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Eerste ‘huiskamer’ open
Terugblik ontvangst Sinterklaas
Fons Boom, drie maanden later ...
De TweeTerp December 2019 • pagina 1

In deze editie:
03
06
09
11
14-15
16-19
22-23
25
27
29
31
33
35-37
43

Bestuursraad
De Engelenburcht
Alberto van Stroe: koi karpers
Jubileum Kadekoor
Kindcentrum Antonius Abt
De kerken
De vrijwilligers van De Tweeterp
Kindcentrum de Matrix
Pelletkachel in Heesterburgh
Interview Fons Boom
Buurtbusverhalen
Huisartsassistente Marianne
Intocht Sint Nicolaas
Dorpsagenda

Van de bestuursraad
Zonnepanelen leveren elektriciteit voor rioolwaterzuivering
Op het terrein van de rioolwaterzuivering aan de Treurenburg wordt afvalwater
gezuiverd, biogas geproduceerd en straks
ook grootschalig zonne-energie opgewekt.
Nu al staan er zonnepanelen op het hoofdgebouw en vanaf volgend jaar komen daar
zo’n 10.000 zonnepanelen op het zuiveringsterrein bij. Projectmanager Antoine
van Geffen van waterschap Aa en Maas
blikt vooruit naar deze belangrijke stap in
de energietransitie van het waterschap.

Beluchtingsmotoren op zonneenergie

Van Geffen is heel happy met de komst
van de panelen: “We wekken daarmee op
eigen terrein een grote hoeveelheid elektriciteit op, ongeveer de helft van ons
energieverbruik op de zuivering. Daarmee
worden we steeds meer ‘energieneutraal’,
een belangrijke opgave voor het waterschap in de komende jaren.” De elektriciteit wordt direct gebruikt, onder meer
voor aandrijving van beluchtingsmotoren.
Deze brengen lucht in het afvalwater om
bacteriën te laten groeien, die afvalstoffen
afbreken. Van Geffen: “Vroeger gebruikten
we biogas om elektriciteit op te wekken,
maar dat is veel minder efficiënt. Overdag
draaien de motoren straks op onze eigen

elektriciteit. Alleen ’s nachts als de zon niet
schijnt, kopen we het nog groen in, want
ook dan moet de beluchting doorgaan.” Het
biogas dat het waterschap produceert, gaat
al enkele jaren naar Heineken en de Afvalstoffendienst, die het gas direct gebruiken.

Zonnepanelen op ongebruikte
plekken

De zonnepanelen komen op plekken, die
nu geen functie (meer) hebben. Zo zijn er
oude sliblagunes, waar het waterschap heel
vroeger slib (restproduct na waterzuivering)
opsloeg. Van Geffen: “Dit slib vergisten we
nu voor biogas, waardoor de lagunes niet
meer nodig zijn. Deze vrije ruimtes krijgen
nu dus een nieuwe duurzame functie.”
Van Geffen geeft aan dat schapen van
een omwonende de begroeiing onder de
panelen zullen begrazen. “De zonnepanelen moeten daarvoor iets hoger worden,
maar deze extra kosten nemen we voor lief,
want de schapen dragen bij aan een groene
beleving van het terrein én we hoeven dan
de begroeiing niet te maaien met behulp
van benzine.”

Goede samenwerking met de
omgeving

Al sinds het begin van de plannen werkt van
Geffen prettig samen met de Bestuursraad
Engelen-Bokhoven, IVN ’s-Hertogenbosch
en de stichting Boom & Bosch. “We hebben
elkaar goed leren kennen en dan kun je ook
lastige onderwerpen bespreken. Denk aan
de kap van 35 van de 100 oude populieren,
die plaats moesten maken voor de zonnepanelen. Dat blijft een moeilijk punt, ook al
moesten ze vanuit veiligheidsoverweging
op termijn toch gekapt worden.

IJspret op de ijsbaan in Engelen
Bijgaande foto van weleer (1965-1966) is er
getuige van dat door de jeugd in Engelen
druk gebruik werd gemaakt van een deels
ondergelopen weiland, met veel ijspret.
Mogelijk herkennen oud-inwoners elkaar
nog op de foto. Met dank aan de familie
Van Gendt.
De voorbereidingen van de ijsbaan zijn
door een commissie, bestaand uit Robbert
Broersma, Henk Loman en John Branderhorst, inmiddels gereed. Met een bijdrage
uit het dorpsbudget en door middel van
sponsoring door de firma Engering, hebben
we de nodige aanschaffingen kunnen realiseren. Het is nu wachten op de vorst. De
voortekenen zijn goed. Mochten er nog

Met een vooruitziende blik hebben we zes
jaar geleden al wel een rij nieuwe populieren aangeplant.” Een wens vanuit de
omgeving was ook dat de groene beleving
rond het zuiveringsterrein in stand blijft.
“De nieuwe bomen, heesters en struiken
die we hebben geplant, gaan hier zeker
voor zorgen. In het begin zullen mensen
van buitenaf de panelen kunnen zien, maar
de begroeiing zal dit zicht snel wegnemen”,
aldus van Geffen.

Ook stankaanpak houdt alle
aandacht
De rioolwaterzuivering kampt al lange
tijd met stankoverlast, waar omwonenden veel last van hebben. De overlast is heel vervelend en beslist niet
de bedoeling. Van Geffen: “We werken
hard aan een oplossing en voeren ook
de komende weken een aantal maatregelen door. Hopelijk zorgt dat voor een
verbetering”. Voor hem staat vast dat de
overlast, hoe dan ook, wordt opgelost.
Via de webpagina aaenmaas.nl/stankzuiveringdenbosch houdt het waterschap omwonenden op de hoogte en is
meer informatie en achtergronden over
de stank te vinden.

Volgende vergadering Bestuursraad Engelen-Bokhoven
inwoners zijn die ons willen helpen, laat
het dan zeker horen. We houden weliswaar
geen direct toezicht, maar zorgen er voor
dat alles in orde is, zodat de jeugd kan gaan
genieten.
Opgeven graag via jb@bestuursraad.nl

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.
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Eerste ‘huiskamer’ van Engelen geopend
Op zondag 24 november opende de eerste
‘huiskamer’ van Engelen haar deuren
onder de naam Herberg Haverleij. Een
gedeelte van de Antonius Abt school aan
het Oberonplein, wat eerder werd benut
voor de buitenschoolse opvang, is omgetoverd tot ontmoetingsruimte. Een mooie
ruimte op de begane grond, met keuken en
eigen ingang. Ruim 100 personen, van jong
tot oud, gaven reactie op de oproep om
kennis te komen maken. Zij werden hartelijk ontvangen met soep en later met koffie
en thee. Leuke bijkomstigheid, de door de
aanwezigen meegebrachte soepkommen
zijn gedoneerd en voortaan beschikbaar als
serviesgoed in de herberg!
Vijf dames, wonende in de kastelen, troffen
elkaar een tijdje geleden en vonden het
erg stil in hun buurt. “Al was er maar een
theehuis”, zei een van hen. Hiermee is het
balletje gaan rollen. De bestuursraad gaf
medewerking, twaalf vrijwilligers sloten
zich aan, de school stelde de ruimte ter
beschikking op basis van wederdienst en
een sprookje werd werkelijkheid, aldus Anja
Verlaat in haar openingswoord.
Tijdens de drukke openingsbijeenkomst
werd aan de bezoekers gevraagd om ideeën
voor activiteiten op de muur te plakken.
Die kwamen er volop. Knutselen, gezamenlijk eten, meditatie, uitleen, schaken en
dammen, repaircafé, podium voor talent,
een kleine greep uit de tientallen suggesties.
Deze huiskamer van de Haverleij is dus niet
alleen voor ouderen, maar voor mensen
van alle leeftijden.
Op een andere muur konden mensen, die
zelf actief willen zijn in deze ontmoetingsplek, een briefje plakken. Ook daar hingen
een aantal reacties. Tevens werd gevraagd
op welke dagen en welke dagdelen de
ruimte open zou moeten zijn.

dagen en tijden u erop kunt rekenen dat
Herberg Haverleij open is. Dat u er dan
gastvrij ontvangen wordt,   daar kunt u,

door het enthousiasme van de initiatiefnemers, zeker van zijn!

De initiatiefnemers gaan nu alle ideeën en
wensen op een rijtje zetten en samen met
de vrijwilligers kijken wat er nu al gerealiseerd kan worden en op welke dagen en
tijden de herberg open zal zijn. Uiteraard
is dit een groeiproces. Hierbij wordt ook
gekeken naar al bestaande activiteiten
in het dorp, zoals de seniorenmiddag op
dinsdag in De Engelenburcht. Door goede
uitwisseling en communicatie over elkaars
activiteiten kunnen Herberg Haverleij en De
Engelenburcht  elkaar versterken. Uiteraard
zijn nieuwe ideeën die   nog opborrelen
welkom. U kunt e-mailen naar herberghaverleij@gmail.com. Ook als u zich
aanmelden wil als vrijwilliger.
Hopelijk kunnen we spoedig melden welke
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Pubquiz zit vol
De zesde editie van de pubquiz in de Engelenburcht, op 24 januar,i is volgeboekt! Een
record kun je wel zeggen. Voor de organisatie natuurlijk tof, maar jammer voor de
mensen die ook wilden deelnemen. Wie
weet volgende keer weer.
Voor de deelnemers die wel op tijd waren
met inschrijven, geven we weer twee
vragen cadeau, althans, we geven een hint
naar twee antwoorden:
‘Jos Bergman in Floris en de kortste oorlog
ooit’. Nou ff googlen mensen ...
Fijne jaarwisseling alvast en tot 24 januari!
Oh ja, de zaal gaat open om 20.00 uur, we
beginnen uiterlijk 20.30 uur. (Mobieltjes
mag je thuislaten)

Kerstconcert de Laatbloeiers
De Laatbloeiers geven twee keer een kerstconcert.
Op zondagmiddag 15 december van 16.00
tot 17.00 uur op de Parade bij het Bosch
Winterparadijs. Als het koud is kunt u zich

warmen rond het houtvuur.
Op zondagmiddag 22 december een
sfeervol kerstconcert van 15.00 tot 16.00
uur in de Sint Jan. Dit is tijdens de openstellingstijden voor het bezoek aan de kerststal

20 maart, 20.00 uur

op het

Kaarten € 15,- te bestellen via de ticket-service op de website www.engelenburcht.nl

David Heijmans
In het dagelijks leven is hij een stille observant, maar op het podium laat David Heijmans
al die observaties naar buiten komen. Met een ontwapenende eerlijkheid en zijn
prachtige stem brengt hij muziek die je raakt op een manier die je nog nooit ervaren
hebt. Het is niet de vraag of je een traantje gaat wegpinken, maar wanneer. Maar je
hoeft niet bang te zijn: bij David ben je in goede handen. Nog nooit wist iemand zo
moeiteloos humor en gevoel met elkaar te combineren. Een unieke combinatie!

in de Sint Jan. Samen met ons zal zangeres
Trudy van den Brandt twee nummers ten
gehore brengen: O Holy Night en Mary’s
Boy Child. U bent van harte welkom!

locatie: De Engelenburcht

Joran Welling
Joran Welling is in 2018 afgestudeerdaan de Koningstheateracademie
in Den Bosch.
Sindsdien doolt hij rond in de boze buitenwereld. Hij wil gelukkig zijn.
Net als iedereen.
Hij weet alleen nog niet hoe, dus gaat hij op zoek en trekt hij het land
door met cabaret vol tragikomische verhalen over geluk en het vinden
van een levensdoel.

Rien van der Vaart
Rien van der Vaart is een jonge theatermaker die zegt waar het op
staat. Hij vindt in de kleinste details van zijn leven de grote
onderwerpen en weet deze altijd op een komische manier te
benoemen. Zo kan een pakje nietjes al zorgen voor een existentiële
crisis en kan een koud lekker pilsje genoeg reden zijn voor een
opstand. Met zijn scherpe conferences zorgt hij voor een leuke
gezellige avond met ‘stof tot nadenken’. Als toetje en neemt hij
op zijn eigen brutale manier de wereld op de hak.
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Nieuwjaarsconcert
Op zaterdag 11 januari bent u van harte
welkom bij het nieuwjaarsconcert van
Muziek Collectief Engelen. Het beloofd
weer een leuke avond te worden met een
voorproefje op ons aankomende concert.
Dit wordt in samenwerking met Harmonie
Haarsteeg gehouden op zaterdag 21 maart
in De Ster in Nieuwkuijk. Meer info volgt
later via www.muziekengelen.nl of www.
facebook.com/MuziekCollectiefEngelen.
Aanvang: 20.00 uur in De Engelenburcht.
De entree is gratis.

≈≈ he u ve l t j es ≈≈
BIJLES voor uw kinderen?
Slechts € 12,95 per uur, www.tiptopstudent.nl Whatsapp/bel 06-14826000 of
mail welkom@tiptopstudent.nl.

Bedrijf aan huis slaat een maandje over.
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KnipperZ
H a i r C a r e Fo r YO U !

De Meerheuvel 7
5221 EA Den Bosch
073-6129490
06-28074047
www.knipperz.nl
mail@knipperz.nl

Alberto van Stroe:
koi karpers, een kleurrijk feest in de vijver!
Els Brendel
Als kind zeurde ik om goudvissen in een
kom. Ze kwamen er uiteindelijk, maar
hadden geen lang leven: met één haal van
zijn poot werden ze door de kat uit de kom
gevist en verorberd. Helaas.
Voor Alberto van Stroe, mijn achterbuurman, geen goudvissen maar schitterende koi karpers en daar wilde hij wel wat
meer over vertellen.
Met zijn gezin is Alberto in 2001 van Bergschenhoek naar Engelen verhuisd. De
Brabantse roots van zijn vrouw Saskia
waren eigenlijk de oorzaak van die verhuizing. Ze wonen hier, samen met twee zonen
en een dochter, met veel plezier en zijn op
allerlei manieren actief in het dorpsleven.
Zowel Alberto als zijn vrouw willen graag
bijdragen aan de gemeenschap.

is dat de vrouwtjes ronder en wat dikker
zijn en  de mannetjes slanker en gestroomlijnder.
Koi karpers vragen om speciaal voer met
ingrediënten die goed zijn voor de kleur,
zoals spirulina. Als ze extra verwend worden
krijgen ze garnaaltjes of zijderupsen. De
temperatuur van het water in de vijver moet
goed zijn, evenals de PH graad.
Op mijn vraag of reigers geen gevaar
vormen voor de vissen, antwoordt Alberto
dat hij vindt dat de natuur nou eenmaal zijn
gang moet gaan. De grote vissen worden
weleens beschadigd, maar de ‘baby vissen’
in het voorjaar vormen soms wel een lekker
hapje. Toch is er ieder jaar wel sprake van
‘eigen kweek’. Wat wel gevaar kan opleveren
is de poep van eenden en andere vogels.

De bacteriën die erin zitten kunnen ziektes
veroorzaken bij de vissen. Er bestaat zelfs
een arts speciaal voor koi karpers. Alberto
heeft hem een keer geconsulteerd toen een
van de vissen een gevaarlijke parasiet had.
Het aardige is dat ik niet alleen veel leer
over deze vissen, maar en passant vertelt
Alberto ook veel over de waterlelies in
de vijver, de Japanse bomen eromheen,
de larven van libellen met ook prachtige
kleuren, de reigers die lokaas in de vijver
spugen om de vissen te verleiden en het
nut van kikkerdril. Vroeger eindigde natuurliefhebber Bert Garthof zijn radioprogramma’s met: “Wat groeit en bloeit en ons altijd
weer boeit.” Het zou zomaar de lijfspreuk
van Alberto van Stroe kunnen zijn.

De koi karper, ook wel Nishikigoi of
brokaatkarper genoemd, is de nationale
vis van Japan. ‘Nishiki’ betekent ‘kleurig
kleed’ terwijl ‘Goior Koi’ karper betekent. In
vroegere tijden werden de vissen in Japan
gegeten, maar al snel werden de vissen
met de mooiste kleuren apart gehouden
en werden ze juist om die kleuren geliefd
tot ver buiten Japan. Een koi karper kan wel
80 centimeter lang worden en ook wel 80
jaar oud. Je kunt ze handtam maken en dan
eten ze letterlijk uit je hand.
Als ik met Alberto naar zijn vijver loop moet
ik het beeld dat ik had van vijvers met koi
karpers direct bijstellen. Geen steriele bak
zonder planten, maar een prachtige biologische vijver met een bruggetje en planten,
die ook in de herfst kleurrijk ogen. Omdat
het al wat kouder is, zijn de vissen minder
actief en zwemmen ze ook wat dieper dan
in de zomer. Alberto vertelt dat hij altijd al
zeer geïnteresseerd was, en nog is, in de
Japanse cultuur. Hij leert de taal en is ook
een verdienstelijk judoka. Het mooie van
judo is, vindt hij, dat het welvaart en welzijn
voor iedereen predikt en dat maximaal
rendement gehaald kan worden met minimale inspanning. Neemt niet weg dat een
talentvol judoka, zoals zoon Yonathan, veel
en gevarieerd moet trainen.
De liefde voor koi karpers raakt dus ook
aan die fascinatie voor de Japanse cultuur.
De vissen hebben een naam, afhankelijk
van hun kleur. Japanners zeggen: ‘pas als
de kleur bestendig is, krijgt de karper een
naam’. Eendagsvliegen dus niet. In de vijver
van Alberto zwemmen vissen met heel
gevarieerde kleuren en tekeningen. Leuk
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Ook na uwde kappersstoel!
bij ons in(Alleen op afspraak)
Hoogveldweg 12
5221 BA Engelen
06 12 57 08 86

25 Jaar Engelens Kadekoor
Menig inwoner van Engelen/Bokhoven en
lezer van De Tweeterp zullen ze wel kennen:
de zangers en zangeressen van het Engelens Kadekoor. Bij vele vrolijke, maar ook
bij stemmige evenementen brengen zij hun
muzikale talent ten gehore. En dat al 25 jaar!
In maart 1994 hadden Astrid Wijn en Leo
Sajet het initiatief genomen om een koor in
Engelen op te starten. Er meldden zich al
direct een aantal enthousiastelingen en het
begin van het Engelens Kadekoor was daar.
Er werden vooral ‘levensliederen’ gezongen
met prachtige titels als ‘Roode rozen’ en
‘De maagd Johanna en de boze schoenlapper’. Het eerste optreden was al na vier
maanden, bij het afscheid van dokter Han
Marjot. Zo… Engelen had kennis gemaakt
met het Kadekoor en zou ze nog vaak
kunnen zien en horen, want er volgden nog
vele optredens in en buiten Engelen.
Na een achttal jaren nam Erwin van
Geenen, zelf ook Engelenaar, het stokje
over van Astrid en daarmee veranderde
ook het repertoire. Er kwamen Engelstalige,
semi-klassieke en traditionele nummers op

de lijst, waarvan Erwin er een aantal zelf
arrangeerde. Het was in die tijd dat het koor
zelfs enkele keren in Paradiso in Amsterdam
ging optreden, waarbij steevast een etentje
in de hoofdstad hoorde. Dat waren echt wel
hoogtepunten.
Erwin heeft het stokje na tien jaar overgedragen aan Marij van Heijster, die het
op haar beurt na drie jaar weer doorgaf
aan Edit Bartos. Zij staat nu al zes jaar heel
enthousiast voor het koor en heeft het
repertoire met veel buitenlandse nummers
uitgebreid.
Het Kadekoor heeft in al die jaren gezongen
bij nieuwjaarsrecepties in De Engelenburcht, de Dag van het Park, kerstconcerten
in de Voorste Venne (Drunen), op de Sint
Jansdag, bij het Bosch Winterparadijs, in
verzorgingshuizen, in een hospice, tijdens
Engelen 1200, bij de Bossche Korenwedstrijd en bij de Landelijke Korenwedstrijd.
En al die jaren heeft het Engelens Kadekoor, in wisselende samenstelling, veel lief
en leed met elkaar gedeeld. Dat is een van
de doelen die het koor zich stelt: muzikale

ontwikkeling, maar zeker ook oog en hart
voor elkaar! En het mag gezegd worden:
daar zijn twee leden al vanaf de start in
1994 mee doende: Toos Lucas en Annejuuk Bussemaker, die onlangs in een klein
zonnetje werden gezet.
Het jaar 2019 was dus voor het Kadekoor
een ‘feestelijk’ jaar, waarin ze het 25-jarig
bestaan op een of andere wijze wilde
vieren. Na diverse opties werd besloten
om dit jubileum te vieren met een ‘weekendje weg’ met z’n allen. En dat gebeurde
van 15-17 november: (bijna) het hele
koor vertoefde in een prachtig huis in de
Voerstreek (België), waar diverse activiteiten georganiseerd waren, zoals een quiz,
een stevige wandeling, een bezoek aan
de Abdij en brouwerij van Val Dieu, een
karaoke- en Bonte Avond en uiteraard het
zingen van enkele nieuwe liederen. Het was
een fantastisch, hartverwarmend weekend,
waar het Engelens Kadekoor nog heel lang
over na zal praten ...  

Wij zijn op zoek naar u!
De Tweeterp is op zoek naar een nieuwe bezorger voor de Weislag en de Hoefslag.
Reactie en informatie via: redactie@tweeterp.nl.
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Wij gaan ook weer op
dinsdag open!
vanaf 7 januari 2020

Speciaal hiervoor hebben wij elke
dinsdag in januari een leuke
aanbieding
€ 6,50 friet
4 frikandellen en/of 4 kroketten
en een beker mayonaise
€ 12,00

Fijne feestdagen en een
gezond 2020

Wees niet bang
ds Marloes Meijer
Het zijn de eerste woorden, die de engel
spreekt als hij aan de herders verschijnt:
“Wees niet bang.”
Het is best eng, wanneer er een engel
voor je staat die alles in het licht zet: al je
mooie kanten, maar ook al je zwakheden en
fouten. De dingen, die je liever verborgen
zou houden …
En die hebben we allemaal. Naast alle
geweldige ervaringen en fantastische
verhalen, hebben we ook een andere kant.
We willen jong, mooi en populair zijn. Maar
vaak zijn we dat niet, of maar heel even. Wat
geeft dan zin aan je bestaan?
Als alles aan het licht komt, voel je je
onmachtig, kwetsbaar. Daar kun je bang
van worden.
“Wees niet bang”, zegt de engel. “Ik kom
jullie groot nieuws brengen, dat het hele
volk met grote vreugde zal vervullen.

Vandaag is er een redder geboren.”
Een redder. Geen ‘winner’ of held, geen
‘loser’ ook trouwens, maar een redder. Niet
iemand die mensen beoordeelt of beschuldigt, maar een onschuldig kind dat zijn
armpjes uitstrekt naar de wereld. Hij wordt
geboren in een verblijf voor dieren, uit een
ongewenst zwangere tienermoeder. Zijn
biologische vader is niet bekend. En juist
hij wordt ‘zoon van God’ genoemd. Jezus
redt ons van te grote verwachtingen, te
veel druk en te hoge eisen. Hij laat zien dat
kwetsbaarheden, verdriet en mislukkingen
bij het bestaan horen.
De kraamvisite laat zien hoe zijn geboorte
alle polarisatie opheft: de laagopgeleide
herders zijn er het eerst, daarna volgen
er hoogopgeleide buitenlanders. Jezus
oordeelt niet, maar heet alle mensen
welkom en wil ze met elkaar verbinden.
Wees niet bang. We mogen kwetsbaar zijn,
en we mogen ons verbinden aan een ander.

Zo kan het vrede zijn, voor alle mensen die
God liefheeft. Voor alle mooie, kwetsbare
mensen op aarde. Of anders gezegd: ‘Eer
aan God in de hoogste hemel, en vrede
voor alle mensen die hij liefheeft.’
Goede kerstdagen.

Een stapje dichterbij
Even voorstellen, mijn naam is Floor
Teunissen. Ik ben 27 jaar en woon in
Engelen. Wat ik het liefst doe is verhalen
schrijven, en dan vooral fantasy verhalen.
Deze verhalen schrijf ik niet onder mijn
eigen naam, maar onder een Iers Pseudoniem: Morrigan Capall. Ik ben namelijk gek
op de Keltische cultuur en mythologie en
houd ervan om daarbinnen eigen werelden
met fantasiewezens te bedenken.
Sinds een paar jaar doe ik mee met verhalenwedstrijden, waarmee je publicaties in
een bundel samen met andere schrijvers
kunt winnen. Afgelopen jaar kwam er een
minidroom uit, want mijn verhaal werd
uitgekozen voor een verzamelbundel. Het
was heel tof om een eigen verhaal in je
hand te houden. Maar mijn echte droom
is natuurlijk om een geheel eigen boek uit
te brengen. Het verhaal is er al, maar om
daar een fysiek boek van te maken is een
tweede. Aangezien ik PPDNOS heb, een
vorm van autisme, vind ik het fijn om samen
te werken met een redactrice. Ik bedenk het
verhaal en zij kijkt alles na.
Mijn boek heet ‘De wereld van Kaie’ en
gaat over een elf, die is opgegroeid in de
mensenwereld. Samen met haar beste
mensenvriend gaat ze op zoek naar haar
echte elfenouders, maar natuurlijk loopt er
niets zoals gepland. ‘De wereld van Kaie’

is momenteel uitgegeven als een digitaal
e-book, maar wanneer deze vaak genoeg
gedownload wordt, gaat de uitgever het
boek echt drukken. Het boek is te koop op
www.schrijfstermorrigancapall.wordpress.
com onder het kopje ‘boeken’.
Ik hoop met mijn fantasy verhalen andere te

inspireren om hun dromen te volgen, ook al
lijken deze heel ver weg. En mijn droom is
natuurlijk om uiteindelijk mijn eigen boek
uit te geven. Met dit e-book is deze droom
al een klein stapje dichterbij.
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Elkaar goed helpen kun je niet ‘opeens’.

Hoe leer je je groep samenwerken?
Op Jenaplanschool Antonius Abt leren
we de kinderen zelfstandig werken met
methodiek van ‘Vraag het de kinderen’.
Hierbij speelt ‘de hand van 5’ een belangrijke rol. Kinderen vragen elkaar hierbij
om hulp en werken samen aan een oplossing, voordat de hulp van de groepsleider
ingeroepen wordt. Samenwerken kunnen
kinderen echter niet zomaar, dat moeten
ze leren!
Samenwerken en elkaar helpen nemen
in het jenaplanonderwijs een belangrijke
plaats in: leren is tenslotte een sociaal
proces, waarbij het samen oplossen van
problemen een belangrijke rol inneemt.
Kinderen worden in samenwerkings- en
hulpsituaties uitgedaagd het beste van
zichzelf ze geven en zichzelf te ontwikkelen.
Samenwerken is niet voor niets één van de
jenaplanessenties. Hierbij staan de talenten
en kwaliteiten van de kinderen aan de
basis. Samen met de kinderen evalueren en
praten we over wat nodig is om de samenwerking nog beter te laten verlopen.  
In een van de groepen in de middenbouw werken twee kinderen samen aan

en dit samen met de kinderen te oefenen.
Ook tijdens de klassenvergaderingen
die we in de groep organiseren, komt
het onderwerp samenwerken regelmatig
terug op de agenda. Zo wordt er door
de kinderen gesproken over de randvoorwaarden om goed samen te kunnen
werken. Denk hierbij aan zaken als ‘dicht
bij elkaar zitten’ en ‘zachtjes overleggen’,
zodat je de andere kinderen niet stoort. De
kinderen zijn tijdens deze klassenvergaderingen ook kritisch naar hun eigen rol en de
rol van de ander. Wat doe je bijvoorbeeld
wanneer jij graag aan een spellingopdracht
wilt werken, maar je spellingmaatje eerst
zijn rekenen af wil maken? Of: Hoe ga je om
met een maatje dat helemaal geen zin heeft
om aan de opdracht te werken?

een spellingopdracht. Tenminste, dat is de
bedoeling… Waar het op neer komt is dat
één van de twee steeds bezig is de ander
‘erbij’ te halen, dit uiteindelijk opgeeft en
dan maar alleen probeert de opdracht zo
goed mogelijk uit te voeren. Met elkaar
zijn we gaan bekijken hoe we de kwaliteit
van samenwerken tussen kinderen kunnen
verbeteren. Hoe vorm je bijvoorbeeld duo’s
wanneer kinderen gaan samenwerken?
Doet de groepsleider dit, doen de kinderen
dit en welke criteria zijn hierbij belangrijk? Binnen ons spellingonderwijs werken
de kinderen veel met een spellingmaatje.
Naast het samenwerken aan de opdrachten
controleren de kinderen ook elkaars werk,
voordat dit nog door de groepsleiding
bekeken wordt. In veel groepen kozen de
kinderen per opdracht hun eigen maatje.
Dit resulteerde nog wel eens in onrust:
wie is er bijvoorbeeld nog beschikbaar?
We hebben ervaren dat het veel rust en
duidelijkheid geeft door kinderen een ‘vast’
maatje te geven. Dit hoeft niet altijd een
maatje uit dezelfde jaargroep te zijn. Het
samenstellen van groep-doorbrekende
duo’s kan verrijkend werken. Hierbij is het
belangrijk om goede afspraken te maken

Als team hebben we ons verdiept in de
leerlijn samenwerken. De belangrijkste
vaardigheden die hierbij belangrijk zijn,
zijn samen te vatten als: anderen denktijd
geven, je inleven in de ander, het geven
en volgen van aanwijzingen, het helpen
van anderen, het zelf ontvangen van hulp,
het je houden aan afspraken en het delen
met anderen. We hebben ons hierbij eerst

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,
we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht

gesprek

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

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.

binnen de hele school of stamgroep.

Locatie Slot
Oberon 17

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 LT Engelen

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

gericht op de vaardigheid ‘het helpen van
anderen’, omdat we in de praktijk vaak
zagen dat dit beter kon. Deelvaardigheden
die hier bij horen omvatten onder andere
het kunnen stellen van vragen, geduldig
zijn en uitleggen. Hoe help je een ander?
Help je een ander wanneer je het antwoord
voorzegt? Of door het werk van de ander te
maken zodat je snel weer door kunt met je
eigen werk?
Allereerst zijn we met de kinderen in
gesprek gegaan over waarom het ‘helpen
van anderen’ een belangrijke vaardigheid
is. Wat heb je eraan in de groep en in de
toekomst? Waarom is het belangrijk dat
je weet hoe je een ander om hulp vraagt
èn hoe je een ander op een goede manier
helpt? Vervolgens spelen we de vaardigheid na in de groep of laten op een andere
manier zien hoe de vaardigheid eruit ziet.
Voordoen hoe het juist ‘niet’ moet, werkt
hierbij erg goed. Ook het spelen van rollen-

spelen werkt prima, omdat je hiermee
makkelijk kunt refereren naar levensechte
situaties die zich in de groep afspelen. Er
wordt met de kinderen besproken hoe een
vaardigheid eruit ziet en hoe deze klinkt. Bij
de deelvaardigheid ‘elkaar aanmoedigen’
(passend bij anderen helpen) praten we
met de kinderen over wat je ‘ziet’ wanneer
iemand dit doet. Je kunt hierbij denken
aan glimlachen, je duim omhoog steken,
de ander aankijken of bijvoorbeeld met je
hoofd knikken. Hoe ‘klinkt’ dit vervolgens,
wat hoor je dan dat er gezegd wordt? ‘Dat
klinkt goed’, ‘Goed gedaan!’ of ‘Ik weet zeker
dat jij dit kunt!’ zijn hier voorbeelden van.
Wat je ziet en wat je hoort bij een bepaalde
vaardigheid kan vervolgens opgeschreven
worden op een kaart of getekend worden.
Op deze manier hangen de gemaakte
afspraken zichtbaar in de groep en vormen
een geheugensteuntje voor de kinderen.
Vervolgens wordt de besproken vaardigheid uitgebreid geoefend in de groep. De

groepsleider observeert de kinderen, geeft
hen tussentijdse feedback en na afloop
wordt er geëvalueerd en besproken wat de
groepsleider allemaal heeft gezien. Soms
wordt een samenwerkingsactiviteit gefilmd
en na afloop met de hele groep bekeken.
Samen met de kinderen worden er tips en
tops geformuleerd om het samenwerken de
volgende keer nóg beter te laten verlopen.
Vaak willen de kinderen na zo’n evaluatie
direct weer oefenen, meteen het geleerde
in de praktijk brengen!
Het aanleren van de verschillende samenwerkingsvaardigheden hebben we gekoppeld aan het traject zelfstandig werken.
Door aan het begin van het schooljaar
iedere week een samenwerkingsvaardigheid centraal te stellen, deze samen met
de kinderen te oefenen en te evalueren,
merken we dat de kwaliteit van het zelfstandig werken en de kwaliteit van samenwerken verbeterd is.
Een prachtige win-winsituatie!
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Kliederkerst
Ben je tussen de 1 en 12 jaar en vind je het
leuk om te kliederen en te knutselen? Dan
ben je van harte welkom bij de Kliederkerst. Op 22 december ben je om 16.00 uur
welkom in de Oude Lambertus, de protestantse kerk aan de Kerkhof. Daar liggen
boekjes en spelletjes voor je klaar. Na een
paar minuten zingen we een welkomliedje
en gaan we hele grote engelenvleugels
knutselen. Natuurlijk mag je daarna met
die vleugels op de foto! Je kunt ook kerstkoekjes versieren, of Jozef en Maria helpen
met het inpakken van hun koffers.
Daarna doen we de jassen aan en wandelen
we naar de katholieke kerk. Daar is een hele
grote kerststal, die we gaan bekijken.
In de katholieke kerk ontmoeten we ook de

oudere kinderen. Die nemen we mee terug
naar de protestantse kerk. Daar horen we
om 17.00 uur een mooi kerstverhaal, zingen
we liedjes en krijgen we de zegen onder de
grote parachute.
Daarna is er wat kersterigs te snoepen en te
drinken. Om 18.00 uur gaan we weer naar
huis.
Wil je meedoen (of wil je (klein)kind
meedoen)? Geef je op via predikant@
kerk-engelen.nl of secretariaat@parochie-engelen.nl.
Klieder- en jongerenkerst wordt georganiseerd door de beide 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. Per gezin verwachten

we minimaal 1 volwassen begeleider (gratis
toegang).

Jongerenkerst
Ben je 12 jaar of ouder? Dan ben je van
harte welkom bij de jongerenkerst. Op 22
december ben je om 16.00 uur welkom
in de Oude Lambertus, de protestantse
kerk aan de Kerkhof. Daar beginnen we
samen met de kleine kinderen, maar al
snel gaan jullie naar de pastorie van de
katholieke kerk. Daar kun je kiezen uit twee
programma’s: een papieren escaperoom
of een programma rondom popmuziek

met engelen (Billy Eilish, Sarah McLachlan,
Alabama, Tommy Shane Steiner).
Na een uurtje worden jullie opgehaald door
de kleine kinderen. Je kunt de kerststal
bekijken en daarna ga je mee terug naar
de protestantse kerk. Daar hoor je om 17.00
uur een mooi kerstverhaal, zingen en horen
we sfeervolle liedjes en sluiten we af met
wat lekkers te eten en te drinken.
Ben je erbij? Geef je even op via predikant@

kerk-engelen.nl of via de app (06 36501973)
Jongerenkerst wordt georganiseerd door
de beide 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 persoon. Ouders zijn vanaf 17.00
uur welkom.

Engelenproject
Meer dan veertig engelen vliegen in deze
adventsperiode door Engelen. En dus zijn
er ook meer dan veertig ontvangers, die
elke adventszondag een kleine verrassing
of een mooie tekst ontvangen.
In een volgende editie van De Tweeterp
komen we er graag wat uitgebreider op
terug, maar nu willen we alvast laten weten
hoe prachtig het is om te weten dat in en

om ons dorp zoveel mensen om anderen
geven. Er zijn meer dan veertig mensen
bereid om tijd en aandacht te besteden aan
mensen die dat goed kunnen gebruiken in
deze donkere tijd. Als engelen verspreiden
zij licht en een goede boodschap. Dank,
engelen, voor jullie inzet. Dank aan Enny
Coppee en Tino Pol voor jullie werk om
dit project gestalte te geven. Volgend

jaar hopen we natuurlijk dat er nóg meer
engelen zullen vliegen. Namens beide
kerken, ds Marloes Meijer

Parochie St. Lambertus
Wat is tijd?

Aan de hand van zes levensvragen wil parochie St. Lambertus, met zorg en aandacht
voor elkaar, de verbinding tussen geloof
en maatschappij voor iedereen zichtbaar maken. In de periode tussen kerst
en carnaval staat het thema ‘Wat is tijd?’
centraal. Tijd is een rekbaar begrip. Als we
leven, gaat de tijd met ons mee, is meetbaar
maar niet maakbaar. Als er een begin is, is
er ook een eind. Maar wat is dan eeuwigheid? We vragen ons ook af: hoe was het
verleden, hoe staan wij in het nu en wat
brengt ons de toekomst? Vragen om eens
bij stil te staan.

Kerstmis 2019
Di 24 dec
19.00 uur

Kerstavond familieviering met muzikale begeleiding
T.i.v. Gera en Rinus van der Gracht - Vugs, Riekie van der Venne – de
Groot
Na de viering is er beschuit met muisjes bij de kerststal

Di 24 dec
21.30 uur

Nachtmis, plechtige eucharistieviering met het Crèvekoor
Voorganger diaken Jan Joosten.   21.15 uur Kerstsamenzang
T.i.v. Jeanne Hurkmans – van Leeuwarden, Ria Geerts - van den Oever, Piet
Groenendaal, Piet en Truus Klerkx – Bouman, Rita en Wim Dartee- O´Driscoll, Ans Bindels, Jacob en Gré Dubelaar, Tini Heller, Anton Pijnenburg, Ine
Vinken van Gelder, ouders van Kessel - van de Griend
Na de viering is er chocolademelk bij de kerststal

Wo 25 dec
10.00 uur

Hoogfeest van Kerstmis, plechtige eucharistieviering met kerstsamenzang
Voorganger diaken Jan Joosten.
T.i.v. Jeanne van Swieten Kouwenhoven, Jan Cornelissen, Jo Boelen,  Herman Beekman, Gré Pardoel – van Dijk

Do 26 dec

Tweede kerstdag is er in onze kerk geen viering

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
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 euro. Voor het actuele
programma zie onze website www.parochie-engelen.nl.
St. Lambertusparochie, Graaf van
Solmsweg 75, 5221 BM Engelen
Telefoon: 073-6311216
E: secretariaat@parochie-engelen.nl

Website: www.parochie-engelen.nl
Rabobank: NL04RABO0121907643
Het secretariaat is bereikbaar op
maandag van 09.00 tot 12.00 uur.

Za 14 dec

Muziek in de kerk
Voor meer informatie ze
elders in deze Tweeterp en
op de website.

Zo 15 dec
10.00 uur

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

Zo 22 dec Boete- en communievie10.00 uur ring
Voorganger Anton van
Diessen
T.i.v. Jeanne van Swieten –
Kouwenhoven, Henk Broeren
In deze viering is er een extra
adventscollecte
Zo 22 dec Kinderkerst
16.00 uur Voor meer informatie zie
elders in deze Tweeterp
Zo 29 dec Woord- en communievie10.00 uur ring
Voorganger diaken Jan
Renders
T.i.v. de weldoeners van de
kerk, Tom, Juleke en Henk
Broeren
Na de viering drinken we
gezamenlijk koffie.
Zo 5 jan
10.00 uur

Woord- en communieviering
Door onze eigen werkgroep
T.i.v. Jeanne Hurkmans van
– Leeuwarden, Els Dirks – de
Kleijn
Na afloop nieuwjaarsreceptie
voor vrijwilligers.

Zo 12 jan
10.00 uur

Eucharistieviering
Voorganger pastor Ben van
Bronckhorst
T.i.v. Walter en Cecile den
Otter Simons

Zo 19 jan
10.30 uur

Oecumenische viering in de
Protestantse kerk
T.i.v. Piet Groenendaal

Dopen:

De doopvieringen kunnen gepland worden
op zondagmiddag, u kunt een afspraak
maken met Monique Janssen (6219416), de
contactpersoon voor de werkgroep.
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Ben je gedoopt? Dan doe je toch ook het vormsel!
Wat het Vormsel betekent en wat er van iemand die gevormd is, verwacht wordt, willen
we graag uitleggen tijdens een algemene en gezellige informatieavond voor jullie en je
ouders.
Die avond is op maandag 20 januari om 19.30 uur in de parochiezaal van de pastorie.
Omdat we het een en ander moeten klaarzetten, willen we graag weten hoeveel jongeren
en ouders die avond zullen komen.
Wil je dit uiterlijk 15 januari laten weten per e-mail: pastor@parochie-engelen.nl.

Protestantse kerk
Engelen

Lezing abt Denis Hendrickx
Op woensdag 5 februari is er in de St.
Lambertuskerk een bijeenkomst rond het
thema: ‘Wat is tijd?’. Abt Denis Hendrickx
zal een lezing verzorgen over kerk zijn in
deze tijd en zijn visie geven over kerk zijn in
de toekomst. Er zal volop ruimte gegeven
worden om vragen te stellen. Om 19.30
uur is er een inloop met een kopje koffie
of thee. Om 20.00 uur begint de lezing
en na afloop is er gelegenheid om na te
praten onder het genot van een drankje.
De toegang is gratis.

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

  
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				Telefoonnummer
Voornamen				E-mailadres
Roepnaam				School
Geboortedatum			Groep
Adres					Doopdatum
Postcode				Parochie
Woonplaats				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.

Oecumenische dienst en koffietafel
Op zondag 19 januari vieren we als katholieke en protestantse gemeente het begin
van de ‘week van gebed voor eenheid
van Christenen’. Daarnaast begint op die
dag ook in beide kerken de Aktie Kerkbalans.  Voor veel mensen in en om de kerk is
verbondenheid met elkaar een grote meerwaarde. En waar ervaar je meer verbondenheid dan samen aan tafel? Aan tafel is tijd
om voedsel en verhalen te delen. Aan tafel

is gelegenheid om aandacht te vragen voor
alles wat de kerk waarde geeft, en dus ook
om de financiële situatie onder de aandacht
te brengen middels een aftrap van Actie
Kerkbalans.
Het leek kerkenraad en kerkbestuur dan
ook een goed idee om mee te doen met de
landelijke actie ‘De Grote Startmaaltijd’. Wij
organiseren graag een Brabantse koffietafel, na de gezamenlijke dienst van 10.30

Zo 15 dec
10.30 uur

Muziek op Zondag,
Kleinkoor Octabile

Zo 22 dec
16.00 uur

Klieder- en jongerenkerstfeest, ds. Marloes
Meijer

Di 24 dec
22.00 uur

Kerstnachtdienst, ds.
Marloes Meijer, m.m.v.
cantorij en Adri Hordijk,
trompet

Wo 25 dec  
10.30 uur

Kerstmorgendienst,
ds. Wil van Egmond,          
Oisterwijk

Zo 29 dec
10.30 uur

Dr. Niek Brunsveld, Est

Zo 5 jan
10.30 uur

Nieuwjaarsdienst, ds.
Marloes Meijer en kerkenraad

Zo 12 jan
10.30 uur

Peter de Koning, Heteren

Zo 19 jan
10.30 uur

Oecumenische viering,
ds. Marloes Meijer

uur in de (protestantse) Oude Lambertus.
Iedereen is uitgenodigd, opgeven hoeft
niet. Kerkleden wordt gevraagd wat lekkers
mee te nemen voor 1 à 2 personen. Gasten
kunnen zo aanschuiven. Op die manier
vieren we de eenheid tussen de kerken, de
verbondenheid met elkaar en met het dorp
en hopen we ook iets te proeven van Gods
komende rijk.

Kerkdienst 22 december
Op 22 december is er geen reguliere
ochtendviering in de protestantse kerk. U
bent van harte welkom bij de korte viering

van de Klieder- en Jongerenkerst om 17.00
uur, of een van de andere diensten in de
week daarna.

Parochie Heilige
Antonius Abt Bokhoven

Kerstnachtdienst 24 december
Op de zondagen van de advent zullen er bij
heel wat adressen kaarten, platte cadeautjes
en creatieve verrassingen in de brievenbus
vallen. Stiekem bezorgd door engelen uit
heel Engelen. Protestanten, katholieken
en mensen van buiten de kerken hebben
zich aangemeld om wat licht te verspreiden
door het dorp. Daar zijn we superblij mee
natuurlijk.
Om aan te sluiten bij dit mooie initiatief
gaat de kerstnachtdienst over engelen. De
engelen boven de velden om precies te zijn.
Wat hebben ze ons te vertellen?

En wat moeten we daarmee? U leest elders
in deze Tweeterp al meer over de engelen.
In de viering kunt u zich laten raken door het
kerstevangelie, gedichten, liedteksten en
-klanken, de lichtjes, de gezamenlijkheid en
de open harten. Welkom op 24 december
in de kerstnachtdienst met de cantorij en
heel veel ander engelengezang. Vanaf 21.45
uur zingen we ‘op verzoek’ diverse kerstliederen. Geef ter plekke uw favoriete kerstnummer door en als het bekend is of in het
liedboek staat, zingen we het met elkaar.

Kerstmorgendienst
Ds. Wil van Egmond gaat voor in een dienst
voor iedereen. Zoals we van Wil gewend
zijn, zal zij met de nodige creativiteit een
van de hoofdfiguren van het kerstverhaal centraal stellen. Eerder hoorden we

Johannes vertellen en ook Jozef is aan
het woord geweest. Deze keer staat Maria
centraal. Zou zij geweten hebben wat haar
te wachten stond? Welkom op 25 december
om 10.30 uur

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.
15 dec

�e Advent
Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

22 dec

�e Advent
Viering met orgelbegeleiding
Voor een bijzondere intentie

Op zondag 12 januari is er van 14.30 tot
16.00 uur in protestantse kerk de Oude
Lambertus aan De Kerkhof een gitaarconcert van Dick Schreinders
Dick Schreinders groeide op in Spanje en
kreeg daar een opleiding klassiek gitaar
aan het conservatorium. Leven in Spanje is
van grote invloed geweest in zijn artistieke
ontwikkeling.
Dick componeert nu zijn eigen stukken met
veel ruimte voor improvisatie. De muziek
doet je wanen op de Spaanse hoogvlakte.
Hij wisselt zijn gitaarspel af met filosofische
liedjes in het Spaans en Nederlands. Entree
10 euro. Info en reserveren op www.dickschreinders.nl of 06-81205648

24 dec

��.�� uur Kerstavondviering
Met dameskoor en orgelbegeleiding
Intentie voor het algemeen welzijn van onze parochianen

25 dec

Eerste kerstdagviering
Met dameskoor en orgelbegeleiding
Intentie voor het algemeen welzijn van onze parochianen

26 dec

Tweede kerstdag: geen viering

29 dec

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Frans Hol, Joke Godschalk-Endstra en Jan Zetz

Inventarisatie: een goed gesprek

01 jan

Nieuwjaarsdag: geen viering

05 jan

Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en
overleden ouders
Na de viering Nieuwjaarsreceptie
voor alle Bokhovenaren en parochianen uit de omgeving

12 jan

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en Corrie
van Gestel

Gitaarconcert

Heb jij ook wel eens behoefte aan een goed
gesprek? Even de tijd nemen om te praten
over dingen die er ècht toe doen, samen
met anderen die dat ook willen? We willen
de tijd nemen om elkaar te ontmoeten en
de leuke en lastige dingen in het leven te
bespreken. En natuurlijk ook om wat te
drinken en op zijn tijd samen te lachen om
de gekke dingen in het leven.

Een goed gesprek, onder leiding van ds
Marloes Meijer, vindt plaats bij voldoende
belangstelling. Als locatie denken we
aan De Engelenburcht. Als avond aan de
maandag of woensdag, maar laat de praktische kant je niet verhinderen. In overleg is
veel mogelijk. Eerst maar eens de belangstelling polsen … Geef je interesse door aan
Marloes via predikant@kerk-engelen.nl
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Sport- en Ontspanningsmassage
Sportmassage

Ontspanningsmassage

Hoofdpijnmassage

Zwangerschapsmassage

Tapen en bandageren

Hotstone

CB Life in het kort: Ben je opzoek naar
ontspanning, dan ben je aan het goede
adres. CB Life biedt een divers aanbod
van sport- en ontspanningsmassage.
Heb je een drukke agenda?
Het is ook mogelijk om een afspraak te
maken voor een behandeling aan huis.

www.cblife.nl

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

“Goede Voornemens Toernooi”
Georganiseerd door RECREA
op
Donderdag 16 januari 2020
in de Engelenburcht
Jeugd (8-15) van 19:00 – 20:15 uur
Volwassenen van 20:30 – 22:30 uur
Deelname is gratis
Inschrijven kan t/m 13 januari 2020 bij:
Paul van Merwijk
paulvanmerwijk@live.nl ,
06-81491875
Of loop even binnen op een
donderdagavond vanaf 20:00 uur

Recrea wenst
iedereen fijne
kerstdagen en sportief
nieuw jaar !

www.recrea-engelen.nl
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Alle vrijwilligers van De Tweeterp we

wensen u hele fijne feestdagen en een geweldig 2020!
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FIETSENMAKER
Den
Bosch
Winterbeurt
Bereid je fiets voor op de winter met onze
speciale winterbeurt

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

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

✓ Alle onderdelen worden nagelopen
en waar nodig bij- en/of afgesteld
✓ De onderdelen worden beschermd
tegen sneeuw, regen en pekel
✓ Gratis haal- en brengservice in
De Bloemendaal 5
Engelen
(Industrieterrein De Vutter)
5221 EB, Den Bosch
088 0123 060
Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur
info@fietsenmakerdenbosch.nl
Tussen kerst en nieuwjaar zijn wij gesloten

Samenwerking op Kindcentrum de Matrix
‘Je ziet de kinderen stralen’

De verschillende afdelingen binnen Kindcentrum de Matrix werken nauw met elkaar
samen. Peuters leren van kleuters, kleuters leren weer van oudere kinderen. En
andersom. “We streven naar een zo soepel
mogelijke overgang van opvang naar
school”, zegt Brigitte van Dooren, teamleider kinderopvang op kindcentrum de
Matrix.

Het Peuterarrangement en groep 1-2

Op het Peuterarrangement (PA) bereiden
wij de kinderen op verschillende manieren
voor op groep 1. Bijvoorbeeld door binnen
het Kindcentrum verbinding te zoeken in de
dingen die we doen:
• De kinderen van het PA en van groep
1-2 van school spelen samen buiten. Zo
leren de peuters spelen op een groter
speelterrein en met grotere kinderen. De
leerkracht van school ziet de kinderen
van het PA en de kinderen zien de leerkrachten. Soms zien ze ook hun broer of
zus die op school zit.
• Daarnaast stemmen we per schooljaar
twee thema’s samen af. Binnen het thema
gaan we tijdens activiteiten ontdekken,
onderzoeken en verwonderen; bijvoorbeeld met een gezamenlijk knutselmoment, een herfstwandeling of een gezamenlijke expositie.
Ook halen we samen Sinterklaas binnen op
het Kindcentrum, gaan we kijken naar het
open podium van de kleutergroepen en
gaan we luisteren en kijken naar de musical
van groep 8. Kinderen leren zo om in wat
grotere groepen te zijn én hoe de wereld
eruitziet buiten de veilige muren van het
Kinderdagverblijf (KDV) en PA.

Omdat de samenwerking en de verbinding met de onderbouw al vaste vorm
heeft, gaan we nu kijken hoe we ook de
kinderen van de bovenbouw hierbij kunnen
betrekken.

Taalstimulering en gepersonaliseerd
leren

De eerste stap om de kinderen van de bovenbouw erbij te betrekken, is al gezet. Op het
KDV en PA is taalstimulering een belangrijk
onderdeel van de dagelijkse praktijk. Lezen
en voorlezen zijn goede manieren om met
taal bezig te zijn. Kinderen uit groep 6-7-8
komen iedere week langs om een verhaaltje
voor te lezen.
Zo wordt voor beide groepen op een leuke
manier met taal gewerkt en is er een mooie
samenwerking met de bovenbouw. Daarnaast mogen alle kinderen zelf naar de
Schoolbieb om boeken uit te zoeken, die zij
mee naar huis mogen nemen. Zo kunnen zij
ook thuis bezig zijn met taal.
Een andere manier waarop we de verbinding met elkaar zoeken, is het gepersonaliseerd leren. Dit is een manier om kinderen
die vier worden, voor te bereiden om zelf
te vertellen wat ze voelen, wat ze leuk en
minder leuk vinden en wat ze zelf al kunnen.
Door deze gesprekjes te voeren met de
kinderen, willen wij hen spelenderwijs
voorbereiden op het ouder-kind gesprek
dat in groep 1 en 2 plaatsvindt met de leerkrachten.
In de ochtendkring gebruiken wij herkenbare fotokaarten van hoe ons dagritme
eruitziet. Bepaalde momenten van ons
dagritme zijn gefotografeerd zoals:
- samen in de ochtendkring
- samen lunchen

- buiten/binnen spelen
- toiletbezoek
- activiteit
Bij deze foto’s stellen wij de kinderen
passende vragen zoals:
- Wat zie je hier?
- Wat vind jij het leukst om te doen?
- Durf jij om hulp te vragen?
- Kun jij zelf al je boterham smeren?
- Heb jij een luier aan of ga jij al naar de wc?
“Doordat we dit elke dag herhalen, is het
voor het kind gemakkelijker om iets te
kunnen vertellen tijdens het eindgesprek”,
vertelt Tessa. “Het eindgesprek wordt
gehouden met de ouders en daar betrekken
we de kinderen die vier jaar worden bij. Je
ziet de kinderen tijdens dit gesprek stralen,
omdat wij als pedagogisch medewerker
samen met de ouders echt naar het kind
luisteren en zij ook hun verhaal kunnen
vertellen.”

Kinderkabinet 2019/2020

Wij zijn het kinderkabinet. Wij zijn 6
kinderen uit groep 6, 7 en 8. We helpen met
het organiseren van dagen en helpen de
school te verbeteren.
• Kyara (groep 8): ik ben 11 jaar en mijn
hobby’s zijn paardrijden, dansen en
tekenen. Ik ben gekozen voor het idee
de school meer kleur te geven en meer
groen te maken.
• Claire (groep 8): ik ben 11 jaar en mijn
hobby’s zijn scouting, dansen, tekenen
en piano spelen. Ik ben gekozen voor het
idee dat er per maand twee kinderen de
gymles mogen kiezen.
• Elin (groep 7): ik ben 10 jaar en mijn
Lees verder op pagina 26
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Dit was het nieuws van onze school voor
deze maand. Wilt u meer of andere informatie over onze school, dan kunt u contact

hobby’s zijn paardrijden, dansen, turnen
en zwemmen. Ik ben gekozen voor het
idee meer te bewegen en meer buiten te
zijn.
• Carlijn (groep 7): ik ben 10 jaar en mijn
hobby’s zijn hockey, tennis, skiën, voetballen en buitenspelen. Ik ben gekozen
voor meer activiteiten op het schoolplein.
• Puck (groep 6): ik ben 9 jaar en mijn
hobby’s zijn lezen, tekenen en scouting. Ik ben gekozen voor het idee meer
Donald Ducks in de bieb.
• Noor (groep 6): ik ben 9 jaar en mijn
hobby’s zijn turnen, dansen en tekenen.
Ik ben gekozen voor het idee meer
bewegen en meer naar buiten te gaan.  

opnemen met de directeur, Mevr. B. EntkenBuunen, tel. 073-8519990
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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!

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs
500k
Prijs in euro’s

Doorlooptijd in dagen

750
500
250

250k

0

0
Landelijk

Gemiddelde
beoordeling

Noord-brabant

Bighelaardij

Landelijk

Noord-brabant

8,7

9,1

Verkoop

Aankoop

Bighelaardij

Uw woning
verkopen?
Wij komen graag bij
u langs voor een
gratis & vrijblijvende
waardebepaling.

Mail bij interesse naar:
info@bighelaardij.nl

BIGHELAARDIJ makelaars - Fuutlaan 38 - 5221 GR Engelen - tel.nr: 073 - 633 0600
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Twijfels over het gebruik van de pellet kachel

Heesterburgh, het meest duurzame kasteel? Of toch niet?
Martin Berens

Eindelijk duurzame energie

“Toen wij voor het eerst hoorden over de
bouwplannen voor Heesterburgh, waren
wij heel enthousiast. Dat zoiets gebouwd
kon worden bij ons in de buurt”. Aan het
woord is Luuk Niessen, een van de bewoners van Leliënhuyze. Maar zijn enthousiasme kreeg een behoorlijke knauw, toen
hij in een, overigens ronkende, reclame las,
dat het de bedoeling was dat het hoofdgebouw (± 24 appartementen) in zijn energiebehoefte zal worden voorzien door middel
van een pellet kachel. Dit in tegenstelling
tot de ‘grondgebonden’ woningen, die allemaal een grondwarmtepomp krijgen.

Maar toch zeker geen houtstook?

Een pellet kachel als energievoorziening?
Dat was wel even schrikken voor Luuk.
Immers, het staat vast dat een biomassa-apparaat als een pellet kachel – en
zeker een voor 24 appartementen – veel
meer kwalijke stoffen en gassen uitstoot
dan bijvoorbeeld een gasgestookte voorziening. Door de Europese Commissie is
er een waarschuwing uitgegaan om niet
zomaar een biomassacentrale op te starten.
Door de Nederlandse regering is inmiddels besloten om geen subsidie meer te
verlenen aan biomassacentrales en zeker
niet aan degenen, die gestookt worden met
pellets.
Even ter verduidelijking: pellets zijn samengeperste houtafvalblokjes. Dit hout wordt
voor een groot deel ingevoerd vanuit de
VS, waar het een bijproduct is van de houtzagerijen aldaar. Ooit werd het gebruik
van deze pellets als duurzaam gezien,
omdat er in de wouden van de VS nieuwe
bomen zouden worden gepland, die de

vrijkomende CO2 hier in Nederland zouden
compenseren. Immers als die bomen in de
VS volwassen worden, dan nemen zij een
grote hoeveelheid CO2 op.

Extra CO2, CO en stikstofuitstoot

Maar om terug te komen op de biomassacentrale, die het hoofdgebouw van Heesterburgh zal gaan voorzien van warmte
en energie: deze centrale zal vermoedelijk
zorgen voor een grote uitstoot van CO2,
stikstofverbindingen die neerslaan op
het land, fijnstof en het nog gevaarlijkere
ultra-fijnstof. Tot op heden zijn er nog geen
toepassingen gevonden, waarbij deze vrijkomende gassen en stoffen kunnen worden
gefilterd of op een andere manier onschadelijk kunnen worden gemaakt. De overlast
welke ontstaat door deze centrales, heeft
de Nederlandse overheid doen besluiten
om nog eens te kijken naar de beoogde
effecten van biomassacentrales en dan met
name naar de overlast, welke zij veroorzaken in een woongemeenschap. Maar
helaas heeft dat besluit geen kracht van
wet en het ligt aan de plaatselijke overheden of men een vergunning verstrekt
voor een kleine biomassacentrale gevoed
door pellets.

Aannemers en gemeente werken niet
mee

Aan Heijmans en BouMij is gevraagd om de
energievoorziening voor het hoofdgebouw
te herzien en er een andere energievoorziening in te plaatsen. Hun antwoord was
helaas negatief. Volgens Heijmans is dit
een andere pellet kachel dan alle andere
biomassacentrales. Alleen tonen zij de
theoretische uitstootwaardes en kunnen zij
geen andere projecten laten zien, waar al
een dergelijke kachel staat met de daarbij

behorende meetgegevens.
Wat betekent dat voor De Haverleij,
Bokhoven en Engelen? In ieder geval zal de
uitstoot van CO2 groter zijn dan de uitstoot
die veroorzaakt wordt door gaskachels.
Daarnaast komen er stikstofgassen vrij en
natuurlijk ook een hoeveelheid van fijnstof
en ultra-fijnstof. Afhankelijk van de windrichting zullen de omwonenden, variërend
van Bokhoven tot aan Dalienwaard daarvan
mee kunnen profiteren. Wat te denken van
de schoorsteen, die toch behoorlijk hoog
moet zijn om de omwonenden te vrijwaren
van kwalijke uitstootgassen?
Er zal een verzoek aan de gemeente gedaan
worden, om hun besluit te heroverwegen of
in ieder geval te onderzoeken of de nieuwe
kachel voor extra overlast gaat zorgen,
waarbij we mijns inziens niet hoeven te kijken
naar een compensatie voor de uitstoot van
broeikasgassen ergens in de toekomst in
de VS. Hierbij ook in ogenschouw nemend,
dat in andere kleine biomassacentrales de
uitstoot van NOx (stikstof en stikstofverbindingen) en van diverse vormen van fijnstof
(bijna) ontoelaatbaar zijn. Wellicht zou de
gemeente in dit verband ook de bouwer
kunnen verzoeken om een andere energievoorziening voor het hoofdgebouw te
zoeken, bijvoorbeeld door middel van een
grondwaterpomp gelijk aan die voor de
grondgebonden woningen.

Hoe nu verder?

Om dit verzoek kracht bij te zetten heeft
Luuk Niessen een petitie opgesteld.
U kunt deze petitie steunen  door op de site
www.petities.nl, de petitie ‘Geen pelletkachel verwarming voor plan Heesterburgh’
te selecteren, in te vullen en te verzenden.
Uiteraard houdt Luuk Niessen u op de
hoogte van de voortgang.
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Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Volop diverse soorten volle kerstbomen
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Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach
Titaniumlaan 82 ‘s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein Treurenburg
Lieke Mommersteeg Tel. 06-16 04 55 20

“Het stemt me positief dat het in Engelen gewoon doorgaat”

Fons Boom, 3 maanden later …
Riet Mangnus
Op 15 september nam pastor Fons Boom
afscheid van onze parochie. We zijn
benieuwd hoe het hem inmiddels vergaat,
daar in Heeswijk-Dinther. Wat zijn werkzaamheden nu zijn en of hij misschien nog
terug wil naar Engelen …
Omdat ik te vroeg ben, wip ik eerst maar
even binnen in de prachtige boekhandel
(Boekhandel Berne) op het terrein. Ze
verkopen er naast de bekende waar o.a.
ook lokale producten van het land én mooi
aardewerk uit Taizé. In de gaten houden
dus, die tijd …
Bij Fons staat de koffie al klaar. Hij steekt
meteen van wal: “Gek genoeg kwam het
besef, dat het echt de laatste keer was in
Engelen, pas veel later. Mijn zussen hadden
me daar bij het afscheid al een paar keer
op gewezen, maar echt tot me doordringen
deed het toen niet.” Van het afscheid heeft
hij heel erg genoten. “Daaruit bleek echt
wel dat de mensen weten wat ik mooi vindt.
De dingen die gezegd zijn, de prachtige
cadeaus, het ontroerende gebaar van de
zegenende handen boven mijn hoofd, het
koor (zo’n 10 jaar terug door Fons opgericht) en nog veel meer: het heeft me echt
geraakt.”

Van onderaf geroepen

“Je hoort wel eens zeggen dat een parochie de pastoor krijgt die ze verdient. Ik had
het nooit verwacht, maar deze parochie
heeft me wel de pastor laten worden die ik
graag wilde zijn. Ik was al in Engelen vóór ik
priester werd gewijd.
De vraag om me te laten wijden kwam
vanuit de parochie. Ik heb me altijd gekeerd
tegen het priesterschap, omdat het een
mannenambt is. Maar op een gegeven
moment dacht ik: ik kan er niks aan doen
dat ik een man ben én ongetrouwd, dat is
mijn eigen keuze. Van onderaf geroepen
worden, zoals dat bij mij gebeurde, vind
ik een mooie wending. Ik ben Engelen
daar zeer dankbaar voor.” Hij denkt even
na: “Wat ik in mijn hoofd had over wat je
voor elkaar kunt betekenen als parochiegemeenschap, is uitgekomen en goed voelbaar. In die 20 jaar hebben we dingen voor
elkaar gekregen, waarvan ik kan zeggen:
dat is de moeite waard. Ik denk bijvoorbeeld aan de bezoekgroep, maar ook aan
het oecumenische aspect.” Hij lacht: “Met
de vier dominees, die ik de afgelopen 20
jaar heb ‘versleten’, had ik trouwens een
goede band.”

Drie activiteiten

Hoe ziet zijn leven er nu uit? Fons: “Allereerst verzorg ik diensten op Laverhof
(Laverhof is de overkoepelende naam voor
verpleegafdeling Cunera en verzorgafdeling De Bongerd, red.) Op Cunera ging
ik op woensdagen al voor bij de zusters
daar. De weekenden zijn er nu bijgekomen:
op zondag doe ik 2 diensten, een voor de
zusters en een voor de bewoners.” Hij legt
uit dat het niveau wel anders ligt hier, zo
bezigt hij bijvoorbeeld kortere zinnen en
gebruikt hij meer concrete beelden. Geen
probleem, dat is eigenlijk wel een uitdaging, aldus Fons. Naast de diensten gaat
hij desgevraagd ook voor bij jubilea en
bezoekt hij mensen die bediend willen
worden.
Zijn tweede ‘tak’ ligt bij de facilitaire dienst
van het Abdijhuis. “We zijn momenteel
met 15 mensen, we kampen met leegstand. Een tijd geleden zijn we met zijn
allen naar beneden verhuisd. We willen
gaan uitbreiden van 11 naar 30 logeerkamers. Het Abdijhuis (het oude gymnasium)
wordt gerenoveerd en aangepast aan deze
tijd. We proberen zoveel mogelijk gebruik
te maken van wat we al hebben.” Al met al
een hele klus, die aardig wat van hem zal
vergen.
Bij het noemen van de derde ‘tak’ beginnen
zijn ogen te glimmen: “Ik ben inmiddels
begonnen met kunstgeschiedenis aan de
VU in ’s-Hertogenbosch. Deel 1 beslaat de

Griekse tijd tot de Barok. Deel 2 loopt van
de Barok tot de moderne tijd.” Na deze
studie wil hij iets gaan volgen over religieuze kunst. Uiteindelijk wil hij uitkomen bij
religieuze kunst uit de Art-Deco tijd. Daar
ligt zijn hart.

Keerpunt

Hij is iemand die uitdagingen nodig heeft,
zegt hij. “Kijk, ik ben 65 en kan nu nog een
andere kant op. Voor sommige parochianen
voelde het alsof ik hen in de steek liet. Ik
kan me dat voorstellen, maar aan de andere
kant kan ik morgen ook onder een bus
lopen. Het stemt me in elk geval wel positief dat het in Engelen gewoon doorgaat.”
Hijzelf  heeft het nu rustiger gekregen. Hij
heeft meer tijd voor dingen die hij leuk vindt
of nog wil doen. “Ik neem nu bijvoorbeeld
de tijd om elke dag te gaan fietsen. Dat was
eerder ondenkbaar. Ik ben dus tevreden, al
is het nog wel wennen. Ik ben in elk geval
heel erg blij dat ik ’s avonds in het donker
de deur niet meer uit hoef!” Hij heeft wel
gezegd voor speciale gelegenheden zeker
nog eens terug te willen komen. Zo’n gelegenheid heeft zich inmiddels aangediend:
hij is gevraagd om voor te gaan tijdens de
Eerste Communie. Het interview zit erop.
Fons laat me uit en ik loop nog even naar
het aan de boekhandel grenzende proeflokaal. Helaas … geen abdijbiertje … het lokaal
is op maandag gesloten.
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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

Buurtbuschauffeurs verhalen
Bijeengebracht door René van der Hoeven

Echte mannen

Bij de halte Centraal Station zat een tweetal
passagiers al in de bus toen een groep van
acht mannen mee wilde. Na enig onderhandelen, liet ik ze allen in de bus toe, nadat
ze beloofden hun zitplaatsen met elkaar te
delen. Onder grote hilariteit vulden zij dit
in.
Vlak voor vertrek wilde nog een meisje
instappen. Toen ik haar de toegang
weigerde, klonk er luid protest in de bus.
De heren wilden wel plaats voor haar
maken. Opnieuw streek ik over mijn hart en
ik heb allen veilig en welgemoed naar hun
bestemming gebracht.

Weemoed

Op vrijdagmiddag is een groot deel van
de passagiers student, op weg naar huis,
oordopjes in met muziek en append met
maatjes over weekendactiviteiten. Maar
soms is er iets bijzonders. Een studentenstelletje, waarbij vriendje of vriendinnetje voor
het eerst thuis over de vloer mag komen.
Duidelijk gespannen, geen oordopjes,
maar honderd uit pratend. Diverse dingen
waar we langs komen worden beschreven,
jeugdherinneringen verteld enzovoort. Ja,
dat was een fantastische tijd toen wij ook
zo jong waren!

Indringend gesprek

Zaterdagochtend stapte in Engelen een
jonge vrouw in die naar het Jeroen Bosch
Ziekenhuis wil. Nu heb ik op zaterdag in de
eerste rit zelden passagiers voor het JBZ,
dus dat viel me wel op! Daar er meerdere
passagiers waren, lag een gesprekje met
haar niet voor de hand.
Om 11.17 uur stond dezelfde vrouw bij halte
JBZ. Haar stemming is bedrukt. Ze bezocht
een vriendin die een jong kind met een
ernstige ziekte in het JBZ heeft liggen. Ze
was naar haar toe gegaan om samen een
kopje koffie te drinken en haar te steunen.
Ik vertelde haar dat ik me haar gevoel goed
kon indenken. Ik was jaren werkzaam in het
basisonderwijs en had regelmatig te maken
met zwaar zieke kinderen en hun ouders.
Bij de Helftheuvel stapte een goede kennis
van me in. Ze heeft een achtergrond als
verpleegkundige en daarom durfde ik haar
voor te stellen aan de eerste passagier en
opperde ik het gesprek gezamenlijk voort te
zetten. Er ontspon zich een driegesprek dat
ik nog steeds koester. Een intens en warm
gesprek van mens tot mens. Stiekem was ik
blij dat er niet meer passagiers instapten.
Toen de jonge vrouw uitstapte, bedankte
ze ons hartelijk voor het luisterend oor en
het gesprek. Wij bedankten haar dat we het

met elkaar mochten delen.
Als ik nu op zaterdag voorbij het JBZ kom
gaan mijn gedachten even daar naar binnen
en hoop ik dat alles goed gaat.

Toegang tot de wereld

Het was in de begintijd toen we nog met
onze eigen buurtbus reden. Bij Wuyvenhaerd stapt als eerste passagier een man in
de bus. Hij heeft niet veel bagage bij zich,
voor zover ik me herinner.
Op weg naar het pittoreske Bokhoven raken
we aan de praat. Hij is op weg naar het CS.
Daar pakt hij de trein naar Rotterdam om
een camper op te halen voor een vakantie
naar de Middellandse Zee. Eenmaal aangekomen aan de Riviera zal hij de camper
achterlaten en met een zeilboot verder
reizen naar Australië. Ik kan me vergissen
in de exacte bestemming, maar het was
in ieder geval heel ver, veel verder dan de
buurtbus rijdt.
Waar een rit met de buurtbus al niet heen
kan leiden!

Tja   

Op het Centraal Station loopt de bus leeg
en meteen weer vol. De negende passagier
kan dus niet meer mee. Ze barst in tranen
uit, want moet op tijd op haar werk zijn
op De Vutter omdat ze anders ontslagen
wordt. Ik vraag of iemand zijn plaatsje wil
afstaan. Passagiers voor het KW1C kunnen
makkelijk een andere bus pakken. Geen
reactie. Ik laat haar instappen en zeg dat
ze zich goed moet vasthouden op de niet
reguliere staanplaats.
Aan de tiende passagier, die nog buiten
staat, vraag ik waar hij/zij naar toe moet,
“Engelen” is het antwoord. Tja, een dilemma.
Ik heb toen gezegd: “Stap maar in.”

Aan de elfde passagier die nog buiten
staat, vraag ik waar hij/zij naar toe moet,
“Engelen” is het antwoord. Tja . Ik heb toen
gezegd …  Aan de twaalfde passagier …  aan
de dertiende passagier …
aan de veertiende passagier …  Tot en met
de vijftiende passagier stel ik deze vraag
en ze moeten allemaal naar Engelen. En
inderdaad de eerste passagier die uitstapt
is passagier nr. 9, die zo emotioneel werd.
Ik weet dat als er iets gebeurt, iedereen
verzekerd is. Er was ook niets aan de hand,
ware het niet dat één van onze ‘collega’s’
van de grote bus telde hoeveel mensen ik
mee nam en vond dat hij dit moest doorgeven. Het is jammer maar helaas voor de
mensen, maar ik neem voortaan niet meer
dan acht mensen mee. Overbeladen is net
als bij de vrachtauto’s een economisch
delict waarvoor de chauffeur een forse
boete krijgt.

Nog meer echte mannen

Tijdens een van de carnavalsdagen vorig
jaar reed ik met acht passagiers over de
Boschmeersingel, bij de halte stond een
prachtig uitgedoste jongedame. Ik stopte
en vertelde haar dat de bus vol was, maar
dat ik zo‘n mooie jongedame niet kon laten
staan. Ik kreeg applaus van de passagiers,
een van de mannen gaf haar zijn zitplaats
en ik reed met plezier ongeoorloofd verder.

Nog meer weemoed                                                                                                                                         

Je hebt ervaren reizigers en nieuwelingen.
Jongeren laten niet graag merken dat ze
nieuweling zijn, maar soms … Laatst had
ik weer zo’n jongen. “Gaat deze bus naar
Engelen?” “Jazeker, welke halte moet je
Lees verder op pagina 33

De Tweeterp december 2019 • pagina 31

Huisartsassistente Marianne Ellerman
Na het interview met assistente Anouk
van der Sluijs verblijden we nu Marianne
Ellerman, de laatste van de drie, met een
bezoekje. Nou ja, verblijden … Marianne
(1958) is uiteraard   blij met de enthousiaste reacties van de dorpsbewoners, maar
hoefde niet zo nodig weer geïnterviewd
te worden. Wij denken daar natuurlijk heel
anders over!
Ze is na ruim 11 jaar werkzaam te zijn
geweest in Tiel, teruggekeerd naar Engelen,
waar ze voordien 14 jaar huisartsassistente
was. Op een paar mooie grijze haren na, is
ze eigenlijk niet veel veranderd.
Marianne: “Ik werkte in Tiel bij een groot
eerstelijnscentrum, een soort polikliniek
zeg maar. Een praktijk met 14 huisartsen
opgedeeld in 4 teams. Ik maakte onderdeel
uit van één van de teams. Doordat het zo
groot is, leer je heel veel en weet je na een
tijd wel hoe al die verschillende disciplines
functioneren.”
Waarom is ze eigenlijk teruggekeerd, wil ik
weten. “Voor de rust”, verklaart ze. “De patiëntenpopulatie hier is heel anders. Ik liep
vooral steeds meer aan tegen de manier
waarop ik werd aangesproken; je werd
regelmatig uitgescholden voor van alles en
nog wat en daar had ik geen zin meer in.”
Ze geniet er dan ook van om weer terug te
zijn en vindt het leuk dat de mensen haar
herkennen en begroeten, aldus Marianne.
Ze werkt 3 dagen per week: op maandag,
dinsdag en vrijdag.

Leuk detail is verder nog dat ze, op uitnodiging van een van de artsen uit de praktijk in
Tiel, ook een tijdje op Aruba heeft gewerkt
waar ze samen een praktijk opstartten. Ze
nam een half jaar onbetaald verlof en ging
met haar man het avontuur tegemoet. Ze
kijkt er met veel genoegen op terug; een
heel bijzondere ervaring die ze nooit had
willen missen.

In haar vrije tijd heeft Marianne vele reizen
gemaakt. “Verder ben ik geen sporter”, zegt
ze, “tegenwoordig zijn we bijna elk weekend
te vinden in ons verblijfje in Bennekom in de
bossen. Lekker wandelen met man en hond.
En af en toe met Naoual, mijn kleindochter
van 6.” Want Marianne is inmiddels trotse
oma geworden. Welkom terug Marianne en
een goede tijd gewenst in Engelen!

Buurtbuschauffeurs
Vervolg van pagina 31
zijn?” “Zijn er dan meer haltes in Engelen?
Ik moet … zijn.” “Oké, ik waarschuw je wel
even als je moet uitstappen!” Dat laatste
was niet nodig, bij de halte stond zijn vriendinnetje al te popelen.

Toevalstreffer!  

Op maandagmorgen stapt op De Beverspijken een man in, die eigenlijk naar het
station moet, maar die het hele rondje over
Bokhoven en door de kastelenbuurt voor
lief neemt, want ‘alleen in het bushokje
wachten is ook maar alleen!’ Hij geniet
van een gebied dat nieuw voor hem is.                        
Ik vertel hem intussen dan ook graag wat
hij allemaal ziet, want hij is tot de PLUS de
enige gast! Dan schiet hem te binnen dat
hij nog een gevonden voorwerp in zijn zak

heeft: ergens rond de Beverspijken heeft
hij die morgen een ov-pas gevonden. Hij
vraagt me of ik daar iets mee kan doen, want
hij moet de stad weer uit. Ik beloof hem die
kaart ’s middags bij het politiebureau of het
stadhuis af te zullen geven. Ik bekijk de foto
- de dame komt me enigszins bekend voor
- en lees de naam en de geboortedatum:
exact 28 jaar jonger dan mijn dochter.                                                                        
Bij het station, waar de man uitstapt, komt
een minuut later een jongedame binnen
die om een dagkaart vraagt. Ik laat haar op
het betaalapparaat de € 6,63 pinnen en zeg
dat ik dat toch een heel bedrag vind voor
een retourtje, waarop zij antwoordt: “Tja,
ik moet wel: ik ben mijn ov-kaart kwijt.” Ik
vraag hoe ze heet … en ze vliegt me om
de hals als ik haar kaart tevoorschijn tover!
Ze gelooft haar ogen niet! Ze was de kaart
vrijdag verloren. Natuurlijk heb ik eerlijk

gezegd dat die eerlijke vinder de kus meer
heeft verdiend dan ik! Ze moet hem op een
haar na gemist hebben! Ik heb haar beloofd
dat ik volgend jaar mei, op de dag dat zij
21 wordt en mijn dochter 49, aan haar zal
denken …
Vrijdagmorgen stapt ze wéér opgewekt
binnen om naar De Beverspijken te reizen!
Hoe zou het toch komen dat we het beiden
fijn vinden om elkaar weer te zien?
In het novembernummer is bij de opmaak
per ongeluk de tekst “bijeengebracht door”
verdwenen. Het zijn de verhalen van de
chauffeurs, het enige wat ik doe is de
verhalen bijeenbrengen en waar nodig wat
redigeren.
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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

Bibliotheek
Op elke donderdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur is er in De Engelenburcht gelegenheid om boeken te bestellen uit de
bibliotheek in ’s-Hertogenbosch. Ook zijn
er in De Engelenburcht in de boekenkast in
het café diverse boeken aanwezig, die men
kan lenen. Het is een goede voorziening
om niet naar ’s-Hertogenbosch te hoeven
gaan en toch van de Bossche bibliotheek
gebruik te kunnen maken. Maak er gebruik
van, want anders verdwijnt ook deze voorziening weer uit onze gemeenschap.

www.langenhuizen.nu - 073-6312086

Opnieuw heeft PLUS Mulder de Voedselbank in de gelegenheid gesteld om voor
hen te gaan sparen voor de geschenkpaketten.

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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Geslaagde ontvangst Sint zonder protest
Op zondag 17 november jl. stond jong
en oud weer massaal aan de Graaf van
Solmsweg voor een zonnige, maar frisse
ontvangst van de Sint. De kade was leuk
aangekleed en presentator Gabri bracht
de stemming er goed in. Gelukkig waren
er geen protesten zoals in de stad, maar
uiteraard waren er wel voorzorgsmaatregelen genomen. Na flink zingen en roepen
kwam de boot van Wolthuis met daarop
een groot aantal bruine Pieten en de Sint
in beeld. Het eerst kwamen de danspietjes
van boord en gaven gelijk een aantal shows
weg. Daarna werd de Sint ontvangen door
wethouder Mike van der Geld. Na het
geven van ontelbare handjes, ging de Sint
naar een mooi versierde Engelenburcht,
die geheel anders was ingericht dan voorheen. Door de nieuwe opstelling was het
contact van jong en oud met het podium
veel beter. Na het zingen van enkele liedjes
kwamen Sint en de pieten binnen. De vlogpiet en enkele andere pieten,  bezig op hun
mobiel, trokken de aandacht. Ze moesten
van Sint hun mobieltjes inleveren. Gezellig
met elkaar buiten spelen is toch veel leuker,

was de achterliggende gedachte. Ook de
ouders werd gevraagd de mobiel af en
toe uit te zetten. Nadat de danspietjes
nogmaals losgingen, werden de cadeautjes

uitgedeeld. Het organisatieteam kan terugzien op weer een geslaagd kinderfeest.
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Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

BuitenBeter App
Ligt er in uw buurt al een tijdje zwerfafval?
Meld het dan aan via de Buiten Beter App
of via 073-615 5555. Dit meldpunt is er ook
voor losliggende stoeptegels, ’n kapotte
lantaarnpaal, verstopte straatputten, grafiti,
gedumpt afval, een defect speeltoestel,
fout parkeren, fiets of ander voertuig dat
ergens langer (in de weg) staat, gestolen en
achtergelaten of geluidsoverlast. Ervaring
leert dat bij gebruik van de app er direct
gehandeld wordt en er is ook altijd een
terugkoppeling.

www.eigenwijzekinderopvang.nl

Te koop bij PLUS

SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

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

Vaderkoor zingt Sint binnen
Op zondag 24 november jl. kwamen
tegen één uur van alle kanten ongeveer
60 grote en kleine Bokhovenaren bijeen
op een zonnig Driekoningenplein voor de
aankomst van Sint Nicolaas. Met begeleiding van twee muzikanten op klarinet en
saxofoon werden Sint en de pieten binnen
gezongen. Na eventjes zingen kwam al
snel een mooi versierde oude brandweerauto van de gemeente ’s-Hertogenbosch
aanrijden, met daarop ruim 10 pieten en
natuurlijk de Sint. Een verrassing, want
Sint Nicolaas bezoekt Bokhoven elk jaar
met een ander voertuig. De Sint was weer
in een jolige en welbespraakte bui en nam
gelijk een gedeelte van de regie over. Na
het gezamenlijk zingen van enkele liederen
en het maken van een groepsfoto, ging de
stoet met goed gevulde handen vol pepernoten naar Het Veerhuis. De ontvangst was
hier zoals altijd weer zeer gastvrij. Nadat de
Sint aan alle kinderen een cadeautje had
gegeven, vertrok hij weer naar elders.
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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

verdriet
slecht slapen

angst

Installatiebedrijf van de Ven
Nassaudwarsstraat 1
Vlijmen
073 5112309

onzekerheid

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

www.installatiebedrijfvandeven.nl

“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

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

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

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

Commissaris der Koningin, 1894-1928

Reisnotities van mr. Artur E.J. baron van Voorst tot Voorst
De CdK van de Provincie Noord-Brabant
bezocht de gemeenten in Noord-Brabant minstens 1 maal per 4 jaar. Indien
er problemen waren of waren geweest,
dan konden de gemeenten op een
eerder bezoek rekenen. De CdK heeft zijn
bezoeken die hij in 32 jaar heeft gemaakt,
vastgelegd in verslagen. Deze verslagen
zijn door het BHIC verzameld en gebundeld, welke bundel verscheen in 2001
met een inleiding van J. Baartmans-van
den Boogaart. Dit boekwerk (895 pagina’s excl. Inleiding van nog eens 27 pagina’s) is volledig te lezen op www.BHIC.nl.
Wij hebben voor De Tweeterp een aantal
verslagen over Engelen en Bokhoven
verzameld en zullen deze in delen publiceren.

Deel 1  Engelen

Den 25sten. Augustus 1898 bezocht ik deze
gemeente. Ik reed van ’s Bosch over Orthen
naar Engelen; vandaar naar Bokhoven;
vervolgens naar Hedikhuizen (de Haarsteeg); toen naar Herpt; en vandaar over
Haarsteeg en Vlijmen weer terug naar Den
Bosch.
Naar Engelen rijdende, had ik vanuit de
pont een aardig gezicht op de eerewacht
(10 ruiters en 8 velocipedisten), de harmonie
(die uit Ammerzoden voor deze gelegenheid was  geëngageerd), de schoolkinderen
en op een groote troep volk, welke mijne
komst op den linker Diezedijk stond af te
wachten.
In optocht ging het naar het Gemeentehuis,
nadat de kommandant der eerewacht (een
klerk van den burgemeester op diens assurantiekantoor) mij welkom had geheeten.
Op het netjes versierde raadhuis vond ik B.
en W. met drie raadsleden; vóór het raadhuis bevonden zich de schoolkinderen, die
mij een welkomstlied toezongen, voor deze
gelegenheid expresselijk vervaardigd door
den pastoor der gemeente; toen ik later
vertrok zongen de kinderen een liedje ter
eere van H.M. de Koningin Regentes!
Op mijne audiëntie verscheen Jhr. Ram,
die een gezellig praatje kwam maken;
de pastoor, van wien ik vernam, dat het
oorspronkelijk moederhuis van de zusters
uit de Postelstraat, het huis is waarin de
“zusters van Lourdes” nu haar pensionaat hebben; dat huis staat nog onder
leiding van de Postelstraatsche zusters;
in het pensionaat zijn ± 70 pensionairen,
die f. 130,- pension betalen. Het hoofd der
school Nass, een goedige dikzak, had zich
veel moeite gegeven om mij feestelijk te
ontvangen, iets, waarvoor ik hem mijn dank
betuigde.

Het gaat den menschen in Engelen slecht;
meest allen zijn zij kleine landbouwers; de
meeste gronden in Engelen behooren aan
uitwonende eigenaren; deze verpachten
die gronden als hooiland; op die verpachtingen komen de zandboeren uit 20, soms
30 gemeenten hooi koopen. Dientengevolge moeten de bewoners van Engelen
zelve steeds zeer duur koopen.
De gemeente Engelen heeft ± 58 H.A. in
eigendom; meest laag of slecht land; als
de gemeente geld heeft, laat zij daar veel
werken, uitsluitend om de gronden te
verbeteren, niet om werk te verschaffen; in
1897 werd daaraan ± f. 1.200 besteed. Die
58 H.A. worden niet gehooid; het vee van
de geheele gemeente wordt daarop ingeschaard. Per huishouden mag men 3 schaar
inscharen tegen f. 84,-; later werd bepaald,
dat wie drie schaar heeft, vier schaar mag
weiden; feitelijk kost het schaar dus f. 21,-.
Op die gemeenteweide moeten feitelijk alle
bewoners van Engelen bestaan; doordat er
teveel vee in de weide komt, ontbreekt zeer
dikwijls voldoende voedsel voor het vee.
Een vroegere burgemeester van Engelen,
schijnt zich eertijds aan hem door Mevrouw
van Hoey-Smith te Wiesbaden ten behoeve
van Engelen’s armen verstrekte gelden te
hebben vergrepen. Onze ambtenaar Nieuwenhuijzen redde f. 500,- uit den desolaten
boedel; dat geld ligt nog op het gouvernement. Ik besprak deze zaak met den
burgemeester; deze wilde het geld niet
aanvaarden, tenzij men hem waarborgde
tegen eene eventueele procedure,  iets, dat
ik natuurlijk niet kan.
Ik ging bij den burgemeester Murray; daar
vond ik zijn ouden vader, eertijds ontvanger
van Engelen. Toen de drankwet kwam, liet
Murray zijn ontvangerschap varen, om zijn
herberg te kunnen aanhouden; toen de
jonge Murray burgemeester werd, werd de
herberg voor goed gesloten. De Murray’s,
descendenten van een Engelsch officier,
wonen sinds ± 1600 te Engelen; zij waren
steeds in de Regeering; hun naam komt
voortdurend onder oude stukken voor.
Toen eertijds Engelen en Vlijmen vereenigd
waren, was de overgrootvader van den
burgemeester Schout van Engelen.
Engelen heeft veel verloren door de
werken aan de Dieze; vroeger leverde het
de toogpaarden; ieder paard, dat destijds
in Engelen was, verdiende jaarlijks met
togen f. 250,- tot f. 300. Behalve dat, kon het
toch ook zijn gewone werk doen! Vergunningsrechten, door den gemeentebode
opgehaald, waren eerst in juni geboekt,
collectief. Onder gelijk artikel als de rechten
wegens verrichtingen van den ambtenaar

van den burgerlijken stand, worden ook
de betaalde zegelgelden verantwoord. De
huishuur van drie personen is collectief
geboekt. Ook die van pacht van hooi en
van gemeenteweide zijn collectief geboekt
bij ontvangstbedragen van één dag.
Secretarie: Inkwartieringslijsten worden
niet geregeld herzien en afgekondigd.
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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!

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

vooraf weten wat je
jaarlijkse autokosten zijn?

APK + ONDERHOUDSBEURTEN
+ PECHHULP v.a. €17,50p/m
Hedikhuizerweg 11, 5222 BC ‘s-Hertogenbosch
T 073 511 47 12 M info@autohaarsteeg.nl W www.autohaarsteeg.nl

weet waar je aan toe bent
bespaar tot €300,- per jaar
geen verrassingen achteraf

bsite
onze we
Bezoek provider.tv
stream

‘Strijd om het Zwaard’ een groot succes!
De eerste editie van de ‘Strijd om het
Zwaard’ op 2 november jl. was bijzonder
geslaagd.
Meer dan 60 golfers uit de kastelen en
het dorp Engelen zijn in teams van 3 of 4
personen de strijd aangegaan. Degenen
met weinig golfervaring kregen een clinic
en zijn de par-3 baan opgegaan.
Er waren prijzen voor de longest drive,
de neary, de winnaar van de clinic en de
4 beste teams op de 18 holes baan. Maar
uiteindelijk kon er maar één team zijn naam
op het Zwaard krijgen:
het winnende team van Bronno Valk,
Ludo Voorn, Guust van Susante en Gert
Miedeman.
Tijdens een heerlijk Fingerfood diner zijn er
ook nog partners en buren aangesloten om
zo de dag feestelijk af te sluiten.
Onze dank gaat uit naar de sponsoren,
die deze prachtige dag mogelijk hebben
gemaakt: Plus Mulder, BurgGolf Haverleij, SDH Executive Search, Dutch Bakery,
Helmuth van Heel Golfprofessional en
CB Life sport- en ontspanningsmassage.
Binnenkort meer informatie over de editie
2020.

Oude ansicht
Hoewel het gebouw formeel niet tot het
pensionaat behoorde, maakte ook deze
in 1939 gemaakte fotokaart van de Sint
Lambertuskerk deel uit van een serie van vijftien, die van het naastliggende pensionaat
werd vervaardigd. Dat de kaart kort na de
oplevering van de kerk moet zijn gemaakt,
is nog zichtbaar aan de zoutuitslag op de
bakstenen van de paraboolboog boven
het altaar. Het gebouw werd ontworpen
door architect H.M. de Graaf (1900-1958)
uit ’s-Hertogenbosch en in maart 1933
werd begonnen met de werkzaamheden.
De uitvoering lag in handen van de uit
Engelen afkomstige aannemer Alsemgeest. De naastgelegen pastorie maakte
eveneens onderdeel uit van het ontwerp.
Nog in oktober van hetzelfde jaar kon de
kerk worden opgeleverd! Op woensdag 25
oktober werd het gebouw plechtig ingewijd door monseigneur Diepen, die al om
8 uur ’s ochtends aan de rand van het dorp
werd opgewacht door een stoet bruidjes
en pensionaires. De totale bouwkosten van
kerk en pastorie bedroegen, inclusief de
inrichting, ƒ 35.500,-. r.gruben@baac.nl
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Kans op inbraak
Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U
kent uw eigen buurt het beste, dus als u het
niet vertrouwt, is dat niet voor niets.
Laat, als het donker is en u niet thuis bent,
een lamp aan. Dan lijkt het alsof er iemand
aanwezig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld een

automatische lichtschakelaar in.
Sluit ramen en deuren goed af, ook als u
maar even weg bent. Draai de deur ook
altijd op slot. Heeft u een achterom? Doe
de poort ook goed op slot en zorg voor
verlichting in de tuin.
Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en

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

Dorpsagenda

Colofon

Elke woensdag
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Zondag 14 dec
19.30 uur

Muziek in de kerk
in de St. Lambertuskerk

Zondag 15 dec
14.00 uur

FC Engelen tegen Vlijmense Boys

Maandag 16 dec
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Vrijdag 20 dec
17.00 uur

Kerstborrel
Pleintje Protestantse kerk

Vrijdag 3 jan
20.00 uur

Bingo
in De Engelenburcht

Dinsdag 7 jan
10.00 uur

Koﬃeochtend met senioren
in De Engelenburcht

Donderdag 16 jan
19.00 uur

Recrea tafeltennistoernooi
in De Engelenburcht

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

Redactieadres
Mevrouw Kitty van de Grint,
Heuvel 11, 5221 AP Engelen
073-6311822
redactie@tweeterp.nl
Redactieleden
Charles ter Ellen, Els Brendel,
René van der Hoeven, Hans van
de Ven, Kitty van de Grint,
Martin Berens en Riet Mangnus
Opmaak
Henrike Dekker en Paul Volger
Tekstcontrole
Cecile Brinkhoff en Wim
Daemen
Fotograﬁe
Wim Roelsma en
Yvonne van Roosmalen
Website
Claire Volger
www.tweeterp.nl

(S)limmerik

Een kniesoor die de kleur beziet,
van een al te zwarte Piet.
Langs onze Dieze geen gezeur.
Gewoon compleet de volle kleur.
Dat is wat Engelen de kleuter biedt.

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 18 januari
Kopij moet uiterlijk

dinsdag � januari
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
:
j
i
r
n
e
e
p
o
n
e
l
e
d
r
Vo o

sen.
ware tas
z
aan.
t
e
m
ur.
uw
voudig
jo
n
s
e
e
e
g
g
20:00 u
n
n
e
i
n
l
e
l
e
t
0
- Ge
s
:0
e
ssen 8
Pas je b
kel.
komt tu
rgeten?
t
e
i
v
u
s
gen win
u
t
i
e
jo
Ie
e
t
e
z
h
n
r
o
nee
pikt in
ing wan
handge
nkel.
n
e
t
c
- Bezorg
u
onze wi
rod
p
t
s
i
r
u
e
t
v
h
e
c
tatiev
d gezi
- Kwali
ertrouw
v
n
e
e
r
o
ing do
en.
- Bezorg
de keuk
n
i
t
o
t
n
orge
d.
- We bez
s bezorg
jk
i
l
e
g
a
€25,- d
- Vanaf

019
2
l
e
e
h
In
pp en
a
h
c
s
d
uw b oo
zo r g d
e
b
S
I
T

GR A

e
oor onz
v
g
i
d
l
e
.
*niet g
S service
S
E
R
P
X
PLUS E

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

Openingstijden

PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag

Donderdag t/m zaterdag

Zondag

08.00 - 20.00 uur

08.00 - 21.00 uur

11.00 - 19.00 uur

