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Van de bestuursraad

Yvonne Schram

Meer met elkaar, meer voor mekaar
Allereerst wil ik u graag, namens de 
Bestuursraad Engelen, Bokhoven en de 
Haverleij, een jaar vol liefde, geluk en 
gezondheid wensen. Een jaar ook, waarin 
we als bestuursraad weer klaarstaan om 
onze dorpen weer een beetje mooier te 
maken dan ze nu al zijn.  

Het einde van het jaar is altijd een goed 
moment om de balans op te maken.
Als ik 2019 kort moet samenvatten dan 
is dat met: Meer met elkaar, meer voor 
mekaar. 
Hoewel we 2019 eindigen met minder dan 
9 gekozen bestuursraadsleden (ook Bram 
van der Ploeg heeft helaas vanwege zijn 
studie het lidmaatschap van de bestuurs-
raad moeten beëindigen) is er een aanzien-
lijke hoeveelheid werk verzet door de 7 
leden van de bestuursraad, door onze 
toegevoegde, niet gekozen, leden van de 
bestuursraad Rob Pander Maat en Anne-
Marie de Gouw en niet te vergeten door 
onze ‘Bewoners in Beweging’. We hopen, 
dat het met de gezondheid van Philip van 
Beek snel beter gaat en dat hij volgend jaar 
weer inzetbaar is. 
 
Meer met elkaar, omdat we na de druk-
bezochte dorpstafel op 16 januari dit jaar 
(90 bewoners!) gestart zijn met ‘Bewoners 
in Beweging’. Bewoners, die regelmatig 
bijeenkomen, en de bestuursraad helpen bij 
het realiseren van verschillende projecten 
in Engelen, Bokhoven en de kastelen van de 
Haverleij.
Meer voor mekaar, omdat we dankzij de 
inspanningen van deze bewoners, veel tot 
stand hebben gebracht dit jaar. De kennis 
en ervaringen van onze bewoners zijn van 
onschatbare waarde voor de bestuursraad. 
Wij kunnen het als bestuursraad niet alleen! 
Wij zijn blij met deze betrokken bewoners, 
die de regie oppakken om de leefbaarheid 
en de sociale cohesie in onze dorpen en de 
kastelen te bevorderen. 

Ik ga geen lange opsomming geven van 
alles, waarmee de bestuursraad zich heeft 
beziggehouden het afgelopen jaar. Wel wil 
ik er een aantal uitlichten. Zoals bijvoor-
beeld de onlangs geopende Herberg 
Haverleij in het slot Haverleij. Ons eerste 
huiskamerproject, waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten voor een kopje koffi  e 
en voor activiteiten. Tot stand gekomen 
door de inzet van ‘Bewoners in Beweging.’ 

Toespraak bij nieuwjaarsbijeenkomst

De oproep in De Tweeterp, doorgeven op 
welke locaties behoefte is aan bankjes, 
heeft geleid tot veel enthousiaste reac-
ties van bewoners aan de bestuursraad. 
Dit gaat een meerjarenplan worden. Ons 
dorpsbudget is niet toereikend om alle 
wensen in één keer te realiseren. Uit het 
budget 2019 kunnen we nog twee bankjes 
betalen. De bereidheid van bewoners om 
mee te denken is groot en de bestuursraad 
wil graag zoveel mogelijk ideeën fi nancieel 
honoreren. 
Dat geldt ook voor het initiatief van kinderen 
in Bokhoven, die de wethouder dit jaar een 
eigen ontwerp aangeboden hebben van 
een skatebaantje. Het blijft steeds puzzelen 
om initiatieven fi nancieel rond te krijgen 
vanuit ons beperkte dorpsbudget. Gelukkig 
hebben we het afgelopen jaar kunnen 
rekenen op de creativiteit van ambtenaren 
bij de gemeente en de bereidheid om mee 
te willen werken aan een oplossing. En over 
de ondersteuning en medewerking van 
onze wijkmanager, Ronnie van Gaal, zijn wij 
erg tevreden.     
 
Steeds meer bewoners weten de bestuurs-
raad ook te vinden als zij klachten hebben 
over bijvoorbeeld overlast. De bestuursraad 
heeft onlangs een goed gesprek gehad met 
de beheerder van Kasteel Meerwijk over 
geluidsoverlast. En ook heeft de bestuurs-
raad zich verdiept in de afgegeven vergun-
ning om helikopters te laten opstijgen 
vanaf een terrein aan de Gemaalweg. Over 
de verkeersproblematiek in de Schoolstraat 
zijn gesprekken geweest met De Matrix. 
Naast het ondersteunen en faciliteren van 
initiatieven van bewoners is de bestuurs-
raad op verzoek van de gemeente in 2019 
betrokken geweest bij een aantal grote 
dossiers. 
De bestuursraad heeft een advies uitge-
bracht over het voornemen een antenne-
mast te plaatsen bij sluis Engelen. Op 16 
december jl. hebben wij kennis kunnen 
nemen van de voortgang in dit project. 
Ook hebben we als bestuursraad op 16 
december jl. kennisgenomen van het voor-
nemen om een pelletkachelverwarming 
te plaatsen in het nieuwe kasteel Heester-
burgh voor 24 appartementen. Deze maand 
nog zal de bestuursraad zich beraden over 
een uit te brengen (ongevraagd) advies aan 
het college van B & W.

De bestuursraad heeft verder deelge-
nomen aan gesprekken over de woonvisie 
van de gemeente, bijeenkomsten voor de 
visie energielandschap, de horecavisie en 

het visiedocument ‘Duurzaam ‘s-Herto-
genbosch’. Nog niet erg concreet, maar 
de bestuursraad hoopt bijvoorbeeld dat 
onze inbreng bij de woonvisie ertoe gaat 
leiden, dat de gemeente wil nadenken over 
de bouw van seniorenwoningen in onze 
sterk vergrijzende dorpen. Topprioriteit, 
omdat woningbouw een lange termijnvisie 
vraagt. Nodig ook om de doorstroming 
op gang te brengen, waardoor ook jonge 
gezinnen zich kunnen vestigen in Engelen 
en Bokhoven.
Voor 2020 staan een aantal grote projecten 
gepland, die de aandacht van de bestuurs-
raad vragen. Allereerst de bouw van de 
nieuwe kastelen, waarmee in 2019 is gestart 
met het bouwrijp maken van de terreinen. 
De ontwikkeling van de Henriettewaard 
staat op de agenda. Evenals het realiseren 
van een (deel van) het wandelpad om het 
Engelermeer. 
‘Bewoners in Beweging’ zoekt in 2020 
naar meer huiskamers in de dorpen. Een 
te vervaardigen sociale kaart moet meer 
inzicht gaan geven in alle activiteiten, 
die worden georganiseerd in Engelen, 
Bokhoven en de kastelen. 

Kortom, genoeg plannen om van 2020 
weer een druk en hopelijk succesvol jaar te 
maken. Met elkaar en voor elkaar.
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Wij zijn op zoek naar u!
De Tweeterp is op zoek naar een extra opmaker.

Het is om de maand ongeveer 12 uren werk verdeeld over ‘n week, in te vullen naar eigen agenda.
De opmaak gebeurt middels een computerprogramma. 

Bent u een beetje handig met de computer en hebt u om de maand wat uurtjes tijd voor dit vrijwilligerswerk?  
Dan zijn wij naar u op zoek!

Reactie en informatie via: redactie@tweeterp.nl

Op zondag 5 januari werd tijdens de nieuw-
jaarsreceptie in De Engelenburcht de 26e 
Engelenaar van het jaar bekend gemaakt. 
Dit is Tineke Kaal en zij werd hiervoor in 
het zonnetje gezet. Ze was vele jaren de 
kartrekker van het Driekoningencomité, 
was een lid van toneelvereniging Tram-
melant dat veel inzet toonde, is actief in 
de bezoekgroep en de werkgroep woord- 
en communiediensten van parochie St. 
Lambertus en zet zich in als secretaris van 
de seniorenvereniging Engelen/Bokhoven. 
Gefeliciteerd Tineke. 
Hopelijk kan Engelen nog jarenlang op je 
hulp blijven rekenen.

Engelenaar van het jaar

Doe op maandag 27 januari van 17.00 tot 
19.30 uur mee met het interactieve poli-
tiespel Boef in de Wijk. Burgemeester Jack 
Mikkers is ook aanwezig om met inwoners 
te praten over veiligheid in de wijk. Inwo-
ners kunnen daarnaast via een vragenlijst 
laten weten hoe ze denken over de veilig-
heid in Engelen.

Boef in de Wijk is een interactief spel dat 
zich afspeelt in je eigen wijk met behulp 
van social media op je telefoon. Met 
aanwijzingen spoor je de Boef in de Wijk 
op. Degene die de boef als eerste heeft 
gevonden, wint het spel. Wij laten jou en je 
kinderen op een leuke manier met andere 
ogen naar je eigen wijk kijken. We geven 
tips wat je moet doen bij een verdachte 
situatie. Zo kunnen we samen de wijk een 
stuk veiliger maken. Kom naar de Antonius 
Abt School in Slot Haverleij (Oberon 17).

Kom naar Boef in de Wijk
Samen maken we Engelen veiliger
Het verbeteren van de veiligheid en de 
veiligheidsgevoelens van inwoners, dat 
vraagt om maatwerk per wijk. We gaan 
hierover in gesprek met inwoners en orga-
nisaties in alle wijken en dorpen. Op 27 
januari starten we hiermee in Engelen.
We nodigen inwoners uit om een korte 
vragenlijst in te vullen. Deze staat vanaf 27 
januari op www.s-hertogenbosch.nl/veilig-
heidsplan. 

Het spel ‘Boef in de wijk’ laat burgers op een 
leuke manier kennismaken met verdachte 
situaties. Mensen kijken met andere ogen 
naar de eigen woon- en werkomgeving. 
Daarnaast worden burgers gestimuleerd 
om verdachte situaties te melden bij de 
politie. Dit initiatief is tot stand gekomen 
in samenwerking met politie, wijkteam en 
bestuursraad. Wij zorgen voor een broodje.
Graag tot 27 januari 17.00 - 19.30 uur! 

De volgende vergadering van de Bestuurs-
raad Engelen-Bokhoven is op maandag 20 
januari 2020 om 20.00 uur in de Engelen-
burcht. Insprekers kunnen zich aanmelden 

Volgende vergadering bestuursraad
tot 20 januari 12.00 uur via info@bestuurs-
raad.nl  Voor eerdere vergaderstukken zie 
www.bestuursraadengelenbokhoven.nl.



 AGENDAAGAGA

Een f i lm uit 1960 van de Ital iaanse regisseur  Federico Fel l ini  over
het decadente 'zoete leven'  van de Romeinse jaren zest ig.

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

Aanmelden
Graag!

Is een rock cover band die stevige rocknummers speelt en
daarmee l ive uitstekend tot z ’n recht komt.

Deze 7 koppige formatie brengt een breed scala aan Franstal ig
muziekrepertoire variërend van luister l iedjes en klassieke chansons
tot vrol i jke eigenti jdse melodieën.

Net zoals de vi j f  vorige edit ies behandelen we  het actuele nieuws,
sport ,  geschiedenis ,  kunst ,  wetenschap, f i lms en nog veel meer.

Kom je naar een gezel l ig verwenmiddag in de Engelenburcht? Wij
organiseren een met hapje en drankje aangeklede van de met
ABBA l iedjes volgestouwde singalongversie van Mamma Mia?

De Lammerentour biedt een unieke avond vol aanstormend
cabarettalent.

Aanmelden
Graag!

Aanmelden
Graag!

Aanmelden
Graag!
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Op vrijdag 21 februari wordt in De Enge-
lenburcht weer het 55+ carnaval gehouden, 
Het evenement is goed gevuld qua eten en 
drinken. De aftrap is om 16.30 uur met de 
ontvangst en daarna een rustig programma 
met kletsers Christel van den Dungen en 
Hans Eijkemans en zangers Wilbert en duo 
Frappant. Ook zal muziekkapel de Drao-
kenbollen de avond komen opluisteren. 

55+ carnaval

op het
locatie: De Engelenburcht

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!  

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. 

Joran Welling
Joran Welling  is in 2018 afgestudeerd aan 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. 

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

22 maart, 20.00 uur

Nu het beheerdersteam van De Engelen-
burcht weer op sterkte is, staan er nieuwe 
activiteiten op het programma. Vanzelf-
sprekend naast de reeds bestaande, die ook 
het komende jaar zullen blijven doorgaan. 
Een goed moment om aan de inwoners van 
Engelen om ondersteuning te vragen.
Wij zoeken mensen voor de PR-commissie, 
mensen die helpen om de berichten aan te 
leveren voor de website en de social media 
en ook voor De Tweeterp.  Hebt u een vlotte 
pen en aan het begin van de maand tijd om 
berichten te schrijven dan zouden wij het 
geweldig vinden als u zich aanmeldt voor 
deze commissie.
Tijdens de nieuwere activiteiten als Watch & 
Bite, de optredens op het Diezepodium en 
ook voor de in Engelen in te richten huiska-
mers voor eenzame dorpsgenoten, zoeken 

De Engelenburcht zoekt vrijwilligers
we mensen die het leuk vinden om hapjes 
te maken en eenvoudige maaltijden te 
verzorgen. Ook bij feesten en partijen in De 
Engelenburcht kunnen we om hulp vragen. 
Je hoeft echt geen chef-kok te zijn, als je het 
maar leuk vindt om met eten bezig te zijn.
Rondom De Engelenburcht is enige ruimte 
om op bescheiden schaal bijvoorbeeld een 
kruiden- en saladetuintje te cultiveren. Heb 
je groene vingers en een beetje tijd voor 
wat ‘kruid in het vat’?
Tenslotte zoeken we mensen die overdag 
tijd hebben om achter de bar te staan, 
onder andere tijdens de activiteiten van 
de seniorenvereniging of de bridgeclub. 
Ook de loslopende fl exwerker of de verga-
derkamer wil een beetje aandacht en zorg. 
Lekkere koffi  e en thee schenken en een 
incidenteel wijntje of borreltje, een gezellig 

muziekje aanzetten en sfeer maken! Je kan 
je aanmelden op vrijwilligerscoordinator@
engelenburcht.nl of spreek de beheerders 
even aan als je er toevallig toch bent.

De muzikale ondersteuning wordt weer 
gedaan door drive in show Blue Flamingo. 

De organisatie is in handen van een comité 
bestaande uit Jo, Maartje, Wyno, Daan en 
Francien. De kosten voor dit evenement 
zijn 12,50 euro per persoon. Dit is inclusief 
enkele consumpties, lekkere broodjes en 
natuurlijk de optredens.

Om reden van organisatie vragen wij u 
zich uiterlijk 14 februari aan te melden bij 
Daan van Os, De Vlacie 15, tel: 073-631 1605 
of telefonisch bij Jo Westerlaken, 073-631 
1394. Betalen kan bij Daan of eventueel aan 
de deur van de zaal. We rekenen erop dat 
alle 55+’ers weer goedgemutst aanwezig 
zijn.
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Opnieuw heeft PLUS Mulder de Voedsel-
bank in de gelegenheid gesteld om voor 
hen te gaan sparen voor de geschenkpak-
ketten. Hebt u nog zegels over? Doe ze dan 
in de vaas bij de uitgang van de supermarkt.  
De actie loopt tot 11 februari, de vaas blijft 
staan tot 15 februari.

De interviewreeks met de medewerkers 
uit de huisartsenpraktijk wordt volgende 
maand weer opgepakt. Dan gaan we verder 
met de praktijkondersteuners.

Huisartsen

Ook in het nieuwe jaar is er elke eerste 
vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur weer 
bingo in De Engelenburcht. U bent welkom 
op vrijdag 7 februari, vrijdag 6 maart en 
vrijdag 3 april.

Bingo

Gun uzelf een 

STOELMASSAGE 
En uw rug doet weer mee  

in 2020! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door ervaren sportmasseur  
en haptonoom. 

In overleg bij u thuis mogelijk 
Cormorant Massage 

Enny Coppee 
Aalscholverlaan 51, Engelen 

Tel 0736315275 
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René van der Hoeven

Vandaag bezoek ik Rogier van Eeuwijk 
in het slot. We hebben het vooral over 
emblemen om op carnavalskleding te 
naaien, die hij zelf ontwerpt en verkoopt. 
De Oeteldonkse Club organiseert jaarlijks 
een wedstrijd, waarvoor pakweg 200 deel-
nemers drie ontwerpen insturen. Ieder jaar 
is er een ander thema. De jury kiest het 
winnend embleem en dat wordt het offi-
ciële embleem van de Oeteldonkse Club 
dat jaar. U begrijpt een hele eer. Iedereen 
kan meedoen, zo ook Rogier afgelopen jaar.

Oeteldonk
Voor de niet-ingewijden: De oorspronke-
lijke en nog steeds veel gedragen carna-
valskleding voor Den Bosch is de boeren-
kiel. Omdat een boerenkiel nogal saai oogt, 
wordt er van alles opgenaaid, vaak zijn dat 
emblemen. De Oeteldonkse club organi-
seert het carnaval in Den Bosch dat tijdens 
die periode Oeteldonk heet. Een kikker 
noemen ze dan oetel. Oetels leefden van 
oorsprong in de moerassen rondom Den 
Bosch. 

Enthousiaste ideeën worden werke-
lijkheid
Dit jaar deed ook Rogier mee aan de 
ontwerpwedstrijd voor het jaarembleem; 
met als thema Binnenstebuiten. “Na de 
uitslag in september wist ik dat ik helaas 
niet gewonnen had. Daarom heb ik mijn 
ontwerp zelf in productie genomen. Ik 
raakte zo enthousiast dat ik ben door-
gegaan met het ontwerpen van meer 
emblemen. Bosch is met carnaval de voer-
taal, ik vind het belangrijk dat dat ook uit de 
teksten blijkt op de carnavalsemblemen. Ik 
hoop dat ze bijdragen tot behoud van het 
Bossche dialect. Kikkers zijn een geweldige 
inspiratiebron, heerlijk om te tekenen.”
Voor zijn emblemen koos hij de naam Oetel-
tjes en voor zijn website www.oeteltjes.nl, 
deze naam was tot zijn verbazing nog vrij. 
De Oeteltjes bevatten geen platvloerse 
teksten, geen liedteksten van carnavals- 
of andere hits en geen afbeeldingen van 
drank. Ze kenmerken zich door hun spre-
kende kleuren, verzorgde afwerking en 
vrolijkheid. Er staat altijd een kikker op, een 
originele tekst in het Bossche dialect en 
heel klein het woord oeteltje. 

Vrolijke kikkers én Bosch dialect, 
emblemen als uitnodiging tot een gesprek.
Carnavalsemblemen van Rogier van Eeuwijk

“Zie het embleem als een uitnodiging om 
een gesprek te beginnen.”

Van idee tot embleem
Tekenen doet hij op de computer, iets wat hij 
in zijn opleiding heeft geleerd. De fabricage 
van het geborduurde embleem besteedt hij 
uit aan een Nederlandse  fabrikant daar 
hij belang hecht aan een gegarandeerde 
kwaliteit. Met hem stemt hij technische 
zaken zoals kleur en lijndiktes af. Er is nogal 
wat concurrentie, er wordt veel ‘gekopi-
eerd’ en dan goedkoper aangeboden. Om 
zich zo veel mogelijk aan de juiste Bossche 
spelling te houden hanteert hij het Grôôt 
Bosch Dictee, het Bosch Woordenboek, 
zijn Bossche oom en internet. “De verkoop 
ging tot nu toe nog alleen via internet, het 
is de bedoeling dat die ook in winkels plaats 
gaat vinden en daar ben ik dus ook naar op 
zoek. Met gepaste trots kan ik zeggen dat 
Feestwinkel Bas Bastiaans in Ammerzoden 
sinds kort een deel van mijn collectie al 
verkoopt.”

Van alle markten thuis
Rogier werkte na zijn studie Civiele Tech-
niek de eerst jaren in loondienst, daarna is 
hij voor zichzelf begonnen. Hij  startte de 
website SpoodZ.nl voor praktische kinder-
producten en -cadeaus, KliederZ.nl voor 
slabbetjes en dit jaar Oeteltjes.nl voor 
carnavalsemblemen. Afgelopen jaar begon 
hij ook met het ontwerpen van websites 
voor startende ondernemers tegen lage 
kosten simpel, snel en effectief. Zelf was hij 
ook wel ietwat verbaasd over zijn creativi-
teit. Onder de naam Promovisuals.nl maakt 
hij bedrijfsvideo’s en -films en bewerkt ook 
video’s van bedrijven of particulieren. Hij 
ontwerpt ook emblemen voor bedrijven 
onder andere de Oetelboot en maakt tot 
nu toe alleen gebruik van  mond-tot-mond 
reclame. 

“Gij kent gin Bosch praote.”
Zijn grootouders waren echte Bossche-
naren. Zelf groeide Rogier op in Heusden. 
Opa en oma waren Bosschenaren met een 
groot carnavalshart. “Mijn opa zei altijd: ‘Gij 
kent gin Bosch praote.’” Opa richtte twee 
clubkes op die nog steeds tot de grootste 
behoren, mijn ooms speelden muziek en 
we vieren nog altijd met de hele familie 
carnaval. 

“Wat is er mooier dan lekker meelallen in 
het Amadeirohuis of de Knillispoort. Bosch 
praote lukt ôk al ’n bietje.”

Nieuwsgierig?
www.Oeteltjes.nl
www.SpoodZ.nl
www.KliederZ.nl
www.Promovisuals.nl  
073-8888471



Ook na uw werk kan u nog 

bij ons in de kappersstoel!

(Alleen op afspraak)

Hoogveldweg 12
5221 BA Engelen
06 12 57 08 86

GLANSRIJK
SCHILDERSBEDRIJF

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

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

Bel gerust voor een vrijblijvende offerte!

www.glansrijk.com

Info/afspraak 0610292651          www.lalunaenergetischetherapie.nl

Niet  lekker in je vel, (onverklaarbare) klachten en/of pijn? 
Energetische therapie brengt rust en balans in het lichaam. 
Activeert het zelfherstellend vermogen, vermindert pijn en geeft 
inzichten. 

PROFESSIONALS IN STREAMEN, FILMEN en CAMERA’S

Uw evenement, webinar, 
vergadering opnemen en live streamen

Woning video en fotografie,
ook voor Funda.nl

Bezoek onze website

streamprovider.tv
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Herberg Haverleij heeft inmiddels een 
fijne groep herbergiers verzameld: buurt-
bewoners die actief willen vormgeven aan 
deze huiskamer. Hierdoor kan de herberg 
vanaf 6 januari 2020 iedere maandag- en 
donderdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur 
open gaan voor een kopje koffie en een 
praatje. Bewoners uit Engelen, Haverleij en 
Bokhoven: iedereen is welkom. 
Je vindt Herberg Haverleij in de Jenaplan-
school Antonius Abt in Het Slot. De herberg 
heeft een eigen ingang via de speelplaats 
aan de kant van Halewijn. 
Wil je op de hoogte blijven van de activi-
teiten via de digitale nieuwsbrief? Of wil je 
actief worden in de herberg? Mail dan naar: 
herberghaverleij@gmail.com

Herberg Haverleij

Op dinsdag 31 december jl. waren enkele 
leden van Muziek Collectief Engelen al 
vroeg uit de veren. Rond 4.30 uur zijn ze 
begonnen met het bakken van zo’n 3000 
oliebollen in de keuken van De Engelen-
burcht. We spreken Jacqueline Heusdens, 
muzikant bij MCE: “Zelfs onze dirigent, Jan 
van den Brandt was vroeg aanwezig en 
heeft als inpakker van de bollen zijn steentje 
bijgedragen.” Op de avond ervoor hebben 
een aantal personen alle voorbereidingen 
gedaan, zoals het schillen van de appels, 
het klaarzetten van het materiaal en het 
afdekken van de vloer. Gedurende de hele 
dag zijn zo’n 25 vrijwilligers aan het werk 
geweest met het bakken, de coördinatie en 
het thuisbezorgen van de bestellingen. Ook 
voor de vrije verkoop was er volop aanloop 
bij De Engelenburcht. De actie is zo’n 25 jaar 
geleden gestart als extra financiële stimu-
lans voor de vereniging en is uitgegroeid 
tot een echte dorpstraditie. Jacqueline: “Ik 
ben trots op onze vereniging!“

Muziek Collectief Engelen bakt ze weer bruin

De zesde editie van de pubquiz is zoals 
bekend volgeboekt! Met bijna 180 deel-
nemers overstijgen we zelfs het aantal 
deelnemers van de Bossche popquiz in 
de Willem Twee. Voor ons, de organisatie, 
is dat natuurlijk geen doel op zich. We 
willen graag, dat iedereen mee kan doen 
die zich inschrijft, maar we willen het ook 
beheersbaar houden dus vol is vol. Helaas 
hebben we daarom teams moeten teleur-
stellen.  Voor de lucky deelnemers die wel 
op tijd waren met inschrijven, geven we 
twee anagrammen cadeau: Silvery sleep 

Pubquiz record aantal deelnemers! 

en Drielse makkers Tip: het zijn namen van 
bekende personen! Tot 24 januari! 
Oh ja. In tegenstelling tot een eerder 

bericht: de zaal gaat open om 19.30 uur, we 
beginnen uiterlijk om 20.00 uur.
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Claassen Psychosociaal Adviesbureau

 Heuvel 18, 5221 AP, Engelen

info@claassenpsa.nl | www.claassenpsa.nl | 06-16 373 665

“In mijn werk ga ik aan de slag
met mensen die ik echt kan helpen
op een manier die bij mij en bij
mijn cliënten past. Vanuit mijn eigen
enthousiasme voor het vak, vanuit
een betrokkenheid met én oprechte
interesse in mensen.
Waarom? Omdat iedereen recht heeft
op een fijn leven.”

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

Bel nu voor een 
kennismakingsafspraak

 06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

Iedereen in de beste handen

Meer weten? Neem contact met ons op. 

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

Behandelingen 
‘s avonds 
mogelijk

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.
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Op zondag 5 januari was de traditionele 
nieuwjaarsreceptie in De Engelenburcht met 
ongeveer 75 bezoekers. Na de ontvangst 
met een glaasje bubbels en sfeervolle 
achtergrondmuziek van het zeven koppige 
jazzorkest Hangar 9 opende Frank Hoeve-
naars de middag namens het bestuur van 
het dorpshuis. Hij liet weten dat Wolter van 
Klompenburg en Herman van de Kamp het 
bestuur hebben verlaten en dat Marika Prak 

Nieuwjaarsreceptie
en Clementine van den Hoek de vacatures 
hebben ingevuld. Het werk van beheerder 
Stijn Gerrits wordt nu ingevuld door Isolde 
Kanikani en Edwin Paanakker samen met 
Maarten Hoogaars. Tevens deed Frank een 
oproep om het Diezepodium op zondag-
middag en de fi lmavonden op vrijdagavond 
te bezoeken. Activiteiten die erg nodig zijn 
om de exploitatie van het dorpshuis fi nan-
cieel rond te krijgen.

Hierna kreeg Yvonne Schram het woord en 
sprak namens de bestuursraad. Zij blikte 
terug op enkele feiten zoals de opening van 
de herberg in Slot Haverleij en de plaatsing 
van enkele bankjes en keek vooruit naar 
een groot aantal onderhanden zaken. Er 
zijn volgens Yvonne genoeg uitdagingen 
om met en voor elkaar op te pakken. Tot 
slot werd Tineke Kaal als 26e Engelenaar 
van het jaar bekend gemaakt.



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

WWW.PAULIENUITVAART.NL

Met respect voor 
elke wens

Het Afscheidshuis
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Els Brendel

In het novembernummer van De Tweeterp 
vertelde Bizhan Nikbakht over zijn nieuwe 
plannen: geweven tapijten maken met een 
ingeweven foto. De foto’s bij het artikel 
gaven een beeld van hoe zo’n tapijt eruit 
ziet. Heel Engelen kent Bizhan als pakket-
bezorger. Dat doet hij al ruim 8 jaar en 
met veel mensen heeft hij inmiddels een 
bijzondere band. “Sommige mensen geven 
me zelfs de sleutel van hun huis zodat ik 
het pakket binnen kan leggen” vertelt hij. 
Hij deelde vaak lief en leed. Maar nu gaat 
hij stoppen. Wel met pijn in zijn hart. Zijn 
laatste officiële werkdag als bezorger was 
zaterdag 4 januari. Samen met zijn zoon Mo 

Bizhan Nikbakht neemt afscheid als pakketbezorger
gaat hij Mobiz Textiel, zoals zijn bedrijf heet, 
verder uitbouwen. Er wordt nog gewerkt 
aan een website, tevens webshop. 
Bizhan vertelt iets over de prijzen die 
gevraagd gaan worden voor een tapijtschil-
derij. Een tapijt met een foto uit stock kost 
€ 150. Met een lijst eromheen € 220. Een 
tapijt met een persoonlijke foto gaat € 200 
kosten en met een lijst € 270. 
Mensen die meer informatie willen of een 
bestelling willen plaatsen mogen Bizhan 
bellen: 06-20069738 of zijn zoon Mo: 
06-13509906.
Vanzelfsprekend wenst de redactie van De 
Tweeterp hem heel veel succes en wij zien 
hem vast nog weleens terug in Engelen.

Op kerstavond en eerste kerstdag waren 
er drie mooie vieringen in een sfeervol 
versierde Lambertuskerk. In de drukke 
familieviering zongen vier kinderen samen 
met voorgangers Tineke Kaal en Hans van 
Dartel, de kerstliederen, muzikaal bege-
leid door Natalia Kinzerskaya. Een van de 
kinderen speelde ook op trompet. Na de 
viering was er beschuit met muisjes.
In de nachtmis zong het Crèvekoor weer vol 
energie en flair voor een volle kerk. Inspi-
rerende teksten met na afloop chocolade-
melk maakten er een viering van waar je 
een warm gevoel van kreeg.
Op eerste kerstdag was er een mooie 

Warme vieringen
viering waarbij de samenzang goed werd 
begeleid door Charles ter Ellen op het orgel.
Diaken Jan Joosten sprak in zijn kerstbood-
schap over het engelenproject van de beide 
Engelense kerken. Dit in contrast met de 
vele haat en het vele geweld in de wereld. 
Hij symboliseerde de haat met een groot 
mes en de vrede liet hij zien in de vorm 
van een palmtak. Uit twee verhalen uit de 
krant die hij vertelde werd duidelijk, dat er 
ook goede dingen gebeuren waar geweld 
omslaat in liefde en haat uiteindelijk vrede 
wordt. Hij hoopte dat de kerstengelen ook 
na de advent actief blijven.

Bij de start van het nieuwe jaar is het 
traditie dat de vice-voorzzitter van het 
kerkbestuur, Denis Dartee, de parochianen 
toespreekt met, behalve de goede wensen, 
ook een terug- en vooruitblik. Naast mooie 
vieringen op zondag, waren er een aantal 
uitvaarten, werden er enkele kinderen 
gedoopt en deden een aantal hun eerste 
communie en het vormsel. Daarna vroeg 

Tevreden en hoopvol
hij de aanwezigen wat ze nog meer hadden 
meegemaakt in de kerk. Daarbij kwam het 
vertrek van Fons naar voren, maar ook acti-
viteiten als de Passion, muziek in de kerk, 
de lezing van de bissschop, eten in de tuin 
en het Engelenproject. 
Als vooruitblik refereerde hij naar de activi-
teiten op de flyer in de misboekjes tijdens 
kerst. Hij stelde vast dat dit alles niet moge-

lijk is zonder de grote inzet van vrijwilligers 
en vaak dezelfde. Daarom doet hij ook een 
oproep voor nieuwe vrijwilligers. Denis: 
“Wij mogen blij zijn met deze groep betrok-
kenen die onze parochie gaande houden 
ook zonder vaste pastor. We kijken terug op 
mooie kerstvieringen, zijn zeer ingenomen 
met onze eigen woord- en communievie-
ringen en blij met voorgangers van buiten.”



Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Bakxfixit.nl

Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach

Titaniumlaan 82  ‘s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein Treurenburg
Lieke Mommersteeg Tel. 06-16 04 55 20 

Geef eens een 
Boozt cadeaubon 

met de feestdagen.

...ik voel me veilig
      en vertrouwd

Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl
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Tineke van der Lee
 
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Na alle 
vuurwerk en oliebollen zijn we vol enthou-
siasme weer van start gegaan. 
In de vorige editie van De Tweeterp heb ik 
niet de juiste foto laten plaatsen. De foto 
van het kinderkabinet stond er niet in, 
vandaar dat deze foto nu geplaatst wordt. 
Voor de kerstvakantie waren er verschil-
lende activiteiten waaronder voor alle 
kinderen het sinterklaasfeest, de prachtige 
kerststukjes en niet te vergeten het fantas-
tische kerstbuffet. 
De kinderen van groep 8 gingen naar de 
Sancta Maria Mavo en volgden daar lesjes 
biologie, Nederlands en wiskunde. Ook 
gingen deze kinderen naar de VMBO-
doedag om daar enkele workshops over 
beroepen te volgen.

Ook voor de komende periode staat er 
weer van alles op het programma:
De nieuwe IPC-thema’s waar we na de 
kerstvakantie mee aan de slag zijn gegaan:
Groepen 1-2: ‘Van A naar B’, met de focus 
op de fiets. In de groep wordt een fietsen-
winkel gemaakt, waarin de kinderen kunnen 
spelen. Er is een prachtige straat gemaakt 
in het speellokaal. Een van de ouders komt 
een band plakken in de klas.
Groepen 3-4: ‘Van top tot teen’. De kinderen 
gaan leren weven, ze leren hoe we aan wol 
komen, welke stoffen er zijn en voor welk 
doeleinde je de stoffen kunt gebruiken, 
Groepen 5-6: ‘Jong en Oud’. De kinderen 
leren wat je moet doen om gezond te 
blijven.
Groepen 7-8: ‘Weer en klimaat’, waarbij 
allerlei leerzame activiteiten gedaan 
worden.
Op dinsdag 7 januari was er een ouder-
avond voor groep 6 ter voorbereiding van 
de Wish-lessen die de leerlingen van deze 
groep in de komende periode zullen krijgen. 
Wish is een weerbaarheidstraining, waarbij 
de kinderen leren hoe ze in bepaalde situa-
ties moeten reageren.
De groepen 5 en 4 brachten  respectieve-
lijk maandag 13 en woensdag 15 januari  
een bezoek aan het theater Perron-3 in 
Rosmalen. Ze woonden daar het jeugdcon-
cert ‘Bekkens en Branie’ bij. Het was niet 
alleen geweldig om te horen maar ook om 
te zien. Ze beleefden hoe de drie spelers 
Marijn, Jasper en Achim uit de vreemdste 
instrumenten de mooiste geluiden haalden. 
Er werd muziek gemaakt met pinda-
kaaspotjes, pannen, mes en vork, grote 
emmers, bongos en een zelfgebouwde 
mega cajon. De leerlingen konden niet 

alleen kijken naar dit muzikale verhaal, maar 
gingen natuurlijk ook meedoen! Ter voor-
bereiding in de groep  leerden de kinderen 
met behulp van filmpjes, dat je bij bodyper-
cussie je lichaam gebruikt als instument om 
ritmes te spelen en dat je bij stempercussie 
geluiden maakt met je stem die aan kunnen 
sluiten bij de bodypercussie.

Op 22 januari beginnen de Nationale Voor-
leesdagen. Elk jaar wordt er een prenten-
boek gekozen tot prentenboek van het jaar. 
Voor 2020 is dat het boek Moppereend.  
Moppereend wordt van mopperen heel 
erg chagrijnig. De andere dieren proberen 
hem op te vrolijken door te vragen of hij 

mee wil doen. Allemaal worden ze aange-
stoken door het gemopper en het gecha-
grijn van de eend. Ondertussen wordt het 
donderwolkje boven Moppereend groter 
en groter, totdat het een hele grote zwarte 
wolk is geworden. En wat gebeurt er dan? 
De boel barst los: regen, dansende dieren 
in de plassen en een regenboog. Een mooie 
conclusie: hoe donker de wolken ook 
worden, ooit komt er een einde aan.

Dit was het nieuws van onze school voor 
deze maand. Wilt u meer of andere infor-
matie over onze school, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur, Mevr. B. Entken-
Buunen, tel. 073-8519990.



Voorafgaande aan de nieuwjaarsborrel van 
de parochie wordt elk jaar de vrijwilliger van 
het jaar bekend gemaakt. Deze keer was de 
eer voor Els Roest-de Bekker. Els was jaren-
lang actief lid van de werkgroep Wereld-
kerk en is nu lid van de werkgroep Liturgie 
voor het maken van themavieringen en is 
kartrekker van de werkgroep Nieuwe kijk 
op kerk zijn. Via deze werkgroep geeft zij 
mede vorm aan een aantal nieuwe activi-
teiten in en rond de kerk.  Met haar gave 
om te kunnen communiceren, te binden en 
uit te voeren levert zij een grote bijdrage 
aan de parochie. De huldiging met de paas-
kaars van het afgelopen jaar en bloemen 
was dan ook zeker op z’n plaats.

Vrijwilliger van 
het jaar: Els Roest

Werkgroep wereldkerk: Adventsactie
De opbrengst van de adventscollecte op 22 
december was 78,55 waarvoor onze harte-
lijke dank.

Werkgroep interieurverzorging
Mevr. Tonny van de Ven heeft aangegeven 
niet langer deel uit te kunnen maken van de 
werkgroep interieur verzorging. We danken 
haar voor de vele jaren dat zij hard gewerkt 
heeft om onze kerk, de gewaden en het 
linnen zo keurig te onderhouden.

Wijkcontact 
Inge de Laat en Paula Knops hebben 
afscheid genomen als buurtcontactper-
soon, we bedanken hen voor ruim 25 jaar 
trouwe dienst! André Dirks wordt buurt-
contactpersoon voor Halewijn, Oberon en 
Florimont. 

Vormsel
Els Engering en Tonny Huinink zijn gestopt 
bij de werkgroep vormsel, Hans van de Ven 
neemt hun taken waar. 

Ontspanningsmassage

Tapen en bandageren

Sportmassage

Zwangerschapsmassage

Hoofdpijnmassage

Hotstone

www.cblife.nl
Afspraak maken?

Bel: 06-12158354 of mail: info@cblife.nl

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

Halewijn 1, 5221 LZ Engelen

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

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

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

Bij afhandeling met de verzekering 
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!BOEM IS BLANK!
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Za 19 jan
��.�� uur

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

Zo 26 jan
10.00 uur

Woord- en communie- 
viering met voorganger 
diaken Anton van Diessen 
T.i.v. Gré Pardoel – van Dijk, 
Coby Mimpen – van de 
Griend. 
Na de viering gezamenlijk 
koffi  edrinken

Zo 02 feb
10.00 uur

Woord- en communie-
viering met voorganger 
diaken Jan Renders
T.i.v. overleden familie Bou-
wens – de Wit

Wo 05 feb
20.00 uur

Lezing Abt Denis Hendrickx
Inloop 19.30 uur, voor meer 
informatie zie elders in de 
kerkberichten

Zo 09 feb
10.00 uur

Themaviering Taize 
T.i.v. Coby Mimpen – van de 
Griend

Zo 16 feb
10.00 uur

Presentatieviering met 
voorganger diaken Anton 
van Diessen
In deze viering stellen de vor-
melingen en eerste communi-
canten zich voor.
T.i.v. Walter en Cecile den 
Otter - Simons

PAROCHIE ST. LAMBERTUS

NIEUWE KIJK OP KERK ZIJN
Aan de hand van zes levensvragen wil Parochie St. Lambertus, met zorg en aandacht 
voor elkaar, de verbinding tussen geloof en maatschappij voor iedereen zichtbaar maken. 

St. Lambertusparochie
Graaf van Solmsweg 75
5221 BM Engelen
Tel. 073 631 12 16
www.parochie-engelen.nl
IBAN NL04RABO 0121 9076 43
secretariaat@parochie-engelen.nl 
Het secretariaat is bereikbaar op:
maandag van 9.00 tot 12.00 uur.

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 maak-
baar. 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. 

Wat is tijd?

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 kerkzijn in 
deze tijd en zijn visie geven over kerkzijn in 
de toekomst. Er zal volop ruimte gegeven 
worden om vragen te stellen. Om 19.30 uur 
is er een inloop met een kopje koffi  e of thee. 
Om 20.00 uur begint de lezing en na afl oop 
is er gelegenheid om na te praten onder 
het genot van een drankje. De toegang is 
gratis.

Lezing abt Denis Hendrickx

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 laten weten per e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl. 

Als geloofsgemeenschap in Engelen 
proberen we de pastorale steun te geven 
die nodig is. Dat gebeurt o.a. door het 
toedienen van sacramenten (doop, 
communie, vormsel) en de voorbereiding 
daarop, maar dat gebeurt ook bij ziekte en 
overlijden, begeleiding van stervenden en 
nabestaanden. 

Ook als u geen regelmatige bezoeker van 
de kerk bent, kan dit gebouw een plek van 
betekenis voor u zijn. Het is een sfeervolle 
plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen, 
bij een doop of huwelijk. Het is ook een 
plek om rust te vinden en te gedenken. 
Bij een overlijden of andere ingrijpende 
gebeurtenis. Ook dit kerkgebouw vraagt de 

Actie Kerkbalans 2020

nodige tijd, energie en geld. Het moet een 
plek zijn waar de geloofsgemeenschap zich 
thuis kan voelen. 

Om al onze activiteiten vol te houden, 
hebben we ook uw fi nanciële hulp nodig. 
Deze maand ontvangt u in uw brievenbus 
weer de jaarlijkse brief van de Kerkbalans. 
Deze actie Kerkbalans is noodzakelijk om 
de parochie fi nancieel gezond te houden. 
Doet u mee dit jaar door eenmalig of maan-
delijks een donatie over te maken? 

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

Jaaroverzicht 2019
In 2019 is er van 3 parochianen in een 
uitvaartviering afscheid genomen. Er zijn 4 
kinderen gedoopt, 5 kinderen gevormd en 
6 kinderen deden hun eerste communie.   



Zo 19 jan
10.30 uur

Oecumenische viering,
ds. Marloes Meijer

Zo 26 jan
10.30 uur

Muziek op Zondag, 
Ewoud Mahler en Sabrina 
Avantario

Zo 2 feb  
10.30 uur

ds. L. Lamens, Gorkum

Zo 9 feb
10.30 uur

ds. Marloes Meijer

Zo 9 feb
16.00 uur

Kliederviering Storm op 
het meer, ds Marloes Meijer

Z0 16 feb 
10.30 uur

Muziek op Zondag, 
Rose-île 

PROTESTANTSE KERK ENGELEN
De Kerkhof 3, 5221 AJ Engelen 
www.kerk-engelen.nl

PREDIKANT
ds. Marloes Meijer - predikant@kerk-en-
gelen.nl
Telefonisch spreekuur: 06 365 019 73
ma 9.00 tot 10.00 uur / wo 18.30 tot 19.30 uur
De uren daaromheen is zij wisselend 
bereikbaar.
Scriba: Jenno Schulp
Email: scriba@kerk-engelen.nl

PROTESTANTSE KERK ENGELEN

De weken voor kerst kenmerken zich als een 
tijd waarin enorm veel inzet wordt gevraagd 
van een brede groep vrijwilligers van onze 
parochie. De adventskrans werd gemaakt, 
het koper werd gepoetst en de kerk werd 
gestoft en geschrobd. Er werden teksten 
gezocht om boekje samen te stellen.  Er 
werd geklommen om nieuwe kaarsen op de 
kroonluchter te zetten. Lectoren, acolieten, 

Veel vrijwilligerswerk
kosters en collectanten werden gevraagd 
en deden mee. Het Crèvekoor repeteerde 
extra fanatiek en de buurtcontactpersonen 
liepen rond om de kerstwensen aan huis te 
bezorgen. De kerststal en de kerstbomen 
werden geplaatst en er werd weer een crea-
tieve kerkversiering gemaakt. 

Een gesprek over zingeving, de dingen die 
je leven de moeite waard maken, over wat 
je inspireert en waar je op afknapt… zin om 
mee te doen? Laat het nog even weten. De 
eerste aanmeldingen zijn binnen. predi-
kant@kerk-engelen.nl. 
Deze gespreksgroep is vooral bedoeld voor 
wie niet (meer) bij een kerk hoort, maar wel 
met dit soort thema’s bezig wil zijn.

Zoals in de vorige Tweeterp al aangekon-
digd. Zondag 19 januari is er een oecume-
nische dienst en koffietafel voor het hele 
dorp. De dienst begint om 10.30 uur in de 
protestantse Oude Lambertus. Daar zal Ds 
Marloes Meijer voorgaan. Daarna (rond 
11.45 uur)  is er een koffietafel in de katho-
lieke St. Lambertus. Neem wat lekkers mee 
voor 1 à 2 personen of kom spontaan langs. 
Deze maaltijd is ook de start van Actie 
Kerkbalans. De kerk bestaat door inzet van 
vele vrijwilligers en giften van ieder die de 

Oecumenische dienst en koffietafel

Een goed gesprek

Marloes Meijer

Het was vlak voor kerst, de engelen vlogen 
al door het dorp, toen rondom de Oude 
Lambertus ineens een idee ontstond. Als 
engelen goede wensen delen, waarom 
zouden we dan geen wensengelen 
verkopen? Mensen kopen een engel, 
schrijven hun wensen en maken de wereld 
een beetje mooier met hun gift aan 3FM 
Serious Request (actie tegen mensen-
handel). 
Dat bleek een succes! Bij de seniorenlunch 
in De Engelenburcht, bij de kerstdiensten, 
bij bedrijven en bij de kerstborrel ‘aan de 
Dieze’ zijn heel veel engelen verkocht. 
Tijdens de Kliederviering en de borrel 
werden enkele engelen prachtig versierd 
door de kinderen, andere engelen werden 
voorzien van een wens. Sommige engelen 
werden mee naar huis genomen, cadeau 
gedaan of in de eigen boom gehangen. 
Anderen werden in een van de bomen op 
het pleintje gehangen. De grote, aange-
lichte boom bleek wat hoger dan gedacht, 
maar met vereende krachten kwamen 
de engelen toch in de boom terecht. 
Daar hebben ze een paar dagen de show 
gestolen, als lichtpuntjes in de donkere 
dagen voor kerst. Ik hoop, dat alle wensen 
die bij de engelen horen uit mogen komen!

Engelenactie 3FM Serious Request
We kunnen heel trots melden, dat de 
opbrengst van € 1.401,50 geheel ten goede 
komt aan de slachtoffers van mensen-
handel. We zijn de protestantse kerk dank-
baar dat ze de kosten van het project wilde 
dragen. We zijn ontzettend blij met het 
enthousiasme, de creativiteit en de kundig-
heid van Wanda van Riet (Van Riet Ontwer-
pers) en de inzet van verschillende mensen 
om dit project te realiseren, maar we zijn 
vooral alle mensen die een engel kochten 
en dit project ruimhartig sponsorden heel 
dankbaar. Waar een klein dorpje groot in 
kan zijn!

kerk de moeite waard vindt. Elk jaar is er 
daarom ‘Actie Kerkbalans’, een actie om 
geld op te halen voor het voortbestaan van 
de kerk. We spreken tijdens de maaltijd met 
elkaar (onder andere!) over de waarde van 
de kerk: ontmoeting, gezelligheid, geloof, 
cultuur, openheid… en alles wat jij/u verder 
nog vindt. Voor iedereen die zich zijdelings 
of juist heel intens betrokken weet bij de 
kerken en voor iedereen die nieuwsgierig 
is of zin heeft in een ontmoeting bij koffie, 
worstenbroodjes en ander lekkers.
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19 jan Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en Cor-
rie van Gestel

26 jan Viering met dameskoor en 
orgelbegeleiding
Intenties Joke Godschalk-End-
stra, Jan Zetz en Lucia van 
Helvoort-Buijs

02 feb Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil en 
overleden ouders

09 feb Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Fred Leenaers en 
Maria van Heijningen

16 feb Viering zonder orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en Cor-
rie van Gestel

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT 
BOKHOVEN
Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel. 06 460 346 24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij
anders aangegeven.
IBAN NL87RABO0121908283
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt Bokhoven

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN

Telkens in een nieuw samenspel verzorgt 
Ewoud Mahler al jaren een feestelijk 
concert in onze kerk. Veelal rond kerst 
samen met een compagnon violist, of met 
cellist Martin Bungeroth, of pianiste Ani 
Avramova. In de tijd voor Pasen speelde 
hij afgelopen jaar voor het eerst een solo-
programma van ongeëvenaarde klasse. 
Khachaturian’s Sonata Monoloque zal ons 
nog lang heugen. 
In de eerste maand van het nieuwe jaar 
2020 komt Ewoud Mahler wederom naar 
Engelen, ditmaal met de pianiste Sabrina 
Avantario. Heel toepasselijk brengen zij aan 
het begin van een nieuw jaar ‘Jaargetijden’ 
met de titel: Viva Vivaldi! We verheugen 
ons! U bent hartelijk welkom op zondag 26 
januari om 10.30 uur in de Protestantse kerk.

Op zondag 16 februari is Rose-île terug! 
Al eerder stond deze ‘Club chanson’, fi na-
list op het ‘Concours de la chanson’, in de 
Oude Lambertus. Gevoelige luisterliedjes in 
het Frans, Spaans, Duits en Jiddisch, worden 
afgewisseld met tango’s, walsen en rumba’s. 
Met hun melancholische, romantische maar 
ook vrolijke en ritmische nummers brengen 
zij een heerlijk ontspannen sfeer in de kerk! 
Welkom om 10.30 uur in de Protestantse 
kerk.

Muziek op Zondagmorgen

In een afgeladen Oude Lambertus zong 
de cantorij de sterren van de hemel, zong 
de gemeente vrolijk mee en hoorden we 
verschillende teksten om over na te denken 
en door geïnspireerd te raken. Zo kwamen 
nostalgie en actualiteit samen en werd het 
verhaal ineens heel actueel. Na afl oop bleef 
het nog lang gezellig op het plein voor de 
kerk.
Kerstmorgen was een mooie dienst over 
een jonge vrouw die een kind kreeg waar 
allerlei ideeën over leefden: hoe zou hij 
opgroeien, wie zou hij worden en voor 
welke mensen dan? 

Meer Muziek op Zondagmorgen:
22 maart: Canto Ostinato: Marimba’s met 
Peter Elbertse en Esther Doornink

Kerstdiensten Oude Lambertus
Ook de eerste dienst in het nieuwe jaar was 
bijzonder. Bijgelicht door een grote kerst-
ster hoorden we hoe dromen, dwaasheid en 
een sterrenhemel je op weg kunnen laten 
gaan naar een kind dat met open armpjes 
op je wacht. Het klinkt dwaas, en dat is het 
ook! Met een hapje en een drankje kon 
er nagepraat worden en werden goede 
wensen uitgewisseld.
Ook langs deze weg, namens de protes-
tantse kerk van Engelen: een nieuw jaar met 
vonken inspiratie en stralen van levenslust 
gewenst. En natuurlijk vol dwaasheid en 
goede moed.

Rob Domisse is de vaste organist en diri-
gent van het koor.
Het dameskoor van de parochie zingt op 
feestdagen en buiten de vakantie om op de
laatste zondag van de maand.
Als het koor zingt op het einde van de 
maand, drinken wij gezamenlijk koffi  e/thee



                                     

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 

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs

Gemiddelde
beoordeling

Uw woning 
verkopen?

Verkoop Aankoop

Wij komen graag bij 

u langs voor een 

gratis & vrijblijvende 

waardebepaling.

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!

Mail bij interesse naar:

info@bighelaardij.nl 

BIGHELAARDIJ makelaars  -  Fuutlaan 38 - 5221 GR Engelen -  tel.nr: 073 - 633 0600

www.bighelaardij.nl
The art of selling!
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Den           Bosch 
FIETSENMAKER 

✓ 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 
Engelen De Bloemendaal 5 

(Industrieterrein De Vutter) 
5221 EB, Den Bosch 

088 0123 060 

Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur 
info@fietsenmakerdenbosch.nl 

Winterbeurt 
Bescherm je fiets tegen de weersinvloeden 

met onze speciale winterbeurt 

tegen sneeuw, regen en pekel
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Het was een groot avontuur! Terwijl in de 
pastorie aan de Dieze twee teams jongeren 
lastige vragen oplosten en puzzels 
maakten (en heel veel kerstkransjes aten) 
om de escaperoom te winnen, waren in de 
Oude Lambertus de kinderen bezig met 
engelen versieren. Eierkoekengelen werden 
voorzien van bergen snoep en de wens- 
engelen kregen prachtige jurken én prach-
tige wensen. ‘Dat alle mensen samen zijn’, 
‘vrede’, ‘dat we naar Frozen 2 gaan’, ‘dat 
iedereen erbij mag’. 
Na het harde werken togen de kinderen, 
engelen en schaapjes naar de St, Lambertus 
om daar, samen met de jongeren, de prach-
tige kerststal te bewonderen. Ze waren 
onder de indruk van de grote opstelling, 
het échte water en de mooie dieren. Jozef 
en Maria zaten te wachten tot Jezus in de 
kribbe zou komen, dat hadden de kinderen 
goed begrepen.
Met elkaar liepen we weer terug naar 
de Oude Lambertus waar alles snel was 
omgebouwd. In grote kringen zaten we 
bij elkaar. Enkele stoere jongeren lazen het 
kerstevangelie aan de kinderen en andere 
aanwezigen voor. We zongen kerstliedjes 
en hoorden hoe twee meisjes heel dapper, 
spontaan én mooi een liedje over een 
ster zongen. Het werd donker in de kerk 
en ineens waren overal kleine lichtjes. De 
ouders herkenden de ‘vintage’ discobal, de 
kinderen herkenden sneeuw, sterretjes en 
engelen.

Jongeren- en kliederkerst

Toen alle mensen, dieren en dingen een 
plekje in de kerststal hadden gevonden 
en de vertelkoffer dus helemaal leeg was, 
kregen de kinderen de zegen onder de 
parachute van de jongeren. Daarna was het 
tijd om na kerstbrood en warme chocola-
demelk, met rode wangen weer naar huis 
te gaan.
Wil je ook eens meemaken hoe een klie-
derviering gaat? Geef je dan op en kom 
op 9 februari om 16 uur naar de Oude 
Lambertus. Het gaat dan over de storm 
op het meer. Een spannend verhaal over 

drijven en zinken, over wind en stilte en 
over bang zijn en vertrouwen. We gaan 
proefjes doen, knutselen, spelen en vieren. 
En natuurlijk is er weer de zegen onder de 
parachute en een themamaaltijd na afloop. 
Weet je welkom, maar geef je even op via 
predikant@kerk-engelen.nl of secreta-
riaat@parochie-engelen.nl of (app of bel) 
Marloes: 06 3601973
Let op: eerder is een andere datum gecom-
municeerd, maar de kliederviering is 9 
februari!

Ds Marloes Meijer

Er vlogen heel wat engelen over ons dorp, 
afgelopen adventsperiode. Op diverse 
adressen bezorgden zij platte pakjes, 
kaarten en andere aardigheden. Wat 
geweldig dat zoveel engelen meededen en 
wat mooi dat zoveel mensen lieten weten 
hoe blij ze ermee waren. Er waren engelen 
die nog even iets lieten weten:
“Ik en de kinderen vinden het heel leuk en 
spannend om kerstengel te zijn.” of “Span-
nend, met je capuchon op over straat, 
wegduiken als er iemand door de tuin 
loopt, maar ook heel mooi: bewust zoeken 
naar kleine attenties, de juiste woorden en 
goede wensen. Dit project was geweldig.” 
Of “Vandaag de laatste ‘bezorging’ gedaan. 
Er hing een envelop aan de deur voor de 
kerstengel. Daar zat een hele mooie kaart 
in.“
En ook ontvangers namen contact op: 
“Beste kerstengel, we zijn blij verrast en 

Heel veel engelen
geraakt door je bezoekjes …” of “Hierbij 
wil ik jullie heel hartelijk danken voor de 
opstekertjes. Het heeft mij goed gedaan.“  
of “Meer dan veertig engelen vlogen deze 
adventsperiode door Engelen. Ook ik werd 
door zo’n lieve engel bezocht en vier keer 
verrast met een mooie attentie. De engelen 
willen graag anoniem blijven, maar ik wil 
graag mijn dank uitspreken. Dank voor de 
moeite, de aandacht en de hartelijkheid 
aan mij besteed.” of “Wij zijn uitgekozen 
door een engel om verrast en verwend te 
worden. We herkennen het handschrift van 
de kaart: deze engel heeft zware en moei-
lijke jaren meegemaakt. Toen had zij ook 
engeltjes nodig. Zou het zo zijn dat je daar-
door zelf een goede engel wordt? Hoe dan 
ook, bedankt lieve engel!”

Langs deze weg bedanken ook de orga-
nisatoren alle engelen en we hopen dat 
iedereen zich volgend jaar weer aanmeldt 
om mee te doen. We hopen natuurlijk ook, 

dat iedereen naar elkaar blijft omkijken, ook 
buiten dit project om. Namens de katho-
lieke en protestantse kerk van Engelen en 
namens organisatie engelen: Enny Coppee 
en Tino Pol.



PRAKTIJK VOOR DARMGEZONDHEID 
Begin 2020 gezond, fit & slank

Herken je één of meerdere van deze klachten: 
Futloos en vermoeid?

Overgewicht?
Verstoorde stofwisseling?

Onrustige huid?
Maag & darmklachten?

Verstoord ontlastingspatroon? 

Dan is het tijd voor een detox/ontgiftings kuurtje!

Wil je meer weten wat een detox kuur eventueel gecombineerd met 
darmspoelingen (colonhydrotherapie) kan betekenen voor je, kom dan 

naar mijn infoavond op

Woensdag 22 Januari van 19.00-21.00 uur 

Locatie: Gezondheidscentrum Lage Leun te Den Bosch 
06-82 19 61 20

lily@naturaldietcoaching.com

Kosten:  euro 5,00  inclusief een drankje en een hapje
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Riet Mangnus

Jos en Heleen fietsten vóór hun trouwen 
al van Napels naar Bari, in de hak van de 
laars van Italië.  En in 1981, vóór haar eerste 
baan, fietste Heleen van Wenen naar de 
Zwarte Zee, 1800 kilometer in totaal. Jos 
fietste vorig jaar nog in zijn eentje naar 
de Middellandse zee. Niet onervaren dus, 
deze twee. In juni fietsten ze bij wijze van 
training vast de Maasroute naar Maas-
tricht. De gezamenlijke fietstocht naar 
Barcelona luidde het begin in van Heleens 
prepensioen en Jos’ pensioen.

Ze zijn nèt terug van een ‘rondje Maas en 
Waal’, de wind nog in hun haren. Ze moeten 
nog wat afkicken. Op 1 september begon 
hun avontuur en namen ze de trein naar 
Maastricht. ‘Het begon al goed’, lacht Jos. 
Door een seinstoring bij Sittard kwam er 25 
kilometer extra op de teller. Voor de tocht 
naar Barcelona gebruikten ze de fietsgidsen 
van Paul Benjaminse: De internationale 
Maasroute en ‘Onbegrensd fietsen’ naar 
Barcelona. De eerste vier dagen fietsten 
twee vrienden mee. “Die wilden zeker 
weten, dat we het land uit waren”, grinnikt 
Jos. Via Luik, Namen en Dinant arriveerden 
ze de derde dag al in Givet, Frankrijk. Bij 
Charlesville namen ze afscheid van hun 
vrienden.

Van Frankrijk naar Spanje
Via Verdun ging het naar de bron van de 
Maas bij het plateau van Langres en langs 
de Saône naar Beaune in de Bourgogne, 
waar de wijndruiven net werden geplukt. 
Door naar Taizé waar ze een dagje bleven 
hangen  om de internationale christelijke 
oecumenische kloostergemeenschap te 
bezoeken. Een bijzondere ervaring, aldus 
Heleen. En verder ging het weer, door de 
Beaujolaisstreek en langs de Saône naar het 
levendige Lyon. Hier bleven ze twee dagen. 
Heleen enthousiast: “We bezochten het 
Musée des Confluences, gebouwd  op de 
plek waar de Saône en de Rhône samen-
komen, schitterend!”  Ze braken hun tentje 
weer op, reden een stukje langs de Rhône 
en zo de Ardèche in. Het hoogste punt 
dat ze bereikten was 1119 meter. Dat ging 
prima. Ze bereikten de Cévennes, de streek 
van de rivier Hérault. Via St. Hyppolyte naar 
St. Guilhem le Desert, een bedevaartsplaats 
op de route naar Santiago de Compostella 
en zo richting Middellandse zee waar ze 
uiteraard ook even lekker op het strand 
hebben gelegen. Heleen: “Op 30 september 
arriveerden we in Vias Plage. Er was geen 
enkele camping open. Toen hebben we toch 

“Onderweg zijn is mooi, je zó vrij te voelen …”
Jos en Heleen Hendrikx fietsen naar Barcelona

maar een hotelletje genomen. In de ruim 
zeven weken dat we weg waren hebben 
we 30 nachten in ons tentje gekampeerd 
en 21 keer zelf gekookt.“ Ze kijkt er best 
trots bij. Via Beziers en Bizanet (achterland 
Languedoc) reden ze over een wonderlijk 
binnenweggetje Spanje in.

Na 40 dagen bij de Sagrada Familia
Via Figueras naar Caldas de Malavella 
gefietst. Vanaf daar tot Barcelona werd in 
de fietsgids als ‘onverantwoord’ bestem-
peld. Die weg daar staat ook wel bekend als 
de dodenweg; dat zegt genoeg …! Dus toch 
maar een stukje treinen. (Heel gezellig en 
behulpzaam overigens door de ontmoeting 
met vier Limburgse zussen op weg naar 
Barcelona die ons hielpen om alle bagage 
mee de trein in te krijgen.) 40 Kilometer 
boven Barcelona stapten ze uit in Mataro 
en fietsten via stranden en boulevards naar 
Barcelona. Eindpunt bereikt! 
Ze verbleven er vier dagen. Jos: “Na 40 
dagen stonden we bij de Sagrada Familia. 
We hebben geen vervelende dingen 
meegemaakt, zelfs geen lekke banden en 
over het algemeen goed weer. We leefden 
bij de dag. Als het eens regende, namen 
we rust en pakten een hotelletje.” Heleen 
vervolgt: “We verlieten Spanje via het oude 
vissersstadje Llancà, en reden door naar 
het Franse Perpignan. Daar hadden we de 
nachttrein gepland. Helaas: dat weekend 
gingen er geen treinen door een staking bij 
de Franse spoorwegen. Ook kwam er zwaar 
weer aan. Maandag gingen de eerste treinen 
weer. De TGV was geen optie aangezien 
daar er op deze route geen fietsen in mee 
mogen en dus reisden we in drie dagen via 
Toulouse, Parijs en Lille naar Antwerpen.” 
Verrassing: vlak voor Bokhoven had zoon 
Leo zich verdekt opgesteld bij de sluis. Hij 
reed het laatste stukje mee terug naar huis. 
De tocht zit erop na 7 1/2 week en 2400 km 
op de pedalen.

“Bon courage!”
Ze kijken zeer tevreden terug. “Onderweg 
zijn is mooi”, zegt Heleen. “Je zó vrij te 
voelen, open voor de verrassingen van 
elke nieuwe dag. Niet teveel plannen. Al 
die mensen die “bon courage” riepen. Zelfs 
de snelle wielrenners reageerden leuk. In 
Langres op de stadscamping kregen we 
een wijntje aangeboden bij aankomst en 
een kopje koffie bij vertrek van diverse cara-
vankampeerders, heel hartelijk. Geweldig 
de belangstelling en om zomaar onderweg 
met mensen te praten. Ook als Jos zat te 
tekenen was er vaker contact. (Jos schetst 
en schildert landschappen.) We hebben 

genoten van de natuur, van niks hoeven.” 
Jos vult aan: “Op de terugweg aan de Costa 
Brava maakten we een omweg. Zo kwamen 
we bij een oud klooster na een klim van 
500 meter. We zijn daar gaan zitten, genie-
tend (gegeten en gedronken) van het fraaie 
uitzicht op grote hoogte over zee. Prachtig 
deze omweg, en zo heerlijk rustig!”
 
De Orde van het theelepeltje
Bij vertrek heeft Heleen een verrassing 
voor mij in petto. Ze speldt mij een minus-
cuul theelepeltje op. “Dit theelepeltje staat 
symbool voor vriendelijkheid. Ik benoem je 
hierbij tot lid van De Orde van het Thee-
lepeltje” lacht ze, maar ik mis de serieuze 
ondertoon in haar stem niet. “Het is om 
de vriendelijkheid in de wereld te borgen.” 
Ik ben wat overdonderd door dit gebaar. 
Daar wil ik meer van weten en thuis zoek ik 
het op. Het blijkt afkomstig van het Haags 
Vredesinitiatief, op initiatief van schrijver 
Amos Oz: ‘Ik zou wel de Orde van het 
Theelepeltje willen oprichten van mensen 
die daadwerkelijk bijdragen aan een effec-
tieve oplossing van problemen. Ieder van 
ons is als lid van de wereldbevolking niet 
meer dan een mier in een mierenhoop die 
hooguit een theelepeltje bij kan dragen 
aan de wereldvrede. Maar door samen-
werking kunnen we wonderen verrichten.’ 
Dit speldje illustreert mijns inziens hun 
levenshouding. Dank je wel Heleen. En jullie 
kennende zal het overigens niet bij deze 
laatste fietstocht blijven!



Waarom Langenhuizen?

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

www.langenhuizen.nu   -   073-6312086

Soms word ik een beetje weeïg van al die 
reclames in deze tijd: gezellig samen zijn, 
moeten stoppen met roken en drinken, 
‘lekker’ sporten, ‘lekker’ er op uit gaan … Mag 
ik het even zelf weten misschien?!  Waren 
het vroeger je ouders, de kerk, de school en 
gewoon ‘hoe het hoort’ die bepaalden wat 
wel en niet goed was, tegenwoordig neemt 
de commercie deze rol over. En natuurlijk is 
het ook belangrijk wat ‘men’ van je vindt. 
Hoewel de bedoelingen ongetwijfeld goed 
zijn, is het ook pijnlijk: wat als je niemand 
hebt om mee samen te zijn of als je gewoon 
liever alleen bent? Wat als je gewoon geen 
zin of puf hebt om te stoppen met slechte 
gewoontes, of als die gewoontes je op een 
of andere manier helpen? En wat als je niet 
kúnt sporten of niet zomaar naar buiten 
durft? 
Niet ieders leven is perfect, niet iedereen 
heeft dezelfde behoeftes en mogelijk-
heden. Dat vergeten we nog wel eens. Niet 
alleen de commercie, maar wij allemaal ( ja, 
ik ook).  Je bent zo makkelijk geneigd om 
over de keuzes van een ander te oordelen. 
Omdat je het niet snapt, omdat je er geïr-
riteerd door raakt of omdat het je angstig 
maakt. En ook omdat het je wijst op je eigen 
imperfecties. Want ga maar na: hoe perfect 
ben jij? Pas jij in dat plaatje van de altijd 
sociale, fi tte, vrolijke, hardwerkende man 
of vrouw die alles keurig op orde heeft? Ik 
pas er niet in ieder geval. Ik ben soms niet 
sociaal, ok ben moe, chagrijnig, lui en heb 
de boel heus niet altijd op orde. En dan heb 
ik het nog niet eens over de grotere fouten 
die ik soms maak.
Mag daar misschien ook wat ruimte voor 
zijn? Voor de minder perfecte kanten van 
het leven en de minder perfecte kanten van 
ieder mens? En zullen we dan stoppen met 
oordelen?
In de tijd van Jezus was er een irritant 
mannetje dat zijn dorpsgenoten geld 
afperste. Al snel liet iedereen hem links 
liggen en natuurlijk werd er over hem 
gepraat. Maar Jezus gaat bij hem eten.
Ja maar, wat als de man niet aardig is? Ja 
maar, straks denkt iedereen dat Jezus ook 
een afperser is… Ja, doei, Jezus wil de man 
gewoon bekeren… Of is Jezus echt geïnte-
resseerd in de man, zoals die is?
Het is een ingewikkeld concept, dat 
iedereen zichzelf mag zijn, maar het is veel 
beter dan allemaal hetzelfde moeten zijn.

ds Marloes Meijer

Column
Weeïg

SPORTIEF
GEZELLIG

TENNISSEN

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

Maak Kennis met Tennis 
bij 

Tennisvereniging Engelen
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Op vrijdagavond 20 december jl. organi-
seerde het bestuur van Muziek op de Dieze 
samen met de Protestantse gemeente een 
kerstborrel op het kerkplein van de Oude 
Lambertus. De ontvangst was erg gast-
vrij. In de kerk werden diverse hapjes en 
drankjes aangeboden en ook buiten waren 

Gastvrije kerstborrel
er gratis glühwein en chocolademelk. 
Mede door een mooi verlichte kerstboom, 
door vuurkorven, slingers met lampjes 
en glaasjes met kaarsjes ontstond er een 
gezellige sfeer. Twee leden van Muziek 
Collectief Engelen (MCE) verzorgden live-
muziek. Bijzonder waren de mooi aange-

lichte kerstengelen in de boom naast de 
kerk. Deze engelen waren te koop voor drie 
euro. Je kon er een wens opzetten en de 
opbrengst ging naar de actie 3FM Serious 
Request ten bate van het Rode Kruis.

Charles ter Ellen

De kerstviering van Seniorenvereni-
ging Engelen/Bokhoven op woensdag 18 
december jl. in De Engelenburcht was weer 
een feest van ‘vrede en vreugde’. Ruim 90 
senioren waren aanwezig. Voorzitter Hans 
van Dartel opende met de mededeling, dat 
de afgesproken muzikale invulling verstek 
moest laten gaan en dat Noud Bongers, 
troubadour uit Lith, de taak overnam. Hans 
van Dartel wenste allen een bijzondere 
viering. Bijzonder omdat het lijkt dat alleen 
ouderen de geboorte van een kind vieren, 
een feest van het leven. Tevens memo-
reerde hij, dat de vereniging ook dit jaar 
weer enkele leden zijn ontvallen.
Dominee Marloes Meijer bracht vier 
soorten engelen mee: ’n jong engeltje 
als steun voor jonge mensen, een oudere 
engel, die in zijn of haar jeugd ‘blijde bood-
schappen’ bracht aan Zacharias, dat Elisa-
beth een kind zou krijgen en aan Maria, 
dat zij de moeder van Jezus zou worden. 
Dan een engel die vocht met Jacob die zich 
wilde verbeteren. Oude wegen, die niet 
meer passend zijn, verlaten, maar nieuwe 
wegen nog niet kunnen vinden. De vierde 
engel zie je niet, die ervaar je of voel je, 
als je problemen hebt, dat je niet alleen 
staat. Die engelen hebben de afgelopen 

Vrede en vreugde
weken ook door Engelen gelopen, met een 
bemoedigend woord en een schouderklop. 
Engelen die in deze moeilijke tijden nog 
de ‘blijde boodschap van vrede op aarde’ 
willen brengen. Dominee Marloes wenste 
dit allen van harte toe.
Het eerste optreden van Noud Bongers 
was gevuld met een serie Brabantse kerst-
liederen. Dit bracht een leuke kerstsfeer bij 
de aanwezigen. Daarna werd een drankje 
geserveerd en was er pianomuziek van 
seniorenlid Cees de Graaf.
Het tweede optreden van de troubadour 
bestond uit een gevarieerd programma van 
zelf gemaakte Brabantse liedjes die niet 
direct te maken hadden met Kerstmis. Na 
afloop van dit optreden waren de aanwe-
zigen helemaal op de hoogte van de 

familie Bongers. Moeder van de klei uit Lith 
en vader van het zand uit het Brabantse 
Zeeland. Als dank reageerde de zaal met 
‘Het leven is goed in het Brabantse land’. 
Het programma werd afgewisseld met 
gedichten door Tineke Kaal en Hans van 
Dartel. Intussen werd ook de lunch geser-
veerd en kon ook de tombola beginnen, die 
eigenlijk niet bij Kerstmis hoort maar wel 
een leuke Engelense traditie is met pakjes 
onder de kerstboom. Tot slot wenste de 
voorzitter allen een ‘zalig kerstfeest’ en 
gaf aan dat het bestuur zich blijft inzetten 
om als vereniging ook het volgend jaar 
weer een leuk programma neer te zetten. 
Namens alle aanwezigen, dank voor de 
goede organisatie.



 
 

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

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

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

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

   Aandacht voor belangrijke momenten 
   binnen de hele school of stamgroep. 
 

Biedt kinderen ruim 30 jaar onderwijs 

volgens de Jenaplanprincipes.

Locatie Slot
Oberon 17

5221 LT Engelen 

Locatie Park
Engelerpark 4

5221 AM Engelen

werk

gesprek
spel

viering

WORTELS & VLEUGELS

antonius abt
JENAPLAN KINDCENTRUM

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.

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

De belangrijkste pijler van ons onderwijs 
is de pijler van geluk. Eén van onze visie 
uitspraken is dan ook: 

Gelukkige kinderen, 
In een gelukkige klas
Met een gelukkig team.

Geluk wat is dat nou?
Al eeuwen zoeken mensen naar een 
antwoord op de vraag: “Wat is geluk?” Op 
deze vraag is niet zo eenvoudig antwoord 
te geven. Er is geen eenduidige definitie 
van geluk. Verschillende definities van 
geluk worden door elkaar gebruikt waarbij 
happiness (geluk) en well-being (welbe-
vinden) of levenstevredenheid onder één 
noemer worden geplaatst.

Er wordt gezegd dat geluk voor ongeveer 
40% bepaald wordt door je genen. Dus 
40% van je geluksgevoel zit in je genen 
en staat dus vast. Heb je dit geluksgen 
niet, dan heb je pech. Dit is niet juist. De 
40% laat de verschillen in het geluksgevoel 

Op Jenaplanschool Antonius Abt 
geven kinderen geluk door 

tussen mensen zien; die door genetische 
verschillen verklaard kunnen worden. De 
overige 60% gaat over de invloed van de 
omgeving op jouw geluksgevoel. 

De uitkomst van dit onderzoek zette de 
kinderen (en het team) van Jenaplanschool 
Antonius Abt aan het denken. Als de omge-
ving van invloed is op het geluksgevoel 
van mensen, dan willen wij daar een mooie 
bijdrage aan leveren. Dat doen we door het 
geven van:

Een welgemeend compliment aan ... 
• De mama’s, omdat ze de groep zo mooi 

hebben ingericht;
• Postbode, omdat ik het lief vind dat je 

altijd de Bobo brengt;
• Mijn broer Finn, want jij kan goed 

tekenen;
• Mijn mama Anouk, omdat je alles voor 

ons doet;
• Mijn papa, omdat hij zo’n goede trainer 

is bij voetbal;
• De Albert Heijn, omdat ze leuke huisjes 

verkopen;

• Juul, onze oppas, omdat ze altijd veel 
leuke werkjes met ons doet;

• Mama, omdat jij goed snacks kan maken 
voor mijn verjaardag; 

• Mama, omdat zij heel goed kan knuf-
felen;

• Papa, omdat hij heel goed stuiterballen 
kan maken;

• Oscar: Mijn mama is heel lief omdat ze 
goed kan knuffelen;

• Mijn mama, die is heel knap, want ze 
heeft een baby in haar buik;

• Voor Marlena Knebel, omdat je zo goed 
voor mij zorgt; 

• Mijn oma, omdat je altijd kunt komen als 
er niemand thuis is en ik alleen thuis ben; 

• Mijn opa. Je bent een paar maanden 
geleden naar het verzorgingstehuis 
verhuisd, sindsdien wordt er goed voor 
je gezorgd. Ik geef je dit compliment, 
omdat ik heel erg van je hou vergeet dat 
zeker niet; 

• Mijn mama, omdat ik het lief vind dat je 
er voor me bent als het te druk voor me 
is; 



De TweeTerp januri 2020 • pagina 29

• Noelle, omdat je me helpt met mijn 
woede; 

• Mathijs voor het helpen bij mijn Snappet 
rapport. Nu heb ik 25 procent bij rekenen; 

• Mijn papa, omdat ik het goed vind dat jij 
je nieuwe bedrijf bent gestart; 

• Mijn oma, omdat je me altijd helpt met 
het huiswerk; 

• Onze trainer Johan, omdat hij ons heel 
fijn traint en nu zijn we kampioen;

• Wilma, omdat zij heel rustig bleef toen 
alle glitters op de grond vielen en ruimde 
alles netjes op zonder te mopperen;

• Roos, omdat ze vandaag heel goed 
heeft geholpen met een ruzie oplossen; 

• Luca, omdat ik vind dat je heel goed kan 
boksen en je zelf goed kan verdedigen; 

• Voor alle mensen in Engelen die hun 
huis mooi versieren met kerst: Ik vind 
het heel leuk als je je huis versiert met 
kerst en ik krijg er meteen een kerstge-
voel van; 

• De postbode, omdat ik het altijd heel fijn 
vind dat je onze post brengt. En ik heb in 
De Tweeterp gelezen dat je kunst maakt; 

• Alle medewerkers van de Plus, omdat ik 
het fijn vind dat de medewerkers altijd 
zo aardig zijn als ik eten ga halen; 

• De fotograven, omdat jullie altijd mooie 
foto’s maken; 

• Papa, omdat hij een klein kinderzitje 
op mijn fiets heeft gemaakt zodat beer 
altijd met me mee kan; 

• Een meisje in Servië, omdat zij heel goed 
meedenkt hoe we goed voor het milieu 
zorgen; 

• Mama, omdat zij de beste vrachtwagen-
chauffeuse is; 

• Mama, omdat ik het fijn vind dat ik altijd 
alles tegen jou kan zeggen waar ik mee 
zit; 

• Sedja, omdat jij altijd zo geduldig met 
mij bent; 

• Mama, omdat je erg goed voor ons 
zorgt. Je rent je kapot, omdat je dingen 
moet doen die wij eigenlijk moeten 
doen, terwijl je zwanger bent; 

• Mijn ouders, omdat zij mij altijd troosten 
als ik verdrietig ben; 

• Pip mijn hond, omdat hij er altijd voor 
me is; 

• Papa, omdat je rond 7 uur de deur uit en 
om 23.00 uur thuis komt. Ik mis jou zo, 
maar je werkt zo hard; 

• Meester Sebastian, omdat hij het 
volhoudt met alle juffen; 

• Mama, omdat zij alles helemaal alleen 
doet en zo goed voor me zorgt.

Wij hopen, dat het lezen van deze compli-
menten uw dag een beetje mooier maakte 
en dat u er ook een beetje gelukkig(er) 
van werd. Dan is onze opzet geslaagd en 
hebben wij, met het geven van een welge-
meend compliment, wat van ons geluk aan 
u mogen doorgeven. 

Dit is maar een greep uit alle complimenten 
die de kinderen voor anderen hebben 
geschreven. Als u alle complimenten wilt 
lezen; kijkt u dan gerust eens bij ons op onze  
website: www.antoniusabt.nl. Misschien 
staat er ook een compliment voor u!



Senioren krijgen regelmatig gekscherend 
de opmerking, dat ze het pensioen van de 
jeugd aan het opeten zijn. “Hoezo?” schreef 
een oudere aan de redactie. “We zijn ’n 
fortuin waard. We hebben zilver in onze 
haren, goud in onze tanden, gas in onze 
darmen, stenen in onze nieren, lood in onze 
schoenen, kalk aan onze nagels, staal in 

Goud waard
onze heupen en plastic in onze knieën. Vol 
met dure medicijnen lijken we wel op goud-
mijnen. Een mens met zoveel mineralen, is 
met geen miljoen te betalen. Daarom ga 
fi er door het leven. Neem kritiek op als een 
spons, want door bovengenoemde rijkdom, 
drijft de economie nog steeds op ons.”
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Op woensdag 11 december jl. organiseerde 
Hardloopclub Engelen tijdens een droge 
winteravond een sfeervolle lichtjesloop 
bij Burggolf Haverleij. Ruim 75 met mijn-
werkerslamp en andere lichtjes uitgedoste 
lopers verschenen aan de start. Na een seri-
euze warming-up gingen ze de golfbaan 
op. Het was mooi om te zien hoe het lint van 
lichtjes zich over de baan langs de diverse 
holes verplaatste. Om de juiste route van 
5 kilometer aan te geven waren 400 kleine 
lampjes neergezet. Groen aan de linker-
zijde en wit aan de rechterzijde van het 
pad. Daarnaast stonden op 11 plaatsen nog 
vrijwilligers om de lopers de goede kant op 
te wijzen en waren er verkeersregelaars bij 
de oversteek van de Leunweg. Na ruim 19 
minuten kwam de snelste man alweer door 
de finishtunnel. De snelste vrouw deed er 7 
minuten langer over. We spreken medeor-
ganisator Maurice op het Veld: “Ik ben er 
trots op wat er hier vanavond gebeurt. 
Het enthousiasme van de lopers en de 
inzet van de 20 vrijwilligers, geweldig!”. 
Het was een bijzonder sportief, maar ook 
gezellig gebeuren. Na afloop werden de 
lopers bijzonder gastvrij ontvangen in het 
paviljoen van Burggolf en waren er prijzen 
voor de snelste man en vrouw en de leukst 
verklede persoon. Na een drankje was alle 
aandacht van de lopers alweer gericht op 
de komende Engelenrun op zondag 14 juni 
2020.

Trots op sfeervolle lichtjesloop

 

      Hardloopclub Engelen 

      start op 1 april  

      Beginnerscursus 

 
 
 
Een goede start maken met hardlopen onder professionele begeleiding? 
 
Dat kan! Gedurende 10 trainingsweken krijg je op een ontspannen en gezellige manier 
looptraining van professionele trainers. De trainingsweken bestaan uit 1 training per 
week (’s avonds) door één van onze trainers en één of twee trainingen per week 
individueel. Na 10 weken ben je klaar om deel te nemen aan de Engelenrun (6 km). 
 
Iedereen kan op eigen niveau meedoen en aan het einde van de cursus loop je in eigen 
tempo 6 km hard. Naast een goede trainingsopbouw wordt er aandacht besteed aan 
loopscholing, blessurepreventie, kleding en veiligheid. Ook voor hardlopers die terug 
willen komen van een blessure is deze cursus uitermate geschikt. 
 
Startdatum is woensdag 1 april, van 19.30 – 20.30 uur.  
 
Wil jij ook meedoen aan het gezelligste feestje uit de regio op 14 juni 2020? Meld je dan snel 
aan door:  
 
 Een email te sturen naar: ledenadministratie@hardloopclubengelen.nl.  

Je ontvangt dan het inschrijfformulier, en een uitnodiging voor de informatie 
avond. 
 

 Voor slechts € 70,- ontvang je naast 10 trainingen ook een trainingsschema, 
veiligheidshesje, gratis deelname aan de Engelenrun op 14 juni 2020 en een 
lidmaatschap tot 1 juli 2020 van hardloopclub Engelen inclusief het lidmaatschap 
van de Atletiek Unie. 

 
Het inschrijfformulier is ook terug te vinden op de website.  
 
Kijk voor meer informatie over Hardloopclub Engelen op www.hardloopclubengelen.nl 
 
Hardloopclub Engelen is een groep enthousiaste loopliefhebbers en trimmers. De club is in 
1992 begonnen en uitgegroeid tot een officiële vereniging. Sinds april 1994 is de club 
aangesloten bij de Atletiekunie. Behalve de sportieve prestatie, die iedereen voor zichzelf 
bepaalt, is de sfeer bij ons erg belangrijk. Kortom: ontspannende inspanning. 



Loodgieterwerken

Dakbedekking
CV Installatie’s

Verkoop van sanitair en 
         installatie materialen

Duurzame energie

 Installatiebedrijf van de Ven
 Nassaudwarsstraat 1
 Vlijmen           073 5112309

www.installatiebedrijfvandeven.nl
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We vieren dit jaar, dat 75 jaar geleden 
Nederland bevrijd is en de Tweede 
Wereldoorlog voorbij was. Engelen en 
Bokhoven werden eind oktober, begin 
november 1944 bevrijd, maar toen begon 
de ellende pas. Ter herinnering hieraan 
stelt historicus Kees van den Oord uit 
Bokhoven verhalen samen. Deze keer uit 
het oorlogsdagboek van pastoor Breugel-
mans. Hij maakte losse aantekeningen van 
16 september 1944 tot en met 3 april 1945. 
Wat gebeurde er in en met Bokhoven na 
de evacuatie van 13 november 1944?

Het boekje ‘Engelen en Bokhoven bevrijd. 
Oorlogsherinneringen van zijn inwoners’  
is op vrijdag 25 oktober verschenen. Het 
bevat een verhaal over het dagboek van 
pastoor Piet Breugelmans. Bokhoven 
werd op zondagmorgen 5 november 1944 
bevrijd, de Duitsers hadden zich een dag 
eerder over de Maas teruggetrokken.  Om 
kwart over negen ’s morgens, noteerde 
Breugelmans, kwamen drie of vier pant-
serwagens van de Tommies bij de kerk in 
Bokhoven aan. 
Militair historicus dr. Jack Didden, kenner 
van de bevrijding van Noord-Brabant, 
bevestigde tijdens zijn lezing op 25 oktober 
jongstleden dit tijdstip. Uit diens onderzoek 
in Duitse en Britse archieven blijkt, dat er 
inderdaad drie of vier militaire voertuigen 
van het 144ste Royal Armoured Corps 
Bokhoven binnenreden. Ze verdwenen 
echter weer snel vanwege hevig Duits 
granaatvuur vanuit Ammerzoden en Hedel. 
Het Maasdorp Bokhoven was niet veilig 
meer: de wederzijdse beschietingen bleven 
voortduren.  Een gedwongen evacuatie was 
onvermijdelijk. 
Op maandag 13 november 1944 verliet 
pastoor Breugelmans als allerlaatste 
Bokhoven en week uit naar Vlijmen, naar 
het huis van Harry van Wagenberg-Van 
Hest.  Wat gebeurde er hierna?

Crèvecoeur
Pastoor Breugelmans die voorheen kape-
laan in Vlijmen was, bleef tot 3 april 1945 in 
Vlijmen. Hij droeg daar regelmatig de mis 
op in de Box, het mandenmagazijn van de 
firma Van Wagenberg-Festen. Dit deed hij 
voor zowel de Vlijmense bevolking als de 
evacuees uit Bokhoven en Engelen.  Vanuit 
Vlijmen hield hij zich op de hoogte van wat 
er verderop in Bokhoven gebeurde. Hij 
kreeg informatie van de ‘melkers’, de boeren 
die in de polder de koeien molken. Er werd 
door hen bericht welke panden er verwoest 
waren en welke Bokhovenaren bij voor-
beeld in hun eigen dorp op rooftocht uit de 
huizen van eigen inwoners stalen. Af en toe 
ging Breugelmans naar Engelen, zoals op 24 

Herdenking 75 jaar bevrijding
november 1944, om de biecht bij de zusters 
te horen. Hij meldde dat fort Crèvecoeur op 
30 november 1944 bevrijd werd en dat de 
Duitsers over de Maas verdreven werden. 
Later bleek dat bericht te voorbarig, want 
op 9 december meldde hij opnieuw de 
inname van Crèvecoeur. Er werd op die 
zaterdagnacht hevig gevochten, de gealli-
eerden staken de Maas tussen Engelen en 
Bokhoven over, er vielen enkele doden. Het 
bleef spannend: op maandag 11 december 
werden bij Deuteren twee Duitse soldaten 
gearresteerd. De een verkleed als Engelse 
soldaat en de ander als priester. 
Het dorp Engelen werd op 26 december 
geëvacueerd, Poolse soldaten kwamen 
naar Bokhoven. Het was vlak voor Kerstmis 
uiterst gevaarlijk: de Duitse patrouilles 
trokken op 22 december de Maas over en 
bezetten tijdelijk Heusden, Hedikhuizen, 
Bokhoven en opnieuw Crèvecoeur In eerste 
instantie werden ze door de Poolse soldaten 
verdreven, maar de Duitsers kwamen terug 
en bezetten Bokhoven op 23 december 
opnieuw.

V1’s
Veel V1’s ofwel vliegende bommen, 
onderweg vanuit Achterhoek of Deventer 
naar Antwerpen, kwamen vanaf december 
1944 in onze omgeving neer.  Onvoorspel-
baar en soms met dodelijke afloop.  De 
eerste inslag was aan de Vljjmense Dijk 
op 21 december. Hierbij vielen veertien 
burgerslachtoffers. Pastoor Breugelmans 
noteerde zorgvuldig de inslagen: op 27 
december 1944 in de eendenkooi te Haar-
steeg, op 28 december op het Hopveld in 
Vlijmen, in de polder van Haarsteeg en in 
Herpt. Een enorme ramp vond op 2 januari 
1945 plaats in Vlijmen: een V1 kwam neer in 
de Akkerstraat, waarbij 13 dodelijke slacht-
offers te betreuren waren. 
Vier dagen later kwam er op 6 januari een 
neer bij het kasteel van d’Oultremont in 
Drunen en veroorzaakte een krater van 7 
bij 3 meter. Er kwamen in de nacht van 12 
januari volgens Breugelmans maar liefst 22 
V1’s over. Heel dichtbij was op maandag 22 
januari 1944 de inslag van een V1 tijdens 
de tweede mis in De Box te Vlijmen. De V1 
“sloeg af, smakte tegen een boom, oei,oei”.  
Wat Breugelmans daarmee bedoelde, is 
onbekend. Hij maakte een onderscheid 
tussen de inslagen. 
Op maandag 29 januari kwamen er ’s 
nachts vele bommen over. Een zestal 
viel er, waarvan er twee hevig waren.  Op 
woensdag 14 februari werd de pastorie van 
Vlijmen door een V1 getroffen. De laatste 
V1-vermeldingen van Breugelmans waren 
op 22 en 23 februari 1945: “veel V1 en veel 
neergevallen”.

War artist Bobak
Bokhoven werd bevrijd door de Schotse 
Highlanders, maar ze bleven hier niet lang. 
Zij werden afgelost door Poolse en Cana-
dese eenheden. Soldaten van het Canadese 
Lake Superior Regiment werden vanaf 5 
december 1944 aan de Maas gelegerd. Zij 
namen op 9 december 1944 fort Crèvecoeur 
in. De Canadezen lagen achter de Maasdijk. 
Hun tanks beschoten de Duitse linie aan 
de overzijde.  Een zogenaamde ‘war artist’, 
een oorlogskunstenaar, legde deze beelden 
vast op schilderijen. De heemkundige 
Engelenaar Wilton Desmense, de voorma-
lige classicus van het Stedelijk Gymnasium 
’s-Hertogenbosch, ontdekte een van deze 
schilderijen recent in het Bossche stadsar-
chief. De schilderijen worden bewaard in 
het Canadian War Museum in Ottawa. De 
in Polen geboren Canadese soldaat Bruno 
Bobak (1923-2012) schilderde in februari 
1945 de in brand geschoten rooms-ka-
tholieke kerk van Nieuwkuijk. Hij legde 
op 12 februari 1945 een aantal schietende 
soldaten aan de Maas vast. 

Het boekje ‘Engelen en Bokhoven bevrijd. 
Oorlogsherinneringen van zijn inwoners’ 
is nog steeds voor 5 euro te koop bij PLUS 
Mulder of via redactie@tweeterp.nl.



Vernieling
Op 13 december werd 22.45 uur er een 
baksteen door de voorruit van een 
woning aan de Wouterus van der Doelen-
straat gegooid, waarna er twee jongeren 
wegrenden. Hierop is een bewoner er 
achteraan gegaan en uiteindelijk konden 
de twee daders achterhaald worden. Via 
bemiddeling zijn zij in contact gebracht 
met de bewoner en is de schade vergoed 
en zijn excuses aangeboden. Dit geweld 
is gepleegd door meerdere daders en 
dat betekent dat er sprake is van open-
lijke geweldpleging. Ben jij erbij als zoiets 
gebeurd of sta jij erbij zonder in te grijpen 
of weg te gaan, dan kan het zijn dat jij ook 
als dader aangerekend wordt.

Inbraak
Tussen 18 december 17.30 uur en 19 
december 10.15 uur werd ingebroken in 
een geparkeerde personenauto, Merce-
des-Benz B 180 aan de Roerdomp. Het drie-
hoekruitje werd vernield en uit het voertuig 
werden goederen weggenomen. Heeft u 
hierover informatie, neem dan contact op 
met de politie.

Overval
Op vrijdag 20 december tussen 12.40 en 
12.45 uur werd een gewapende overval 
gepleegd bij een bedrijf aan De Bever-
spijken. Door drie mannen werd met vuur-
wapens gedreigd en werden van meer-
dere medewerkers goederen buitgemaakt. 

Daarna vluchtten zij in een auto. Uiteraard 
is direct gezocht naar die auto, ter plaatse 
werd de PD onderzocht, aangiftes werden 
opgenomen en de zaak wordt onderzocht. 
Heeft u tips of informatie over deze zaak, 
dan kunt u dit melden bij de politie.

Verdacht
Op 20 december rond 14.00 uur zagen 
bewoners een man in hun achtertuin staan 
die zijn schoenen achterliet en vluchtte. Een 
straat verderop trof de politie de 36-jarige 
man aan op zijn sokken. Hij bleek psychisch 
niet helemaal in orde te zijn en weggelopen 
te zijn vanuit de PAAZ afd. van het JBZ. De 
man werd door de politie weer overge-
dragen aan de hulpverlening.

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

Oude ansicht
Het is weer tijd voor een ansichtkaart uit 
Bokhoven. Deze keer van het voormalige 
gemeentehuis in het dorp. Dat was in 1908 
gebouwd. Toen de ansichtkaart gemaakt 
werd (1912) was het een tamelijk modern 
gebouw. Ter vergelijking: het in buurdorp 
Engelen aanwezige gemeentehuis dateerde 
uit 1844. Toen Bokhoven op 1 januari 
1922 werd samengevoegd met Engelen 
ontstond dan ook een discussie over welk 
gemeentehuis moest worden betrokken. 
Hoewel burgemeester A. Willemse een 
sterk pleidooi hield voor het gemeentehuis 
van Bokhoven, omdat het comfortabel en 
van jonger datum was, stemde de Enge-
lense meerderheid daartegen, waarna het 
raadhuis van Bokhoven werd gesloten 
en te koop gezet. Later is het gesloopt. 
Linksvoor bevond zich op kelderniveau de 
arrestantencel. Een kelderraampje daarvan 
is nog net zichtbaar. Tussen 1898 en 1910 
bracht de commissaris van de koningin in 
de provincie Noord-Brabant, mr. Eduard 
baron Van Voorst tot Voorst (1858-1928) 
tweemaal een bezoek aan Bokhoven. Op 

25 augustus 1898 deed hij Bokhoven voor 
het eerst aan, maar voor ons is zijn bezoek 
in 1910 van meer belang. Van Voorst tot 
Voorst meldt daarover namelijk: ‘Ik werd 
door B & W ontvangen op het nieuwe, in 
1908 in gebruik genomen Raadhuis. Het 
ziet er zeer goed uit; raadkamer, secre-
tarie en nog twee kamers. Boven eene zeer 

ruime, met planken beschoten zolder. Er is 
volop gezorgd voor kasten tegen binnen-
muren, zoodat er volop berging is voor 
alles, wat op archief enz. gelijkt. Als de 
burgemeester-secretaris nu maar zorgt, dat 
alles goed geordend wordt, en vooral ook, 
dat het archief stofvrij bewaard wordt!’. Een 
prachtig tijdsbeeld. r.gruben@baac.nl
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Colofon

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

(S)limmerik

Elke woensdag
09.30 uur

Wandelen met senioren
vanaf De Engelenburcht

Maandag 20 jan
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
in De Engelenburcht

Maandag 27 jan
17.00 uur

Boef in de wijk
Antonius Abt-school Oberonplein

Zaterdag 1 feb
20.30 uur

Franse avond
in De Engelenburcht

Zondag 2 feb 
14.00 uur

FC Engelen tegen Zwaluw VFC

Dinsdag 4 feb
10.00 uur

Koffi  eochtend met senioren
in De Engelenburcht

Woensdag 5 feb
20.00 uur

Lezing abt Denis Hendrickx 
in de St. Lambertuskerk

Vrijdag 7 feb
20.00 uur

Bingo
in De Engelenburcht

Al heeft onze koning een getrimd-rossige baard, 
of de overbuurman te lang haar in een staart. 
Wij wensen zo mogelijk stuk voor stuk,
elkaar in 2020 het nodige geluk. 
Ook met een appje of leuke kerstkaart.



Openingstijden 
PLUS Mulder

Maandag t/m woensdag 
08.00 - 20.00 uur

Donderdag t/m zaterdag 
08.00 - 21.00 uur

Zondag 
11.00 - 19.00 uur

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

Mulder 
Bijzonder genieten in Engelen

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

Bestel je boodschappen 

Gratis

Thuisbezorgd!

Ben loyaal koop lokaal
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Alle collega’s van 
Plus Mulder wensen 
u een fantastisch  


