn	roeping,	toen	hij	als	misdienaar	in	
Lourdes	geraakt	werd	en	antwoordde	via	de	
opleiding	 op	 het	 seminarie	 en	 al	 biddend	
en	 ontdekkend	 op	 weg	 ging,	 samen	 met	
zijn	 confraters.	 “Een	geweldige	 tijd,	 vooral	
omdat	het	 in	 samenwerking	met	 en	 in	de	
gemeenschap	gebeurde”.	
Daarna	 werkte	 hij	 een	 aantal	 jaren	 in	
‘s-Hertogenbosch,	 waarbij	 dit	 geluksge-
voel	 verder	 werd	 uitgebouwd	 door	 op	
constructieve	 wijze	 bezig	 te	 zijn	 met	 het	
uitbouwen	 van	 die	 gemeenschap.	 Tijdens	
een	 volgende	 fase	 in	 zijn	 leven	 bemerkte	
hij,	 dat	hij	 zijn	medebroeders	met	de	dag	
meer	miste.	Dat	deed	hem	belanden	in	een	
dorre,	droge	woestijn.	Naar	de	mening	van	
de	 spreker	 roept	de	Kerk	nog	 steeds.	Wel	

heeft	 hij	 het	 idee,	 dat	 er	 steeds	 minder	
geluisterd	wordt.	De	geschiedenis	leert	ons	
dat	er	in	het	verleden	meerdere	tijden	zijn	
geweest,	waarop	zulks	geschiedde.	
Crisis	in	roepingen	loopt	parallel	aan	crisis	
in	 het	 geloof	 en	 in	 de	 kerk.	 Toch	moeten	
we	niet	bang	zijn,	immers	God	laat	ons	niet	
in	 de	 steek.	 Vergelijk	 de	 periode	 rondom	
Luther,	 toen	 de	 kerk	 ook	 zwaar	 in	 de	
verdrukking	 zat.	 Steeds	ontstaat	 er	 echter	
nieuw	 perspectief.	 Het	 verleden	 leert	 ons	
eveneens	dat	na	elk	concilie,	soms	na	korte	
of	 langere	 tijd,	 nieuw	 elan	 ontstaat.	 We	
moeten	en	mogen	dus	niet	wanhopen.	
Maar	 we	moeten	 ons	 natuurlijk	 wel	 open	
blijven	stellen.	Ook	al	zijn	wij	roepende	in	de	
woestijn,	we	moeten	God	steeds	toelaten	in	
ons	hoofd,	in	onze	gedachten,	in	ons	hart,	
in	 ons	 hele	 zijn.	 Dan	 gaan	we	merken	we	
dat	we,	 net	 als	 die	 jonge	 Samuël,	worden	
geroepen.	Geroepen	om	vorm	en	inhoud	te	
geven	aan	de	gemeenschap.

Zijn	gewijde	ambtsdragers	nog	nodig?	Naar	
de	mening	van	de	spreker	zijn	over	enkele	
generaties	 de	 huidige	 parochiestructuren	
verdwenen	 en	 gaan	 we	 samen	 vanuit	 de	
gemeenschap	 al	 werkende	 en	 biddende	
op	weg	naar	een	nieuwe	beleving.	Daarbij	
zullen	 de	 kloostergemeenschappen	 het	
fundament	 zijn,	 waarin	 de	 sacramentele	
aspecten	van	de	Kerk	voortbestaan.	Dus	De	
Kerk	als	sacrament	zal	blijven	voortbestaan.	
Wij	allen	worden	via	het	doopsel	lid	van	die	
bijzondere	gemeenschap.	
Laat	 priesters	 toch	 trouwen	 is	 een	 veel	
gehoorde	 opmerking.	 Maar	 daardoor	 zal,	
naar	de	stellige	overtuiging	van	de	spreker	
het	 sacrament	 van	 het	 priesterschap	 in	
essentie	 aangetast	 worden.	 Per	 saldo	 kun	
je	maar	één	heer	dienen,	hetgeen	betekent:	
of	100	procent	gaan	voor	de	gemeenschap,	
of	100	procent	voor	het	gezin.	“Als	priester	
ging	 ik	 steeds	 voor	 de	 volle	 100	 procent	
voor	de	gemeenschap;	nu	ga	 ik	 voor	mijn	
gezin.”
Naar	aanleiding	van	een	vraag	over	uit	het	

ambt	 treden,	de	woestijn	en	de	eenzaam-
heid	 van	 de	mens,	 antwoordt	 de	 spreker:	
“Niemand	is	gemaakt	om	alleen	te	leven,	dat	
heb	ik	ondervonden.	 Ik	miste	de	gemeen-
schap	 en	 voelde	 me	 vereenzamen.	 Als	
eenling	was	het	mij	niet	langer	gegeven	om	
mijn	roeping	te	volgen.	Vanuit	die	ervaring	
kan	 ik	 wat	 betekenen	 voor	 de	 eenzamen.	
En	 vergeet	 niet:	 niet	 alleen	 ouderen	 zijn	
eenzaam,	ook	jeugdigen.”	
Een	 aanwezige	 diaken	 zegt,	 dat	 hij	 het	
jammer	 vindt	 dat	 het	 fenomeen	 diaken	
niet	 aan	 de	 orde	 is	 gekomen.	 Dat	mondt	
uit	 in	 de	 vraag:	 “Waarom	 wordt	 spreker	
geen	 diaken?”	 Deze	 schetst	 de	 kerke-
lijke	 prudentie	 rondom	 de	 drie	 wijdingen	
(diaken,	priester,	bisschop).	

Een	 andere	 vraag	 betreft	 de	 feitelijke	
situatie,	 waarin	 de	 kerk	 zich	 als	 instituut	
bevindt.	 Daarbij	 wijst	 Patrick	 er	 op	 dat	
Noordwest	 Europa	 mogelijk	 een	 nieuw	
missiegebied	wordt	en	dat	de	nieuwe	orga-
nisatie	 daarop	 afgestemd	 gaat	 worden.	
Duidelijk	is	dat	de	priesters	het	niet	alleen	
af	kunnen,	maar	dat	de	gemeenschap	veel	
zelf	zal	moeten	doen.	Er	wordt	stilgestaan	
bij	de	kerk	in	crisis,	gezien	ook	de	misbruik-
schandalen.	De	kerk	als	vehikel	is	in	versuk-
keling	geraakt;	ze	heeft	te	weinig	aandacht	
besteed	aan	de	basis.	Desondanks	blijft	ze	
in	 de	 toekomst	 nodig.	 Bisschop	 de	 Korte	
heeft	daarover	gezegd:	“Je	moet	en	kunt	je	
anders	 opstellen,	 constructiever.”	 Jammer	
is	het	wel,	dat	bij	de	jeugd	vaak	een	lauwe	
houding	wordt	 waargenomen.	 Het	 katho-
liek	onderwijs	zou	daar	mede	schuldig	aan	
zijn.	

 
Dorpstafel Zorg en Welzijn 16 januari 2019, 19.00 uur, De Engelenburcht 
Wat heeft de Engelenaar, Bokhovenaar, Haverleijer op het gebied van zorg en welzijn nodig nu en in de 
nabije toekomst? 

Kom op 16 januari 2019 naar De Engelenburcht en vertel het ons en elkaar. Zodat we met elkaar invulling 
kunnen geven aan de zorg die nodig is. Burgers en professionals, samen geven we invulling aan een gezond 
leven in onze dorpen! Laat ons via mail even weten of je erbij bent:  

mvdo@bestuursraad.nl of info@bestuursraad.nl 

Tot 16 januari dan dus?! 
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ma di wo do vr za
s-Hertogenbosch Station 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
s-Hertogenbosch JBZ 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
s-Hertogenbosch Helftheuvel 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
Engelen, Plus Mulder 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
Bokhoven, Kerk 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37 09:37
Engelen, Plus Mulder 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
s-Hertogenbosch Helftheuvel 09:53 09:53 09:53 09:53 09:53 09:53
s-Hertogenbosch JBZ 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58 09:58
Aankomst station Den Bosch 10:02 10:02 10:02 10:02 10:02 10:02

s-Hertogenbosch Station 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
s-Hertogenbosch JBZ 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
s-Hertogenbosch Helftheuvel 10:21 10:21 10:21 10:21 10:21 10:21
Engelen, Plus Mulder 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
Bokhoven, Kerk 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37 10:37
Engelen, Plus Mulder 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
s-Hertogenbosch Helftheuvel 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53 10:53
s-Hertogenbosch JBZ 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58
Aankomst station Den Bosch 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02

s-Hertogenbosch Station 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
s-Hertogenbosch JBZ 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
s-Hertogenbosch Helftheuvel 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21 11:21
Engelen, Plus Mulder 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Bokhoven, Kerk 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37 11:37
Engelen, Plus Mulder 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42 11:42
s-Hertogenbosch Helftheuvel 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53 11:53
s-Hertogenbosch JBZ 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58 11:58
Aankomst station Den Bosch 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02

s-Hertogenbosch Station 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
s-Hertogenbosch JBZ 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
s-Hertogenbosch Helftheuvel 12:21 12:21 12:21 12:21 12:21 12:21
Engelen, Plus Mulder 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
Bokhoven, Kerk 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37 12:37
Engelen, Plus Mulder 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
s-Hertogenbosch Helftheuvel 12:53 12:53 12:53 12:53 12:53 12:53
s-Hertogenbosch JBZ 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
Aankomst station Den Bosch 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
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ma di wo do vr za
s-Hertogenbosch Station 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
s-Hertogenbosch JBZ 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
s-Hertogenbosch Helftheuvel 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21
Engelen, Plus Mulder 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
Bokhoven, Kerk 13:37 13:37 13:37 13:37 13:37 13:37
Engelen, Plus Mulder 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
s-Hertogenbosch Helftheuvel 13:53 13:53 13:53 13:53 13:53 13:53
s-Hertogenbosch JBZ 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58
Aankomst station Den Bosch 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02

s-Hertogenbosch Station 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
s-Hertogenbosch JBZ 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
s-Hertogenbosch Helftheuvel 14:21 14:21 14:21 14:21 14:21 14:21
Engelen, Plus Mulder 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
Bokhoven, Kerk 14:37 14:37 14:37 14:37 14:37 14:37
Engelen, Plus Mulder 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42
s-Hertogenbosch Helftheuvel 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53
s-Hertogenbosch JBZ 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58
Aankomst station Den Bosch 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02

s-Hertogenbosch Station 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
s-Hertogenbosch JBZ 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
s-Hertogenbosch Helftheuvel 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21
Engelen, Plus Mulder 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
Bokhoven, Kerk 15:37 15:37 15:37 15:37 15:37 15:37
Engelen, Plus Mulder 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42
s-Hertogenbosch Helftheuvel 15:53
s-Hertogenbosch JBZ 15:58
Aankomst station Den Bosch 16:02

s-Hertogenbosch Station 16:10
s-Hertogenbosch JBZ 16:15
s-Hertogenbosch Helftheuvel 16:21
Engelen, Plus Mulder 16:30
Bokhoven, Kerk 16:37
Engelen, Plus Mulder 16:42

Buurtbus Engelen-Bokhoven - dienstregeling 2019
Lijn 250



De TweeTerp December 2018 • pagina 47

Dorpsagenda
De Tweeterp verschijnt elke 
maand en wordt gratis huis 

aan huis verspreid in 
Engelen en Bokhoven. 

Oplage: �.��� stuks

Redactieadres
Mevrouw	Kitty	van	de	Grint,	
Heuvel	11,	5221	AP	Engelen	

	073-6311822
	redactie@tweeterp.nl

Redactieleden	
Charles	ter	Ellen,	Els	Brendel,	
René	van	der	Hoeven,	Monique	
Geertsen,	Hans	van	de	Ven,		
Ingrid	Dobbelsteijn-Roefs,	

Kitty	van	de	Grint,		
Martin	Berens	en	Riet	Mangnus	

	
	Opmaak

	Henrike	Dekker	en	Paul	Volger	

Tekstcontrole
Cecile	Brinkhoff	,	Wim	Daemen		

Fotografi e
Wim	Roelsma	en

Yvonne	van	Roosmalen

Cartoon	
Mark	Wijnmaalen

Website
Lisette	Langens
Harp	Webdesign
	www.tweeterp.nl	

Distributie
	Jan	van	de	Ven,	

Ad	de	Bok	06-50508782	
Frans	Rooijakkers	06-57010470

Financiële administratie
Elly	van	Os

Advertenties
advertentie@tweeterp.nl	
Voor	aanlevercondities:	
zie	www.tweeterp.nl

Drukwerk	is	verzorgd	door

De	volgende	editie	
verschijnt	in	het	weekend	

van	19	januari
Kopij	moet	uiterlijk	

dinsdag � januari
binnen	zijn.

Colofon

Centraal	alarmnummer:	112
Politie:	0900	-	8844	(geen	spoed)
Brandweer:	0880	-	208101

Huisartsenpraktijk:	6311366	
Apotheek	Lage	Leun:	6330203
Tandarts:	6311588	
Jeroen	Bosch	Ziekenhuis:	5532000
Dierenambulance	Den	Bosch:	6146070			

Stadskantoor	Wolvenhoek:	6155155				
Afvalstoff	endienst:	6156500
Meldpunt	Schoon,	Heel	en	Veilig:	6155555

Brabant	Water	storingen:	6838000
Essent	storingen:	0800	-	0340
Stichting	Divers:	6124488	
Vivent:	0900	-	5152535

Belangrijke telefoonnummers

(S)limmerik

Elke woensdag
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zaterdag 15 december
19.30 uur

Muziek in de kerk
in de St. Lambertuskerk

Zondag 16 december
14.00 uur

FC Engelen tegen VCB

Vrijdag 21 december 
1.00 uur

Kerstborrel 
pleintje Protestantse kerk

Zondag 6 januari
15.00 uur

Nieuwjaarshappening
in De Engelenburcht

Dinsdag  januari
10.00 uur

Koffi  eochtend met senioren
in De Engelenburcht

Woensdag 9 januari
13.30 uur

Themamiddag senioren
in De Engelenburcht

Donderdag 10 januari
19.00 uur

Recrea tafeltennistoernooi
in De Engelenburcht

Engelen,	dorp	nabij	de	Maas,
brengt	daarom	steeds	rond	Sinterklaas
heel	veel	kinderen	langs	de	Dieze.
En	met	pa	en	ma,	zonder	te	kniezen,
‘staakt	menig	makkertje	zijn	wild	geraas.’



- Geen gesjouw met zware tassen.

- Iets vergeten? Pas je bestelling eenvoudig aan. 

- Bezorging wanneer het jou uitkomt tussen 8:00 en 20:00 uur. 

- Kwalitatieve versproducten handgepikt in onze eigen winkel. 

- Bezorging door een vertrouwd gezicht uit onze winkel.

- We bezorgen tot in de keuken.

- Vanaf €25,- dagelijks bezorgd. 

Voordelen op een rij:

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

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
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In heel 2018 

uw boodschappen 

GRATIS bezorgd

*niet geldig voor onze 

PLUS EXPRESS service. 

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

Nu GRATIS

thuisbezorgd

PLUS bezorgt je 

fijne feestdagen

PLUS William en Ursula Paans
Brink 5
5236 AR Empel

PLUS Mulder
Dien van Hemertstraat 1
5221 JN ‘s-Hertogenbosch

PLUS Maaspoort
Goulmy en Baarplein 74-78
5237 PW ‘s-Hertogenbosch

Deze actie is geldig t/m zaterdag 29 december 2018. Uitgezonderd PLUS Express.

Bestel je boodschappen makkelijk
op plus.nl of met de PLUS app.

     Wij bezorgen dagelijks wanneer het jou uitkomt

     Ben je iets vergeten? Je kunt je bestelling eenvoudig aanpassen

     Versproducten als afgebakken brood en fruit worden met zorg verzameld in jouw PLUS

     Speciale wensen altijd mogelijk door persoonlijk contact

     Met PLUS Express heb je je boodschappen over 2 uur op jouw adres
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     Ben je iets vergeten? Je kunt je bestelling eenvoudig aanpassen

     Versproducten als afgebakken brood en fruit worden met zorg verzameld in jouw PLUS

     Met PLUS Express heb je je boodschappen over 2 uur op jouw adres
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