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De TweeTerp november 2018 • pagina 1

In deze editie:
03-05 Bestuursraad
09
Bedrijf aan huis: Rian Maas
12-14
Engelenburcht 2.0
15
Bestuursraad
17
Nieuwe dominee:
               Marloes Meijer
18-19
Kindcentrum Antonius Abt
21-23
De kerken
27
Kindcentrum De Matrix
29
Pauselijke onderscheiding:
               Loek Prinsen
31
De Graal van Bloemendaal
33
De scheepsramp  in 1837
37
Terugblik concert Crèvekoor
43
Dorpsagenda

Van de bestuursraad
Lekker lang en prettig gezond leven in Engelen en Bokhoven?

Of liever naar Den Bosch toe?
Sommige mensen in onze directe omgeving
zeggen, dat ze - als ze er de leeftijd voor
hebben - het liefst naar het centrum van
‘s-Hertogenbosch verhuizen. Alles bij de
hand: voorzieningen, zorg, lekker makkelijk.
Tja, zou je kunnen denken, heel mooi allemaal, maar wat zegt zo’n verlangen eigenlijk over de leefbaarheid van onze eigen
omgeving? En over mensen die de mogelijkheid niet hebben om later hun boeltje op
te pakken en naar de stad te gaan? Hoe zal
hun leven er straks uitzien?

Zelfmanagement

We leven in merkwaardige tijden. Zeker
als het over zaken als zorg en welzijn gaat.
Mensen moeten zolang mogelijk hun eigen
broek ophouden. ‘Zelfmanagement’ heet
dat met een mooi woord. Heel concreet
betekent dat ook, dat je niet vanzelf op
de overheid of de officiële instanties hoeft
te rekenen als je om wat voor reden ook,
min of meer zorgbehoeftig wordt. Je moet
het eerst zelf regelen. Dat vertrouwen op
de eigen regie van mensen is een mooie
zaak, maar mensen zijn ook gewoon heel
erg op elkaar aangewezen. Op de sociale
verbanden die er in hun directe omgeving
zijn. En die soms gewoon ontbreken.

Lossere verbanden

Want die verbanden zijn in de loop der jaren
losser geworden. Er zit veel energie in alle
mooie initiatieven die in Engelen, Bokhoven
en de Haverleij op het gebied van welzijn,
sport, recreatie en cultuur ontplooid
worden. Tegelijk kun je constateren, dat het
verenigingsleven minder wordt en dat de
oude verbanden slijten. Dus wordt het tijd
om te onderzoeken, hoe de gemeenschap
een levende gemeenschap kan blijven,
waar mensen zich prettig voelen, ook op
de langere duur. Tijd om te onderzoeken
hoe we de leefomgeving zo goed mogelijk
met elkaar kunnen inrichten. Zodat we hier
lekker lang en prettig kunnen blijven leven.
Ook in ons eentje, als we dat zo willen.

in de ondersteuning van anderen, met
de gemeente, wethouder, ambtenaren.
En natuurlijk ook met de bestuursraad.
Langzamerhand wordt het tijd om die
gesprekken op een hoger plan te tillen. De
bestuursraad is achter dat initiatief gaan
staan en bereidt mee een dorpstafel voor.
Op 16 januari wordt die gehouden. Deze
maand was er op 14 november al een voorbereidende avond in De Engelenburcht. Ad
Pijnenborg uit Hogeloon kwam vertellen
hoe ze het daar hebben aangepakt. Met
behulp van een zorgcoöperatie van bewoners. Op 23 november gaan we met geïnteresseerden naar de Liever-Thuis-beurs in
Eindhoven, om kennis te maken met ideeën
over langer thuis blijven en gezond leven.

op een vorm van organisatie die maakt, dat
ze lekker eigengereid door kunnen leven.
Voor een deel gaat het om zaken die echt
met zorg te maken hebben: de nabijheid
van zorg; de vindbaarheid van voorzieningen. Voor een ander deel gaat het om
zaken die veel meer met welzijn te maken
hebben. En dan gaat het niet alleen om het
welzijn van de oudere generatie. Als we
lekker leven in Engelen alleen betrekken op
oudere mensen, kun je er vergif op innemen
dat veel ouderen niet thuis geven. Of liever
naar ‘s-Hertogenbosch verhuizen. Want wie
wil nou in een gemeenschap wonen waar
alle aandacht alleen maar gaat naar oude
mensen. Niemand toch?

Coöperatie

Wil u meepraten, meedenken: graag. Laat
het ons weten. Houd de datum van dorpstafel in de gaten: 16 januari. Dat is het zo.

Mooi woord: coöperatie. Betekent niets
meer of minder dan ‘met elkaar aan het
werk’. Misschien is het een fantastisch
idee, zo’n coöperatie: ook voor Engelen
en Bokhoven. Want we hoeven niet alles
opnieuw uit te vinden. Als het elders blijkt
te werken, waarom dan ook niet hier? Nu
ja, dat is afwachten: Engelenaren, Bokhovenaren, Haverleijers. Het zijn bij vlagen nogal
eigengereide gasten. Maar ook eigengereide gasten hebben recht op goede voorzieningen. Op vindbare zorg. Op plekken
waar ze elkaar kunnen ontmoeten, op activiteiten die hen bezig en gezond houden,

Meepraten? Meedenken?

Volgende vergadering Bestuursraad
Engelen-Bokhoven
gewijzigde datum!
De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven wijkt af van de
planning en is nu op maandag 10 december
2018 om 20.00 uur in de Engelenburcht.
Insprekers kunnen zich aanmelden tot 10
december 12.00 uur via info@bestuursraad.
nl. Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.

Van losse ideeën naar concrete plannen

Een klein groepje inwoners buigt zich al
enige tijd over die vraag hoe je dat dan
doet, dat versterken van de gemeenschap,
werken aan een goede leefomgeving.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden
met allerlei mensen: met zorgverleners,
met mensen die energie willen stoppen
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Uitnodiging bij bezoek burgemeester Mikkers
Beste inwoner van Engelen en Bokhoven,
Zoals u mogelijk al in eerdere uitgaven
van De Tweeterp hebt kunnen gelezen,
komt onze burgemeester, Jack Mikkers, op
woensdagavond 21 november 2018 naar de
Engelenburcht voor een nadere kennismaking met de inwoners.
De bestuursraad heeft zich ten doel gesteld
om onze burgemeester te laten zien
en ervaren hoe het is om in Engelen en
Bokhoven te wonen en dat wij trots zijn om
er te wonen. Gedurende de avond zullen
verschillende, in Engelen en Bokhoven
gevestigde organisaties, verenigingen en
instanties deze boodschap aan hem overbrengen. Maar u als inwoner kunt ook uw

steentje bijdragen om er samen een gezellige avond van te maken en te zorgen voor
een onvergetelijk bezoek van de burgemeester.
Bent u geïnteresseerd in de verschillende
verhalen en ervaringen van de sprekers
of wilt u gewoon een praatje maken met
de burgermeester of andere inwoners? U
bent van harte welkom om langs te komen
in de Engelenburcht. De avond begint om
19.30 uur en zal tot 21.00 uur duren, maar
later binnenlopen is ook mogelijk. Tijdens
de avond is er thee en koffie met diverse
versnaperingen.
Wij hopen u allemaal te mogen verwelkomen,

Met vriendelijke groet,
Namens de bestuursraad voor Engelen en
Bokhoven,
Bram van der Ploeg & Philip van Beek

Behoud maquettes Haverleij
John Branderhorst
De gemeente benaderde de bestuursraad met de vraag of er belangstelling
zou bestaan voor het behouden van
de maquettes, die van de kastelen zijn
gemaakt. Bekend is dat de BV Haverleij bij
elk bouwplan voor een visuele presentatie
opdracht heeft gegeven om een maquette
te bouwen. Een dure grap maar het resultaat was zeer goed. In het depot van de
gemeente aan de Helftheuvelweg stonden
nog drie maquettes. Na overleg met de
Heemkundevereniging in de persoon van
Frans Lucas, zijn de drie overgebleven
exemplaren geschouwd. Ze verkeren nog
in goede staat. Wat er met de overige vier
maquettes gebeurd was, wist men niet. En
wat te doen met de drie beschikbare exemplaren? Heemkunde vereniging Angrisa
beschikt (nog) niet voldoende ruimte om
deze grote maquettes op te slaan. Dus er
moest naar een alternatief gezocht worden.

te zijn opgeslagen. De VvE's van de kastelen
Holterveste en Velderwoude hebben al
belangstelling getoond en zijn op zoek naar
een passende locatie voor hun schaalversie.
De maquette van Het Slot is een vrij groot
exemplaar, maar er zijn nu contacten om
deze ook op een passende plek op te slaan
of ten toon te stellen.
Minder goed nieuws is er over de maquettes
van Zwaenestede en Daliënwaerd.
Deze zijn nog nergens opgedoken.

Oproep:

Wij doen hierbij een oproep aan
alle inwoners die informatie kunnen
verschaffen over de vindplaats van de
maquettes van Zwaenenstede en Dalienwaerd.
Graag een reactie naar John Branderhorst, 06-10148293 of via email: jb@
bestuursraad.nl of algemeen naar info@
bestuursraad.nl

Een zoektocht langs mogelijk geïnteresseerde instanties en personen leverde
de volgende positieve resultaten op. De
maquette van het toekomstige Kasteel
Heesterburgh is inmiddels verzekerd van
een goede plek. De maquette van Kasteel
Leliënhuyze bleek door architect Sjoerd
Soeters in Het Nieuw Instituut in Rotterdam
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Sport- en Ontspanningsmassage
Sportmassage

Ontspanningsmassage

Hoofdpijnmassage

Zwangerschapsmassage

Tapen en bandageren

Hotstone

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.

www.cblife.nl

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen
Afspraak maken? Bel: 06-12158354 of mail: info@cblife.nl

Frisse aanpak Koningsdag
Nadat het oude Koningsdagcomité had
aangegeven het stokje te willen overdragen,
heeft een nieuw comité bestaande uit Wim
de Bont, Theo Nijholt, Wendy Marijnen,
Joris ten Berghe en Eva Buijs het initiatief
opgepakt om de viering van Koningsdag
in Engelen voort te zetten. Een aantal van
de traditionele elementen blijft behouden,
maar daarnaast wordt ook gewerkt aan
meerdere nieuwe frisse ideeën.
Het nieuwe comité is fanatiek van start
gegaan en op zoek naar vrijwilligers en ook
sponsors om sommige dingen wat grootser
te kunnen aanpakken. Heb je interesse om
rond Koningsdag ook een paar uurtjes de
handen uit de mouwen te steken of financieel bij te dragen? E-mail dat met Eva Buijs
via koningsspelen.engelen@gmail.com of
benader een van de andere leden van het
comité.

Welke Pieten brengt onze Sint mee naar Engelen?
Op zondag 18 november a.s. hopen we dat
Sint en een groot aantal van zijn Pieten weer
een bezoek komt brengen aan ons mooie
Engelen. De Sint wordt tussen 13.00 en 13.30
uur verwacht aan de kade van de Graaf van
Solmsweg. Hier zal de Sint worden welkom
geheten door de wethouder.
We hebben gehoord dat de sportpiet dit
jaar naar Engelen komt. Deze piet is heel
streng en denkt dat hij iedereen in beweging kan brengen… Wat denk jij? Ook zijn de
danspietjes weer van de partij en hebben ze
speciaal voor jullie een dansje opgenomen
zodat jullie deze thuis vast kunnen oefenen.
Het filmpje is te zien op onze facebook site,
Sinterklaascomité Engelen. Ook dit jaar is er
weer een mooie versierde kade. Hier zullen
de kinderen op een leuke manier extra in
de stemming worden gebracht om de Sint
en zijn Pieten binnen te halen. Als Sint
de kindjes van Engelen een handje heeft
gegeven en alle knutseltjes in ontvangst
heeft genomen vertrekt hij samen met zijn
Pieten richting de Engelenburcht waar het
Sinterklaasfeest om 14.30 uur zal losbarsten. De Sint en zijn Pieten willen graag dit
feest met jullie vieren. Komen jullie ook?
Ook dit jaar gaan we de zaal opfleuren
met tekeningen die de peuters, kleuters
en kinderen van groep 3 en 4 voor de Sint
hebben ingekleurd. Hopelijk gaat alles
goed met de pakjes en heeft de Sint voor
alle hardwerkende kinderen een leuke

verassing meegebracht.
Graag willen we namens Engelens Belang
alle vrijwillige collectanten bedanken voor
hun tijd en inzet! En alle Engelenaren
bedanken voor hun giften. Donateursactie

van Engelens Belang gemist? Dan kunt u
alsnog een bijdrage afgeven bij Mariska van
den Heuvel Oeverzwaluw 16.
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In memoriam:
Jo Mommersteeg

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

Vlak voor Allerheiligen is Jo Mommersteeg
op 88 jarige leeftijd overleden. Jo woonde
aan het Driekoningenplein in Bokhoven in
de karakteristieke boerderij waar hij in 1963
ging wonen en die al lang in het bezit van
zijn familie was.
Zijn boerenbedrijf heeft hij na de brand
in Bokhoven moeten verplaatsen en
opbouwen aan de Omloop. Maar hij bleef
wel in zijn boerderij wonen.
Wie kent niet Jo met zijn minicamping. Al
vroeg in het jaar kwamen daar zijn gasten
op af en genoten van het prachtige plekje
aan de Maas. Maar zijn boerenbedrijf was
hem alles. Als bekende Bokhovenaar kende
hij ook iedereen en wist hij overal zijn weg
te vinden. De laatste jaren ging het wat
moeilijke maar dan nog was hij vaak met
zijn rollator voor zijn deur te vinden waar
met iedereen sprak.
Wij wensen zijn kinderen alle sterkte om dit
verlies te dragen.

www.langenhuizen.nu - 073-6312086

Kerstwens
Voor slechts € 10,00 plaatsen wij in de
volgende editie uw kerst- en nieuwjaarswens. Opgave voor 1 december a.s. bij de
redactie. Wensen geplaatst in 2017 zullen
zonder tegenbericht weer worden opgenomen.

Rian Maas helpt scheidende partners praten

Ruimte creëren voor de toekomst
Monique Geertsen
“Echtscheidingen kunnen veel ellende
geven. Kinderen worden daar al gauw de
dupe van”, weet mediator Rian Maas. Met
haar bureau Mediation Midden-Brabant
helpt ze partners met scheidingsplannen
hun zaken goed te regelen.
Rian Maas komt uit de financiële wereld,
maar had altijd al meer met mensen dan
met cijfers. Van adviseur particulieren werd
ze gaandeweg praktijkcoach bij de bank.
Toen haar functie bij de bank verdween,
ontwikkelde ze zich tot mediator, bemiddelaar bij echtscheidingen. Ze begon
haar bureau Mediation Midden-Brabant
in combinatie met een baan, maar sinds
januari 2018 werkt ze volledig zelfstandig.
Ze is moeder van drie kinderen en zelf in
2011 gescheiden. Sinds enkele maanden
woont ze in Engelen met haar huidige
partner, die zelf ook drie kinderen heeft.
Een druk huishouden maar Rian oogt als
de rust zelve wanneer we elkaar treffen.
Vriendelijke oogopslag, warme handdruk. Daarmee boezemt ze gemakkelijk
vertrouwen in bij wie in die turbulente fase
zit, voorafgaand aan een echtscheiding.
Doordat ze zelf gescheiden is, kan ze zich
goed verplaatsen in de emoties die erbij
komen kijken, vertelt ze. “Het helpt mij om
te helpen.”

Ruimte creëren

Rian heeft dagelijks met ze te maken: echtgenoten die willen scheiden en bij haar
aankloppen omdat ze zó in de put zitten,
dat ze hun toekomst als een zwart gat
zien. Huis, baan, gezin, alles valt uit elkaar.
“Boosheid en verdriet zetten zich vast,
communiceren gaat niet goed meer. Extra
lastig als er ook een ander in het spel is, dan
is er zoveel teleurstelling en frustratie. Vaak
lukt het niet meer je nog in je partner te
verplaatsen. Kinderen worden daar al gauw
de dupe van.”
Met hulp van Rian proberen de partners

samen hun conflicten op te lossen, zodat
ze verder kunnen met hun leven. “Ik bied
ruimte voor ieders eigen verhaal. Vaak zit er
veel pijn onder. We gaan onderzoeken wat
dat is en leggen dat op tafel. Moeilijk maar
broodnodig. Je moet geen losse eindjes
laten liggen die blijven opspelen. Ik ben
altijd blij als mensen samen tot een oplossing komen en in goede harmonie verder
kunnen.”

Stappen naar de toekomst

Een mediation begint altijd met een vrijblijvend intakegesprek, legt Rian uit. “Beide
partijen moeten wel willen. Zodra iemand
op zijn rechten gaat staan, is mediation
niet geschikt. Dan kan men beter naar een
advocaat gaan.” Wanneer mediation wel
past, volgen er ongeveer vijf gesprekken
waarin het een en ander op een rijtje wordt
gezet. Denk bijvoorbeeld aan een alimentatieregeling en een ouderschapsplan.
“We beginnen met het vastleggen van
allerlei afspraken. Dat lijkt bij alledaagse
dingen soms overdreven, maar door zaken
opnieuw te benoemen, kun je weer stappen
zetten naar de toekomst. Uiteindelijk moet
je toch weer goed met elkaar door één
deur kunnen, vooral in het belang van de
kinderen.”
Haar cliënten moeten zich serieus genomen
voelen, vindt Rian. Ze is erg met ze begaan.
Deze nare periode heeft zij immers zelf
aan den lijve ervaren. “Die mensen zijn
heel verdrietig. Ooit waren ze verliefd, en
nu willen ze scheiden. Hun huwelijk is niet
gelukt. Dat ervaren ze vaak als falen, als
een grote teleurstelling.” Het doet haar
goed wanneer de voormalige partners weer
vertrouwen in de toekomst krijgen.
Bij Mediation Midden-Brabant kan iedereen
zich aanmelden die erover denkt om te
gaan scheiden. Rian bezoekt de mensen
thuis of eventueel op een van haar flexlocaties.
Daarnaast bemiddelt zij via zorginstellingen bij vechtscheidingen, met als doel de

kinderen uit dat conflict te halen. Ze werkt
namelijk ook als bijzonder curator in jeugdzaken. Dat ze een speciaal oog voor de
kinderen heeft, blijkt ook op haar website
waar diverse heldere tips te lezen zijn
hoe ouders over hun scheiding het beste
kunnen communiceren met hun kinderen.
Rian is MFN-registermediator, wat onder
meer betekent, dat mensen met een laag
inkomen een beroep kunnen doen op de
Raad voor de Rechtsbijstand voor een tegemoetkoming in de kosten.
Meer weten? Rian is te bereiken via e-mail:
info@mediationmiddenbrabant.nl, of telefoon: 076 8896952.
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E i g e n w i z e k i n d e r o p v a n g i s o . a . v e r a n t w o o r d e l i k v o o r d e Tu s s e n s c h o o l s e
Opvang voor Kindcentrum de Matrix in Engelen. Vind je het leuk om
kinderen van de basisschool professioneel te begeleiden in de lunchpauze?
En ben je enthousiast en creatief genoeg om de pauze van de kinderen
leuk en gezellig te maken?

dan zoeken wij jou als

overblijfkracht!

Ben ji minimaal één dag per week, in de pauzetiden, tussen de middag van ca.
11.45-13.00 uur beschikbaar, uiteraard tegen een vergoeding? Als je als ons team
komt versterken en je kinderen zitten op de Matrix, dan bliven zi uiteraard ook gratis
over.
De overblifdagen zin maandag, dinsdag en donderdag. Ook opa’s en oma’s zin van
harte welkom!
Spreekt dit je aan, neem dan contact op met Sandra Mariman
073 – 631 21 06 of stuur een mail naar: sandra@eigenwijzekinderopvang.nl

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

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

Uw huis verkopen of
een huis aankopen?

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

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

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

De huizenbemiddelaar Den Bosch
Pastoor de Leijerstraat 25
5246 JA Rosmalen
T. 073-6448757
E. denbosch@dehuizenbemiddelaar.nl
www.dehuizenbemiddelaar.nl

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

Pastoor de Leijerstraat 25, 5246 JA Rosmalen
T: 073-6448757, www.mvnadvies.nl

maar € 995,- incl. BTW

De snelst groeiende keten van Nederland

Aanschuiftafel
Na de brand in februari op zorgboerderij
‘De Locatie’ waarbij de kantine verloren
is gegaan, is er nu weer tijd en ruimte
gemaakt voor de zogenaamde ‘Aanschuiftafel’. Samen genieten van een gezonde
maaltijd met vers geoogste groenten uit
‘De Vriendentuin’. De maaltijd wordt bereid
door een kok samen met vrijwilligers en
jongeren van zorgboerderij ‘De Locatie’.
Iedereen mag aanschuiven; jongeren van
‘De Locatie’, vrijwilligers, buurtbewoners
van
’s-Hertogenbosch-West,
Engelen,
Bokhoven, Haarsteeg en Vlijmen.
Een gezellige maaltijd met gezonde
producten voor slechts € 5,-. Verder zullen
er naast de gezellige praat aan tafel ook
kleine activiteiten plaatsvinden tijdens of
na de maaltijd. Denk daarbij aan verhalen
van boer Kees, een muzikale omlijsting, een
spel of een creatieve activiteit.
De producten waarmee gekookt wordt
komen uit ‘De Vriendentuin’, een vereniging die in de permacultuur-tuin van ‘De
Locatie’ met vrijwilligers groente verbouwt
en verkoopt in het streekwinkeltje ‘Vers van
den Akker’. Naast de tuin en het winkeltje
zijn er diverse boerderijdieren en worden er
regelmatig activiteiten georganiseerd die
met het boerderijleven te maken hebben.
Het is leuk om een kijkje te komen nemen
en te zien hoe de koe en de geit gemolken
worden, de paarden te aaien en door de
tuin te wandelen. En voor wie van het boerderijleven houdt: Als vrijwilliger kun je bij
ons direct aan de slag.
De eerstvolgende aanschuiftafel is op
maandag 26 november en start om 19.00
uur op zorgboerderij ‘De Locatie’, De
Gemeint 3 in Vlijmen (aan het Engelermeer). Iedereen is van harte welkom! Graag
opgeven voor donderdag 22 november bij
delocatie@gmail.com.
Op zaterdag 15 december is er een superleuke en leerzame workshop i.p.v. een
aanschuiftafel. Graag de donderdag ervoor
aanmelden. Tot dan! De volgende datum
voor de aanschuiftafel is dan weer op:
maandag 28 januari! Onze facebookpagina:
www.facebook.com/De-Vriendentuin-901869616672739/

Pubquiz deel 5
met alvast twee
vragen!
De inschrijvingen voor pubquiz deel 5
stromen binnen! We zitten al bijna vol... Dus
mocht je zin hebben, meld je dan snel aan
via de website van de Engelenburcht.
De pubquiz is op vrijdag 18 januari 2019
vanaf 20.00 uur in de Engelenburcht.
Net zoals de vier vorige edities behandelen
we het actuele nieuws, sport, geschiedenis,
kunst, wetenschap, films en nog veel meer.
Ook hebben we meer plaatjesrondes en
natuurlijk een Kahootje als afronding. Met
lekkere buitenlandse biertjes en hapjes
gaan we van alweer de vijfde pubquiz in
Engelen een gezellige boel maken. Zoals
beloofd geven we twee vragen weg in deze
Tweeterp. Weet je de antwoorden en doe
je mee de 18de dan heb je die twee vragen
alvast in de pocket! Hier zijn ze:
1) Uit welk land komt Dua Lipa? en vraag 2)
Wat is de naam van het eerste gekloonde
schaap?
Nou niet zo moeilijk, toch? In de volgende
Tweeterp geven we weer twee vragen
cadeau.

Muziek op de Dieze geeft kerstborrel
Op vrijdag 21 december vanaf 19.00 uur
bent u van harte welkom op de kerstborrel
bij de Protestantse Kerk Engelen (De Oude
Lambertus)

Muziek op de Dieze zorgt voor de glühwein
en warme chocolademelk!
Komt u ook?

Najaarsconcert
Op zaterdag 24 november bent u van harte
welkom in de vernieuwde Engelenburcht bij
het najaarsconcert van Muziek Collectief
Engelen. In navolging van de themaconcerten James Bond, Colours en Queen volgt
in 2019 het nieuwe themaconcert van MCE.
Tijdens dit concert zullen wij een sneakpreview geven van het themaconcertvan
volgend jaar. Zaal open 19.30 uur. Aanvang:
20.00 uur.
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de engelenburcht verwelkomt....

onze

agenda
enda
Zondag 18 november 2018
Intocht Sinterklaas
Na de aankomst aan de kade bij de Graaf van Solmsweg heeft de Sint
en zijn gezelschap tijd vrij gemaakt om in de Engelenburcht nog een
feestje te vieren met de kleintjes en hun begeleiders.

Zaterdag 24 november

2018

NAJAARSCONCERT
Muziek Collectief Engelen
Zaal open 19.30 uur, GRATIS ENTREE
Na colours, James Bond en Queen
presenteert MCE
een sneakpreview voor het volgende
grote themaconcert 2019!

Vrijdag 14 december 2018
Bierproeverij
Volgens bekend concept. Deze keer selecteren we speciale winter en
zware bieren. We starten om 20.30 uur en schijf je even in via de site.
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DECEMBER

feestelijke
opening
de engelenburcht 2.0
vanaf 20.00 uur

het borrelt in de burcht!

Reactie bestuursraad op begroting 2019 gemeente
Martin Kroezen.
                   
De gemeentebegroting voor 2019 geeft
de Bestuursraad Engelen-Bokhoven (BREB)
reden tot gepaste vreugde waar zij constateert dat nu enkele, reeds lang geleden
door de BREB aangekaarte wensen worden
ingevuld.
Allereerst de fietsstraat op de Maasdijk,
tussen de twee bebouwde kommen van
onze kerkdorpen. Oorspronkelijk aangekaart als verzoek om zowel een voet-   als
een fietspad ten behoeve van de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers. Was nog van vóór 2010 en nu
dan toch gehonoreerd in de vorm van
deze fietsstraat.   Wij zijn hier heel blij
mee!                                                                                                                                                     

Als tweede natuurlijk de nieuwe rotonde
bij de kruising Beverspijken - Haverlij waar
op 28 oktober 2015 twee jonge meiden
het slachtoffer waren van een tragisch
verkeersongeval. Goed te lezen, dat hier nu
geld voor vrij wordt gemaakt! Deze rotonde
dreigt echter opnieuw buiten de bebouwde
kom te komen, zodat fietsers er geen voorrang zullen hebben. Ook is de toegestane
snelheid nog steeds 80 km/u. Onacceptabel
in de ogen van de BREB, haar achterban, de
fietsersbond, het CROW. Door de fietsers
iets verder van de rotonde te laten oversteken zou dit probleem volstrekt, zo niet
volmaakt, kunnen worden opgelost.
De BREB doet bij deze een laatste oproep
aan B&W om de buiten bebouwde kom
grens alsnog aan te passen, zodat de
maximum snelheid, net als bij Maaspoort,
naar 50 km/u gaat en de rotonde binnen
de bebouwde kom komt te liggen. Los
hiervan adviseert de BREB B&W om ook
de beide vrij liggende fietspaden langs
de Haverlij tussen de A59 en de Kraanvogellaan te renoveren. Door wortelopdruk
heeft de situatie zich daar van oncomfortabel nu toch echt naar gevaarlijk ontwik-

keld. Fietsers, al dan niet elektrisch ondersteund, slingeren van links naar rechts en
omgekeerd om de hobbels en breuken in
het asfalt te ontwijken. Navraag leert dat er
geen post voor deze renovatie in de begroting staat, omdat deze fietsradiaal al onderdeel van het sternetwerk is en het onderhoud nu bij R&B ligt en niet zichtbaar is in
de begroting.
In het kader van het GOL (Gemeenschappelijk Overleg Langstraat) heeft de provincie
zich op het standpunt gesteld dat dit
overleg zich alleen richt op het gebied tot
aan aansluiting 45 (West). De gemeente
is met ons in goed overleg getreden om
maatregelen op grondgebied van ’s-Hertogenbosch te nemen om het te verwachten
sluipverkeer vanuit Vlijmen te mitigeren.  
De Bellaard is inmiddels opgeknapt om
deze verkeerstoename op te kunnen
vangen met borging   van verkeersveiligheid van aan- en omwonenden per auto of
fiets,  te voet of met een landbouwvoertuig.
Nu nog de rotondes bij de kruisingen van
de Bellaard met de Steenbeemden en de
Haverlij, zodat de Haverlij ook veilig wordt
of blijft. De huidige aansluiting Langekamp-Haverlij voor de fietsers, die straks
vooral over de Engelenseweg zullen komen,
is met de bredere tussenberm als vluchtheuvel dan naar verwachting van de BREB
ook voldoende veilig.

Dezelfde ambitie heeft de BREB met betrekking tot het ontwikkelen van een eigen
dorps/wijk- ontwikkelingsplan.  Ook hier is
de BREB graag partij om, ondersteund door
ambtenaren een integraal multi-facet-ontwikkelingsplan voor ons bestuursgebied te
ontwikkelen.
Daarbij rekening houdend met twee oude
dorpskernen met monumentale gebouwen
en beschermde dorpsgezichten, met een
in bewoner aantal   klein, maar in hectares
groot agrarisch areaal waarop wij heel
zuinig zijn, maar waar in onze ogen mogelijkheden zijn om duurzamer te produceren.
Dit dan wellicht mede door te diversifiëren
in producten en daarmee de open ruimte
tussen de bebouwingen van Engelen en
Bokhoven enerzijds en van Vlijmen en
Heusden anderzijds ook voor de   langere
termijn veilig te stellen.   Die open ruimtes
zo dicht bij de binnenstad gesitueerd om
de min of meer vingervormige woonwijken,
vormen nu juist de grote aantrekkelijkheid
van onze gemeentelijke Ruimtelijke Vormgeving. Ook hebben we hier veel bestaande
natuur in de vorm van een Engelermeer, de
Maasoevers en de Groene Delta.
Laten we daarbij niet schuwen om met
onze buurgemeente Heusden te overleggen hoe dat bij hen aansluit. Met het
Waterschap Aa en Maas onderhouden wij,
na onze oorspronkelijke forse verschillen
van inzicht met betrekking tot de renovatie
van de RWZI aan de Treurenburg, nu uitstekende contacten. En die relatie ontwikkelt
zich richting de Groene-Delta-plannen, ook
samen met de gemeente. Een kans voor
een prachtige win-win-situatie. Laten we er
onze gezamenlijke schouders onder zetten.
Aansluitend nog iets over duurzaamheid.
De BREB had een nieuwe portefeuille
‘Energietransitie’ ingesteld. Voor de hand
liggend als we de gemeentelijke ambities
voor 270 windmolens en elektrisch rijden
bezien. We hebben de portefeuille afgelopen week herdoopt in ‘Duurzaamheid’.
Hetgeen meer inhoudt en meer recht doet
aan de opdracht waar we maatschappelijk
met elkaar voor staan.

Ook de aankondiging dat de gemeente
geld uittrekt om een nieuw toezichts- en
handhavingsbeleid te formuleren, wordt
door de BREB positief ervaren.  We maken
weer graag een afspraak om onze kennis
van de dorpse problematiek in dit kader in
een tijdig stadium van het ontwikkeltraject
in te brengen en om mee te kunnen denken.

Tenslotte de twee laatste, nieuw te bouwen
kastelen. Een kans om de twee laatste  
kastelen als nul op de meter woningen te
(laten) realiseren. Het betreft hier woningen
voor een hoger marktsegment, waar kopers
graag die extra investering doen en waar
de gemeente als mede eigenaar van Haverleij BV een belangrijke stem heeft en zijn
invloed kan aanwenden. Hoe mooi zou het
zijn om hier een volgende stap te maken in
de energietransitie!
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Praktijk Engelen voor een lichter leven
Meditatiecursussen beginners- gevorderden inclusief meditaties op mp3
Channelcursus: contact met je gids inclusief meditaties op mp 3

vanaf 5 december: volop diverse
soorten volle kerstbomen

Reiki-cursussen-Reiki-oefenavonden-Reiki behandelingen

www.reiki-meditatie.nl of bel Ine Hurkens 073-6313438/06-25442064

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.
Info/afspraak 0610292651

www.lalunaenergetischetherapie.nl

Reis je Wijs
TuiNa Massages | Qigong | Traditional Chinese Medicine

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.

Gratis proefles qigong?
Ga naar www.reisjewijs.nl

Reis
je
Wijs
Reis je Wijs | Heuvel 18, 5521 AP, Engelen
info@reisjewijs.nl | www.reisjewijs.nl | 06-53 577 759

FIETSENMAKER
Den
Bosch








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

Marloes Meijer:
Geloven heeft een eigen taal en spelregels…..
Els Brendel
Per 2 december a.s. wordt Marloes Meijer
de nieuwe predikant in Engelen. Zij volgt
Wil van Egmond op die vanaf december
2017 interim-predikant was.
Mocht iemand nog een beeld hebben van
een predikant die op een ietwat moederlijke dan wel vaderlijke manier de herder wil
zijn van de kudde, dan gaat dit beeld allerminst op voor Marloes. Zij straalt energie
en optimisme uit en dat klinkt ook helemaal
door in het gesprek dat we hebben op een
al vroeg donkere maandagavond.
Marloes is geboren in Zwijndrecht, ging naar
de middelbare school om daarna media- en
informatiemanagement te gaan studeren
aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij
ging daar ook wonen. Na haar studie ging
ze als redacteur bij verschillende uitgeverijen werken. De overstap naar de Haagse
uitgeverij SDU betekende ook verhuizen
naar Den Haag. Een grote fusie betekende
een keerpunt. Marloes kreeg behoefte aan
meer zinvol werk. Zij nam die wens serieus
en ging in Utrecht de deeltijdstudie theologie volgen.
Inmiddels was ze ook als kampleiding
en bestuurslid actief bij de YMCA. De
gemeente Gouda zocht een jeugdwerker
en dat bleek haar op het lijf geschreven.
Voor drie kerken heeft ze dat een aantal
jaren gedaan. “Een fantastische tijd”.
Taizé is een leefgemeenschap in Frankrijk,
gesticht door Broeder Roger, waar jaarlijks duizenden jongeren uit de hele wereld
die ‘iets met geloof hebben’ komen.  Taizé
vormt in het leven van Marloes een soort
rode draad. Ze is er verschillende malen
geweest. Je deelt er inspiratie en plezier en
je mag er van mening verschillen. “Je voelt
er warmte en liefde”, vertelt Marloes en dat
vind je, een cliché bijna, niet meer vanzelfsprekend in deze wereld. Ook met groepen
jongeren waarmee ze werkte, ging ze naar
Taizé. Wie weet, reist er binnenkort ook een
groep jongeren uit Engelen af naar Taizé.  
Marloes haalt haar inspiratie ook uit andere
zaken en dat zijn muziek, concertbezoek,
kunst en lezen. Zo zingt zij bijvoorbeeld in
het Vocaal Theologen Ensemble. Dat is een
projectkoor.
Het doel is om theologen kennis te laten
maken met de breedte van kerkmuziek:
oude werken, romantische werken en
gregoriaans.  Over het koor wordt weleens
de grap gemaakt ‘zij geloven wat ze zingen’.

Toen was er de overstap naar de Jeugdorganisatie Protestantse kerk, JOP. Daar
heeft ze samen met vrijwilligers programma’s voor jongeren gemaakt. Het was
vooral organiseren en ze ging het contact
met mensen missen. De vraag om kerkelijk
werker te worden in Capelle aan den IJssel
kwam precies op het goede moment. Daarnaast gaf ze les op een middelbare school
in Schoonhoven.
Marloes studeerde af en werd predikant in
Spijkenisse, enthousiast gemaakt door een
heel leuke beroepingscommissie. Na twee
jaar raakte ze in een soort dip: ik ben vooral
aan het vergaderen. De kerkenraad had
begrip en omdat de protestante kerk op dat
moment bezig was om ‘zichzelf opnieuw uit
te vinden’, kreeg Marloes toestemming om
te gaan pionieren: een manier van kerk-zijn
uitvinden Zinterest, de pioniersplek, biedt
jonge mensen een plek waar ze kwetsbaar
mogen en durven zijn.
Marloes verhuisde naar Wagenberg, waar
ze nu nog woont in een mini-woongemeenschap samen met vrienden die ze in
Capelle ontmoette. Ze stopte in Spijkenisse
en maakt in Wagenberg, waar ze een woonboerderij met grond heeft, een beetje haar
droom waar: een moestuin, rust en ruimte

en samen met de vrienden hoopt ze inspiratiecursussen voor lichaam en geest te
gaan geven. Een parttimebaan paste daar
nog bij.
Van een collega hoorde ze van de vacature in Engelen en ze solliciteerde. Er werd
gezocht naar iemand die ook ‘diaconaal’ is
en dat past helemaal bij Marloes. Het klikte
en zo wordt Engelen de volgende stap op
Marloes’ levenspad. Zij verheugt zich op
het samenwerken met collega’s en wil zich
inzetten om de kerk een plek te laten zijn
waar je je kunt opladen en waar je je geloof
handen en voeten kunt geven.
Zij gaat niet in Engelen wonen en weet ook
nog maar heel weinig over haar toekomstige werkgebied. Maar dat gaat snel veranderen, belooft Marloes. Op 2 december is
de verbintenisdienst.
Het lijkt me aardig om dit stuk te eindigen
met een citaat van Marloes dat haar, weet
ik nu, aardig karakteriseert: “ik wil oude
verhalen uit de Bijbel op creatieve wijze
laten meeklinken in onze actuele levens”.
Wie tips of ideeën heeft voor de ‘inburgering’ van Marloes in Engelen, kan die mailen
naar predikant@kerk-engelen.nl.
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Op Jenaplanschool Antonius Abt wil niemand blijven zitten

Bewegen is ook goed voor het brein
“Zit toch eens stil.” Hoe vaak zal dat in
het basisonderwijs de afgelopen decennia
gezegd zijn? Ongetwijfeld heel vaak. En
toch is stilzitten niet altijd goed. Sterker
nog, te veel stilzitten is een serieus maatschappelijk probleem geworden. In het
Jenaplanonderwijs vindt men bewegend
leren erg belangrijk. Want bewegen en
leren, zo leert de praktijk, is de ideale
combinatie voor een prettige en effectieve leeromgeving.
Kinderen die uren achter de gamecomputer
of tablet zitten, bewegen te weinig. Met
vaak vervelende gevolgen, zoals hoofdpijn
en andere fysieke klachten. Er bestaat dan
ook een grote urgentie om kinderen meer
te laten bewegen. Maar kan dat wel als je
naar school gaat? En of dat kan!

Beter door beweging

Helma van Hoof, directeur-bestuurder van
Jenaplanschool Antonius Abt, ziet hier een
duidelijke missie. “Volwassenen en kinderen
neigen steeds meer naar een zittend
bestaan. Voor ons de opdracht om hier iets

mee te doen in de tijd dat de kinderen aan
ons zijn toevertrouwd. Wij moeten verantwoorde keuzes maken om ervoor te zorgen
dat leren wordt gekoppeld aan het geluk
en welzijn van deze kinderen. Bewegen is
zo’n verantwoorde keuze. Bewegen maakt
immers dat je je beter voelt.”

Ritmisch weekplan

Op Jenaplanschool Antonius Abt wordt al
sinds jaar en dag gewerkt met het ‘ritmisch
weekplan’. Dat wil zeggen dat er in het
onderwijsprogramma niet alleen plaats is
voor simpelweg werken/leren, maar ook
voor gesprek, spel en viering. Bij deze
laatste   activiteiten wordt eveneens volop
geleerd! Binnen het werken/leren zelf is
volop ruimte voor wat ‘bewegend leren’
wordt genoemd. ‘Bewegend leren’ is een
werkvorm die niet alleen gekozen is omdat
kinderen meer moeten bewegen, maar
vooral ook omdat het brein gewoon beter
leert als je verschillende zintuigen bij het
leerproces betrekt.

Leren is leuk, maar het blijft leren

Uitgangspunt voor het Jenaplanonderwijs
vormt het gelijktijdig en in balans werken
aan kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Kennisontwikkeling vindt daarbij op
een bijzondere manier plaats. Een kringgesprek over een bepaald onderwerp
vormt veelal de start en dat gesprek wordt
gevolgd door heldere en gerichte instructies. De kinderen gaan vervolgens samen
aan de slag met verschillende soorten
opdrachten.
Doordat spel en beweging daarbij belangrijke middelen zijn, ervaren veel kinderen
het werken aan de opdrachten vaak niet
direct als leren. Zij genieten zichtbaar van
het spelen en het daaraan gekoppelde
bewegen. Dat kan bij buitenstaanders nog
wel eens ten onrechte de indruk wekken,
dat het bij Jenanplanonderwijs alleen maar
om de ‘fun’ draait. Maar niets is minder
waar. De kinderen op Jenaplanschool Antonius Abt vinden spelen en bewegen
weliswaar heel leuk, maar werken daarmee
ook keihard en leren ondertussen volop!

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM

WORTELS & VLEUGELS

derwijs
ruim 30 jaar on
Biedt kinderen
principes.
lan
ap
Jen
de
volgens

We willen kinderen laten wortelen d.m.v. kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. 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.

gesprek

De vier pijlers van het Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering.

spel

werk

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.

Locatie Slot
Oberon 17
5221 LT Engelen

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.

Locatie Park
Engelerpark 4
5221 AM Engelen

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

Oneindig veel mogelijkheden

‘Bewegend leren’ is een thema waarmee
oneindig gevarieerd kan worden. Zo werd
op Jenaplanschool Antonius Abt een
project van wereldoriëntatie na zes weken
afgesloten met een boeiend Zweeds loopspel, waarbij antwoorden op vragen over
het thema gevonden werden in de natuurspeeltuin.
Bij spelling biedt de trap uitkomst. Een
spellingles op de trap kan er zo uitzien:
onderaan liggen diverse letters, waarmee
de kinderen – letter voor letter – bovenaan
een woord moeten vormen. In deze situatie worden verschillende zintuiglijke ervaringen gekoppeld, zoals (het woord) horen,
(de letters) zien en (je spieren) voelen. Een
andere manier om de spelling te trainen,
is een variant op het tv-spel ‘ren je rot’,
waarbij de kinderen naar de plaats op het
bord moeten rennen, waarop het juist
gespelde woord staat.

Rekenen wordt tekenen

Rekenen kan al bewegend geoefend worden
op de speelplaats, waarbij in sprongen een
rekensom wordt gemaakt met getallen
op de grond. Binnen worden de rekentafels onder meer geleerd met bolletjes wol.
Daarbij staan de kinderen om een tafel en
gooien de bolletjes wol naar elkaar. Bij de
tafel van twee gooi je, via het middelpunt,
twee plaatsen verder, bij de tafel van drie
gooi je drie plaatsen verder etc. Uiteindelijk
vormen de draden wol per rekentafel een
geheel eigen patroon. En dat alles met als
belangrijkste doel: het beter laten beklijven
van de leerstof.

Positieve reacties

Natuurlijk zijn ze op de school ook
benieuwd naar de ervaringen en de zienswijzen van de ouders. Via de zogenaamde
‘inspiratietafels’ werd onlangs samen met
hen een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes,
kansen en bedreigingen) gemaakt. Daaruit
bleek dat er wel degelijk behoefte bestaat
aan voldoende beweging in de week en dat
Jenaplanschool Antonius Abt goed bij die
behoefte aansluit. Diverse ouders gaven
aan dat hun kind het erg leuk vindt op
school, maar dat ze vooral ook écht aan het
leren zijn. Dat bij dat leren bewegen een rol
van betekenis speelt, was wel duidelijk. Eén
ouder stelde zelfs voor om elke schooldag
te beginnen met een daily mile!
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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 communiegroepengelen@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

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

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

Solidariteit met mensen die het minder
hebben, is soms ver te zoeken, zeker als ze
ver weg wonen.
De Adventsactie vraagt aandacht voor hen,
in het bijzonder voor moeders en kinderen.
Iedere ouder hoopt het beste voor zijn
kind. Iedere nieuwgeborene is een nieuwe
kans op een mens die opkomt voor een
betere wereld. Ieder kind brengt in zich
de hoop en het verlangen naar een betere
toekomst.
Dit jaar vraagt de Adventsactie aandacht
voor vier projecten in het buitenland te

weten Burkina Faso, Rwanda, Congo en
Malawi. De projecten van Adventsactie
willen niet ‘bemoederen’ maar de zelfredzaamheid van mensen vergroten. Adventsactie ziet mensen bij haar projecten niet
als object van liefdadigheid, maar als partners bij de opbouw van een rechtvaardige
wereld.
U kunt bijdragen middels een gift op NL89
INGB 06531 00000 t.n.v. Adventsactie Den
Haag of in de extra collecte in de kerk op
zondag 23 december a.s. Voor meer informatie: www.adventsactie.nl.

Verbonden
Op zondagmorgen 4 november was er in
de kerk een drukke, inspirerende viering
met als thema ‘Verbinden’. In een door de
werkgroep zelfgeschreven inleiding kwam
naar voren dat we de hele dag met alles
en iedereen verbonden zijn, maar geen
contact hebben. Pas als we echt luisteren
naar onszelf, kunnen we luisteren naar de
ander en ontstaat er contact. In een filmpje
via de grootbeeldtelevisie, passende
lezingen en teksten kwam duidelijk naar
voren dat de verbinding met God zit in het
kleine, daar waar je Hem niet verwacht.
In zijn overweging legde pastor Boom de

link naar een bol wol om je met elkaar te
verbinden. De eerste persoon moest het
uiteinde vasthouden en de bol naar een
ander toespelen. Die tweede hield de draad
vast en gooide de bol weer naar een ander.
Zo werden alle personen via een wirwar van
draden met elkaar verbonden. Zo speelt
God de bol ook naar ons. Om verbinding
met Hem en elkaar te maken, om in contact
te blijven. Muzikaal werd dit afgewisseld
met stemmige instrumentale muziek. Na
afloop gingen de bezoekers met een goed
gevoel huiswaarts.

Het programma voor de kerst:
Maandag 24 december
• 19.00 uur: Kerstavond gezinsviering. De
gezinsviering is speciaal voor de jeugd
vanaf 6 jaar met hun ouders.
• 21.30 uur: Plechtige nachtmis met het
Crèvekoor. Start om 21.15 uur met kerstsamenzang.
Dinsdag 25 december
• 10.00 uur: Hoogfeest van Kerstmis,
plechtige eucharistieviering met kerstsamenzang.
Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag is er in onze kerk geen
viering.

Parochie St. Lambertus
In de Tweeterp van afgelopen oktober,
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 maatschappij voor

iedereen zichtbaar maken. Hieronder doen
we verslag van de wekelijkse vieringen in
de kerk op zondagochtend om 10.00 uur en
vindt u informatie over de activiteiten in het
kader van het thema ‘Wat is tijd?’

Wat is tijd?
In de Adventsperiode staat de vraag ‘Wat is
tijd?’ centraal in alle activiteiten die in deze
vier weken voor Kerstmis in de kerk worden
gehouden. Tijd is een vreemd iets. Als het
leuk en aangenaam is, duurt het maar kort.
Als iets vervelend of saai is, duurt het heel
lang. Soms duren vijf minuten uren, soms
duurt een uur maar vijf minuten. Tijd is een
rekbaar begrip. Als we leven, gaat de tijd
met ons mee, is meetbaar maar niet maakbaar. Als er een begin is, is er ook een eind.
Maar wat is dan eeuwigheid? We vragen

ons dan ook af: hoe was het verleden, hoe
staan wij in het nu en wat brengt ons de
toekomst? Vragen om eens bij stil te staan.

Meditatieviering
Op woensdagavond 12 december is er om
20.00 uur een korte meditatieve bijeenkomst in de St. Lambertuskerk. Na een
hele dag haasten en presteren, gunnen wij
u een half uurtje rust in een prettige sfeer
om echt even uit het dagritme te kunnen
stappen. Om even te bezinnen en met
muziek en inspirerende teksten echt tot
rust te komen. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Wat is tijd?’.  
We komen tot rust met stilte en muziek,
met oude en nieuwe teksten. Zo sluiten we
een hectische dag af en richten we ons op
de nacht en de volgende dag. Het gaat dan
over verleden, heden en toekomst, om de
tijd ons gegeven, om de tijd als menselijke
vinding of van goddelijke oorsprong.
Waarom duren aangename ervaringen zo
kort? Wat zal de toekomst ons brengen.
Weet u van harte welkom om samen even
stil te staan en de tijd even stil te zetten.

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

Gezamenlijke viering in
Bokhoven
T.i.v. Gerard Brouwer, Coby
Mimpen – van de Griend
Mocht u vervoer nodig hebben,
bel of mail even naar het secretariaat.

Zo 25 nov
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Jo Boelen
Na de viering drinken we gezamelijk koffie.

Zo 02 dec
10.00 uur

Eucharistieviering met zang
van Mirjam en Margo
T.i.v. Joke Merks - van den
Heuvel, Jeanne Hurkmans
- van Leeuwarden, Coby Mimpen – van de Griend

Zo 09 dec
19.00 uur

Woord en communieviering
T.i.v. Henk Broeren

Zo 16 dec
10.00 uur

Eucharistieviering
T.i.v. Riet Beekman en Toos
Broeren, Net Brouwers – van
Boekel, Coby Mimpen - van de
Griend

Dopen:

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

Gedoopt

Op 4 november is gedoopt Senna van Wel,
de Bloemendaal

Muziek in de kerk
Op zaterdag 15 december start om 20.00
uur een kerst- en winterconcert in de St.
Lambertuskerk. Ook deze avond begeleidt
het nieuwe orgel weer verschillende solisten
en staan er werken op het programma van

Zo 18 nov
11.15 uur

legendarische componisten. Ook kan er
weer volop worden meegezongen. U bent
allen van harte welkom. De kerk is open om
19.30 uur en de koffie staat klaar. De entree
is 5 euro.

Overleden:

Op 13 oktober is overleden Gré Dubelaar Helleman, 86 jaar, Heuvelstraat

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.
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Walburgkoor
Op zondag 21 oktober was het Walburgkoor
uit Tiel onder leiding van dirigent/organist
Renier de Wit te gast in onze kerk. Het koor
zong onder andere een deels vierstemmige mis van diverse componisten, een Ave
Maria en het Ave Verum. Het openings- en

slotlied waren Nederlandstalig, zodat de
bezoekers van deze goedbezochte viering
deze konden meezingen. De leden van
het Walburgkoor hebben zoveel connecties met Engelen, dat het koffiedrinken na
afloop bijna een reünie leek.

Protestantse kerk
Engelen

www.kerk-engelen.nl
De Kerkhof 3, 5221 AJ  Engelen.
Predikant: ds. W. van Egmond; ds.van.
egmond@kerk-engelen.nl of tel.: 013 2110533 of 06 - 15533666, tussen 09.0009.30 of 17.00-18.00 uur.
Scriba: mevrouw Carina Harms; scriba@
kerk-engelen.nl.

Trio d’Elvas:

Speelt en zingt Cancioniero Musical D’Elvas 16e eeuw
Zaterdag 1 december 2018, 15:00 uur.
Oude Lambertuskerk, Engelen

Toegang: vrijwillige bijdrage voor de oude Lambertus

Trio:
Ien Bouwmans, zang
Edda Hooving, blokfluit
Jan Kamphuis, viola da gamba
Axel Wenstedt, orgel
De Cancioneiro de Elvas (Portugal, tussen 1560 en 1570),
werd rond 1928 in Elvas ontdekt en gepubliceerd door
de musicoloog Manuel Joaquim. Het is één van de vier
16de eeuwse liederenboeken met Portugese muziek, die
een belangrijke bron zijn voor wereldlijke muziek uit
de Renaissance op het Iberisch schierleiland.
Onder deze zelden uitgevoerde muziek bevinden zich
kostbare juweeltjes. De teksten gaan over de liefde,
hevig verlangen, smart en zijn doorspekt van
melancholie.
Verder staat muziek van Frescobaldi en Monteverdi op
het programma

Zo 18 nov
10.30 uur

Muziek op Zondag, “Vittoria, mio core!”Danielle
Sluijmers en Chiel Spaans

Zo 25 nov
10.30 uur

Ds. Wil van Egmond, laatste zondag kerkelijk jaar
met gedenken gestorvenen

Zo 02 dec
15.00 uur

Intrededienst Ds. Marloes
Meijer met Ds. Wil van
Egmond

Zo 09 dec
10.30 uur

Meditatieve viering,
Yvonne Klerk en Trudy
Molenaar

Zo 16 dec
17.00 uur

Jeugdkerstfeest met Ds.
Marloes Meijer

Muziek op Zondag
Op zondag 18 november is er in de Oude
Lambertus (Protestantse Kerk) een concert
in Italiaanse sferen onder de titel ‘Vittoria
mio core’! Met liederen en aria’s gezongen
door Daniëlle Sluijmers, op piano begeleid door Chiel Spaans. Liefde speelt in dit
programma de hoofdrol in werken uit de

16e en 19e eeuw. Laat u op zachte, speelse
en vurige wijze meeslepen op de muziek
van o.a. Caccini, Monteverdi, Scarlatti en
Durante! Van harte welkom, ook voor de
toegift: koffie na afloop. Aanvang: 10.30 u,
toegang vrij. Organisatie: Joeke Wiechers
en Carina Harms.

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

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
U kunt ook bellen of mailen met de
vicevoorzitter van het Kerkbestuur,
Chris Donkers 06-29022387
E-mail: cwdonkers@gmail.com
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij
anders aangegeven.
18 nov

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en Jo en
Mien Vugts-Brekelmans

25 nov

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intentie voor Frans Hol, Anneke
Kimmel, José Becx

02 dec

1e Advent
Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders

09 dec

2e Advent
Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor Toos en Jan van
Gaalen en Fred Leenaers

16 dec

3e Advent
Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts

Meer muziek in de Oude Lambertus
Op zondagmiddag 9 december musiceren de flamboyante Manito en de
temperamentvolle uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado met hun
Concierto Navideño, (www.monicacoronado.com). Met Astrid Duran bracht Manito
in 2017 Sefardische muzierk bij Muziek
op Zondag. Ditmaal brengen Manito en
Monica prachtige Spaanse liederen in de
warme sfeer van de komende feestdagen!
Entree 10 euro. De prijs is inclusief een
consumptie in de pauze.
Aanvang 14.30, einde 16.00 uur. Reserveren
mag bij Astrid Duran, bel 0640897106

Kerstvieringen Bokhoven
Op maandag 24 december is de kerstavondviering om 21.00 uur en op dinsdag
25 december is de kerstviering om 11.15 uur.
Beide vieringen worden opgeluisterd door
het dameskoor.
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SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

American Beers
Op zondagmiddag 28 oktober draaide het
in het rustige café van De Engelenburcht om
American Beers. Deze keer organiseerde
Maarten Hoogaars samen met Edwin
Schraven, Josca Lotens en Ester en Vincent
van Veen dit jaarlijkse festival. Naast bier
waren er ook volop popcorn, hot dogs en
een sfeervolle ‘stars en stripes’ aankleding.
We spreken Edwin Schraven, een Engelense
bierbrouwer: “Amerikanen produceren voor
de export veel meer extremer bier dan dat
wij in Europa kennen. Of veel zuurder, of
veel meer bitter of veel fruitiger. Vandaag
hebben wij hier acht minder extreme varianten om eens te proeven.“ Met enkele
smaakvolle biertjes en wat bekenden werd
het een geslaagde middag.

Voorkomen is beter dan genezen
Hans van de Ven
Op zaterdag 6 oktober jl. was er een goedbezochte Open dag bij het Sportexpertisecentrum van Fysio Engelen op de locatie
Engelerhart. Fysio Engelen kennen we al
van de locaties Boerenerf en Lage Leun.
Waarom nu nog een derde locatie?
We spreken daarover Theo Küsters, fysiotherapeut en directeur van Fysio Engelen:
“We kennen het spreekwoord ‘voorkomen
is beter dan genezen’. Fysio Engelen is op
de locaties Boerenerf en Lage Leun vooral
bekend van het ‘genezen’. Je hebt een blessure en dat moet hersteld worden. Beide
locaties worden door iedereen min of meer
gekoppeld met ‘er is iets niet goed’.
Deze nieuwe locatie is geheel gericht op
het ‘voorkomen’. Voordat je gaat starten
met sporten, voordat je, mogelijk op advies
van een arts, meer gaat bewegen, maar ook
als het gewoon goed met je gaat, kunnen
we op deze locatie met verschillende
metingen je uitgangspositie bepalen. Uit de
meetuitslagen blijkt waar je extra aandacht
aan moet besteden voor het beste resultaat en wat je, vooral bij sporten, niet moet
doen om echte blessures te voorkomen.
Na een bepaalde periode kunnen we deze
metingen herhalen om te kijken of de ingeslagen weg de juiste is.
Als inwoners van Engelen en Bokhoven
willen we allemaal op een gezonde manier
oud worden.
Echter we vergeten vaak dat daarbij
controle en onderhoud onmisbaar zijn.
Bij een auto doe je toch ook jaarlijks een

APK-keuring en een onderhoudsbeurt? Zo
doe je er alles aan om te voorkomen dat
je met panne langs de weg komt te staan.
Voor ons lichaam geldt precies hetzelfde.
Neem zelf het initiatief en doe jaarlijks een
controle om zoveel mogelijk te voorkomen
dat je bij Fysio Engelen komt, omdat er iets
niet goed gaat.
Om de huidige gezondheidszorg betaal-

onze wekelijkse activiteiten:
Maandag

Donderdag

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 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.

Dinsdag
Maandelijks koffie-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.

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

baar te houden, moeten we steeds meer
naar het voorkomen dan genezen. Daarom
is deze nieuwe poot aan het bedrijf Fysio
Engelen gestart. Nu is genezen nog 80%
van ons werk, echter op deze manier
proberen we, zoals de landelijke trend, een
verschuiving te realiseren naar het voorkomen. Indien de aanvullende verzekering
toereikend is kan een sporttest vergoed
worden. Dit voorkomt in de toekomst uitval
en hogere kosten. Uiteindelijk is iedereen
erbij gebaat om gezond te blijven.”
Het werd een gastvrij en leerzaam bezoek
aan de nieuwe loot van het zo vertrouwde
Fysio Engelen. In twee mooie ruimtes in
Engelerhart werden de bezoekers vriendelijk ontvangen door de aanwezige fysiotherapeuten. Vele testen werden gedaan,
waarvan sommige zeer onverwachte
resultaten lieten zien. De bezoekers waren
echter met het advies wel erg geholpen.
Zo kan de organisatie terugzien op een
geslaagde dag.

Vrijdag
Activiteiten Sportvereniging Topfit 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.

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.
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SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S
Uw evenement, webinar,
vergadering opnemen en live streamen
Woning video en fotograﬁe,
ook voor Funda.nl

bsite
onze we
Bezoek provider.tv
stream

SkiFit

Fit op wintersport, gezond thuiskomen
Bij 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,-

MADI-DO
avond

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

Het Kinderkabinet
Wij zijn het kinderkabinet. Het kinderkabinet bestaat uit zes kinderen, twee
kinderen uit groep 6, twee uit groep 7 en
twee uit groep 8. Er worden verkiezingen
georganiseerd en de kinderen krijgen de
taak om wat nieuws te bedenken voor
de school. Voor deze opdracht krijgen
ze een A3 mee naar huis om hun idee op
te schrijven. Dit gebeurt anoniem en de
kinderen mogen uiteraard zelf stemmen.
De leden die de raad nu vertegenwoordigen zijn:
Carlijn (groep 6A, 9 jaar): “Hoi ik ben
Carlijn, en ik hou heel erg veel van hockey,
tennis en voetbal. Ik ben gekozen om een
skelterbaan en een groot schaakbord neer
te zetten op het schoolplein, kunstgras in
de voetbalkooi (een klein voetbalveldje ) en
een basket op het schoolplein.“
Elin (groep 6B, 9 jaar): “Hoi ik ben Elin. Ik hou
heel erg veel van paardrijden en dansen. Ik
ben gekozen voor meer bewegen: onder
andere hockey, voetbal en gym.“
Kyara (groep 7, 10 jaar): “Hoi ik ben Kyara,
en ik hou heel erg van dansen en paardrijden. Ik ben gekozen voor het idee om
de school wat groener te maken en meer
speeltoestellen te plaatsen op het schoolplein.“
Claire (groep 7, 10 jaar): “Hallo ik ben Claire,
en ik hou heel veel van dans en scouting. ik
ben gekozen omdat ik graag wil dat twee
kinderen om de week de gymles mogen
kiezen.”
Amélie (groep 8A, 11 jaar): “Hoi ik ben
Amélie, en ik hou heel veel van tennis en
atletiek, en ik ben gekozen om op dierendag
dieren mee naar school te nemen.“
Mare (groep 8B, 11 jaar): “Hoi ik ben Mare,
ik hou heel erg veel van dansen, zingen en

gitaar spelen. Iom k ben gekozen voor meer
beweging en tussen de lessen door ook
even te bewegen.“
Om de zes weken komen we bij elkaar en
bespreken we met elkaar hoe de activiteiten lopen, wat we op moeten pakken of
hoe een activiteit geweest is.
Wat we vorig schooljaar (2017-2017) gedaan
hebben:
• We hebben dierendag (dieren op school)
mee georganiseerd.
• We hebben voor het goede doel
bedacht, dat de opbrengst naar KIKA
zou gaan en dat we hiervoor een sponsorloop konden houden. Daar hebben
we ook bij geholpen.
• We hebben nagedacht over een schooltuintje. Zaadjes laten ontkiemen, maar
deze actie is niet gelukt.
Wat we willen gaan doen in  het schooljaar
2018-2019:

•

Dierendag organiseren (dieren op
school).
• Onderzoeken hoe we meer kunnen
bewegen op school, ook tussen de
lessen.
• Onderzoeken hoe we de speelplaats
nog meer kunnen pimpen.
• Samen met de kinderen bespreken
welke activiteit we gaan doen voor het
Goede Doel en waar de opbrengst naar
toe zal gaan.
Dit was het nieuws van onze school voor
deze maand.
Wilt u meer of andere informatie over onze
school, dan kunt u contact opnemen met
de directeur, Mevr. B. Entken-Buunen, tel.
073-8519990.

Kerstviering met Lya de Haas
Op woensdag 19 december a.s. organiseert
Seniorenvereniging 55+ Engelen/Bokhoven
weer de jaarlijkse kerstviering voor alle 55
plussers in de Engelenburcht. De bijeenkomst begint om 9.30 uur en op het
programma staan onder andere pianomuziek door één van de senioren, een woordje
van pastor Fons Boom, twee optredens van
Lya de Haas en rond 12.15 uur een lekkere
lunch met tombola.
De kosten voor deze viering bedragen

€ 10,00. Niet-leden betalen € 14,50.
U kunt zich aanmelden door het
bedrag over te maken op bankrekening
NL85RABO0121930629 ten name van Seniorenvereniging Engelen/Bokhoven, Parcivalring 187 te Engelen. Overmaken is dus deelnemen. Aanmelden kan tot 14 december.
Mocht u niet zelf naar de Engelenburcht
kunnen komen, laat het ons dan weten,
zodat wij voor vervoer kunnen zorgen. U

kunt bellen naar Tineke Kaal, tel.: 6311611.
Alle 55+-ers uit Engelen, Bokhoven en de
Haverleij met hun familie en bekenden
zijn van harte welkom. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Hans van Dartel,
tel: 6312332, Annie Kraaijkamp, tel.: 6311935,
Tineke Kaal, tel.: 6311611, Paul Pardoel, tel.:
6313063 of Henk de Visser, tel.: 6311720.
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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

C l a a s s e n

P s y c h o s o c i a a l

A d v i e s b u r e a u

verdriet
slecht slapen

angst
onzekerheid

“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.”

drukte

Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

Ivonne Claassen,

rouw
onrust

Claassen Psychosociaal Adviesbureau
Heuvel 18, 5221 AP, Engelen
info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

Pauselijke onderscheiding voor scheidende voorzitter
Martin Berens
In de afgelopen Tweeterp heeft u het al
kunnen zien. Een trotse Loek Prinsen, tussen
de bisschop en em. pastoor Xavier van de
Spank. Bij de laatste bedevaartviering van
september werd hij door Mgr. De Korte
verrast met een pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice. Deze onderscheiding wordt verleend aan personen die minimaal 45 jaar oud zijn en zich minstens 25
jaar op bijzondere wijze in lokaal verband
inzetten voor kerk en samenleving.
Maar ja, wie is dan die Loek Prinsen? Heel
veel mensen uit Bokhoven en Engelen
zullen hem wel kennen. Immers, kom je in
de kerk in Bokhoven, dan kom je gegarandeerd Loek Prinsen wel tegen. Hij dwingt
niet alleen door zijn imposante gestalte
respect af, maar ook de manier waarop hij
de afgelopen 26 jaar actief is geweest in de
parochiegemeenschap en natuurlijk ook in
Bokhoven.

Korte levensloop

Loek is geboren in Ammerzoden. Na zijn
afstuderen als keramisch ingenieur heeft
hij eerst nog wat andere baantjes gehad
maar hij werd al in 1990 bedrijfsleider bij
steenfabriek Duijs, later overgenomen door
VanderSanden aan de Bokhovense weg in
Hedikhuizen. De bedrijfsleider moest dicht
bij de fabriek wonen, dus kreeg Loek de
woning naast de steenfabriek toebedeeld
waar hij nu nog steeds woont.
Loek vond en vindt Bokhoven een mooie
gemeenschap en hij vindt de middeleeuwse
kerk prachtig. Hij ging dan ook naar de kerk
in Bokhoven, omdat hij er vlakbij woont en
zoals gezegd hij vond het een mooie kerk.

Parochiewerkzaamheden

In 1992 moest er een vloerverwarming
aangelegd worden en een ringleiding zodat
de wat oudere parochianen hun hoorapparaat konden gebruiken.
Loek met al zijn kennis van stenen én van
planmatig handelen, trad toe tot de groep
van vrijwilligers. Het was nogal een karwei.
Omdat er ook grafzerken in de vloer waren
opgenomen, moesten die eerst worden
verwijderd, alvorens de verwarming kon
worden aangelegd en een nieuwe vloer
moest worden gestort. Er werd gekozen
voor een gladde vloer, waar voor de grafzerken geen plaats meer was. Deze staan
elders in en buiten de kerk. Ook werden
de banken vervangen voor stoelen. Betere
zitplaatsen en er kan geschoven worden
met de stoelen naar gelang de drukte. Na
drie jaar werd Loek vicevoorzitter van het
kerkbestuur.

Voorzitter of vicevoorzitter?

U allen weet dat meneer pastoor altijd
qualitate qua de voorzitter is van het kerkbestuur. Maar het werkelijke voorzitterschap berust bij de vicevoorzitter, die de
‘wereldse’ zaken moet regelen. Immers de
pastoor is niet altijd aanwezig in de kerk
en dan zal er toch iemand aanspreekbaar
moeten zijn voor het plannen van bijvoorbeeld begrafenissen en trouwpartijen. Als
voorzitter was Loek altijd bereikbaar en
bezig voor zijn kerk. Zo was hij verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn kerk maar
ook met problemen die kunnen ontstaan
door bijvoorbeeld werkzaamheden elders.
Bijvoorbeeld een paar jaar terug kreeg de
kerk plotseling last van wateroverlast wat
via de muren naar binnen drong als vocht.
Er stond plotseling grondwater in een pas
gedolven graf, terwijl kerk en kerkhof op
een terp staan. Hierbij was lang en intensief contact nodig met gemeente en ook de
BAM. Gelukkig kon men de oorzaak achterhalen en staat de kerk weer droog.
Maar ook andere zaken moesten gedaan
worden. Zo is Loek ook grafdelver geweest
op het kleine Bokhovense kerkhof. Of als
er schoongemaakt moet worden of iets
aan de tuin, altijd wist men Loek te vinden.
Loek vindt het allemaal prachtig alleen de
laatste jaren gaat het allemaal niet meer zo
gemakkelijk als gevolg van een rugblessure
opgelopen tijdens zijn werk.
Als vicevoorzitter heeft Loek een stuk of
vijf pastoors meegemaakt. Met de meeste

pastoors kan en kon hij goed opschieten.
Deze waren daadwerkelijk ook voorzitter
en kwamen ook met allerlei voostellen en
ideeën voor een levendige kerk. Zo was
het idee van Xavier van de Spank om op
gezette tijden lezingen te houden in de
kerk een doorslaand succes. Vele bekende
Bosschenaren en Brabanders hebben hier
op de kansel hun ideeën kwijt gekund. Ook
laat hij een financieel gezonde parochie na
en een kerk die staat als een huis.
Maar nu is Loek afgetreden als voorzitter
omdat zijn maximale termijn erop zat en
is hij nog bezig als (meewerkend) adviseur
van het kerkbestuur. Ook daar weet men
hem te vinden. ’s-Morgens voorafgaande
aan dit interview was Loek al bezig geweest
een graf te delven voor een parochiaan die
die week was overleden. Omdat het kerkhof
klein is liggen de graven dicht bij elkaar
en is het vaak een kwestie van passen
en meten. En dat gaat niet altijd met een
graafmachientje.

En nu?

Maar wat gaat Loek dan nu doen? Zoals
gezegd is hij nog adviseur van het kerkbestuur. In ieder geval gaat hij verhuizen naar
het Hoogh in Engelen.
Zoals u ziet heeft Loek zijn wortels in de
Bokhovense gemeenschap én in de kerk.
Deze onderscheiding is dan ook ten volle
verdiend en aan de juiste persoon verleend.
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VERHUISPLANNEN?

FLORIS ZIET KANSEN EN MAAKT HET MOGELIJK!
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!

WIJ KUNNEN OOK JOUW HUIS GOED (VER)KOPEN!

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

Geschiedenis met een stripknipoog
René van der Hoeven
Tijdens een ochtendwandeling langs het
Henriëttekanaal trof ik de heer Van Bloemendaal, starend naar de einder op een
bankje. Blij verrast hem hier aan te treffen
daar hij zelden in Engelen vertoeft, knoopte
ik een praatje aan en vroeg hem of hij
uitzag naar de aanstaande verschijning van
“De Graal van Bloemendaal”. Of ik een half
uurtje had en hij brandde los. Lees hieronder de kern van zijn verhaal.
“In mijn voorwoord bij ‘De Geschiedenis van
Engelen’ van de hand van de heer Ton van
den Bergh gaf ik o.a. blijk van mijn waardering voor dat album en verheugde mij op
wat er nog ging komen, namelijk zoals was
toegezegd een album geheel over Bloemendaal.  
Via een confrère kreeg ik De Tweeterp
toegespeeld met daarin een interview met
genoemde tekenaar. Daar dit weinig inhoudelijks over het verhaal bood, heb ik de
heer Van den Bergh benaderd en gevraagd
om een exemplaar in statu nascendi. Toen

ik hem er uiteindelijk op wees, dat er zonder
de door mij ter beschikking gestelde
dagboeken geen nieuw album zou zijn, liet
hij zijn weigerachtige houding varen. De
mogelijkheid wijzigingen aan te brengen,
werd mij onthouden.
Welnu, mij moet van het hart dat ik me na
lezing in mijn familie-eer voel aangetast,
geschoffeerd voel. De dagboeken geven
een uiterst nauwkeurige beschrijving van
de historie en o.a. tot in detail over de
fijnbesnaardheid van mijn edelstamoudbetovergrootvader. De dagboeken rechtvaardigen op generlei wijze de manier
waarop mijn betovergrootvader in De Graal
van Bloemendaal wordt weggezet als een
mentaal gedepriveerde lafhartige over het
paard getilde lapzwans.

Bij ons afscheid vroeg ik de heer Van Bloemendaal of ik zijn visie in De Tweeterp
mocht plaatsen, vandaar.

Mijn contacten in de nationale en internationale politiek hebben reeds geleid tot veel
morele verontwaardiging en steunbetuigingen, getuige deze reactie van een van
mijn beste vrienden.”

BIN-berichten
Inbraak

Op zaterdag 27 oktober om 05.45 uur werd
er ingebroken in een bedrijf aan de Bokhovense Maasdijk. De toegangsdeur werd
geforceerd middels een koevoet en er werd
een klein geldbedrag weggenomen. Van
de inbraak werd aangifte gedaan. Mocht
u hierover informatie hebben, dan graag
melden aan uw wijkagent.

Verdacht

Op zondag 28 oktober omstreeks 02.35
uur ontving de politie de melding van een
verdachte situatie in de parkeergarage van
Velderwoude. Men zag schijnwerpers en
hoorde stemmen. Hierop zijn meerdere
eenheden ter plaatse gegaan en vluchtte er
een zwart busje weg richting Treurenburg.
Even later werd het busje aangetroffen in

de Maaspoort en vluchtten er 3 verdachten
weg. Onder andere middels de politiehelikopter kon één van de verdachten
worden aangehouden in een tuin in de wijk
Maaspoort. Dit betrof een 46-jarige man,
zonder vaste woon- of verblijfplaats. In het
busje werd een gestolen navigatiesysteem
aangetroffen. In twee voertuigen en een
aanhangwagen in Velderwoude bleek te
zijn ingebroken. Ook werd de roldeur van
de parkeergarage vernield. Hiervan werden
aangiftes opgenomen, er werden getuigenverklaringen opgenomen en een buurtonderzoek uitgevoerd. Deze zaak is nog in
onderzoek en de verdachte(n) zullen hun
straf krijgen van het Openbaar Ministerie.

Inbraak

Tussen 28 oktober 12.00 en 29 oktober 08.00

uur werd er ingebroken in een loods aan de
Henriettewaard. Er werden kabelhaspels en
hoogwaterschotten weggenomen. Hiervan
werd aangifte gedaan.

Gestolen scooter

Op maandag 29 oktober werd een 31-jarige
man uit ‘s-Hertogenbosch aangehouden
op een gestolen scooter op de Haverlij.
De scooter was eerder gestolen vanaf de
Parade en is weer teruggegeven aan de
eigenaar. De verdachte is voorgeleid bij de
rechter-commissaris en zal van het OM een
straf krijgen.

Reacties

Wilt u reageren op dit BIN-bericht,
antwoord via de e-mail: engelen@bindb.
nl naar de BIN-coördinator. Voor spoedmeldingen, 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.
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Nieuwe leden gezocht
De Eerste Bossche Klaverjasclub '87 is op
zoek naar nieuwe leden.
Elke donderdagavond van 19.30 tot 22.00
uur klaverjassen wij in BBS Boschveld,
Zernikestraat 2, 5223CD, `s-Hertogenbosch.
Hierbij is de gezelligheid troef!
Info: Ria Koning tel. 0651638032.
In de vorige editie stond een verkeerd
e-mailadres. Hierbij het juiste: e-mail:
peter1950_@hotmail.nl.

Gulle gevers
Dit jaar heeft de collecte voor HandicapNL
het mooie bedrag van € 620,59 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift. Dankzij
de tomeloze inzet van enkele collectanten
was deze collecte mogelijk. Voor meer info:
www.handicap.nl.
Marianne
Evers-Dielissen,
wijkhoofd
Engelen en Bokhoven.

Voetbalplaatjes
De voetbalplaatjesactie van PLUS Mulder
met daarop foto’s van de spelers van FC
Engelen is een groot succes. Regelmatig
staan er grote groepen jeugd bij de supermarkt voor de deur om klanten te vragen of
zij de ontvangen plaatjes mogen hebben.

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!

Door onze uitstekende schadeafhandeling en contacten met de
verzekeringsmaatschappijen bent u
binnen de kortste keren weer mobiel.
We handelen het gehele schadetraject 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!

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

De Scheepsramp van Engelen
Dinsdagochtend 21 november 1837,
acht uur in de ochtend

Zwaar beiert de rouwklok over Bokhoven.
Alle parochianen worden opgeroepen om
de uitvaart bij te wonen van 15 inwoners.
15 op de 200, bijna 10% van de bevolking
verdronken in de Dieze tussen Engelen en
Den Bosch.

Wat was er gebeurd?

Op vrijdagochtend 17 november 1837
vertrok Cornelis van der Leeden met zijn
marktschuit richting ’s-Hertogenbosch.
Aan boord waren 27 personen inclusief de
schipper. De vrouwen zaten “gezellig” in
het vooronder, de mannen waren boven
aan dek. Het schip was zwaarbeladen met
onder andere de marktwaar van de opvarenden.

Gevaarlijke reis

De reis naar ’s-Hertogenbosch was in die tijd
echt geen sinecure. Het vervoer was slecht
en niet zonder gevaar. Scheepsrampen
kwamen er meer voor. Een andere gedocumenteerde scheepsramp bij Engelen
betrof een marktschuit van Ammerzoden
(Ammelrooi) naar den Bosch. Ook die schuit
sloeg op 27 juli 1751 bij Engelen om in een
onweersbui. Ook hierbij waren 11 vrouwspersonen verdronken.

Martinus van Mill zijn zus Margaretha van
Mill en Adriana Deckers uit het vooronder
te trekken en daarmee hun leven te redden.
Zijn andere zus Agnes heeft hij niet kunnen
redden. Zij werd anderhalf uur na de ramp
door schipper Adrianus van Hoften uit den
Bosch, levenloos uit het water gevist.

De hulp

Van alle kanten werd hulp geboden. Zoals
Gerardus Tromp, schipper uit Leeuwen
(Gld.), Hendrik van Loozen schipper uit
Leeuwen, Arjan Waardenburg, schipper uit
Lithoijen en Theodorus en Leendert Hagelaar mandenmakers uit Bokhoven Maar
ondanks dat men snel ter plaatse was,
konden de hulpverleners niet anders doen
dan de overledenen uit het gezonken schip
te halen.
Veertien vrouwen en een man lieten het
leven. Op een bevolking van amper 200
zielen, bleek dat bijna elk gezin wel een
of meerdere sterfgevallen kende. Zoals
het gezin van Hendrikus Pulles. Zijn vrouw
Johanna Goedhart was hoogzwanger en
liet behalve voornoemde Hendrikus ook
nog drie hulpbehoevende, in behoeftige

omstandigheden verkerende kinderen
na. Volgens een landelijk blad, werden “in
den namiddag van dien dag de lijken dier
ongelukkige behoorlijk met karren, welke
de ingezetenen van Engelen volgaarne
hadden afgestaan, naar Bokhoven vervoerd
en aandoenelijkst was het tooneel, toen
men de verongelukten aan hunne betrekkingen over gaf”

De Begrafenis

Op dinsdag 21 november begonnen om
acht uur ‘s ochtends de klokken in Bokhoven
te luiden, ten teken dat de vijftienvoudige begrafenis zou beginnen. Pastoor
Van Roosmalen werd daarbij geassisteerd
door de pastoors van Vlijmen en van Heeswijk. De overledenen kregen een collectief
bidprentje, waarop allen vermeld stonden.
In de toren van de kerk werd een gedenkteken opgericht. Dit is nu nog zichtbaar aan
de zuidkant van de kerktoren.
Bronnen:
Angrisa
Engelen,
Bokhoven, Onsenoord, BHIC

Parochie

De Toger uit Engelen

Vóór de afvaart uit Bokhoven had Cornelis
van der Leeden zich reeds vanaf Engelen,
verzekerd van de diensten van een toger,
zodat hij ondanks tegenwind en -stroming toch tijdig in ’s-Hertogenbosch zou
aankomen. Via Crèvecoeur voer men de
Dieze op. In Engelen stond al de toger klaar
die het schip via een touw met zijn span
verbond. En vort ging het weer. De schuit
met volle zeilen.

De ramp

Even voorbij Engelen ging het mis. Ter
hoogte van “den krommen Veerkamp”
(ongeveer ter hoogte van het kerkhof),
kreeg de wind vat op de zeilen. De schuit
helde over, de marktwaar ging schuiven en
het schip dreigde te kapseizen. De schipper
riep nog naar de toger: “trek de paarden
aan” zodat het schip weer recht zou komen
te liggen. Maar de toger begreep het niet,
gooide de touwen los, het schip kapseisde
en verdween in ongeveer 3 meter water.
Een andere toger Gerrit van Maarsen die
het zag gebeuren, rende ogenblikkelijk
naar de burgemeester van Engelen, de heer
F. van Calker, met de woorden: “Den aak van
Bokhoven is omgevallen”!
De vrouwen zaten in het vooronder in
de val. Met gevaar voor eigen leven wist

Het bidprentje
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Muziek wil worden beluisterd, het kerkje bekeken
René van der Hoeven
Zondag 28 oktober traden de Two Wieners
op in de Oude Lambertus. Muziek op hoog
niveau door professionele musici in een
prachtig kerkje met een fantastische akoestiek, beloofde de aankondiging. Gebouw
en akoestiek waren mij al bekend, de Two
Wieners nu ook. Heerlijke muziek. Ze
hadden er zin in, zijn uitstekend op elkaar
ingespeeld en praatten de nummers aan
elkaar met toepasselijke anekdotes en
feiten. De goed gevulde zaal met vooral
oudere jongeren, genoot.
Met gitaar, contrabas en twee puike zangstemmen bracht het duo luisterliedjes van
o.a. Buddy Holly, Ricky Nelson, Johnny
Cash, Eddy Cochran en vooral The Everly
Brothers ten gehore.
De muzikanten stonden tussen preekstoel
en orgel, onder een bord met de nummers
van de te zingen psalmen en een witte vlek
op de muur van de zonnestralen door het
raam met daarin de schaduw van bewegende blaadjes.
Naast de verkondiging van Gods woord
leent de Oude Lambertus zich uitermate
goed als podium voor popmuziek, in dit
geval nog vooral zoetgevooisde met vrij
onschuldige jaren 50/60 teksten maar
rauwer zal ook goed klinken, bv. Hazes’
Bloed Zweet en Tranen.

SPORTIEF
GEZELLIG
Op zondag 9 december, zelfde plek, weer
TENNISSEN
vanaf 14.30 uur, musiceren gitarist Manito

Het publiek mocht verzoeknummers doen.
Het duo bleek een levende Duke Box van
jaren 50/60 muziek. Buddy Holly, Eddy
Cochran en Johny Cash werden uit het
vuistje gespeeld, de sfeer was uitstekend.

Op het moment touren The Wieners in een
viermansformatie met deze liedjes langs 38
theaters in Nederland.

Het concert werd beëindigd met de evergreen “You are my sunshine, my only
sunshine”, de zaal zong, zij het voorzichtig,
mee.

en zangeres Mónica Coronado met hun
Concierto Navideño. Prachtige Spaanse
Maak
Tennis
liederen
in deKennis
sfeer vanmet
de naderende
feestdagen!
bij

Tennisvereniging Engelen

Samen aan de slag
Tennisvereniging Engelen heeft samenwerken hoog in het vaandel staan. Samen
werken in de vereniging om alle klussen
gedaan te krijgen en omdat we het alleen
niet redden. Maar we werken ook samen
werken met anderen: verenigingen,
gemeente en bedrijven.

Bossche wintercompetitie jeugd

Een mooi voorbeeld is de samenwerking
met Tennisvereniging Maaspoort en TV
Maliskamp. In november vindt de tweede
editie van de Bossche wintercompetitie
voor de jeugd plaats in Engelen. De eerste
editie vond vorig jaar plaats en was een
groot succes. Alle wedstrijden worden in
Engelen gespeeld maar de Maaspoort
en TV Maliskamp doen hier ook aan mee.
Er zijn alweer veel inschrijvingen binnen.
Hopelijk blijft de sneeuw weg en kunnen we
weer mooie potjes gaan spelen, kom gerust
een keer kijken op de zondagmiddag (18
nov, 16 dec en 20 januari)!

Engelense sportverenigingen

In oktober was er een eerste overleg met
FC Engelen, de Hardloopclub en met UBase.
We zitten immers samen op hetzelfde
sportpark, maar we zijn veel meer dan
buren. We willen namelijk dat mensen, jong
en oud, lekker kunnen sporten. Het was een
goed gesprek en we zien mogelijkheden
om de samen te werken bijvoorbeeld in de
promotie, inkoop en gesprekken met de
gemeente. In januari komt er een vervolggesprek.

Algemene ledenvergadering

Op 22 november is er een algemene ledenvergadering. Hierbij bespreken we met
de leden de koers van het komende jaar.
Belangrijke punten zijn het jubileumjaar, de
financiën en ledenwerving. We hopen dat
vele leden komen om hun kennis en ervaring in te brengen. Ook hier geldt dat je
ieders inzet goed kunt gebruiken.

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

Jubileumjaar 2019

Volgend jaar bestaat Tennisvereniging
Engelen 25 jaar. Begin oktober hebben zich
bijna 30 leden gemeld om mee te werken
aan alle activiteiten die er plaats gaan
vinden. Een kleine groep van leden zetten
zich nu in om plannen uit te werken en
mensen te koppelen aan de activiteiten. We
willen dat dit heugelijke feit niet ongemerkt
voorbij zal gaan. U hoort nog van ons!

Najaarscompetitie

Aan de najaarscompetitie deden 12 teams
mee. Vooral de vrijdagavond was druk
bezocht. Hier moesten we zelfs een team
uitloten omdat er te weinig plaats was.
Uiteindelijk is het tweede herenteam (onder
leiding van Jeroen Zegers) kampioen in de
3e klasse kampioen geworden. Proficiat
heren!
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Weet u wat u moet
regelen na het overlijden
van een dierbare?
Download de checklist op
WWW.PAULIENUITVAART.NL

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

Duurzame energie
Loodgieterwerken
CV Installatie’s
Dakbedekking
Verkoop van sanitair en
installatie materialen

www.installatiebedrijfvandeven.nl
Installatiebedrijf van de Ven
Nassaudwarsstraat 1
Vlijmen
073 5112309

Passieconcert Crèvekoor
Op zaterdagavond 6 oktober gaf het popen gospelkoor Crèvekoor haar ‘Passieconcert’.
In het pavilioen van BurgGolf woonden
rond de 100 bezoekers optredens van het
Crèvekoor, een dansgroep van Studio Max
uit Vlijmen en de Engelense pianiste Natalia
Kinzerskaya bij.
Het Crèvekoor, begeleid door een vierkoppig combo en onder aanvoering van
dirigent Ad Arens,   bracht een dertiental
liederen, variërend van Zonder jou tot
She’s always a woman en van Gabriellas
Sang tot California dreaming ten gehore.
Rode draad was de Passie. Van het koor en
combo, maar natuurlijk ook van de componisten en arrangeurs.
Te merken aan de reacties hadden de aanwezigen door het veelzijdige programma een
mooie avond.

gezocht
Het pop- en gospelkoor Crèvekoor zoekt nog zangers, vooral alten en bassen/
tenoren. Heeft u het koor zien optreden en is er een vonk overgeslagen? Aarzel dan
niet en neem contact op met Marie-Louise Dubelaar:  mldubelaar@dartee.nl. Of maak
anderen attent op dit koor. Repetities zijn op donderdagavond van 20.00-22.00 uur
in de Sint-Lambertuskerk in Engelen. U bent van harte welkom om eens een kijkje
te komen nemen. Het koor luistert trouwens ook de nachtmis van kerstavond 24
december (aanvang 21.15 uur in de Sint-Lambertuskerk) op.
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Download onze APP
en ervaar de voordelen!

Voordelen van de AUTO HAARSTEEG-APP:
●
●
●
●

●
●
●

Wij helpen u herinneren aan de onderhoudsbeurten van uw auto
Gemakkelijk inplannen van een werkplaatsafspraak
Altijd binnen handberiek bij pech of storingen
Schade melden via een schadeformulier op de app en digitaal doorgeven
aan uw verzekeraar
Direct contact met ons via de chatfunctie
Download
Eenvoudig en snel ons actuele occasionaanbod doorzoeken
de GRATIS APP op
www.autohaarsteeg.nl
Altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes en acties

AUTO

Haarsteeg

Hedikhuizerweg 11, 5222 BC ‘s-Hertogenbosch
T 073 511 47 12 E info@autohaarsteeg.nl
I www.autohaarsteeg.nl

Advertentie AOP 130x96mm.indd 1

Gecertiﬁceerd BOVAG dealer.

17-07-15 13:46

Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

Tel 06-30191608
www.bakxfixit.nl
info@bakxfixit.nl

Dansplaats got Talent
Op zondag 21 oktober werd in de theaterzaal van Engelerhart door Annemarie Cools
het evenement ‘Dansplaats got Talent’
georganiseerd. Zeven groepjes, in totaal
ongeveer 25 kinderen, deden hieraan mee.
De zeven mooie optredens werden door
het aanwezige publiek steeds met een
groot applaus gewaardeerd. In de categorie
tot en met 10 jaar won Nova van Densen en
in de categorie 11 jaar en ouder won de act
van Jade van Dam, Sophie Morselt en Sarah
Westerveld.

Gezellig Korenfestival
Op zondag 21 oktober werd voor de 16e
keer in De Engelenburcht het Engelense
korenfestival georganiseerd door Marcel
Jansen. De deelnemende koren waren ‘Tis
nie te geleuve’ en meezingkoor ‘Zing maar
lekker mee’. beide uit ’s-Hertogenbosch
en de vaste gasten ‘Van eigen boojem’ uit
Druten.
Elk koor mocht twee keer optreden en de
sfeer zat er wederom bijzonder goed in. Er
werd door alle aanwezigen naar hartenlust
meegezongen Tussendoor werd er rondgegaan met een plakje worst en als finale was
er voor iedereen weer de traditionele kop
zelfgemaakte groentesoep.
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Voor het vierde jaar

PLUS is meest verantwoorde supermarkt van Nederland
Enkele van onze speerpunten zijn biologische artikelen en de strijd tegen plastic.

Duurzamere verpakkingen
aardappelen

De impact van plastic verpakkingen op het
milieu is groot. Daarom houden wij alle
verpakkingen van onze 4.500 huismerkproducten tegen het licht om te onderzoeken
hoe er minder plastic gebruikt kan worden
of dat er wellicht gebruik kan worden
gemaakt van milieuvriendelijkere alterna-

tieven. Dat levert goede resultaten op. Zo
worden de grootverpakkingen aardappelen
sinds begin september voor 50 procent uit
rietsuiker gemaakt. Door het gebruik van
natuurlijke grondstoffen bespaart PLUS
jaarlijks minimaal 7.000 kilo plastic gemaakt
van fossiele grondstoffen.

Nu ook biologische Fairtrade bananen
bij PLUS

Bananen zijn al jaren het meest verkochte
product bij PLUS. Al sinds 2010 liggen er

Een belevenis voor onze senioren

Bezoek Fort Crèvecoeur
Tineke Kaal
Ongeveer 45 personen waren woensdag 3
oktober om half tien aanwezig bij de Engelenburcht om in een lange stoet van fietsers
en auto’s te vertrekken naar Fort Crèvecoeur
(hartepijn). Dat fort heeft een geschiedenis
die teruggaat tot het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Er zijn daar sinds 1587 heel
wat veldslagen geleverd. Frans Lucas van
Angrisa vertelde ons op het fort over de
wederwaardigheden van Staatse, Spaanse,
Franse en Duitse soldaten die daar in de
loop der tijden gelegerd waren. Omdat
aanvallers en verdedigers steeds wisselden,
was er zelfs in de wijde omgeving geen
boer meer te vinden die daar nog huisde.  
Omdat de soldij vaak niet werd uitbetaald,
sloegen de soldaten, bij welke partij ze ook
hoorden, vaak aan het plunderen om hun
honger te stillen. Na die tijd bleef het fort
een zaak van het leger: het kwam in handen
van Defensie en nu huist de Genie er met
een bataljon waterbouwers.
Na een dik half uur op het fort vertrekken we
naar het Engelense Gat, dat ooit gegraven is
vanwege de omlegging van de Dieze. Op de
kazerne worden we ontvangen met koffie
en thee en verhaalt Frans over de recente
geschiedenis, zoals de noodlanding van
een Duits toestel in WO II: hoe dat gegaan
was. Ook al lukte de landing, de piloot
verdronk jammerlijk bij een poging om zijn

maten te redden uit dat toestel. Daarna is
majoor Van Dinter aan de beurt. Hij is onze
gastheer en vertelt over het werk dat hij en
zijn mannen zo iedere dag vanuit het fort
en de legerplaats van de genie verrichten.
Heel interessant. Het beeld van de Genie
dat hij geeft, maakt duidelijk dat het niet
alleen om bruggen bouwen gaat. De Genie
doet van alles: daarom zoeken ze vooral
MBO-ers: timmerlieden, loodgieters (en ze
leiden die ook op), om naast het bouwen
van bruggen zorg te dragen voor woonvoorzieningen en allerlei andere technische
werkzaamheden en reparaties bij missies in
het buitenland.
Na het verhaal, leidt de majoor ons ook
rond op het terrein, en zien we de bruggen
en vrachtwagens van dichtbij. We krijgen
vanuit het Gat een mooi zicht op Engelen en
zien de manschappen aan het werk op het
water. Om ongeveer twaalf uur beëindigen
we ons bezoek en keren met fietsen en
auto’s huiswaarts. We hebben genoten van
een leerzame ochtend: bedankt buurman
van de Genie! En bedankt Frans Lucas voor
je mooie verhalen.
Onze seniorenvereniging organiseert elke
maand wel een uitstapje of bijeenkomst
waar je wat aan hebt. Zo gaan we vrijdag
23 november naar de Liever Thuisbeurs in
Eindhoven. Wil je mee: meld je even aan.

bij ons, als eerste supermarkt in Nederland, uitsluitend Fairtrade bananen in de
schappen. Dit houdt in dat voor iedere
banaan die bij ons wordt verkocht, boerenorganisaties in Colombia tenminste
een minimumprijs én Fairtrade premie
ontvangen. Deze premie wordt ingezet
voor het verbeteren van leef- en werkomstandigheden. Mede op verzoek van onze
klanten bieden we nu ook biologische Fairtrade bananen aan.

Sfeervolle Allerzielenviering
Op vrijdag 2 november jl. verzamelden
zich in de Sint Lambertuskerk ongeveer 90
belangstellenden voor de jaarlijkse Allerzielenviering. In deze gebedsdienst met
als thema ‘In liefde’ klonken woorden als
kleine lichtpuntjes ondanks het verdriet
en liefde over de grens van de dood heen.
Er werden, deels door nabestaanden, 18
kaarsen ontstoken bij het noemen van de
namen van de parochianen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Het Crèvekoor
zorgde voor de muzikale omlijsting.
Na een half uur vertrokken de aanwezigen
in een soort processie naar de begraafplaats. Hier sloten zich nog een groot aantal
niet-kerkbezoekers aan.
Op het kerkhof zorgden vele kaarsjes en
beperkte verlichting voor een zeer speciale
sfeer. Pastor Boom sprak er een woord ven
welkom, er werd gezongen en er werden
gedichten voorgedragen. Ook werden door
twee leden van de werkgroep Avondwake
ruim 40 namen van aangemelde overledenen genoemd. Na afloop ging er de
chocolademelk goed in.
De organisatie kan wederom terugzien
op een geslaagde eigentijdse manier van
Allerzielen vieren.
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Veiligheidsontmoeting
Op zondag 21 oktober stonden er op de
parkeerplaats bij PLUS Mulder een aantal
stands in het kader van de veiligheid. Deze
werden in de loop van de middag aardig
bezocht. De brandweer was aanwezig met
informatie over onder andere rookmelders
en voor de jeugd een leuk springkussen in
de vorm van een huis. Het Rode Kruis stond
er met informatie over de AED en voor de
werving van vrijwilligers. De buurttent van
stadstoezicht was er met informatie over

hang- en sluitwerk, buurtpreventie en het
Buurtinformatienetwerk. Van de politie
was een grote vrachtwagen neergestreken,
het Mobile Media Lab, waarin men via een
laptop een enquete kon invullen over het
politie-, buurtpreventie- en brandweerwerk
met als doel om zaken te verbeteren.
We spreken Daniëlle Michiels, wijkagent
voor onder andere Engelen en Bokhoven:
“Deze veiligheidsontmoeting heeft dit jaar

al in negen wijken van de gemeente ’s-Hertogenbosch gestaan. Dit is de tiende en
laatste voor dit jaar. Volgend jaar hopen we
weer zo’n rondje langs de wijken te doen”
Er zijn totaal al ongeveer 400 enquetes
ingevuld. De analyse van de enquete komt
terecht bij de wijkagent. In voorgaande
wijken zijn hier al enkele concrete stappen
uitgekomen wat betreft de politie-inzet en
heeft het ook nog enkele leden voor de
buurtpreventie opgeleverd.

Oude ansicht
De schutsluis in het Henriëttekanaal. Dit
kanaal werd in juli 1902 door koningin
Wilhelmina geopend en verkorte de vaart
van ’s-Hertogenbosch naar de Maas
aanzienlijk. De doorvaarbreedte bedraagt
13 meter, zodat ook de toen populaire en
tamelijk grote radarboten er makkelijk
doorheen konden varen. Vier jaren had
men aan de aanleg van het kanaal gewerkt.
In 1926 werden er nieuwe deuren in de
sluis gehangen en zo bleef het geheel tot
1976 functioneren. Dat wil zeggen: men
kon alleen via een smal looppad over de
bovenkant van de sluisdeuren de overkant
bereiken. Op de ansicht is dit goed te zien.
Maar in genoemd jaar bleek het door toegenomen verkeer noodzakelijk een hefbrug
toe te voegen. Dat betekende meteen dat
het pontveer bij Engelen werd opgeheven:
op 1 maart 1976 vond de laatste overtocht
plaats en het autoverkeer voor de Henriëttewaard moest voortaan van de nieuwe
hefbrug gebruik maken. De woningen die
aan de rechterkant van de ansichtkaart
zichtbaar zijn waren dienstwoningen van
Rijkswaterstaat en bestemd voor de sluiswachters. De bouwtekeningen uit 1899
zijn bewaard gebleven. Vanwege bouwvalligheid werden de woningen in 1988

gesloopt door aannemersbedrijf Barten
uit Engelen. Het puin van de huizen werd
voor het grootste deel gestort in de gracht
van het voormalige kasteel van Bokhoven.
Toenmalig kasteeleigenaar Joop de Laat
had namelijk schoon genoeg van de natte
grachten en wilde de bodem daarvan flink
ophogen zodat er minder onderhoud zou

zijn. De gemeente was niet blij met deze
actie, maar het bleef zonder gevolgen en
de restanten van de sluiswachterswoningen
zijn er nog steeds te vinden. De fotokaart
stamt uit ongeveer 1961 en maakt onderdeel uit van een serie van tenminste vijf.

Dorpsagenda

Colofon
De Tweeterp verschijnt elke
maand en wordt gratis huis
aan huis verspreid in
Engelen en Bokhoven.
Oplage: �.��5 stuks

Elke woensdag
09.0 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Woensdag 21 november
19.0 uur

Bezoek burgemeester Jack Mikkers
in De Engelenburcht

Zaterdag 2 november
20.00 uur

Najaarsconcert Muziek Collectief Engelen
in De Engelenburcht

Zondag 2 december
1.00 uur

FC Engelen tegen VCB

Dinsdag  december
10.00 uur

Koﬃe-ochtend met senioren
in De Engelenburcht

Zaterdag 8 december
20.00 uur

Heropening Engelenburcht

Zondag 9 december
1.0 uur

Muziek op zondagmiddag
in de Protestantse kerk

Opmaak
Henrike Dekker en Paul Volger

Maandag 10 december
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Tekstcontrole
Cecile Brinkhoff, Wim Daemen

Zaterdag 15 december
19.0 uur

Muziek in de kerk
in de St.Lambertuskerk
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www.tweeterp.nl

Veelal zijn wij allemaal
dagelijks doende digitaal.
Zeker onze jongelieden,
sterk in ‘elkaar bespieden’
per fiets, te voet, dan wel lokaal.

Distributie
Jan van de Ven,
Ad de Bok 06-50508782
Frans Rooijakkers 06-57010470
Financiële administratie
Elly van Os

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

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

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

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

Advertenties
advertentie@tweeterp.nl
Voor aanlevercondities:
zie www.tweeterp.nl
Drukwerk is verzorgd door

De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 15 december
Kopij moet uiterlijk

dinsdag � december
binnen zijn.
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Mulder

Bestel je boodschappen
op plus.nl/mulder

Bijzonder genieten in Engelen
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Bijzo nder genieten in Engelen

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

Openingstijden

PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 21.00 uur

11.00 - 19.00 uur

