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Terugblik Atelierroute
Sint Nicolaas komt er weer aan
Pakketbezorger Bizhan Nikbakht vertelt
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Van de bestuursraad
Herberg Haverleij, een ontmoetingsplek voor jong en oud wordt werkelijkheid!
Op zondagmiddag 24 november opent
Herberg Haverleij zijn deuren, en
worden bewoners uitgenodigd elkaar
te ontmoeten en met elkaar in gesprek
te gaan over de mogelijkheden die deze
nieuwe ontmoetingsplek voor hen kan
bieden.
Anja Verlaat zette na de dorpstafel van 16
januari haar schouders onder dit idee en
samen met Ivana Gutierrez en Marlies van
de Wetering startte ze een werkgroep met
bewoners uit verschillende kastelen. Zij
sprak tientallen bewoners en kreeg hierdoor steeds duidelijker inzicht in de noodzaak van een ontmoetingsruimte. De initiatiefnemers hopen en weten wel bijna zeker
dat deze ruimte een waardevolle ontmoetingsplek zal worden om buurtbewoners
van Haverleij bij elkaar te brengen. Hier
leren zij nieuwe mensen kennen waardoor
er meer verbinding in de buurt ontstaat. En
als je elkaar kent, ben je eerder bereid hulp
te vragen én te bieden. Met het oog op
de toekomst, waarin ouderen langer thuis
blijven wonen, is deze ruimte een prachtige
kans.
De locatie in de school biedt de mogelijkheid om verschillende generaties bij elkaar
te brengen. Kinderen leren van de ouderen
en ouderen voelen dat ze nog steeds nuttig
zijn. Ze kunnen hun levenswijsheden delen
en ze worden gezien. Bovendien zal het oud
en jong veel plezier brengen. Daarvan zijn
inmiddels al vele voorbeelden bekend. Ook
jongere bewoners kunnen hun woon- en
leefgenot vergroten door middel van deze
ruimte. Zij zitten om verschillende redenen
vaak hele dagen thuis en zouden zich in
kunnen zetten voor andere bewoners, voor
leerlingen en leerkrachten van de school.
Ook jongere bewoners hebben hulpvragen.
Verwacht wordt dat elkaar ontmoeten de
bewoners meer levensgeluk zal brengen.
Meer levensgeluk brengt een betere
gezondheid en een betere gezondheid
verlaagt de zorgvraag, de Haverleij wordt
socialer en gezelliger. Bewoners kunnen
elkaar hulp en diensten vragen en hulp en
diensten bieden.
Voor de school biedt deze locatie de mogelijkheid dat leerlingen vaker in contact
komen met andere generaties. De leerlingen
leren van de levenswijsheid van de ouderen,
de leerkrachten krijgen ondersteuning in
de klas en alle varianten die hierin mogelijk zijn. De ruimte kan ook gebruikt worden

voor andere initiatieven zoals bijvoorbeeld
afhaalpunt voor groente- en fruitpakketten
van De Sterregaard.
De locatie in ’t Slot is de eerste ontmoetingsplek die gerealiseerd wordt als een
van de dringende wensen die in januari
tijdens de dorpstafel naar voren kwamen.
Wij hopen, dat er nog meer van deze mooie
initiatieven om elkaar te ontmoeten zullen
volgen en zullen daar als bestuursraad van
harte onze medewerking aan verlenen!

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven is op maandag
16 december 2019 om 20.00 uur in De
Engelenburcht. Insprekers kunnen zich
aanmelden tot 16 december 12.00 uur via
info@bestuursraad.nl Voor eerdere vergaderstukken zie www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.

De Pubquiz komt eraan!
De zesde pubquiz staat voor de deur en de
aanmeldingen stromen binnen. Heb je je
nog niet ingeschreven, zorg dan dat je erbij
bent. Vol is vol! Deze quiz wordt gehouden
op vrijdag 24 januari 2020 vanaf 20.00 uur
in De Engelenburcht.
Net zoals de vijf vorige edities behandelen
we het actuele nieuws, sport, geschiedenis,
kunst, wetenschap, films en nog veel meer.
Ook hebben we volop plaatjesrondes.
Zoals jullie van ons gewend zijn met lekkere

buitenlandse biertjes en lekkere borrelhapjes gaan we van de zesde pubquiz in
Engelen een gezellige boel maken!
Bij dezen doen we jullie alvast twee vragen
cadeau!
1) Waar vind je de Taj Mahal?
2) Waar staat RGB voor? Makkie toch?
Aanmelden via: avandendungen@planet.
nl. Vermeld wel even de namen van de
deelnemers en vergeet je teamnaam niet.
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Een gepaste ontwikkeling van de Henriëttewaard: het gebied is het waard!
John Branderhorst
Op 2 september jl. heeft Jaap Klink de
bestuursraad geïnformeerd over de
plannen van de Stichting Broed voor de
locatie Henriettewaard 5a. Het plan is
ontstaan als initiatief in het kader van
het project ‘Right to Challenge’ van de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Het gaat om
ideeën die bijdragen aan een sociaal, duurzaam en ondernemend ’s-Hertogenbosch.
De Stichting Broed ziet de voormalige
boerderij, gelegen aan de Henriëttewaard
5a, als een ideale locatie voor hun clubhuis,
voor flexplekken, workshops en heisessies.
Verder denkt de Stichting Broed aan een
bierbrouwerij, een bakkerij en horeca, waar
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden. Ontsluiting
via het water noemt de Stichting Broed als
mogelijke optie. De gemeente heeft de
Stichting Broed gevraagd om voor eind
2019 een volledig uitgewerkt businessplan
in te leveren.
Verontruste bewoners van de Henriettewaard hebben contact opgenomen met de
bestuursraad na het bekend worden van
de plannen van de Stichting Broed. Tijdens
de openbare vergadering van 4 november
jl. hebben insprekers Esther Wijnen, Edgar
van der Ven en Natasja Hoex, bewoners van
de Henriëttewaard, hun bezwaren tegen
deze ontwikkeling toegelicht.
In feite is er een soort mini-natuurgebied ontstaan rond de Henriëttewaard 5A
melden de bewoners. Er staat een gevarieerd bos om het huis heen (beuken, eik,
hazelaar, vlier, esdoorn). Dit bos rondom
het huis en de stallen wordt door verschillende dieren gebruikt als toevluchtsoord.
Zo leven er reeën en deze zomer heeft er
een vos jongen gekregen. Er leven groeneen bonte spechten, verschillende soorten
vleermuizen, uilen en een koppeltje
buizerds. Daarnaast wordt dit gebied al
jaren gebruikt door een imker met een
aantal bijenvolken. De gemeente wil van de
omliggende landerijen een natuurgebied
maken volgens het plan De Groene Delta/
Diezemonding. Ontwikkelingen op deze
locatie zouden moeten passen binnen het
toekomstige natuurgebied.
Schrikbeeld voor de bewoners is een
aanlegsteiger voor boten uit de binnenstad. Drukbezette horeca: een keuken,
een restaurant, een terras, een bierbrouwerij en een bakkerij. Veel lawaai, veel
mensen, auto’s en bedrijvigheid. De bewo-

ners omarmen de eerdere plannen van
de gemeente voor de herontwikkeling tot
wilde natuur. Ook het herstel van de historische linie 1629 kan op instemming van de
bewoners rekenen.
Bestuursraadslid John Branderhorst heeft
in de openbare vergadering nog eens op
een rijtje gezet wat er allemaal mogelijk
is in de Henriëttewaard op basis van het
huidige bestemmingsplan.
Bij de beëindiging van een agrarisch bedrijf
is een andere functie mogelijk. Sloop van
overtollige bedrijfsgebouwen wordt gestimuleerd. Bij hergebruik van voormalige
agrarische bedrijfsbebouwing gaat de
voorkeur uit naar hervestiging van een
agrarische functie. Hergebruik voor wonen
is ook aanvaardbaar.
Hergebruik ten behoeve van een andere
functie zoals agrarisch verwante en agrarisch-technische hulpbedrijven, zorgvoorzieningen, recreatie en toerisme, statische
opslag en kleinschalige bedrijvigheid is
onder voorwaarden mogelijk.
Bestaande waarden mogen niet worden
aangetast. De bouwmassa mag niet
toenemen en de verkeersafwikkeling mag
niet onevenredig worden belast.
Wethouder Roy Geers wacht het concreet
uitgewerkte voorstel van de Stichting Broed
af. Hij geeft aan, dat er geen toezeggingen
zijn gedaan. Tijdens de openbare vergadering heeft de wethouder ook kennisgenomen van het alternatieve plan van de
insprekers. Het plan ‘De Boomgaard’ gaat
uit van een gevarieerde boomgaard op de
plek van de stal en de inkuil- en sleufsilo’s.
Als de gemeente de oude bouwwerken
afbreekt, willen de bewoners, samen met
de gemeente, een prachtige boomgaard
aanleggen. Uitgangspunt is een zo groot
mogelijke biodiversiteit door zowel bij de
bomen als de bodembedekkers rekening
te houden met het aantrekken van verschillende soorten dieren en insecten. Het plan
‘De Boomgaard’ heeft vooral een ecologische functie en geen commercieel doel.
Aan het plan ‘De Boomgaard’ is op termijn
ook een sociaal plan gekoppeld. De
opbouw van de boomgaard en het ecosysteem willen de bewoners laten uitvoeren
door mensen die wat verder afstaan van
de arbeidsmarkt. Mensen, die het vak van
hovenier/boomkweker willen leren. Zij
worden uiteraard begeleid door experts op

dit vakgebied. In hun perspectief is het heel
logisch, dat deze doelgroep het vak kan
leren in de Henriëttewaard. Het werken met
bomen en het bewerken van land leer je in
het buitengebied. Terwijl het leren van een
vak als bijvoorbeeld bakker of bierbrouwer
volgens de bewoners beter past in de stad.
Experts die hieraan willen meewerken
zijn de eigenaren van de Sterregaard in
Ammerzoden, de kersenboomkweker in
Hedel, werknemers bij de zorgboerderij in
Vlijmen, een medewerker van CircleEcology
en de imker.
Als ‘De Boomgaard’ is ingericht, zijn de
natuurplannen van de gemeente ook een
stuk verder gevorderd. De verwachting is,
dat De Boomgaard als vanzelf een trekpleister zal worden voor wandelaars en fietsers. De Boomgaard is in principe overdag
openbaar toegankelijk in de lente- en
zomermaanden. Deze trekpleister kan extra
waarde worden gegeven door het neerzetten van een landwinkeltje en een klein
terras voor een sapje uit eigen boomgaard.
Verder willen de bewoners ‘De Boomgaard‘ graag ter beschikking stellen voor
dagbesteding voor ouderen. Ouderen
worden nog wel eens vergeten in onze
samenleving en graag zetten de bewoners
hun kennis en kunde in ten behoeve van
‘De Boomgaard’.
Het is nu even afwachten wat de Stichting Broed aan de gemeente gaat presenteren. Mogelijk is het plan ‘De Boomgaard’
aanleiding voor meer initiatieven. De
bestuursraad blijft de plannen tot verdere
ontwikkeling van de Henriettewaard nauwlettend volgen en zal elk ingediend plan
beoordelen op waarde passend binnen
het beoogde natuurgebied en zal van een
advies aan het College van Burgemeester
en Wethouders voorzien.
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Rebound brengen hun passie voor een jazzy, funk, soul
repertoire naar het Dieze podium.
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Griezelen bij legendarische thriller. The Shining met Jack
Nicholson in de hoofdrol. Bite vanaf 18.00, Watch om 20.30!

Deze band is voortgekomen uit The South, een band, die met een
gevarieerd repertoire uit het blues-rock en het southern-rock genre,
op menig podium de aandacht wist te trekken.
Bluesband Dr. BloezZ begeeft zich voornamelijk op het elektrische
Blues pad.Met nummers van de bekende blues coryfeeën als Eric
Clapton en James Harman.
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Nostalgische trip naar de 80’s en 90’s met de popquiz in de
Engelenburcht!

Stageband Amantius is een 17-koppig orkest uit Den Bosch
bestaande uit trompettisten, trombonisten, saxofonisten en een
ritmesectie met drums, elektrische gitaar, bas en percussie.

Voor meer info over deze evenementen zie onze website of stuur
ons een email: engelenburcht@engelenburcht.nl

Diezepodium goed van start
Op zondagmiddag 20 oktober speelde
de uit zeven personen bestaande band
Hangar 9 swingende, sfeervolle jazzmuziek
op het Diezepodium in De Engelenburcht.
De sfeer was ontspannen en gezellig. Dit
optreden was het derde van een serie die
gepland staat op de zondagmiddag van
15.00 uur tot 18.00 uur. We spreken Maarten
Hoogaars, initiatiefnemer en organisator
van deze optredens: “Met Diezepodium
proberen we bijna elke zondagmiddag een
andere band en dus ook een ander genre
muziek op het podium in De Engelenburcht
te brengen. Het is de bedoeling dat het
publiek daarbij gepland of niet gepland
even komt aanwaaien voor een praatje,
wat gezelligheid, een drankje en mogelijk
ook een hapje. De entree is gratis. De ene
middag is het drukker dan de andere. Daar
is geen peil op te trekken. We zijn pas net
gestart en dus nog aan het aftasten voor
welke muzieksoort de meeste belangstelling bestaat. Dat wil niet zeggen dat andere
muziek straks niet meer welkom is. Het gaat
om de variatie.”
Bij het initiatief Diezepodium ligt de nadruk
op het sociale en informele. Gezellig op

de zondagmiddag even van de bank en
binnenlopen in De Engelenburcht voor wat
ontspanning en muziek. Geen entree, dus
ook geen drempel. Bevalt het, dan blijf je
hangen. Bevalt de muzieksoort deze keer
niet, dan kom je weer eens terug. Houd

de agenda in de gaten, want er is keuze
genoeg. Mocht je de zondagmiddag in De
Engelenburcht liever anders ingevuld zien,
laat het dan weten aan Maarten Hoogaars.
Dit kan via het e-mailadres van De Engelenburcht. Want alle ideeën zijn welkom!

Welke Pieten brengt Sint mee naar Engelen?
Op zondag 17 november a.s. hopen we dat
de Sint en een groot aantal van zijn Pieten
weer een bezoek komt brengen aan ons
mooie Engelen. Tussen 13.00 uur en 13.30
uur wordt de Sint verwacht aan de kade van
de Graaf van Solmsweg. De Sint zal welkom
worden geheten door de wethouder.
We hebben gehoord dat Telefoonpiet dit
jaar naar Engelen komt. Als deze piet de
boot maar niet mist doordat hij teveel met

zijn telefoon bezig is. 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 Facebooksite,
Sinterklaascomité Engelen, of via youtube:
www.youtube.com/watch?v=c71OyttM5K4.
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 de Sint alle kindjes 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? Entreebewijzen ontvang
je als je de kleurplaat inlevert.
Met de kleurplaten, van de peuters, kleuters en de kinderen van groep 3 en 4, gaan
we de zaal versieren in De Engelenburcht.
Hopelijk gaat alles goed met de pakjes
en heeft de Sint voor alle hardwerkende
kinderen een leuke verassing meegebracht.
Graag willen we namens Stichting Engelens Belang alle vrijwillige collectanten
bedanken voor hun tijd en enorme inzet!
En natuurlijk alle dorpsgenoten bedanken
voor hun gulle giften. Donateursactie van
Stichting Engelens Belang gemist? Dan kunt
u alsnog een bijdrage afgeven bij Femke
van Falier, Zonneweide 27.
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Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

≈≈ he u ve l tj es ≈≈
Zoekt u een HUISHOUDELIJKE
HULP? Slechts € 12,95 per uur,

www.tiptopstudent.nl, Whatsapp/bel
0614826000 of mail welkom@tiptopstudent.nl

Huishoudelijke hulp gevraagd voor 5
uur om de week.
Locatie: woonhuis in Het Slot te
Engelen (geen kinderen en geen
huisdieren).
Mail naar: info@cblife.nl of bel
06-12158354.

www.eigenwijzekinderopvang.nl

KERSTWENS

Voor slechts € 10,00 plaatsen wij in de
volgende editie uw kerst- en nieuwjaarswens. Opgave voor 29 november
a.s. bij de redactie. Wensen geplaatst
in 2018 zullen zonder tegenbericht
weer worden opgenomen.

Gulle gevers

SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

Met de collecte van HandicapNL 2019 is in
Engelen en Bokhoven € 1.590,66 opgehaald.
Wij bedanken alle vrijwilligers en gulle
gevers in Engelen en Bokhoven die hieraan
bijgedragen hebben.
Met de opbrengst worden landelijke en
lokale projecten gefinancierd.
HandicapNL droomt van een Nederland
waarin je met een handicap echt kunt
meedoen. Wij willen een maatschappij
waarin je eigen keuzes kunt maken. Waarin
je weerbaarder bent en zichtbaar is wat je
kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te
nemen. Familieleden helpen we een balans
te vinden tussen draaglast en draagkracht.
En we stimuleren de sociale kring en de
complete maatschappij om met een open
blik naar de mogelijkheden van mensen
met een handicap te kijken. Iedereen hoort
erbij, iedereen eerlijke kansen. Collectant
gemist? Op de website www.handicap.nl
kan online gedoneerd worden.

Van koerier naar ‘Mobiz textiel’

Bizhan Nikbakht
Els Brendel

“Iedereen in Engelen”, vertelt Bizhan
Nikbakht, “kent mij. En ik ken heel veel
mensen in Engelen.” Waarom? Omdat er
veel online besteld wordt en de bezorger
van de pakjes dan vrijwel altijd … Bizhan
is!
Onze hoofdredacteur vraagt of ik Bizhan
Nikbakht wil interviewen. Want Bizhan
heeft bijzondere plannen. Dat maakt
nieuwsgierig en zo maken we bij een kop
thee verder kennis - ook bij mij bezorgt hij
weleens een pakje - en vertelt Bizhan over
zijn leven en, vol energie en enthousiasme,
over zijn plannen.
Oorspronkelijk komt Bizhan uit Iran. In 1993
kwam hij, als afgestudeerd bioloog, samen
met zijn vrouw {verpleegkundige} en de
toen driejarige dochter naar Nederland.
Eerst woonde hij in Zeeland, daarna werd
het ‘s-Hertogenbosch en sinds 2014 woont
de familie Nikbakht in Rosmalen. Inmiddels
was het gezin uitgebreid met twee zonen.
Van de kinderen woont alleen de oudste
zoon nog thuis. Hij studeerde bedrijfskunde en startte na afgestudeerd te zijn
samen met zijn vader de koeriersonderneming. De jongste trok naar Groningen, waar
hij Farmacie studeert, de dochter studeerde
taalwetenschappen en doet nu een Master.
Bizhan heeft zich hier altijd welkom gevoeld,
al is hij nog steeds geworteld in Iran. Thuis
wordt altijd Perzisch gesproken.

Bij de voorloper van Hogeschool Avans
studeerde hij bedrijfseconomie, werkte
daarna o.a. op kantoor bij de Edah, Océ, het
Paleis van Justitie, Essent en KPN.
Omdat hij naar meer afwisseling verlangde,
besloot hij pakketbezorger te worden. Hij
runt zijn bedrijf dus samen met zijn zoon en
krijgt de opdrachten van Post NL en DHL.
Zo leerde Engelen Bizhan kennen.
Maar nu wacht een nieuwe fase. De plannen
die Bizhan heeft, wil hij graag ontvouwen

in De Tweeterp, ook omdat hij hoopt dat
alle lezers straks klant gaan worden. Familieleden in Iran beheren een tapijtweverij.
En één van de hobby’s van Bizhan is fotografie. Dat samengevoegd bracht hem op
het idee om foto’s in tapijten te verweven.
Uit zijn tas tovert hij prachtige voorbeelden:
een geweven trouwfoto, een prachtig tapijt
met de foto van kinderen. Zo’n tapijt kan
op tafel, maar ook aan de wand. Bizhan
levert er desgewenst zelfs een mooie lijst
bij. De foto’s worden naar de weverij in Iran
gestuurd. Daar wordt het tapijt geweven en
dan naar Nederland terug gestuurd.
Niet alleen fototapijten gaat Bizhan leveren,
ook allerlei andere ontwerpen kunnen
straks gemaakt worden.
De naam van Bizhan’s bedrijf gaat ‘Mobiz
textiel’ worden. Een website is in de maak.
Maar nu al komen er op Bol.com producten
van Bizhan’s nieuwe bedrijf te staan. Via de
zoekterm ‘Mobiz textiel’ zijn ze te vinden.
Maar het beste is om gewoon even contact
op te nemen met Bizhan via 0620069738 of
hem gewoon aan te spreken.
Aan energie en enthousiasme ontbreekt
het hem niet. Het is zijn droom om van
‘Mobiz textiel’’ een groot succes te maken
en dat succes gunnen wij hem van harte!
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Huisartsassistente Anouk van der Sluijs
Riet Mangnus
Na collega Marinda de Weert is het nu
de beurt aan Anouk van der Sluijs. Anouk
(1990, Waalwijk) begon in de huisartsenpraktijk in juli 2018. “Op het VMBO wist ik
in het derde leerjaar al, dat ik dit wilde. Ik
deed de opleiding tot Doktersassistente op
het Koning Willem I College in Vught. Het
duurde drie jaar. Ik was een van de gelukkigen bij wie het meteen klikte en ik heb het
verder ook nooit als zwaar ervaren. Redelijk wat docenten kwamen uit het werkveld
en ook dat vond ik heel prettig.” Ze ging
tijdens haar examentijd al in een praktijk in
Waalwijk werken. Het laatste jaar heeft ze
verkort doorlopen omdat het zo goed ging.
Ze bleef negen en een half jaar in Waalwijk.
“Ik zou samen gaan wonen in Eindhoven
en was in deze praktijk ook wel ontgroeid
eigenlijk. Hét ultieme moment om over te
stappen. Ik wilde een kleinere praktijk, nou,
dat is het geworden,” lacht ze.
De vergelijking tussen haar vorige praktijk en de Lage Leun gaat overigens aardig
mank. “90 Procent van de populatie was 75+,
we hadden te maken met veel vluchtelingen
en mensen uit het Oostblok die veelal bij
bol.com of een uitbeenbedrijf werkten. Een
vergrijsde praktijk met complexe casuïstiek.
Ik sprak er ook meer Engels dan Nederlands.” In de praktijk in Engelen is er ook
een veel duidelijker taakverdeling, aldus
Anouk. Wondzorg is echt haar ding en
ook preventie (voornamelijk uitstrijkjes). En
waar Marinda bijvoorbeeld focust op griep,
agendabeheer en administratieve handelingen, is Anouk weer meer van de schema’s
en de lijstjes, legt ze uit. Marianne is net
terug in de praktijk, dus alle ‘extra’ taken
worden weer opnieuw verdeeld. Mooi aan

het vak vindt ze de diversiteit: “Ik hou heel
erg van schakelen, dat je niet weet hoe de
dag loopt. Maar ook het patiëntencontact:
het is heel fijn om een band op te bouwen
tijdens de wondzorg thuis bijvoorbeeld. Ik
heb ook met plezier veel stagiaires begeleid. Weet je, het is zo mijn tweede natuur
dat ik het eigenlijk lastig vindt om op deze
vraag een volledig antwoord te geven”,
concludeert ze.
In haar vrije tijd besteed ze veel tijd aan
haar grote passie: zingen. Ze zingt bij vrouwenpop- en rockkoor Pocket Rock!t uit
Nieuwkuijk. Ook vormt ze een ‘vintage’
duo (Drop Dead Gorgeous) samen met de
dirigente van dit koor. Lachend: “Muziek
uit de jaren ’40 ’50, alles altijd net even
anders; alles met een knipoog.” Dat lijkt ons
een prima eind voor een interview! Anouk

Creatief ...? Doe dan mee!
Toen ik ruim 40 jaar geleden Engelen
leerde kennen, omdat ik op de Kempenaarsschool kwam werken, was het dorp
heel veel kleiner. Maar ook toen bruiste
Engelen al van activiteiten. Denk daarbij
aan diverse sportclubs en ook zeker niet
te vergeten de twee toneelverenigingen
‘Trammelant’ en ‘Thalia’.
Veel inwoners zullen het met mij eens zijn:
super jammer, dat beide verenigingen
verdwenen zijn. In onze dorpen, die zo veel
groter zijn geworden en met een geheel
nieuwe wijk De Haverleij moet er toch
genoeg creatief talent zijn om weer een

woont in Eindhoven, ze woont er samen
met haar vriend Emilien.

Bedankt Christien

Christien Megens werd zaterdag 2
november in de bloemetjes gezet door de
voorzitter van De Engelenburcht. 29 Jaar
lang heeft ze gezorgd voor stralend witte
en strak gestreken tafellakens en massa’s
thee- en vaatdoeken, schorten en shirtjes
zijn door haar gewassen, gestreken en
gevouwen om ze vervolgens weer naar De
Engelenburcht te sjouwen. Maar aan alles
komt een einde, helaas. Een boeket was
zeker op zijn plaats en we hopen haar nog
veel te zien in De Engelenburcht, maar dan
als vrijwilligster bij activiteiten, of gezellig
om te kaarten, te kienen, een filmpje te
pakken … Hartelijk bedankt!

toneelvereniging of muziektheaterclub te
starten?
Wil jij jouw creativiteit/muzikaliteit weer/
meer ontplooien? Meld je dan aan voor
deze pilot. Onze ambitie is om in januari
2020 bij elkaar te komen om te kijken hoe
we hieraan vorm kunnen geven.
Je kunt je interesse aangeven of je
aanmelden via een e-mail naar:
cbrinkhoff@kpnmail.nl.
Ik hoop op veel reacties …
Cecile Brinkhoff
Hoogveldweg 8
5221 BA Engelen
De Tweeterp november 2019 • pagina 11

PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

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

Uw evenement, webinar,
vergadering opnemen en live streamen
Woning video en fotograﬁe,
ook voor Funda.nl

bsite
onze we
Bezoek provider.tv
stream

SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

bleach
hairdesign

wij zijn verhuisd!

Profiteer nu van

25%

openingskorting*
bleach
ingang via achterzijde

Graaf van solmsweg 83
5221 BM Engelen
*tegen inlevering van deze coupon. Geldig tot 31 december 2019.

Beweegactiviteit voor 65-plussers

Kom en beweeg mee!
Gezellig en nog eens goed voor lijf en
leden. Dat is Beweeg-u-Fit-gymnastiek op
vrijdagmiddag in De Engelenburcht. Er is
plek voor nieuwe deelnemers. Drie kwartier
bewegen en daarna gezamenlijk een kopje
koffie/thee drinken: nog gezellig ook!

Elke vrijdagmiddag wordt er Beweeg-u-Fit
in De Engelenburcht gegeven, geschikt
voor iedereen vanaf 65 jaar. In deze lessen
wordt aandacht besteed aan het vergroten
of behouden van de beweeglijkheid, de
spierspanning en -ontspanning, de coördinatie en de balans. Ook is er aandacht voor
geheugentraining.
“Lekker bewegen, op een gezellige manier,
met veel verschillende materialen, mèt en
zonder muziek”, legt docente Elzemiek
Korteweg uit. “Ik bekijk wat de mogelijkheden van de deelnemer zijn en probeer
de oefening indien nodig zo aan te passen,
dat iedereen op zijn of haar manier aan de
oefening mee kan doen.
Want dat er lichamelijk dingen veranderen
als je ouder wordt, is algemeen bekend,
maar dat wil niet zeggen, dat bewegen of
sporten niet meer mogelijk is. Integendeel.

Naast het feit, dat bewegen gezondheidswinst oplevert, is het hartstikke gezellig
bij Beweeg-u-Fit. Gezelligheid en saamhorigheid zijn redenen waarom deelnemers
trouw iedere vrijdag naar De Engelenburcht
komen”.

Proeflessen

Bent u benieuwd of Beweeg-u-Fit iets
voor u is? U kunt nu drie proeflessen gratis

meedoen. Trek makkelijk zittende kleding
aan en kom naar De Engelenburcht op vrijdagmiddag. Aanmelden is niet nodig.
Tijd: 13.00 – 14.00 uur. Kosten: € 25,95 per
kwartaal en eenmalig € 7,50 inschrijfgeld. Voor meer informatie kunt u terecht
bij Ilvie van Schijndel, Buurtsportcoach
’s-Hertogenbosch West, telefoonnummer
073-6153318 of i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl.

Lichtjesloop op uniek parcours,
ben jij erbij?
Dit jaar organiseert HardloopClub Engelen wederom de alom bekende ‘Lichtjesloop’ en wel op woensdag
11 december. De lichtjesloop is een hardloopwedstrijd van 5 km die door de deelnemers zelf verlicht wordt.
Deze keer is er op de Golfbaan te Engelen is een uniek parcours uitgezet. Deze is uiteraard verlicht maar het is
ook belangrijk dat jezelf voor goede verlichting zorgt. Zo is het dragen van een ‘mijnlampje’ is verplicht. Daarnaast dagen we je uit zo leuk mogelijk verlicht de route af te leggen. De best verlichte dame of heer ontvangt ook
nog eens een mooie prijs. En zeg nou zelf, wie wil dat nou niet!
Locatie, kosten en deelname
We verzamelen op 11 december om 19.30 uur in het restaurant van Burggolf Haverleij, Leunweg 40 te Engelen.
Na de warming-up starten we om 19.45 uur met de run. Om 20.30 uur wanneer iedereen weer binnen is, drinken
we gezellig een drankje met elkaar en vindt de prijsuitreiking plaats van de snelste tijd én van de leukste verlichte
man of vrouw. Kortom, een mooie uitdaging waarin je al je eigen creativiteit kunt laten zien.
Aanmelden is heel eenvoudig: stuur een mail naar activiteiten@hardloopclubengelen.nl. Voor deelname aan
deze unieke sportieve lichtjesloop betaal je € 5,- contant op de avond van de loop. Dit is inclusief één consumptie.
Tot 11 december, Activiteitencommissie Hardloopclub Engelen

Meld je snel aan, vol is vol!

11 december, locatie
Burggolf Haverleij Engelen,
verzamelen 19.30 uur
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Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach
Titaniumlaan 82 ‘s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein Treurenburg
Lieke Mommersteeg Tel. 06-16 04 55 20

St.-Michielsgestel geweest. Veel ouders
hebben gereden en hebben de groepjes
begeleid op de safari. De ouders waren net
zo enthousiast als de kinderen. Een heel
geslaagd uitstapje!
Tineke van der Lee
In de periode die achter ons ligt waren er
verschillende activiteiten:
De leerlingen van de groepen 7 zijn op
dinsdag 29 oktober naar het Oertijdmuseum in Boxtel geweest. De kinderen
hebben gewandeld tussen levensechte
dinosaurussen en de vele verschillende
fossielen uit alle tijdperken. In groepjes
zijn de kinderen op zoek geweest naar hun
mooiste schat van het museum en hebben
over dit voorwerp vragen beantwoord. Een
erg leuke en leerzame ochtend.
Vrijdag 1 november zijn alle kinderen van
groep 8 naar de techniekochtend op het
Koning Willem I College geweest. Daar
werden ze door twee enthousiaste ‘professoren’ opgevangen. De kinderen werden
in groepjes verdeeld en mochten als jonge
‘professoren’ verschillende workshops
volgen. Ze konden lasersnijden, drones
laten vliegen, bruggen bouwen, robots
besturen en een verwarming installeren.
De kinderen werden goed begeleid door
studenten van het Koning Willem I College.
Zij lieten de kinderen veel zelf doen. Aan
het einde van de ochtend werd er voor
alle kinderen en begeleiders een lunch
verzorgd en kregen de kinderen een leuke
prijs mee naar huis. Alles bij elkaar dus een
zeer geslaagde ochtend!
De kleutergroepen zijn begonnen met
het IPC-thema ‘Speuren en verzamelen’.
Allerlei dieren in hun hol/nest kwamen
aan de orde: de uil, vos, egel, regenworm,
das, spin en egel. Nu zijn de trekvogels
aan de beurt, zoals de ooievaar. Ze vliegen
naar Afrika. De landkaart wordt daarbij
gebruikt. Ook de straatnaam Kraanvogellaan wordt besproken. In dit kader zijn
de kleutergroepen op herfstsafari naar

De groepen 3 en 4 zijn gestart met het
IPC-thema: ‘Speelgoed’.
Als startpunt hebben de kinderen in het
magische atelier van de speelgoedmaker
dozen gevonden met allerlei materialen
waar ze zelf een speelgoedje van gemaakt
hebben.

kinderen zichtbaar van hebben genoten.
Binnenkort krijgen de leerlingen hun eerste
rapport en daarna volgen de oudergesprekken. En … de spannende tijd van
Sinterklaas staat voor de deur.
				
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. EntkenBuunen, tel. 073-8519990.

De groepen 5 en 6 zijn bezig met het
IPC-thema
‘Ontdekkingsreizigers
en
pioniers’. Aan de hand van een ontdekkingstocht door de school werd het thema
gestart. Met behulp van een meetlat en
aanwijzingen van noord, oost, zuid, west
gingen de kinderen in groepjes op zoek. Op
het eindpunt vonden de kinderen een doos.
In iedere doos zat iets anders, bijvoorbeeld een busje peper, munten, een schatkaart, etc. Daarna mochten de kinderen in
groepjes bespreken wat het thema zou zijn.
Dat was nog een hele puzzel, maar het is
gelukt. Inmiddels hebben ze ook weer een
kahoot gehad, waar ze altijd enthousiast
over zijn! Ook hebben ze zich gebogen
over verschillende soorten kaarten en zelf
een plattegrond gemaakt met een echte
legenda!
De groepen 1 t/m 4 hebben eenmaal per
maand reünie met elkaar. Ze gaan dan
samen buiten spelen. Deze keer waren er
allerlei spelletjes met een grote parachute.
Maandag 11 november gingen de kleutergroepen naar de muzikale voorstelling ‘De
paraplu’ in de Verkadefabriek. De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek. Het gaat over het hondje Quibus.
Hondje Quibus vindt een paraplu: een
heel gewone, een rode. Maar dan komt de
wind: die tilt de paraplu op en Quibus moet
mee! Hij wordt de wereld rond geblazen en
beleeft fantastische avonturen. Hij danst op
de wolken, neemt een duik in de oceaan,
hangt tussen de vleermuizen maar verlangt
uiteindelijk weer terug naar zijn eigen
bed. Een hele mooie voorstelling waar de
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Adventsactie
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 El Salvador, Niger, Peru en Somalië.
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 door een gift op NL89
INGB 06531 00000 t.n.v. Adventsactie Den
Haag of in de extra collecte in de kerk op
zondag 22 december a.s. Voor meer informatie: www.adventsactie.nl.

Kerst 2019
Het programma voor de kerst:
Zaterdag 14 december:
20.00 uur aanvang, vanaf 19.30 uur
ontvangst: Muziek in de kerk, kerstconcert

Werkgroep Eerste Communie
De eerste heilige communie zal volgend jaar in Engelen plaatsvinden op zondag 17 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
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 2020.

Zondag 22 december:
16.00-17.30 uur: Kinderkerst in de Oude
Lambertus, De Kerkhof 3 met chocomelk
en iets lekkers. Opgeven bij secretariaat:
secretariaat@parochie-engelen.nl of predikant@kerk-engelen.nl.
Dinsdag 24 december
• 19.00 uur: kerstavond familieviering
• 21.30 uur: nachtmis met diaken Jan
Joosten als voorganger en met medewerking van het Crèvekoor.
Woensdag 25 december
• 10.00 uur: viering met diaken Jan Joosten
als voorganger.
Woensdag 26 december
Tweede Kerstdag is er in onze kerk geen
viering.

Parochie St. Lambertus
Nieuwe kijk op kerk zijn

Heeft u de reactie gelezen van abt Denis
Hendrickx in De Tweeterp van oktober
jl.? Hierin reageert hij op het afscheid
van pastor Fons Boom en laat hij zijn
licht schijnen op de gevolgen hiervan
voor pastoraat en kerkdiensten. Zowel in
Engelen als Bokhoven maar ook in en rond
de abdij leeft de behoefte om met elkaar
verbonden te blijven, aldus de abt. Hij is een
groot voorstander van samen optrekken en
wat hem betreft ook met de Protestantse
gemeenschap. Hoewel in beide geloofsgemeenschappen het wekelijks samenkomen
voorlopig gegarandeerd is, kent de nieuw
ontstane situatie nog veel vragen. Aan
zo’n nieuwe tijd kan enkel inhoud gegeven

worden als de handen in elkaar geslagen
worden, besluit hij zijn bijdrage.
Als werkgroep ‘Nieuwe kijk op kerk zijn’ van
de Sint Lambertusparochie, zijn wij sinds
januari 2018 bezig met het vormgeven van
een programma dat aanvullend is op de
wekelijkse kerkdiensten en de bestaande
activiteiten in het kerkelijk jaar. Er is gekozen
om aan de hand van zes levensvragen
hieraan inhoud te geven. Dit doen we als
parochiegemeenschap zelfstandig, maar
ook samen met de Protestantse Gemeente
Engelen en/of samen met Parochie Antonius Abt Bokhoven.

Zo 17 nov
10.00 uur

Woord- en communieviering
Voorganger diaken Jan Renders
T.i.v. Henriette Beekman-Caminada

Zo 24 nov
10.00 uur

Woord- en communieviering
Voorganger in deze viering is
diaken Anton van Diessen
T.i.v. Jo Boelen, Henk Broeren
en Paula Broeren-Sieben
Na de viering drinken we samen
een kopje koffie

Zo 01 dec
10.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger is pastor Ben van
Bronckhorst
T.i.v. Jeanne van Swieten-Kouwenhoven, Gré Pardoel van
Dijk, Els Dirks-de Kleijn, Jeanne
Hurkmans-van Leeuwarden

Zo 08 dec
10.00 uur

Woord- en communieviering
Door onze werkgroep
T.i.v. Jos van Keulen, Henk
Broeren

Za 14 dec
20.00 uur

Kerstconcert
Inloop vanaf 19.30 uur, voor
meer informatie zie website en
volgende Tweeterp

Zo 15 dec
10.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger is pastor Ben van
Bronckhorst
T.i.v. Riet Beekman en Toos
Broeren

Wie ben ik

Vanaf 1 december aanstaande, de eerste
zondag van de Advent, start het tweede jaar
van deze ‘Nieuwe kijk op kerk zijn’ met de
vraag ‘Wie ben ik?’. Een vraag die iedereen
in zijn leven wel eens stelt. Vooral als het
leven iets anders loopt dan we verwachtten
of hoopten, dan is die vraag actueel. Het
is geen vraag om bij de koffie te stellen,
maar meer een vraag die zich van binnenuit
opwerpt. Je kunt er niet omheen. Eigenlijk zijn we heel ons leven zoekende naar
het antwoord op die vraag. En als we het
antwoord denken te weten, is het toch weer
net iets anders door wat er gebeurt, door
iets waarmee je wordt geconfronteerd. Een
interessante vraag om eens mee bezig te
zijn, samen of alleen op een stil moment.
Een toepasselijk lied om te luisteren vindt
u op www.barmhartigheid.nl/inspiratie/
ken-je-mij/
De activiteiten in de Advent bestaan naast
de zondagvieringen uit Muziek in de kerk
en het Engelenproject. Heeft u ideeën voor
nieuwe activiteiten die in het ‘Nieuwe kijk
op kerk zijn’ programma passen? Deel deze

dan op de rol die in de Sint Lambertuskerk
aan de Dieze aan de wand hangt. Of deel
het via het secretariaat, de website en de
Facebookpagina.
Wilt u meer weten over ‘Nieuwe kijk op kerk
zijn’? Kijk dan eens op www.parochie-engelen.nl en op de Facebookpagina Parochie
en Samenleving Engelen. Of stuur gerust
een mail naar secretariaat@parochie-engelen.nl en er wordt met u contact opgenomen. Ook kunt u op maandagochtend
tussen 9.00-12.00 uur bellen via 073-6311216.
Graag tot ziens of horens!

Muziek in de Kerk
Op zaterdag 14 december start om 20.00
uur weer een concert rondom het nieuwe
orgel in de St. Lambertuskerk. U bent van
harte welkom bij het winter-, kerstconcert
met onder andere Natalja Kinzerskaya op
het orgel, Patrick Bendermacher, trompet,
Saskia van Stroe, Ingrid Postma en Adri
St. Lambertusparochie, Graaf van
Solmsweg 75, 5221 BM Engelen
Telefoon: 073-6311216
E: secretariaat@parochie-engelen.nl

Bongers, zang. Op het programma staan
diverse mooie werken, maar ook kerstliederen en tot slot een kerstsamenzang. De
kerk is open om 19.30 uur en de koffie staat
klaar. De entree is € 5,00. Voor het actuele
programma zie onze website www.parochie-engelen.nl.
Website: www.parochie-engelen.nl
Rabobank: NL04RABO0121907643
Het secretariaat is bereikbaar op
maandag van 09.00 tot 12.00 uur.

Dopen:

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

Vormsel
Het vormsel is in 2020 gepland op 10 mei.
In de volgende Tweeterp meer informatie.

Werkgroep adventskrans

De werkgroep adventskrans maken heeft
afscheid genomen van Coby van Gendt. Zij
heeft 40 jaar meegewerkt aan de verzorging van deze krans. We bedanken haar
voor deze jarenlange trouwe inzet.
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Romereis bisdom
Van 26 april t/m 2 mei 2020. Organisatie:
Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim.
Contactgegevens: Huis voor de Pelgrim,
e-mail: info@huisvoordepelgrim.nl, tel.
043-3215715.
Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren
tussen de 18 t/m 28 jaar. Prijs: € 439,Globaal programma: Zondag 26 april
vertrek per vliegtuig. Deze bedevaart is
een reis naar Rome, naar de graven van
de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens
de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats,
waaronder in de St. Pieter en in de oudste

Mariakerk van het Westen: de Santa Maria
Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie
met paus Franciscus op het St. Pietersplein.
De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum
van Rome, naast de grote basiliek van Sint
Andreas. Verreweg het meeste in Rome
zal te voet of met het openbaar vervoer
worden gedaan. Een goede conditie en
goed kunnen lopen is daarom een vereiste,
mede vanwege het ‘stevige’ programma en
de vele indrukken die opgedaan worden.
Op zaterdag 2 mei reizen de deelnemers
per vliegtuig terug naar Nederland.

Klieder- en jongerenkerst
Op zondag 22 december beleef je een
kerst om nooit te vergeten.
Om 16.00 uur zijn alle kinderen en
jongeren van 1 tot ongeveer 20 jaar van
harte welkom in de Protestantse kerk
aan De Kerkhof 3. Ouders van kinderen
van 1-12 jaar zijn dan ook van harte
welkom. Ouders van jongeren verwelkomen we om 17.00 uur bij de viering.
We beginnen de middag met zijn allen,
maar al vrij snel gaan we uit elkaar in
groepen.

Kliederkerst

De kinderen mogen kiezen uit verschillende
knutsel-, speel- en creaprogramma’s. Kerstkoekjes versieren, Jozef en Maria helpen
met koffers pakken, engelen knutselen,
zingen in het engelenkoor…

Jongerenkerst

Jongeren mogen natuurlijk met de
kinderen meedoen, maar we hebben ook
een programma speciaal voor hen. Zij
mogen (ter plaatse) kiezen uit: een muzikaal programma over engelen, met muziek
van Billy Eilish, Sarah McLachlan, Alabama,
Tommy Shane Steiner, oh, en Robby
Williams natuurlijk.
Een creatief programma: mega engelenvleugels maken of een uitdagend denk- en
puzzelprogramma: papieren escaperoom
Een deel van het programma vindt plaats
in de katholieke kerk en/of pastorie, daar
lopen we met elkaar heen en we lopen later
ook samen weer terug, want …

Viering

Om 17.00 uur zetten we alle stoelen in de
Protestantse kerk klaar voor de afsluitende viering. Dominee Marloes vertelt
een kerstverhaal en alle ontdekkingen die
die middag zijn gedaan, krijgen een plaats
in de viering. Rond 17.30 uur is het dan tijd
voor thee, warme chocolademelk, kerststol
en ander lekkers.

We willen ons goed voorbereiden, dus geef
je (kind) vóór 16 december op via predikant@kerk-engelen.nl of secretariaat@
parochie-engelen.nl. Via deze mailadressen
kun je ook overige vragen of opmerkingen
kwijt. Op www.kerk-engelen.nl of www.
parochie-engelen.nl vind je telkens de
laatste info over deze bijzondere middag.
Klieder- en jongerenkerst wordt georganiseerd door de kerken in Engelen en is voor
iedereen. Als je geen lid bent van de kerk,
mag je dus ook komen. Kosten zijn dan
€ 7,50 per kind. Volwassenen mogen gratis
meedoen.
Wie alleen naar de korte viering wil komen,
is welkom vanaf 17.00 uur in de Protestantse
kerk.
Vind je het leuk om te helpen, vooraf,
tijdens of na de Klieder- en jongerenkerst?
Meld je dan zeker ook even aan!

Protestantse kerk
Engelen

www.kerk-engelen.nl
De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen
Predikant: ds. Marloes Meijer
e-mail: predikant@kerk-engelen.nl
telefoon: 06 - 36501973
Telefonisch spreekuur:
maandag: 09.00-10.00 uur
woensdag: 18.30-19.30 uur
De uren daaromheen is zij wisselend
bereikbaar.
Scriba: Jenno Schulp
e-mail: scriba@kerk-engelen.nl
Zo 17 nov
10.30 uur

Ds. Roel Knijff, Breda

Zo 24 nov
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer,
laatste zondag van het
kerkelijk jaar

Zo 01 dec
10.30 uur

Ds. B. van Litsenburg,
Eindhoven

Zo 08 dec
10.30 uur

Ds. G. Kerssen,
Zaltbommel

Zo 15 dec
10.30 uur

Muziek op Zondag,
Kleinkoor Octabile

Muziek op zondag

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

Op zondag 15 december zingt in de Protestantse kerk in Engelen het vocaal ensemble
Octabile. Dit kleinkoor Octabile zingt
muziek uit verschillende stijlperiodes. Zij
brengen in ‘de Oude Lambertus’ een afwisselend programma, met liederen in de sfeer
van kerst en winter. Aanvang 10.30 uur. U
bent van harte welkom.

Gezocht: kerstengelen
Vrolijke spanning op straat: zou het
lukken om ongezien de brievenbus te
bereiken? Blijde afwachting in huis:
wat zou er nu weer in de bus vallen …
De gezamenlijke kerken van Engelen
willen de donkere dagen voor kerst wat
verlichten door kerstengelen te laten
vliegen. Engelen die aandacht, medeleven en liefde verspreiden over het
dorp. Iedereen kan meedoen. U/jij ook!

Wat doet een kerstengel in Engelen?

Een kerstengel brengt op de zondagen van
de advent (1, 8, 15 en 22 december) iemand
anoniem een kaartje, (zelfgebakken) lekkers,
een tekening of een bloemetje. Daarbij gaat
het om het gebaar, niet om de hoeveelheid. En zeker niet om grote sommen geld.
Als afzender zet je erbij: ‘je kerstengel’. Je
doet dit anoniem, dus je hangt je cadeautje
stiekem aan de deurknop, stopt iets in de
brievenbus of verzint een andere manier
om ongemerkt een engel te kunnen zijn.
Iedereen, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd, kan kerstengel zijn. Vele handen maken
licht werk, ook bij engelen.

Voor wie zijn de kerstengelen?

Voor mensen die een kerstengel nodig
hebben: ouderen en jongeren, zieken en
gezonden, stille peinzers en drukke baasjes,
verdrietige en opgewekte types; iedereen

die aandacht, medeleven of liefde kan
gebruiken. Geef door wie u/jij denkt dat
een kerstengel nodig heeft.

17 nov

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en Jan
van Haaren

24 nov

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intenties voor Frans Hol, Joke
Godschalk-Endstra, Jo en Mien
Vugts-Brekelmans en Jan Zetz

01 dec

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

08 dec

2e Advent
Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor Maria van Heijningen en Fred Leenaers

15 dec

3e Advent
Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

Wie koppelt de kerstengelen?

De organiserende engelen, ds. Marloes
Meijer, Enny Coppée en Tino Pol verzamelen de namen van engelen en ontvangers en koppelen deze. De engelen krijgen
een naam en adres van iemand voor wie hij/
zij kerstengel worden, op loop-/fietsafstand
van hun woning. Met alle gegevens wordt
vertrouwelijk omgegaan. De kerstengel is
alleen in de komende adventstijd in functie.
Aanmelden voor 18 november met naam
en adres of je kerstengel wilt zijn of dat
je iemand opgeeft om een kerstengel te
krijgen. E-mail naar: predikant@kerk-engelen.nl of secretariaat@parochie-engelen.
nl of doe een briefje in de bus bij Aalscholverlaan 51.

Actie schoenendoos
Op 28 oktober jl. startte in de Protestantse Kerk de actie ‘schoenendoos’. Het
is een landelijke actie die wordt uitgezet
in kerken en op scholen door de stichting
Gain (Global Aid Network). Het doel is om
vanuit Nederland zoveel mogelijk kinderen
in ontwikkelingslanden blij te maken met
een versierde en gevulde schoenendoos.
Op deze maandagavond begonnen we in
de kerk met het versieren van schoenendozen en we vullen deze dozen dan met
o.a. schriften, pennen, kleurpotloden en
verzorgingsartikelen. De actie duurt twee

Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel. mob. 06-46034624
E-mail: pastoor@parochiebokhoven.nl
Ibannummer NL87RABO 0121908283
t.n.v. Parochie H.Antonius Abt Bokhoven
Website: www.parochiebokhoven.nl
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur,
tenzij anders aangegeven. In september
worden de Bedevaartvieringen bij goed
weer in de tuin van de pastorie gehouden
en anders in de kerk.

weken en iedereen, ook buiten de kerk kon
een schoenendoos inleveren. Op de oproep
die de kerk eerder in De Tweeterp plaatste,
werd goed gereageerd en we willen graag
die mensen bedanken die op 28 oktober
een schoenendoos hebben ingeleverd. Er
zaten prachtig geknutselde exemplaren
bij, voorzien van mooie en nuttige spullen.
Veel kinderen zullen hier dan ook heel blij
mee zijn. Hartelijk dank namens hen! Wilt u
meer weten over deze landelijke actie? Kijk
dan op www.actie4kids.org.

Rob Domisse is de vaste organist en dirigent van het koor.
Het dameskoor van de Parochie zingt op
feestdagen en buiten de vakantie om op de
laatste zondag van de maand.
Als het koor zingt op het einde van de
maand, drinken wij gezamenlijk koffie/thee.

Kerstvieringen Bokhoven
Op dinsdag 24 december is de kerstavondviering om 21.00 uur en op woensdag 25
december is de kerstviering om 11.15 uur.
Beide vieringen worden opgeluisterd door
het dameskoor.
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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

Iedereen in de beste handen

Fysio- en Manuele therapie Engelen is een fysiotherapiepraktijk voor mensen met
beweegproblemen en biedt praktische oplossingen en een actieve trainingsgerichte
aanpak voor gezond bewegen met aandacht voor persoonlijke begeleiding.
Meer weten? Neem contact met ons op.

Behandeling
‘s avonds
mogelijk

en

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

Lezing zet aan tot nadenken
Op woensdagmiddag 16 oktober werd er
in de St. Lambertuskerk rond het thema
‘Handelen’ door historicus Rob Gruben
en ethicus Hans van Dartel een lezing
gehouden. Ruim 40 bezoekers genoten van
twee schitterende verhalen.
Rob noemde op een luchtige manier een
aantal gebeurtenissen in de historie van
Engelen, zoals De slag bij Engelen in 1587,
de Tweede Wereldoorlog en de annexatie
met de gemeente ’s-Hertogenbosch en
als gevolg daarvan, het verhuizen van de
BlindenZorg (BLIZO) naar Vught. Bij elke
gebeurtenis is, in meer of mindere mate,
het dilemma goed of slecht gehandeld
te bespeuren. Vaak vanuit welke hoek je
het bekijkt en vaak kan vele jaren na dato
je mening hierover veranderen. Bij elke
gebeurtenis werd een aantal mooie historische foto’s gepresenteerd.
Hans analyseerde eerst het handelen van
mensen en richtte zich daarna op een
oorlogssituatie. Iedere natie heeft het recht
zich te verdedigen. Hierdoor kan er sprake
zijn van een rechtvaardige oorlog. Steeds
moeten daarbij de burgers worden ontzien
en de schade zoveel mogelijk beperkt
blijven. Ook noemde hij de verandering in
de opleiding tot soldaat. Voorheen werd

een soldaat geleerd vooral te doen wat
zijn meerdere zegt. Nu ligt meer de nadruk
op ook het zelf beslissen en wordt aanbevolen het menselijke daarbij vast te houden.
Situaties als meewerken met de vijand om
levens te redden en wat te doen als door de
vijand een menselijk schild wordt ingezet,
werden besproken. Ook de oorlog tussen
Syrië en Turkije, MH17, Irak en IS kwamen
daarbij ter sprake. Beide sprekers noemden
ook de ramp in Engelen op 29 oktober 1944
waarbij 18 dorpsgenoten omkwamen. De
Engelse bevrijders dachten, dat het ver-

klede Duitsers waren en schoten granaten.
Was dit nou goed of fout? Ook als hun
gedachte juist was geweest en het werkelijk
de vijand was?
Na afloop werd onder het genot van een
drankje nog uitgebreid nagepraat. Het
verhaal van Rob gaf vooral een beeld van
herkenning van het Engelen van voorheen. Het verhaal van Hans gaf vooral
reden tot nadenken. Hoe zou ik in die situatie handelen? Het werd een interessante
middag.

Geslaagde Allerzielenviering
Op zaterdag 2 november jl. waren ongeveer 90 belangstellenden voor de jaarlijkse
Allerzielenviering in de Sint Lambertuskerk
bijeen. In een oecumenische gebedsdienst
met als thema ‘Leven in God’ klonken de
hoop en de verwachting door, dat er na
de dood wel een ‘hemel’ moet zijn. Wat
men zich daarbij voor moet stellen, blijft
de vraag. De liefde kan over de grens van
de dood niet zomaar over zijn. Er werden,
deels door nabestaanden, 11 kaarsen
ontstoken bij het noemen van de namen
van de parochianen die in het afgelopen
jaar heengegaan zijn. Het Crèvekoor zorgde
voor een mooie muzikale omlijsting. Na een
half uur vertrokken de aanwezigen in een

soort processie naar de begraafplaats. Hier
sloten zich nog een aantal niet-kerkbezoekers aan.
Op het kerkhof zorgden de herfstwind, vele
kaarsjes en beperkte verlichting voor een
speciale sfeer. Gelukkig bleef het droog.
Dominee Marloes Meijer sprak een woord
van welkom, er werd gezongen en een
gedicht voorgedragen. Twee leden van de
werkgroep Avondwake noemden ruim 40
namen van aangemelde overledenen. Na
afloop ging de chocolademelk er goed in
De organisatie kan wederom terugzien
op een geslaagde eigentijdse manier van
Allerzielen vieren.
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Waarom Langenhuizen?
- Ambachtelijk maatwerk
- Hoge kwaliteit en service
- Veelzijde bouwervaring
- Begeleiding van ontwerp tot realisatie
- Een eigen werkplaats én showroom
- Ruime keuze uit keramische tegels,
laminaat en parketvloeren

www.langenhuizen.nu - 073-6312086

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
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Durf te vragen!
In mijn vrije tijd (ver)bouw ik modelwagentjes 1:50 of knap deze op. Heeft u ergens op
de zolder, schuur, opbergkast of in een doos
nog van deze vrachtwagentjes liggen en u
doet er niets meer mee dan wil ik ze graag
hebben. Meest voorkomende merken zijn
Tekno – WSI – Lion Cars – Corgi. Mijn voorkeur gaat uit naar DAF, maar andere merken
zijn natuurlijk ook erg welkom.
Alles is welkom: heel, kapot, beschadigd.
Het maakt niet uit, zoals bakwagen met of
zonder aanhanger, trekker met of zonder
oplegger enz. Allerlei soorten opleggers.
Ook de Match Box – Dinky Toys wagentjes
zijn van harte welkom.
Heeft u iets zoals hierboven staat beschrevenen u zou er afstand van willen doen dan
hoor ik dat graag mail: johncornelissen@
home.nl of bel 06-81462221.

Buurtbuschauffeurs verhalen
René van der Hoeven

Achter de feiten aan

Omdat ik ’s middags rijd, neem ik het stuur
over bij de PLUS. Dat duurt altijd een paar
minuten waardoor je bij iedere halte iets te
laat bent. Niet erg: dat trek je bij het station
wel weer recht, ware het niet dat ik op de
hoek Oude Vlijmenseweg-Vlijmenseweg
een aanrijding kreeg en op het station
aankwam op het moment dat ik moest
vertrekken.
Weer te laat vertrekkend dacht ik: “Dat
komt in deze rit wel goed.” Op de Leunweg
was er echter een auto tegen een boom
gereden en die werd op het moment dat ik
daar aankwam, geborgen. Omdat ik er niet
langs kon, kwam ik bij alle volgende haltes
te laat.
Op het station aangekomen, dacht ik: “Dan
trek ik het nu wel recht.”
Voor mij stond een ander buurtbusje met
een latere vertrektijd dan ik en de chauffeur zei: “Ik rijd wel even een rondje dan
kun jij weg.” Hij rijdt weg en voor mij langs
rijdt er een grote bus achter hem aan en ik
daar weer achteraan. Bij het insturen kon
mijn collega-buurtbuschauffeur de bocht
niet maken, remde en reed achteruit waar
inmiddels de grote bus stond. Het gevolg:
een aanrijding met een kapotte ruit en
buitenspiegel. Hierdoor kon ik niet verder,
moest ik achteruit en ben ik via een omweg,
langs de Draak, toch weer te laat aan mijn
route begonnen. De laatste rit ging wel
redelijk op tijd ….

Boos

Het is elke dienst weer spannend wie er
in de bus stapt. Over het algemeen is het
prettig en zijn de passagiers blij met het
bestaan van het ‘busje’ zoals het in de
volksmond nog steeds wordt genoemd.
Je leert mensen kennen en ze zijn soms
erg openhartig. Bij het JBZ koopt een jong
stel van rond de dertig een kaartje en gaat
zitten. Je voelt je wat onzeker wanneer bij
het station de jongeman in kwestie dreigt
de kop van je romp te scheiden, omdat
je geheel volgens de regels het geldige
tarief hebt berekend van € 4,22 per ritje.
Gelukkig kreeg ik verbale hulp van twee (ja
alweer) vrouwen die het stel adviseerden
de volgende keer maar te gaan lopen.

Toegang tot de wereld (1)

Een vrouw vertelde mij over haar moeder
die in een van de kastelen woonde. Dagelijks was haar enige contact met mensen
een uitje met de bus naar de Helftheuvel
om boodschappen te doen. Dit stopte
abrupt toen Arriva de dagdienst ophief.
Haar moeder, die echt oud was en weinig

mobiel, kwam daardoor haar appartement niet meer uit. Haar isolement werd
met de maand groter. De dochter is blij
met het nieuwe initiatief van de Buurtbus.
Helaas mocht haar moeder dit niet meer
meemaken.

Reizigersleed

Op Koningsdag maakte ik de keerzijde
van het succes van de buurtbus mee. Elke
keer wanneer ik op het station stopte, werd
ik aangesproken door mensen die boos
waren, omdat de twee andere Buurtbussen
niet reden. Hoe kon dat nou, waarom was
hierover niet gecommuniceerd, waarom
bleven de matrixborden wel de wachttijd
voor die bussen vermelden terwijl ze niet
kwamen opdagen? Helemaal uit Den Haag
gekomen met twee kindertjes en dan vastlopen omdat hun bus niet reed. Waarom
kon ik ze niet naar Boxtel of Vught brengen?
Wat was Arriva eigenlijk voor organisatie en
schaamde ik mij niet dat ik daar werkte?
Ik kon niet meer doen dan mij excuseren
voor gebrek aan heldere informatie en
hen verwijzen naar de informatie op het
Centraal Station.

Toegang tot de wereld (2)

Een groepje studenten stapte in Bokhoven
op mijn zaterdagmiddagbus. Ze hadden
een feestje gehad bij hun vriend in dit
dorp, lekker uitgeslapen en gingen nu weer
richting station. Op weg naar hun eigen
woonsteden. Ze waren de koning te rijk,
zonder buurtbus was dit uitje niet mogelijk
geweest.

aanwezige groep studenten voor het
Koning Willem I College, dat ze even
moeten wachten met instappen tot we
weten of er plaatsen overblijven. De passagiers voor Engelen en Bokhoven hebben
immers voorrang. Nog nooit is daar enig
protest tegen geweest.
Tot een poosje geleden! Een keurig geklede
en gekapte student stevent naar voren en
blaast als een in het nauw gedreven kat:
“Belachelijk! Zijn wij dan geen mensen?
Pure discriminatie!”
Ik leg de regel opnieuw even uit, maar
dat helpt niet: “Niks mee te maken! Belachelijk! Het is openbaar vervoer, een bus
is een bus … Dus hoezo mogen er geen
studenten mee wanneer die bus langs het
Koning Willem I College komt?” De klok
tikt door naar 09.09 uur. Er blijven nog een
paar plaatsen vrij - ik dacht even: “Jammer”
- dus ook hij stapt in, nog steeds wat briesend en stoom afblazend! Hij gaat vlak
achter me zitten, en herhaalt zijn zetten: hij
blijft het belachelijk vinden … maar bij het
Koning Willem I College meldt hij bij het
uitstappen nog een beetje slungelig: “Dank
u wel!” Dan kan er bij mij ook wel weer af:
“Geen dank en fijne dag!” Ik dacht wel op
het stukje naar het JBZ: “Dat wordt me d’r
eentje!” Meteen z’n mening klaar! Gewoon
schreeuwen! Misschien over een jaar of wat
de oprichter van een nieuwe politieke partij
voor gediscrimineerde jongeren in het OV?

Dat wordt me d’r eentje!

Bij het station meld ik altijd aan de steeds
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Vergaderen, “Joepie”!
In onze school neemt samen een heel
belangrijke plaats is. Samen leren,
samen ontdekken, samen spelen, samen
vieren en samen communiceren.
Op Jenaplanschool Antonius Abt heeft het
samen vergaderen in een klassenvergadering een viertal functies:

Samenzijn

Een klassenvergadering heeft een sociale
functie. De groep is samen en dat geeft de
kinderen een gevoel van erbij te horen.

Samen weten

Een groep heeft een flinke dosis gezamenlijke kennis. Iedereen is op de hoogte van
bepaalde zaken en weet ook wat van elkaar.
Dit maakt de uitwisseling van informatie
eenvoudig. Een enkel woord, een korte
opmerking, hoe nietszeggend ook voor
een buitenstaander, kan voor een groepslid
een wereld doen opengaan. Het samen
weten is daarom een goede basis voor het
samenwerken.

Samen werken

Een groep heeft een groter creatief
vermogen dan een enkeling. De afzonderlijke leden kunnen elkaar inspireren bij

Samen uitvoeren

het zoeken naar oplossingen. Zelfs een
absurd idee van de een kan de ander weer
op betere gedachten brengen. Juist in het
voortbouwen op elkaars ideeën en in het
combineren daarvan schuilt de creatieve
kracht van een groep. De klassenvergadering is daarom een ideale plaats om snel
informatie uit te wisselen en te combineren,
om zo met elkaar tot een goede oplossing
of idee te komen.

Meedoen schept verplichtingen. Wie
betrokken is geweest bij de besluitvorming
is meer gemotiveerd en voelt zich verantwoordelijk om plannen uit te voeren.
Kinderen krijgen hierdoor spreek-, en taaldurf in een kring, blijven betrokken bij een
onderwerp, leren doorvragen en samenvatten. Ook leren kinderen een voorbereiding maken voor een vergadering en een
verslag hiervan te maken.

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM
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WORTELS & VLEUGELS

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,

gesprek

we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht
van het kind en de groep. De school werkt met drie verschillende stamgroepen.
De vier pijlers van het Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering.

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.

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Of wilt u meer
weten over jenaplanonderwijs? Kom gerust langs op een
van onze prachtige locaties. We nodigen u graag uit voor
een persoonlijk kennismakingsgesprek of een rondleiding.
U kunt contact met ons opnemen voor een afspraak met
een van onze locatieleiders:
info@antoniusabt.nl of 073-85 11 200.
Raadpleeg ook de website voor meer informatie over onze
school en de opvangmogelijkheden: www.antoniusabt.nl.

Locatie Slot

Locatie Park

Oberon 17
5221 LT Engelen

Engelerpark 4
5221 AM Engelen

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

Vergaderen … is dat niet iets voor
GROTE mensen?
Op Jenaplanschool Antonius Abt leren
kinderen van jongs af aan te overleggen, te
vergaderen. In de onderbouw is de stamgroepleider nog voorzitter van de klassenvergadering en vat samen wat er door de
kinderen gezegd is. Er wordt in de onderbouw vergaderd over diverse onderwerpen
zoals het inrichten van een hoek, wat er
wel/niet goed gaat bij het zelfstandig
werken of over ideeën voor een thema.
Regelmatig maakt de stamgroepleider een
verslagje met een woordweb, aangevuld
met tekeningen, zodat de kinderen altijd
terug kunnen ‘lezen’ wat er besproken en
afgesproken is.
In de middenbouw is er gemiddeld een keer
per week een klassenvergadering. De voorzitter van de klassenvergadering is vaak
nog de stamgroepleider, maar als de groep
dat al aankan, kan ook een kind de voorzitter zijn. Tijdens de vergadering geven
kinderen elkaar complimenten, worden er
vragen gesteld en wensen geuit. Onderwerpen die in de middenbouw aan bod zijn
onder andere signalen uit het buitenspelen
of uit de groep met betrekking tot de sfeer
of het zelfstandig werken, maar ook de
inrichting van een thema. De kinderen van
groep 5 maken bij toerbeurt de notulen van
de klassenvergadering.
In de bovenbouw zijn de kinderen bij toerbeurt voorzitter. De voorzitter opent en
sluit de vergadering, en leidt de bespreking van de agendapunten. Ook maakt de
voorzitter een voorbereiding en legt die
vast in de vergaderagenda. Kinderen leren
agendapunten in te brengen en te formu-

leren waarom dit agendapunt belangrijk is
om in de klassenvergadering te bespreken.
De bovenbouw gebruikt voor de vergaderingen vaste formats, zoals een format
waarmee men de notulen kan opnemen.
Ook is er een format als voorbereiding voor
de voorzitter en secretaris.

Steef (11 jaar)

“Wij hebben tijdens de klassenvergadering
een keer gesproken over ons tosti-apparaat. Wij mogen namelijk tijdens de lunch
tosti’s maken. We ontdekten met onze
groep dat het elke dag veel te druk was bij
dat apparaat en dat je daardoor lang moest
wachten om een tosti te kunnen maken.
Tijdens de vergadering hebben we besloten
dat er tosti-dagen gingen komen. Je weet
nu, dat je b.v. op dinsdag aan de beurt bent
om een tosti te maken. Dit werkt veel fijner.”

Bosch Kinderparlement

Kinderen van ons kinderforum nemen één
keer per jaar deel aan het Bosch Kinderparlement. Kinderen van diverse scholen
komen dan samen in de Raadszaal van het
stadhuis. De wethouder van onderwijs gaat
in gesprek met de kinderen van de diverse
scholen en beantwoordt hun vragen.

Quote

Het onderwerp dat we dit jaar willen
bespreken met de wethouder is het
terugdringen van onze kopieerkosten,
het verminderen van het aantal kopieën
gekoppeld aan de zorg voor ons milieu. We
hebben daarvoor ook al wat ideeën ingediend bij de directie van onze school.

Kinderforum

Op onze school hebben we, naast klassenvergaderingen, ook een kinderforum.
Hierin zitten kinderen uit de verschillende
bovenbouwgroepen. Kinderen vergaderen
met twee ouders over diverse zaken die
in de school spelen en dus niet over hun
eigen groep gaan. Soms bespreken ze hun
agendapunten met de locatieleider, zodat
deze eventueel actie kan uitzetten afhankelijk van hun vragen.
Een goed voorbeeld van de effectiviteit van
het kinderforum:
De wens was om een kunstgrasveldje op
het Peter Panveld, buiten Slot Haverleij, te
realiseren. Het kinderforum heeft een plan
ingediend bij de gemeente. Samen met de
gemeente, de wijk en de beheerder van de
school is het kunstgrasveldje nu gerealiseerd.
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Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Vanaf 5 december:
volop diverse soorten volle kerstbomen

Stijlvolle herdenking bevrijding
Op vrijdag 25 oktober jl. was er een
sfeervolle samenkomst in De Engelenburcht in het kader van 75 jaar bevrijding van Engelen en Bokhoven. Omdat
in oktober 1944 de grootste ellende van
de oorlog voor de dorpen pas begon,
had deze bijeenkomst het karakter van
een herdenking en was het geen feest
van bevrijding. Er waren 150 belangstellenden aanwezig, waaronder 60 nabestaanden van de 22 oorlogsslachtoffers.
De presentatie was in handen van Wolter
van Klompenburg.
Na een kop koffie of thee, verzorgd door
De Engelenburcht, begon de middag met
de ontvangst van het bevrijdingsvuur uit
Wales dat werd binnengebracht door drie
wielrenners van de gemeente ’s-Hertogenbosch en in ontvangst werd genomen door
wethouder Jan Hoskam.
Er waren daarna enkele zeer interessante presentaties. Oorlogshistoricus Jack
Didden vertelde over de bevrijding van
onze dorpen en de gehele Langstraat
door de Schotse bevrijders. Frans Lucas
benadrukte de slachtoffers van Engelen
en Bokhoven en de ellende die zij hebben
meegemaakt. Kees van den Oord had het
met name over de oorlogsschade en wat
er had kunnen gebeuren als de bommen in
de kerktoren van Bokhoven echt ontploft
waren. Oorlogsveteraan Ferry van de
Grint sprak over wat het wil zeggen om,
zoals onze bevrijders, als jongeman naar
een oorlogsgebied te worden gestuurd.
Ook werd het nieuwe boek ‘Engelen en
Bokhoven bevrijd, geschreven door Kees
van den Oord in samenwerking met Frans
Lucas en Angela van den Dungen, aangeboden aan wethouder Hoskam.
Muzikaal werd de herdenking opgeluisterd door een groot ensemble van Muziek
Collectief Engelen onder leiding van Jan van
de Brandt dat een aantal mooie muziekstukken speelde. Daarnaast zong het Kade-

koor onder leiding van Edit Bartos op voortreffelijke wijze twee keer drie nummers.
Ze begonnen met het volkslied van Wales
en sloten af met ‘We’ll me meet again’ dat
door de hele zaal werd mee geneuried.
Ook zangeres Llio Evans uit Wales was te
gast. Zij zong enkele mooie nummers met
begeleiding van Rein Boeijen op piano. Dit
duo ging deze week langs een groot aantal
bevrijdingsbijeenkomsten
die
plaatsvonden in de gemeente. Als toegift zong ze
in het Nederlands ‘Als op het Leidseplein,
de lichtjes weer eens branden gaan’. Dit
lied werd uiteraard met veel enthousiasme
ontvangen.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde
middag.
Het boek ‘Engelen en Bokhoven bevrijd’ is
voor € 5,00 te koop bij PLUS Mulder of via
redactie@tweeterp.nl, info@angrisa.nl of
oorshist@home.nl.
Voor meer foto’s: www.Tweeterp.nl

Tot slot van de middag ging iedereen
naar het monument in de Achterstraat.
Hier werd de Taptoe geblazen door André
Renkens, werd een krans geplaatst door
wethouder Hoskam en werden 22 bloemen
neergelegd door de jeugd van beide basisscholen na het noemen van de namen van
de slachtoffers. Het Kadekoor zong het lied
Novana, waarbij de vlag van halfstok naar
boven werd gehesen, en ook de bezoekers legde hun bloemen bij het monument.
Als afsluiting gingen velen mee terug naar
De Engelenburcht om het boek te kopen,
de tentoonstelling van Heemkundekring
Angrisa te bekijken en even na te praten
onder het genot van een drankje.
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FIETSENMAKER
Den
Bosch
Onze werkzaamheden:

✓ Dakbedekking
✓ Zinkwerk
✓ Dakrenovatie
✓ Dak onderhoud
✓ Lekkages
✓ Stormschades
✓ Dakgoten reinigen
✓ Dakgoten repareren
✓ Schoorsteenonderhoud
✓ Nokvorstenrenovatie
Heeft u een lekkage geconstateerd of heeft u stormschade?
Bel ons op onze 24-uurslijn, 7 dagen per week geopend
Ook kunt u ons bellen voor een vrijblijvende offerte of gratis dak-inspectie met camera

Contactgegevens
 Heuvelstraat 1, 5221 AR, ’s-Hertogenbosch
 073-8700163/06-14463408
 www.dakspecialistbrabant.nl
@ info@dakspecialistbrabant.nl

Met respect voor
elke wens

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









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

Ton Matthijssen, een creatieve duizendpoot
Els Brendel
Ton Matthijssen en ik kennen elkaar al
lang. Dat komt niet alleen omdat we bij
elkaar in de buurt wonen, gemeenschappelijke vrienden hebben, maar vooral
omdat we de liefde voor tennis delen en
beiden lid zijn van TV Engelen.
De redactie van De Tweeterp bedacht
alweer langer geleden, dat het leuk zou zijn
om mensen met een bijzondere hobby te
interviewen. Onmiddellijk dacht ik aan Ton
en in dit verhaal gaat u lezen waarom.
Ton woont sinds 1991 in Engelen. Zijn huis
aan de Aalscholverlaan bouwde hij zelf. Hij
woonde er met vrouw en drie kinderen,
maar nu is het hele huis zijn domein. Bewust
heeft het huis een grote zolder. Daar namelijk staat zijn grote liefde: modelbouw,
specifiek landschappen, gebouwen en door
dat alles rijden over een kleine 100 meter
rails zijn treinen.
Ik raak niet uitgekeken. Tot in de kleinste
details lijkend zie ik het dorp Engelen met
zijn eigen NS- station, de Verkadefabriek,
de Nôtre Dame, een complete kermis, Circus
Renz, het Bilderberghotel waar de dochter
van vriendin Charlotte werkt. Verder een

heus Frankensteinkasteel compleet met
martelwerktuigen, de tennisbaan, het voetbalstadion waar natuurlijk Nederland tegen
Duitsland speelt en een boeddhistische
tempel, mooi gesitueerd tussen de rijstvelden (sawa’s) waar je zelfs rijstplukkers
aan het werk ziet.
Alles verlicht met led-lampjes werkend
op batterijen, draaiend en compleet met
bewoners en beesten.
Het is verleidelijk om te denken, dat Ton
een aantal bouwpakketten in elkaar heeft
gezet, maar niets is minder waar. Hij maakt
alles zelf. MDF4 is het meest gebruikte
materiaal. Het is wel stug, maar heel goed te
verwerken. Geen plastic dus waar de meeste
bouwpakketten uit bestaan. Overal waar
Ton komt, Xenos en Karwei bijvoorbeeld,
speurt Ton naar bruikbaar materiaal. Soms
is dat schuurpapier voor het dak van de
tempel, soms restantjes verf om de bergen
van sneeuw te voorzien. Ton maakt nooit
tekeningen. Wat zijn ogen zien, maken zijn
handen. Een bezoek aan de Efteling met de
kleinkinderen levert veel inspiratie op, maar
ook een foto van een berglandschap met
haar typische woningen of een bezoek aan
de stad.

Kerstviering met troubadour
Op woensdag 18 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 dominee Marloes Meijer,
twee optredens van troubadour Jan van der
Heijden 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.

Het is, vertelt Ton, wel een echte winterhobby.
’s Zomers is het tijd voor zijn andere liefhebberijen. Op mijn vraag welke dat dan
zijn noemt Ton eerst kunstschilderen –
geen verrassing want er hangen mooie
portretten van de kinderen en stillevens
in huis en meubels maken. Voor kleinzoon
Sven maakte hij een grote Volkswagenbus
als bed. Verdere hobby’s zijn reizen en ook
schrijven. Voor de tennisclub was hij jarenlang de drijvende kracht achter de ‘Ins en
Outs’, het clubblad. En daarnaast blijft hij
dus fit door regelmatig op de tennisbaan
te staan.
Tijd te kort, vertelt hij. “Iedere dag heb ik een
to-do-lijst.” Aan lezen komt hij nauwelijks
toe, omdat hij altijd denkt dat hij “iets moet
doen”. Maar, alles bij elkaar, vertelt Ton,
“heb ik een heel goede balans gevonden
tussen de ‘bezigheden des levens’”.
Een creatieve duizendpoot, die Ton,
daarmee is niets te veel gezegd.
Mocht u zelf iemand zijn of iemand kennen
met een bijzondere hobby, laat het de
redactie weten!

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.

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.
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Veel creativiteit tijdens Atelierroute
Dat Engelen en Bokhoven barsten van
de creativiteit was weer te zien tijdens
de derde Aterlierroute op zondag 6
oktober. Ondanks het slechte weer was
er toch volop belangstelling. Ruim 50
kunstenaars, verspreid over 22 adressen,
toonden met veel enthousiasme hun
creaties. Helaas was de tijd te kort om
zoveel moois op één middag allemaal te
goed te kunnen bekijken. Om de afstand
tussen de verschillende kunstenaars te
overbruggen reed de hele middag de
wijkbus rond. De inwendige mens kon
worden voorzien bij Eterij Smidje aan
de Dorpstraat en bij De Engelenburcht.
Beide verzorgden op verzoek een aantal
lekkere hapjes.

De Engelenburcht

We startten in De Engelenburcht waar
Yvonne van Roosmalen het thema maskers
had gekozen. Niet alleen foto’s gemaakt in
Venetië, maar ook schilderijen en keramiek.
Bovendien had ze foto’s van de kermis met
humor en een knipoog naar de consumptiemaatschappij. Bij schildersclub Engelen, die
elke donderdag actief is onder leiding van
Isabel van Bijnen waren vele kunstwerken
te zien. Er werd goed verkocht en bij deze
club is gezelligheid belangrijk. Angelique
Calis toonde een groot aantal sieraden
waarin polymeerklei verwerkt is. Mevrouw
Gert de Mulder toonde naast keramiek
ook een aantal kunstwerken gemaakt van
afvalplastic. Gastkunstenaar Suzanne van
Hal toonde een groot aantal schilderijen
van dieren op doek of hout. In het kader
van ‘Kunst of kitsch’ was veilinghuis Korst
van der Hoeff aanwezig voor de taxatie van
aangeboden spullen. Ruim 60 bezoekers
lieten objecten taxeren.

Graaf van Solmsweg en Achterstraat

Wanda van Riet liet een creatie van ‘Gouden
Engelen’ zien. Suzanne Schaars toonde een
bijzonder collectie sieraden en boven bij
Saranda Jacobs waren diverse kunstwerken
te zien waarbij de vingerafdruk de basis is.

In de St. Lambertuskerk liet Dirk van Poppel
op een groot scherm een 3D- animatie op
het Philipsgebouw in Eindhoven zien. Bij
Marian Veltkamp waren weer mooie creaties te zien van wolvilt en het atelier van Ton
van den Bergh stond vol met zijn nieuwste
striptekeningen. Nabij de kloostertuin
toonde Bart Somers zijn groot en klein
smeedwerk.

Oude Lambertus en Dorpstraat

In de Protestantse kerk hadden zich ook
verschillende
kunstenaars
verzameld.
Sjouke Dop toonde een aantal schilderijen
met olieverf op doek. Van Carina Harms
stonden er een aantal goedgelijkende
gecreëerde hoofden, Marjatta Ohvanainen
liet een aantal bronzen beeldhouwwerken
zien, Monique Haanskorf had diverse
tekeningen hangen van tere vondsten en
gastkunstenaar Ria de Laat toonde een
aantal abstracte schilderijen. Op het kerkplein stonden twee mensfiguren als creatie
van Martijn Soonties. Bijzaak24 aan de
Dorpstraat blijft bijzonder. Ze hebben nu
pas weer een aantal ‘poezieplaatjes’ ingelijst en hun laatste aankoop is een apart
poppenhuis.

Lambertusstraat

Bij Caro ter Ellen aan de St. Lambertusstraat

had zich ook een aantal kunstenaars verzameld.
In de kleine woning lieten maar liefst vier
kunstenaars hun werken zien. Wilma van
Linden met creaties met symmetrische
patronen, Joke Hanegraaf en Bep Baerwaldt met mixed media en Caro zelf met
blije boekjes, takken en bakjes. In de mooie
tuin stonden negen creatieve beeldhouwwerken van Riet Mangnus.

Kraanvogellaan en Leunweg

Trudy van Lith toonde aan de Kraanvogellaan onder de carport een collectie keramiek. Van Lucie Wolfs was binnen keramiek
te zien. Lidewij Erken liet textiele kunst zien
zoals koesterkatjes en schilderijen opgebouwd met lapjes stof. Bij Eva, de jongste
deelnemer, waren haarbandjes te zien.
Aan de Leunweg liet Louk van Hoof in zijn
atelier op de tweede verdieping mooie
schilderijen zien. Een kind had de locatie
omgedoopt tot ‘Museum Louk’.

Heinekenstraat, Hoenderland en
Engelerpark

Bij Nel van Rens aan de Heinekenstraat
waren weer een aantal natuurlijke creaties
te zien. Bijzonder waren de barbies in de
vijver. Astrid Wijn toonde hier een groot
aantal mooie illustraties.

Aan het Hoederland liet Zoë Sluijs een
aantal foto’s zien. Twee winterfoto’s
trokken de speciale aandacht. In Engelerhart hadden zich ook diverse kunstenaars
verzameld. Ada Meeuwsen met aquarel op
papier, Lieke Tripadelli met portretten in
olieverf, Astrid Brenninkmeijer met diverse
foto’s en Zoë Beekes met een persoonlijke
documentaire. Bij BSO Eigenwijze waren
een aantal schilderijen van de jeugd te zien.
Kindcentrum Antonius Abt toonde onder
andere een mooi mozaïek op de vloer en
bij De Schuilplaats kon de jeugd zich, onder
begeleiding, uitleven in het maken van
grafity-decoraties.

Holterveste en Leliënhuijze

In een trappenhal van Holterveste hebben
Rietje Potter en François Paymans een
permanente expositie. Riet en haar
cursisten lieten aquarellen zien, François
toonde kunstwerken die schitterden van
litter, diamantjes en koperdraad. In Leliënhuijze wonen ook twee echte kunstenaars.
Hans Gilbers maakt pentekeningen met
duizenden stippen en Piet Schaap schildert
met olieverf en aquarel graag waterrijke
stadsgezichten.

Beverspijken en Bokhoven

In het bedrijfspand van Bensdorp Wijnen
aan de Beverspijken liet Wim Roelsma,
onder het genot van een wijnproeverij,
diverse foto’s en beelden via de beamer
zien van het world-bodypainting-festival
in Oostenrijk. Marja Bernts toonde enkele,
speciaal voor deze dag gemaakte, historische kostuums en Gusta de Beurs en Brechje
Bögels verkochten een aantal ambachtelijke producten met groente en fruit.
In het torentje aan het Driekoningenplein
in Bokhoven liet Loes Leatemia speciaal
borduurwerk zien. Atelier de Heerlijkheid toonde veel schilderwerk van Marike
Boerman en haar cursisten van jong tot oud.
Aan de Groensteeg liet Jacques Wollersheim zien hoe een foto de basis kan zijn van
een mooi schilderwerk, Francis Vermeulen
gaat graag creatief om met engelen, maar
ook met meer pikante zaken en gastkunstenaar Kees van den Boogaart liet via zeven
beeldschermen foto’s flitsen uit de smartphones van de dames die deze Atelierroute organiseren. Bij marionettentheater
De Bokkensprong was onder andere de
inhoud van twee grote koffers te zien van
een kunstenaar die in Australië speelde. Een
aantal mooie poppen uit 1935 kwam via een
omweg in Bokhoven terecht.
De professionele organisatie met onder
andere een prachtig boekje over alle deelnemers, kan terugzien op een bijzonder
geslaagd evenement.
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ONZE SERVICE
Gemiddeld worden huizen via ons in 2 maanden verkocht. Daarbij liggen de
transactieprijzen boven het gemiddelde. We sluiten ook voor u graag een goede deal!
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Wij komen graag bij
u langs voor een
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info@bighelaardij.nl
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Geslaagde spook- en horrortocht
Op zaterdagavond 26 oktober waren er in
het Engelerpark overal volop lichtflitsen en
enge geluiden. FC Engelen en Jongerencentrum De Schuilplaats organiseerden samen
een spook- en horrortocht in het kader van
Halloween. Bij de start in de kantine van
FC Engelen kregen alle deelnemers een
lichtgevende slang. Ruim 250 deelnemers
liepen een route langs de voetbalvelden en
de sportzaal om via het Hoenderland terug
te keren bij De Schuilplaats. Op 14 plekken
verrasten de in totaal ruim 35 figuranten
de deelnemers. Clowns met zagen, een
doodskist waar iemand uit kwam, een voetbalkooi met enge personen, een gevaarlijk pad tussen bosjes met schrikeffecten.
Geen enkele moeite was gespaard om er
een enge tocht van te maken. Opvallend
was het, dat als kinderen het echt te eng
vonden, er een uitweg was of dat de spelers
zich rustig hielden. Ook deelden diverse
leuke figuranten snoep uit. Mede geholpen
door het goede weer, werd het een zeer
geslaagd evenement.
Voor meer foto’s: zie www.Tweeterp.nl.
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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

Sport- en Ontspanningsmassage

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.

Sportmassage

Ontspanningsmassage

Hoofdpijnmassage

Zwangerschapsmassage

Tapen en bandageren

Hotstone

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

Halloween in Slot Haverleij

Te koop bij PLUS

Nieuw boek bij gelegenheid van 75 jaar
bevrijding van Engelen en Bokhoven,
geschreven door Kees van den Oord in
samenwerking met Frans Lucas en Angela
van den Dungen.
Het boek bevat een historisch overzicht van
de Tweede Wereldoorlog met bijzondere
portretten van slachtoffers en oorlogsherinneringen van Engelenaren en Bokhovenaren.
Boek is te koop tegen een gereduceerde
prijs van € 5,00.

bedankt voor het geweldige weekend
plus mulder kijkt terug op een geslaagd
engelens weekend en een mooie nieuwe traditie
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Openingstijden

Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

Sterre online
Eindelijk staat dan nu de eerste cover video
van dorpsgenoot Sterre van Heck online!
De video is te vinden op Youtube.com en
Sterre vindt het superleuk als iedereen

hem wil bekijken, liken, delen en zich op
haar kanaal wilt abonneren. Dat is allemaal
gratis!

Kerstborrel

Op vrijdag 20 december bent u vanaf 17.00
uur van harte welkom op de kerstborrel op
het pleintje bij de Oude Lambertus in de
sfeervolle oude kern van Engelen. De organisatie zorgt voor een kerstboom, glühwijn
en warme chocolademelk. Natuurlijk onder
het genot van muziek en met wat iedereen
zelf meeneemt om te nuttigen of te delen.
Alles wat bijdraagt aan een mooie kerstsfeer is welkom. Met veel improvisatie en
spontaniteit kijken wij uit naar een warme
bijeenkomst voorafgaand aan de kerstperiode. Meld je eventueel aan via muziekopdedieze@gmail.com.
De organisatie van Muziek op de Dieze
kijkt nu al uit naar de volgende editie op
zaterdag 20 juni 2020.

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

Literaire Salon Engelen
René van der Hoeven
Zondagmiddag 20 oktober presenteerden
Jos en Carla aan de Graaf van Solmsweg in
hun derde literaire salon het thema reizen.
Een beetje huiverig voor wat komen ging, al
was het maar dat ik pakweg twee uur moest
zitten en luisteren, ik heb sterkere kanten,
ging ik er heen.
Wilbert Schreurs hield een voordracht met
als titel een citaat van Goethe: “De ware
reiziger heeft geen reden nodig om op
reis te gaan.” Hij vroeg zich af of Goethe,
een man met o.a. een rijk en zeker niet
eenkennig liefdesleven, zelf geen reden had
om ooit tijdens een wat moeizame relatie ’s
nachts om half drie met de noorderzon te
vertrekken.

Als hekkensluiter verhaalde Flip Hammann
over een recente ontdekking: een samenvatting van brieven van Vestdijk door diens
vader. Hij las daaruit enige passages voor
van Vestdijks tijd als scheepsarts in Nederlands-Indië.
Ik had niet eens in de gaten, dat het een
half uur uitgelopen was, domweg gelukkig
als ik was aan “De’ in kaden vastgeklonken
waterkant”, zie hieronder. Volgende keer
weer.

De Dapperstraat

Bente Schreurs, inderdaad dochter van,
vertegenwoordigde het huidige tijdsgewricht. Zij vertelde over haar eigen
verhalen. Geïnspireerd door ‘On the road’
van Jack Kerouac bereisde ze met een
vriendin couchsurfend een aantal landen.
Zij schreven over hun ontmoetingen en
wedervaren op hun website “Humans on
the road”, die op het moment helaas plat
ligt. Ter geruststelling verzekerde zij haar
steeds bezorgder kijkend gehoor ervan,
dat ze te voren wel heel goed keek waar ze
terecht zou komen.

Natuur is voor tevredenen of legen.
En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Jos van Heck hield een verhaal over
songlines. Hij liet zich inspireren door
het gelijknamige boek uit 1987 van Bruce
Chatwin, waarin deze het verband onderzoekt tussen de liederen van de Aboriginals
en het nomadisch rondtrekken. Volgens
Jos is het zich verplaatsen aan de hand van
songlines misschien wel de routeplanner
avant la lettre.

Dit heb ik bij mijzelven overdacht,
Verregend, op een miezerigen morgen,
Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.

Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
De in kaden vastgeklonken waterkant,
De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
Door zolderramen, langs de lucht bewegen.
Alles is veel voor wie niet veel verwacht.
Het leven houdt zijn wonderen verborgen
Tot het ze, opeens, toont in hun hogen staat.

J.C. Bloem

Meet & Eat
Op zaterdag 26 oktober kwam een groep
van 16 bewoners van Slot Haverleij bij elkaar
voor een Meet en Eat. Ze startten met een
toost en vertrokken toen voor de eerste
gang. Elk stel bereidde een gang voor. In
elk huis stond een heerlijke verrassing klaar,
op de eigen manier en allemaal heerlijk.
Eén huis, compleet Mexicaans, met kaarsjes
en cactussen. Na vier gangen heerlijk eten
en drinken, hebben ze nog samen een
drankje en hapje gedaan. Het was lekker en
gezellig. Het wordt hopelijk na volgend jaar
een traditie.
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Bingo: nuttig en gezellig
Hans van de Ven
Elke eerste vrijdagavond van de maand
organiseert de Stichting Activiteiten Senioren (SAS) een bingoavond in De Engelenburcht. Kartrekkers zijn Christien Megens
en Piet Sieliakus. Christien regelt de prijzen
en de bingokaarten. Piet roept met humor
de nummers af.
Op uitnodiging was de redactie aanwezig.
En om het goed te beleven heb ik dus
meegedaan en voor € 12,00 een set van
tien bingokaarten gekocht. Gelukkig kon
ik aanschuiven bij enkele ‘getrainde’ speelsters uitgerust met speciale bingostiften.
Gemiddeld zijn ruim 20 personen van jong
tot oud aanwezig. Ik zag ook een paar
oma’s met hun kleindochter.
Even na achten begon Piet met de eerste
ronde: 90 balletjes werden in een bloemenvaas gedaan, goed gehusseld en er
in rap tempo om de beurt uit gehaald en
afgeroepen. De cijfers stonden wel wat
geordend op de bingokaart, maar het bleef
een nuttige oefening in reactiesnelheid.
Gelukkig hield mijn getrainde buurvrouw
mij goed in de gaten. Zij hield ook bij of wel
alle balletjes in de vaas zaten.
Daar klonk de eerste bingo. Iemand had één
rijtje vol. Piet controleerde of het juist is en
daarna mocht de winnaar een cadeaubon
meenemen. Alle prijzen zijn cadeaubonnen
van PLUS Mulder in verschillende waardes.
Maandelijks geeft Bob Mulder ruim 10%
van de totale waarde als donatie aan deze
bingo. Het spel ging verder, nu voor twee

rijtjes. Plots waren er drie winnaars. Door
het trekken van een kaart werd bepaald wie
de prijs mocht meenemen.
Af en toe kon een wat dove senior het niet
helemaal goed verstaan. Dan werd gelijk
hulp geboden en wachtte Piet rustig tot
ook deze speelster er weer bij was. Een
andere senior ging tussendoor met dropjes
rond. En zo ging de avond verder. Na enkele
rondes ontstond hilariteit, omdat één deelnemer wel erg vaak een prijs won. Na de

vijfde ronde was er een korte pauze en
bij de laatste ronde waren er extra grote
prijzen. Rond half elf waren er tien rondes
gespeeld en was de avond afgelopen. De
meesten gingen voldaan met een prijs naar
huis.
De volgende bingoavond is op vrijdag 29
november om 20.00 uur. Deze is in verband
met Sinterklaas een week naar voren
geschoven. Iedereen is hierbij van harte
welkom.

zaak van de wereld. Tijden veranderen. De
kaart dateert immers nog uit 1910 en maakt

onderdeel uit van een serie van zeventien.
r.gruben@baac.nl

Oude ansicht
Overzicht van een leslokaal in het meisjespensionaat aan de Diezekant (thans Graaf
van Solmsweg) waar de knipcursussen
werden verzorgd. Het lokaal was gelegen
op de begane grond van de uit 1875 stammende vleugel evenwijdig aan de latere
Graaf van Solmsweg. De meisjes werden
er onderwezen in “Fraaie en nuttige handwerken […]. Verder zullen zij bezig gehouden
en opgeleid worden in vrouwelijke handwerken, in linnen- en wollen naaijen, in
borduren en andere fraaie werken, en in
alles, wat voor haren tegenwoordigen en
toekomenden stand, nuttig en aangenaam
kan geoordeeld worden […]”. Tegenwoordig
zou er een verontwaardigde opstand
uitbreken als je een opleiding voor meisjes
zo zou aanprijzen. Seksistische rolpatronen
en zo. Maar toen was het de gewoonste

Dorpsagenda

Colofon

Elke woensdag
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 17 nov
13.15 uur

Intocht Sint Nicolaas
aan de kade aan de Graaf van Solmsweg

Vrijdag 29 nov
20.00 uur

Bingo
in De Engelenburcht

Zondag 1 dec
14.00 uur

FC Engelen tegen VV Haarsteeg

Dinsdag 3 dec
10.00 uur

Koffieochtend met senioren
in De Engelenburcht

Zaterdag 14 dec
19.30 uur

Muziek in de kerk
in de St. Lambertuskerk

De Tweeterp verschijnt elke
maand en wordt gratis huis
aan huis verspreid in
Engelen en Bokhoven.
Oplage: 2.2�5 stuks

Redactieadres
Mevrouw Kitty van de Grint,
Heuvel 11, 5221 AP Engelen
073-6311822
redactie@tweeterp.nl
Redactieleden
Charles ter Ellen, Els Brendel,
René van der Hoeven, Hans van
de Ven, Kitty van de Grint,
Martin Berens en Riet Mangnus
Opmaak
Henrike Dekker en Paul Volger

(S)limmerik

Tekstcontrole
Cecile Brinkhoff en Wim
Daemen

De atelierroute naar vele locaties,
keurig getoond, vaak artistieke prestaties,
naast handwerk, veel kleur in aquarel.
Soms met prijs ingelijst, dat wel.
Goed bezocht, ook met felicitaties.

Fotograﬁe
Wim Roelsma en
Yvonne van Roosmalen
Website
Claire Volger
www.tweeterp.nl
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 14 december
Kopij moet uiterlijk

dinsdag 3 december
binnen zijn.
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Mulder

Bijzonder genieten in Engelen

Spaar voor het goedgevulde Boodschappenpakket
Bij PLUS houden we van goed eten. Daarom kun je dit jaar weer
sparen voor het Boodschappenpakket. Het pakket is goed gevuld met
producten, een voucher voor gratis bezorging en een kortingscode
voor geweldige dagjes uit.
Je ontvangt een zegel bij elke 10 euro aan boodschappen. Bij 75 zegels
kun je je volle spaarkaart inleveren en ontvang je direct een gratis
Boodschappenpakket. Dus maak maar alvast ruimte in je voorraadkast
voor al deze gratis boodschappen!
De Boodschappenpakketactie loopt van zondag 27 oktober t/m
zaterdag 1 februari 2020. Volle spaarkaarten kunnen t/m zaterdag 15
februari 2020 worden ingeleverd.

Mulder

Bestel je boodschappen
op plus.nl/mulder

Bijzonder genieten in Engelen
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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

