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Van de bestuursraad

Jeu de boules oftewel petanque, gezelligheid en sport ineen!
John Branderhorst
Jeu de boules is een echt Frans spel, toch?
Ieder jaar gaan er weer vele Nederlanders
naar Frankrijk om het typische spel te spelen. Maar wat blijkt? Niets is minder waar!
Het spel werd niet door de Fransen, maar
door de Grieken als eerste gespeeld. Het
was echter geen spel om de tijd te verdrijven, nee … jeu de boules van toen kon
meer gezien worden als kogelstoten. Onder
meer werd jeu de boules (zoals wij het nu
kennen) gespeeld als krachtspel. Het waren
daarentegen de Romeinen, die van het spel
een behendigheidsspel maakten. Het spel,
zoals zij het toentertijd speelden, staat bij
ons nu bekend als het jeu de boules. Het
spel werd steeds minder populair onder de
Grieken en Romeinen: bij hen verschoof de
interesse steeds vaker naar andere sporten. Echter bleef het spel ontzettend populair in bepaalde gebieden, zoals de Franse
Provence. Zo is het, ook zeer bekende, spel
petanque ontstaan in Frankrijk. Petanque is
een iets andere vorm van jeu de boules. Het
woord zelf komt van: vast op de grond (pied
tanque)
Wist u dat in Nederland ongeveer 17,6 duizend geregistreerde jeu-de-boulesspelers
zijn? Deze spelers zijn allen aangesloten bij
de Nederlandse NJBB, Nederlandse Jeu de
Boules Bond. Deze werd opgericht in 1972.
Daarnaast telt Nederland ook enorm veel
verenigingen die zich niet hebben aangesloten bij de Nederlandse bond, maar die op
‘eigen houtje’ spelen. Zo worden er door het
hele land toernooien georganiseerd. Nederland telt 203 verenigingen die zich wel officieel hebben aangemeld. Een goed voorbeeld van spelers die wel ‘fervente boulers’
genoemd mogen worden maar die nergens
ingeschreven zijn, zijn alle vakantiegangers
die met een of enkele setjes op vakantie
gaan. Daar op vakantie op campings in feeërieke dorpjes, op het strand, zowel in Frankrijk, België, Duitsland als Spanje, of gewoon
in Nederland, worden heel wat wedstrijden
en toernooitjes onder elkaar gespeeld.
Aldus informatie die we vonden op het
internet.

Jeu de boules is voor jong en oud bij De Schakel

Echter het signaal was een startschot om
eens goed na te denken over de behoefte
aan een dergelijke baan. Er is immers in Bokhoven een baan bij de lokale speeltuin en
daarvan wordt goed gebruik gemaakt o.m.
door een groep op zondagochtend, en via
een omwonende vernam ik dat er geregeld
gezinnen of groepjes bij elkaar komen en er
een gezellige middag van maken met hapjes en drankjes. De kinderen kunnen zich
dan tegelijkertijd in de speeltuin en op het
voetbalveld vermaken en binnenkort zelfs
op een heus skatebaantje. Voor de lezer
een tip! Overigens juichen deze mensen de
uitbreiding toe, zodat er mogelijk wat com-

petitie gespeeld kan worden of teams bij
elkaar op bezoek kunnen komen.
Daarbij kwam in de zomer de berichtgeving,
dat in 2022 op de Parade in Den Bosch de
wereldkampioenschappen gehouden gaan
worden. Voorlopig is een weekend van vrijdag tot zondagavond gepland. Data zijn
nog onbekend.
Dat wordt weer een stevige publiekstrekker
en zal ook de interesse voor deze vorm van
sport zeker aanwakkeren. Een proeve van
dit evenement werd al uitgevoerd in juli/
augustus van dit jaar op de Parade, waar een

Waarom nu dit artikel?

Bij de bestuursraad kwam begin van
de zomer een verzoek of hint om een
jeu-de-boulesbaan te (her)openen. Bij de
tennisvereniging was ooit een dergelijke
baan, maar deze is door de jaren heen verwijderd. Jammer.

Jeu-de-boulesbaantje in Bokhoven

Lees verder op pagina 5
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enorme zandbak de banen moesten voorstellen.
Een snelle scan leerde dat er in het dorp
Engelen en in de Haverleij belangstelling en
ook best wat ruimte is voor een dergelijke
baan. Bij navraag bleek de organisatie van
Burggolf Haverleij ook interesse te hebben.
Want, wat is nu leuker dan samen met vrienden of buren even een uurtje een ronde
van 10 worpen te doen (een game) om de
behendigheid (oog-handcoördinatie) te
verbeteren en er toch iets van een competitie-element in te brengen. Rustig wachtend op een bankje op je beurt, met een
flesje water in de avondzon is ook een fijne
manier van ontspannen, en later met een

slokje pastis of wijn te klinken op het resultaat. Het gaat dus vooral om de gezelligheid
onder elkaar.
Daarom is er koortsachtig achter de schermen met de gemeente overlegd en gekeken
naar mogelijke realisatie. Natuurlijk is er bij
Burggolf tevens de mogelijkheid voor een
drankje en een hapje, maar ook in de wijk is
dit zeker zelf te organiseren. Voor een deel
van de kosten van de aanleg wordt het Wijken Dorpsbudget aangesproken.
Voor de kom van Engelen zijn we samen met
de gemeente op zoek naar een geschikte
locatie. Mocht er door de lezers van De
Tweeterp een tip gegeven kunnen worden,
dan is dat van harte welkom. Een e-mail naar
jb@bestuursraad.nl is al voldoende.

De bedoeling is niet direct om een vereniging op te richten, maar wel - door het
beschikken over een dergelijke voorziening
- het spel voor eenieder toegankelijk te
maken. Dat  is  wel een verrijking van onze
toch al mooie woonomgeving. En niet onbelangrijk: jeu de boules kan de eenzaamheid
onder ouderen enigszins oplossen en het
contact tussen ouderen en jongeren bevorderen.
In de aanloop naar de kampioenschappen
zal de vraag naar oefenbaantjes groot zijn.
Daarom is de insteek om banen te creëren,
die voldoen aan de formele eisen qua afmetingen enz.
Deze winter is een uitgelezen periode om
de voorbereidingen te treffen. Met inzet van
vrijwilligers kunnen de kosten laag worden
gehouden, zodat we binnen het beschikbare
budget blijven.
We houden u op de hoogte.

Dorpstafel Wonen op woensdag 18 november 2020
in ’t Veerhuis in Bokhoven
Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen en afspraken omtrent coronamaatregelen
zal deze dorpstafel al dan niet doorgang vinden. Wij zoeken intussen naar alternatieve
vormen om de beschikbare informatie te delen en de woonwensen en -ideeën van
onze mededorpsbewoners op te kunnen halen.
De Bestuursraad Engelen Bokhoven heeft het voornemen om op 18 november 2020
een dorpstafel te organiseren over wonen. Deze dorpstafel zal plaatsvinden in ’t Veerhuis in Bokhoven, van 19.00 - 21.00 uur. Volgens de huidige coronarichtlijnen mag er
een maximum aantal van 30 deelnemers, exclusief personeel, aanwezig zijn. Alles met
1,5 meter afstand.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen Bokhoven is op maandag 2
november 2020 om 20.00 uur in De Engelenburcht. Insprekers kunnen zich aanmelden tot 2 november 12.00 uur via info@
bestuursraad.nl.
Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.
NB: I.v.m. coronamaatregelen dienen ook
bezoekers van de vergadering zich aan te
melden en te registreren.

De gemeente heeft de hoofdlijnen van het gemeentelijk huisvestingsbeleid vastgelegd in de nieuwe woonvisie. Tijdens de dorpstafel zal de gemeente de woonvisie
presenteren.
Voor de toekomst van onze dorpen is de betrokkenheid van zo veel mogelijk bewoners van groot belang. Tijdens de dorpstafel kunnen woonwensen worden besproken
en kunnen we nadenken over de inrichting van onze dorpen in de toekomst!
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EVENEMENTEN UITGESTELD

Na het gezellige, goedbezochte zomerterras wilden we de komende weken op de
ingeslagen weg verder. Regelmatig filmhuis organiseren, en eetcafé, en natuurlijk
ook regelmatig een steengoede band op het Diezepodium.
Ook zat er een gave popquiz in de pijplijn, en last but not least een gloednieuwe
bierproeverij, met geweldige bijzondere bieren van een smaakrijkdom, waar je
meestal alleen maar van droomt.
En toen kwamen er nieuwe maatregelen van het Outbreak Management Team. Dat
was een forse streep door onze rekening. Niet meer dan 30 mensen tegelijk in de
Engelenburcht, en om 22:00 u moet het licht uit. Dit alles om het galopperende
Coronavirus af te remmen. Dan kan je weer even geen evenementen organiseren!
Maar zoals men zegt: Wat in het vat zit verzuurt niet. De maatregelen gelden tot 18
oktober.
Houd onze website in de gaten en onze berichten op facebook. Als er weer iets
verandert zullen we dat onmiddellijk bekend maken. En zodra het weer kan, prikken
we nieuwe datums.
Als je bij een vereniging of club hoort die haar activiteiten uitoefent in de
Engelenburcht, lees dan de info die je van je bestuur ontvangt. Veel van de
wekelijkse activiteiten gaan namelijk gewoon wel door.

www.engelenburcht.nl

Sinterklaas in Engelen
In goed overleg met de gemeente en de
omliggende dorpen is er definitief besloten om in de gemeente ’s-Hertogenbosch
geen officiële fysieke Sinterklaasintochten
te organiseren. Dit is geen fijne boodschap
maar wel een noodzakelijke beslissing,
gezien de ontwikkelingen rondom het virus.
In samenwerking met de gemeente en de
omliggende dorpen (Empel, Engelen, Rosmalen, Vinkel en Nuland) is besloten een film
op te nemen. Deze film wordt in alle bovenstaande dorpen opgenomen en zal te zien
zijn in zes delen op DTV Den-Bosch. Deze
film vervangt daarmee de intocht zoals we
die gewend waren. Vanaf midden november
tot begin december worden wekelijks de
afleveringen exclusief aangeboden aan alle
kinderopvangorganisaties en basisscholen
in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Als Sinterklaascomité Engelen zijn wij druk
bezig met het maken van deze film. Daarnaast zullen we proberen rondom de datum
van de oorspronkelijke intocht nog iets
extra’s te organiseren voor de kinderen uit
ons dorp. We zijn creatief aan het denken
in mogelijkheden die haalbaar zijn binnen

de richtlijnen van het RIVM en de gemeente
’s-Hertogenbosch. Bijvoorbeeld een prijsvraag en een kleurwedstrijd. Voor de laatste
ontwikkelingen kunt u ons volgen op social
media: Instagram: sinterklaascomiteengelen  
Facebook: sinterklaascomite engelen.

Donateursactie

Zoals in de vorige editie van De Tweeterp
was te lezen, hebben we geprobeerd een
QR-code te gaan gebruiken. Helaas is er een
fout opgetreden bij de bank, waardoor deze
code vroegtijdig ongeldig werd. We willen

iedereen die inmiddels geld heeft overgemaakt op de bankrekening van Stichting
Engelens Belang hartelijk bedanken! Uiteraard is dit nog steeds mogelijk via rekeningnummer NL14 INGB 0008 7012 50 onder vermelding van Donateursactie.
Ook kunt u in de aankomende weken alsnog
een envelop in uw brievenbus verwachten,
waarin gevraagd wordt om geld te doneren
per overschrijving of in de envelop. Deze
enveloppen zullen niet worden opgehaald,
maar kunt u afgeven op de aangegeven
adressen die op de envelop zijn geprint.

Lezing en ledenvergadering Angrisa
Op zondagmiddag 18 oktober is van 14.30
tot 15.15 uur in de grote zaal van De Engelenburcht de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Heemkundekring Angrisa.
Rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen in verband met corona willen wij
u vragen vooraf te reserveren voor deze
bijeenkomst. U kunt zich telefonisch aanmelden: 073-6311702 of per e-mail: info@
angrisa.nl.

Lezing na afloop

Traditiegetrouw volgt na de vergadering een
lezing, deze keer door Wilton Desmense, die
een nieuw boek heeft geschreven met de

titel ‘Engelen tussen bevrijding en vrijheid’.
Na de bevrijding van de gemeente Engelen
op 5 november 1944 lag deze omgeving
tot 5 mei regelmatig onder Duits vuur van
over de Maas. Binnen een week was evacuatie van Bokhoven onvermijdelijk, Engelen

volgde tijdens de kerstdagen. Deze lezing
gaat over wat er in deze periode ter plekke
gebeurde. Het accent zal liggen op tot op
heden onbekende films en schilderingen,
die hier toen gemaakt zijn door Canadese
militairen. De lezing begint om 15.30 uur
en duurt ongeveer 45 minuten en is deze
keer alleen voor leden toegankelijk. Ook
hier geldt: s.v.p. reserveren. Hopelijk kan
deze lezing op een ander moment voor een
breder publiek herhaald worden. Na afloop
is het boek voor € 10,00 te koop. Het boek
bevat uitgebreide informatie, afbeeldingen
en de vindplaatsen van de beelden.

Yolie Mulkens stapt uit Bestuursraad Engelen Bokhoven
Half september jl. is de superfanatieke Yolie
Mulkens per direct uit Bestuursraad Engelen Bokhoven gestapt. Ze kon er niet meer
tegen dat de ‘ambtelijke molens zeer traag
malen’ en dat de bestuursraad vaak ‘als een
lastige wesp wordt weggezwaaid’. Toch zijn
er mede door de vasthoudende inzet van
Yolie een aantal positieve zaken gerealiseerd, zoals de rotonde op de kruising De
Beverspijken/De Haverlij en de eenduidige
snelheid op De Haverlij. Haar gevecht tegen
de vier windturbines was door externe

belangen niet te winnen.
Haar speerpunt bij de verkiezingen in 2018
was: alle bewoners, jong en oud, zich als
deel van de gemeenschap prettig en veilig
laten voelen, waar we elkaar ontmoeten en
elkaar helpen zodat we samen thuis zijn.
Ook hier heeft ze in de coronatijd zeker aan
bijgedragen.
Door het vertrek van Yolie gaat de bestuursraad een zeer actief lid missen. Voor de volgende editie hebben we een interview met
haar.
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Waarom Langenhuizen?
- Ambachtelijk maatwerk
- Hoge kwaliteit en service
- Veelzijde bouwervaring
- Begeleiding van ontwerp tot realisatie
- Een eigen werkplaats én showroom
- Ruime keuze uit keramische tegels,
laminaat en parketvloeren

www.langenhuizen.nu - 073-6312086
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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.

Collecte succesvol!
De collecte van HandicapNL in Engelen,
Bokhoven en de Haverleij was dit jaar weer
een mooi succes! Er is € 1490,60 opgehaald.
Wij bedanken u hartelijk voor uw gift in de
collectebus of uw digitale gift.
De trouwe collectanten hebben weer hun
uiterste best gedaan! Ook dank aan de vrijwilligers die de flyers hebben bezorgd. De
landelijke opbrengst wordt nog bekendgemaakt.
Met de opbrengst worden landelijke en
lokale projecten gefinancierd.
HandicapNL droomt van een Nederland
waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Wij willen een maatschappij waarin je
eigen keuzes kunt maken. Waarin je weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kunt en
niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen.
Familieleden helpen we een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we
stimuleren de sociale kring en de complete
maatschappij om met een open blik naar de
mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken. Iedereen hoort erbij, iedereen
eerlijke kansen. Collectant of digitale collecte gemist? Op de website www.handicap.
nl kan online gedoneerd worden.

≈≈ he u ve l tjes ≈≈
Aangeboden

Wegens verhuizing wil ik een grote voorraad boeken opruimen over kunst, bouwkunde geschiedenis, Tweede Wereldoorlog enz. Allemaal serieuze literatuur, die
ik gratis ter beschikking wil stellen aan de
gemeenschap Engelen.
Jan de Laat, Dien van Hemertstraat 9,
Tel: 073-6311679

Zoekt u een WERKSTER?
Slechts € 13,90 per uur, www.tiptopstudent.nl, whatsapp/bel 0614826000 of
mail welkom@tiptopstudent.nl

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

BIJLES voor uw kinderen?
Slechts € 13,90 per uur, www.tiptopstudent.nl, whatsapp/bel 06-14826000 of
mail welkom@tiptopstudent.nl.

”Ik wil mensen graag verder helpen”

Acupuncturist Ivana Gutierrez volgt Sjef Valkenberg op
Riet Mangnus
Enkele weken na het afscheidsinterview met acupuncturist Sjef (Jeff) Valkenberg ontmoeten we zijn opvolgster
Ivana Gutierrez. Op 1 oktober jl. nam ze
zijn praktijk in de Lage Leun over. Thuis
aan de Parcivalring vertelt ze over haar
nieuwe functie. We zijn benieuwd …
Ivana Gutierrez werd in 1973 geboren in
San Juan, Argentinië. Een uit de hand gelopen liefde bracht haar 20 jaar geleden naar
Nederland. Haar ouders wonen in Argentinië en haar broer in Panama, maar Ivana is
helemaal geworteld in Engelen. “Ik woonde
in de Muntel, in Empel en in de Maaspoort,
maar sinds ik in Engelen woon, 5 jaar nu,
voel ik me voor het eerst geaard. Ik heb mijn
rust gevonden en wil hier niet meer weg.”

Cadeau

Per 1 oktober is ze haar acupunctuurpraktijk begonnen in de Lage Leun. Ze leerde
voorganger Sjef Valkenberg kennen via een
gezamenlijke kennis. Het klikte en toen Sjef
besloot te stoppen bood hij haar aan hem
op te volgen. “Wat een cadeau”, zegt ze. “Ik
ben net afgestudeerd en behandelde al wel
aan huis, maar dit kwam zo mooi op mijn
pad.” Voordat ze acupunctuur ging studeren, bewandelde ze echter een heel andere
weg, vertelt ze.

Bewustwording

“In Argentinië studeerde ik 3 jaar geneeskunde in Mendoza. Ik besloot destijds te
stoppen met deze studie, geen gelukkige
keuze achteraf. Eenmaal in Nederland heb
ik eerst een inburgeringscursus gevolgd
aan het Koning Willem I College en kon
ik al vrij snel aan de slag bij Taleninstuut
Regina Coeli in Vught, waar ik conversatieles
Spaans gaf. Ik besloot me te gaan richten
op het bedrijfsleven en volgde in deeltijd
Management Economie en Recht aan Avans
Hogeschool. Na jaren in het bedrijfsleven
te hebben gewerkt kreeg ze te maken met
een burn-out. Geen fijne tijd, memoreert ze,
maar wel een waarin ze zichzelf de vraag
durfde te stellen: wat wil ik eigenlijk? Waar
word ik blij van?

Handvatten

“Tijdens mijn burn-out kreeg ik acupunctuurbehandelingen en die hebben me toen

zó goed geholpen dat ik dacht: dit wil ik
óók gaan doen.” Ivana studeerde Chinese
geneeskunde en acupunctuur (3 jaar) en
medische basiskennis (1 jaar) aan de Qingbai Academie voor Chinese geneeskunde
in Breda en de Shenzhou Open University
in Amsterdam. Haar focus ligt met name
op stress, burn-out en vermoeidheid, maar
andere klachten worden uiteraard ook
behandeld. “Ik hoop mensen verder te kunnen helpen. Ik wil hun graag vragen aanreiken als: waardoor loop ik leeg? Wat put
me uit? Hoe kan ik mijn balans vinden? Ik
probeer handvatten te geven waardoor ze

vooruit kunnen. Naast de acupunctuur is
een stuk gedragsverandering vaak wenselijk, om niet meer terug te vallen in oude
patronen.”
Ivana is getrouwd en heeft een dochter van
bijna 17. Ze beoefent al vanaf haar 16e yoga,
is o.a. actief in Herberg Haverleij en is verder lid van de onlangs door Cecile Brinkhoff
opgerichte (maar door corona helaas tijdelijk stilgelegde) toneelgroep.
www.acupuntuurvoorwelzijn.nl
telefoon: 06-44200822
e-mail: ivana@acupunctuurvoorwelzijn.nl
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Acupunctuur
voor
WelZijn
Ivana Gutiérrez
Gespecialiseerd in het
behandelen van stress
en burn-out

Uw persoonlijke coach in
huidverzorging en huidverbetering

“Laat je energie
weer stromen!
”
Gezondheidscentrum Lage Leun
Kraanvogellaan 13, Engelen • 06 44 20 08 22

www.acupunctuurvoorwelzijn.nl

Susanne Bataille,
schoonheidsspecialiste
Parcivalring 151
Slot Haverleij Engelen
Tel: 073-8505520
www.beautyburcht.nl

Burendag vol interessante activiteiten
Hans van de Ven
Op zaterdag 26 september was het landelijke Burendag. Ds. Marloes Meijer en Herman de Bokx grepen dit initiatief aan om
ook iets op het kerkpleintje naast de Protestantse kerk te organiseren. We spreken
Herman: “In deze coronatijd zijn ieders contacten beperkt. Daarom willen we vandaag
mensen in de buitenlucht en op een veilige
manier met elkaar in contact brengen. Niet
speciaal voor de kerk, maar voor de hele
dorpsgemeenschap.”
Na het luiden van de klok en een eerste
rondje koffie kwam Engelen in beweging.
Ruim 15 personen deden met Anja Sijbranda
mee met allerlei rek- en strekoefeningen
op muziek. Anja is de leidster van trimclub
‘Spulleke’ in Maaspoort en geeft wekelijks
op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur les
aan 55-plussers. Voor meer informatie: gym.
spulleke@gmail.com.
Later in de ochtend maakte een groep
bezoekers een rondwandeling door de oude
kern van Engelen onder leiding van gids
Frans Lucas van Heemkundekring Angrisa.
Hij vertelde onderweg enthousiast over de
historie van het dorp. Intussen maakte de
jeugd bij de kerk herfststukjes.

In de middag was er een natuur- en zingevingswandeling door de Henriëttewaard
onder leiding van gids Peter Janssen. Peter is
lid van de natuurgroep Sint-Michielsgestel
en geeft regelmatig rondleidingen door de
natuur. Ook in dit gebied. Onderweg werd
er onder leiding van Marloes Meijer nagedacht over zingeving. Gedurende de gehele
dag kwamen buren van de kerk, maar ook
bezoekers van elders, even langs voor een
gezellig praatje. Rond half vijf werd de dag
weer uitgeluid en konden de initiatiefnemers terugzien op een geslaagde activiteit
met goed weer.

Herberg Haverleij

over de nieuwe kastelen Heesterburgh en
Oeverhuijze. Ruim 15 personen waren aanwezig, onder wie enkele toekomstige bewoners. Er volgde een leuke interactie over de
verwarming en het bovengronds parkeren
in Heesterburgh, maar ook over het nog aan
te leggen veldbloemenlint. Het negende
kasteel Oeverhuijze wordt qua uiterlijk een
mix van de andere kastelen. Alle woningen
worden hier voorzien van een laadpaal voor
de auto. Na de presentatie was er een korte
wandeling met uitleg door bewoner André
Dirks. Tot slot was er voor iedereen soep
met een broodje. Ook hier kan men terugzien op een leuke middag.

Ook Herberg Haverleij organiseerde een
middag in het kader van Burendag. Hier
was wijkagente Daniëlle Michiels op bezoek,
die uitgebreid inging op de resultaten van
het veiligheidsonderzoek. De aanwezigen
brachten vervolgens diverse zaken nog
onder de aandacht, zoals de honden op de
speelveldjes voor de kinderen in de Haverleij en de almaar toenemende overlast van
motoren en andere lawaaierige voertuigen
op de dijkwegen. Daarna gaf John Branderhorst van de bestuursraad een presentatie
over de kastelen in de Haverleij en met name
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Salvador Allendelaan 5
5231 BZ ‘s-Hertogenbosch
073 6 420 281
www.klopperenkramer.nl

...ik voel me veilig
en vertrouwd

Bakxfixit.nl

Laurens Bakx
Sint Lambertusstraat 19
5221BB Engelen

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

Kindcentra en Kinderopvang trekken samen op

OPROEP: vervangers gezocht voor onderwijs en opvang!
Riet Mangnus
Corona spaart niemand. Ook onze basisscholen en kinderopvang hebben ermee
te maken. Om onderwijs en opvang bij
uitval te kunnen blijven garanderen hebben directrices Berry Entken (Kindcentrum De Matrix), Helma van Hoof (Jenaplanschool Antonius Abt) en Charlotte
van Rooij (Kinderopvang Eigenwijze)
besloten gezamenlijk op te trekken en de
Engelenaren om ondersteuning te vragen.

opvang voort te kunnen blijven zetten, want
daar maken we ons in deze tijd wel een
beetje zorgen over.”
Helma: “Om bij onverwachte uitval onderwijs en opvang te kunnen blijven garanderen, zoeken we ondersteuning van mensen
woonachtig in Engelen, Bokhoven en omgeving, met een onderwijs- of pedagogische
achtergrond zoals leraar, onderwijsassistent
of leerkrachtondersteuner.”

“We hebben ouders niet meer persoonlijk
gesproken vanaf maart en waren nét weer
toe aan persoonlijke eenoudergesprekken,
toen de nieuwe coronamaatregelen van 28
september jl. werden aangekondigd. We
kunnen dus steeds allerlei scenario’s bedenken, maar je bent bang dat het straks weer
anders moet”, vat Berry Entken de onzekere
situatie samen. “Toch voeren we 8 en 13
oktober persoonlijke oudergesprekken met
alle nodige voorzorgsmaatregelen”, vult ze
aan.  Helma: “Ook op Jenaplanschool Antonius Abt worden er sinds 28 september weer
persoonlijke oudergesprekken gevoerd:
buiten, als het weer het toelaat, of digitaal
als het echt niet anders kan. De veiligheid
van de kinderen, ouders en medewerkers
staat immers voorop.”

Charlotte: “Ook voor de BSO is ondersteuning zeer welkom. Dat kunnen bijvoorbeeld
mensen zijn met een HBO-studie met een
pedagogische achtergrond of mensen met
een sportachtergrond. Om een idee te
geven: ik zou me zo voor kunnen stellen
dat bij uitval van een leerkracht een andere
leerkracht instructie geeft aan twee groepen en dat de nieuwe ondersteuner dan
zou kunnen helpen bij de verwerking.” Net
als de afgelopen twee schooljaren hebben
De Matrix en Jenaplanschool Antonius Abt
ook dit jaar ouders achter de hand die bij
nood ondersteuning willen bieden. Helma:
“De Matrix heeft deze tot op dit moment
nog niet nodig gehad, maar Jenaplanschool
Antonius Abt heeft al dankbaar van hun
diensten gebruik gemaakt, toen leraren preventief met milde klachten thuis waren en
zaten te wachten op een testuitslag.”

Partners

Charlotte van Rooij: “We zijn eigenlijk geen
scholen meer, maar kindcentra. We bieden
een stuk onderwijs en een stuk opvang,
we zijn partners. En als partners zoeken
we samen een oplossing om onderwijs en

Helma vsn Hoof

Zeer welkom

Dus dorpsgenoten met onderwijs- of pedagogische achtergrond: meld u aan, met vereende krachten kunnen jullie deze onzekere
periode helpen overbruggen!

Charlotte van Rooij

Kindcentrum De Matrix
073-851 99 90
info@kcdematrix.nl
Antonius Abt Kindcentrum
073-8511200
info@antoniusabt.nl
Eigenwijze kinderopvang
073-6312106
info@eigenwijzekinderopvang.nl

Berry Entken
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Schoonheidsspecialist, leefstijl- & voedingscoach
Titaniumlaan 82 ‘s-Hertogenbosch
Bedrijventerrein Treurenburg
Lieke Mommersteeg Tel. 06-16 04 55 20

Eerste verjaardag
op zondag 22 november
René van der Hoeven
In het slot aangekomen was het even zoeken
naar de ingang van de herberg. Het woord
doet een Anton Pieckerig gebouw vermoeden maar het is het tegenovergestelde. De
door Antonius Abt ter beschikking gestelde
plek is via de speelplaats te bereiken. Deze
voormalige bso-ruimte is ingericht als herberg, ontmoetingsplaats, met een paar
zitjes, een grote lange tafel en de nodige
stoelen. Er hangt een prettige sfeer en aan
de muur de foto-expositie van Marlies Jutte,
zie Tweeterp juli. Er kan plus minus 35 man
in, dat is zat, anders gaat het huiskameridee
verloren. In de huidige coronatijd is het aantal beperkt tot 13.

Geestdrift

Ik voer het gesprek met twee leden van
het bestuur en even later zelfs met drie. Ze
hebben elkaar gevonden in hun mateloos
enthousiasme en barsten van de plannen.
Tijdens het gesprek ontstonden telkens
spontaan weer nieuwe ideeën voor thema’s
waaromheen bijeenkomsten georganiseerd
kunnen worden.

Doel

Er wonen met name op de Haverleij mensen uit het hele land en verder, met heel
diverse leefsituaties en achtergronden, en
de behoefte aan contact is groot. De lat ligt
hoog, zoals blijkt uit de doelstellingen op
de website. De herberg streeft naar meer
sociale cohesie, saamhorigheid, tussen de
bewoners van Engelen, de Haverleij en Bokhoven. Zij wil verschillende generaties, inclusief schooljeugd, bij elkaar brengen - waardoor het leven er prettiger op wordt - en  
de zelfstandigheid van de bewoners stimuleren, behouden en helpen waar nodig.

ogen houdt. Kinderfeestjes, andere feestjes
en commerciële activiteiten zijn uitgesloten.

Hoogtepunten

Het absolute hoogtepunt tot nu toe: de opening van de Herberg Haverleij vorig jaar met
100 mensen, beregezellig. Ja toen kon dat
nog. Maar ook de kerstviering was met ruim
40 aanwezigen zeer aangenaam en sfeervol.

Corona

Onnodig om te zeggen maar toch, de herberg houdt zich strikt aan de coronavoorschriften en was daardoor dan ook enige tijd
gesloten. Nu is de deelname aan activiteiten
beperkt tot 13 personen. Je dient je vooraf
per e-mail aan te melden. Bij overaanmelding komen er, als het even kan,  meer bijeenkomsten. Het voordeel van een kleine
groep is wel dat je vaak makkelijker contact
legt.

Vurige wens

Het zou geweldig zijn als er muziekavonden
tot stand komen waar iedereen met haar/
zijn instrument kan binnenlopen en meedoen.

Nieuwsbrief

Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief
waarin de laatste ontwikkelingen en de
geplande activiteiten staan vermeld en een
terugblik op wat er heeft plaatsgevonden.

Contact

Heb je een idee of wens? Neem dan contact
op. Voorstellen voor activiteiten bespreekt
de herberg vooraf in de Werkgroep Herberg
Haverleij en met haar gastheer Jenaplanschool Antonius Abt.

Activiteiten

Naast het wekelijks koffiedrinken op elke
maandag- en donderdagochtend organiseert Herberg Haverleij nog een groot aantal
andere activiteiten. Deze kunt u vinden in de
Dorpsagenda op de voorlaatste pagina van
elke Tweeterp. Op zondag 22 november is
er een speciaal programma bij gelegenheid
van de eerste verjaardag van de herberg.
Meer weten, contact, inschrijven nieuwsbrief? www.herberghaverleij.nl
e-mail: herberghaverleij@gmail.com

Iedereen welkom

De herberg is er voor iedereen en bestaat
bij de gratie van vrijwilligers. De gemeente
verstrekte een kleine startsubsidie. Dus wil je
een kopje koffie of thee drinken, een spelletjesavond organiseren, een fietstocht vanuit
de herberg starten, een boekenclub beginnen of een workshop geven of exposeren,
dat kan mits je de uitgangspunten voor

Russische avond
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Frank Croonen is het vertrouwde gezicht van GeWOON Makelaars.
Geen poeha, ik ben gewoon mezelf en heb een vlijmscherpe blik op
de huidige woningmarkt. Ik kom naar je toe: het huis dat je wil verkopen of aankopen of dat getaxeerd moet worden.
Want dáár gebeurt het!
Korte lijnen, open en duidelijke gesprekken, vooruit denken op de
mark
marktontwikkelingen en vooral; er zijn als het nodig is.
Dus ook ’s avonds of in het weekend.
Bel me en we maken een afspraak.
GeWOON Makelaars : 073-642 21 63
Frank Croonen
: 06-46 08 74 84
Email
: info@gewoonmakelaars.nl
Adres
: Jan Mosmanslaan 61 ’s-Hertogenbosch

WWW.GEWOONMAKELAARS.NL

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

Na de start van het nieuwe schooljaar zit
iedereen inmiddels weer in het ritme van
het dagelijkse schoolleven. In alle groepen
wordt  hard gewerkt. Ook zijn er weer speciale activiteiten zoals de Kinderboekenweek
van 30 september t/m 5 oktober. Dit jaar
was het thema: ‘En toen?’. Op 30 september
werd de Kinderboekenweek geopend. Alle
leerkrachten gingen in een andere groep
voorlezen.
In de groepen 1 t/m 4 kwam de leesconsulente van de bibliotheek. Zij ging met de kinderen samen een verhaal schrijven. Ze had
daarvoor een powerpoint van een boek. Bij
de plaatjes van het boek schreef zij samen
met de kinderen een verhaal erbij.  
De groepen 5 t/m 8 hielden in hun eigen
groep een voorleeswedstrijd. Alle kinderen
die mee wilden doen, lazen in hun eigen
groep een stuk uit een zelfgekozen boek
voor. Daarna mochten alle kinderen van de
groep hun stem uitbrengen op degene die
zij de beste lezer vonden. Zo kwam er uit
elke groep een winnaar.
De winnaars mochten op woensdag 7 oktober in het Atrium aan alle kinderen van de
groepen 5 t/m 8 een stuk uit hun eigen boek
voorlezen. Alle kinderen van de groepen 5
t/m 8 mochten uit deze kinderen weer de
beste lezer kiezen. Dat werd de leeskampioen van onze school. Wie dit geworden is,
is op het moment van schrijven nog niet
bekend.
In groep 5 krijgen de kinderen iedere
week een raadsel van de week. Zij mogen
op school en thuis overleggen en op zoek
gaan naar het antwoord. Enkele weken geleden was het raadsel: ‘Met mijn achternaam
kun je een tent vastzetten’. Naar aanleiding van de oplossing hadden de kinderen
een tekenopdracht. In groep 5 maakten de
kinderen, in het kader van hun thema, zelf
een stad. Ieder groepje maakte een (zelfgekozen) onderdeel van de stad. Zo was er
een groepje voor de wegen, maar ook een
kerk, een McDonald’s,  kermisattracties, een
garage met auto’s en zelfs onze school.  Er
werden verschillende materialen gebruikt:
lego, kapla, papier en karton. Er werd hard
gewerkt voor een mooi resultaat!

beeldend verhaal over een oververhit dorpje
dat sinds kort aan de zee ligt. Het strand was
nog nooit zo dichtbij en nu er toch geen
winters meer zijn is het dubbel genieten van
de zomer.
Het genieten op het strand zorgt wel voor
veel ophopend plastic. Een vrolijke voorstelling met aandacht voor het milieu.

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

Op maandag 28 september gingen de
kinderen van de groepen 3 en 4 naar een
voorstelling in De Verkadefabriek. De voorstelling heette ‘Pff’ en werd gespeeld door
Theatergroep Graasland. Ze speelden een
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JENAPLAN KINDCENTRUM

WORTELS & VLEUGELS
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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
binnen de hele school of stamgroep.

Locatie Slot
Oberon 17
5221 LT Engelen

Wilt u meer weten over jenaplanonderwijs? Kom dan
naar een informatieavond op een van onze prachtige
locaties. Mail of bel voor de data: info@antoniusabt.nl
of 073-85 11 200. Raadpleeg de website voor meer
informatie: www.antoniusabt.nl.
Wilt u uw kind aanmelden op onze school?
Bel of mail voor een persoonlijk gesprek
met een van onze locatieleiders.

Locatie Park
Engelerpark 4
5221 AM Engelen

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

De lat ligt hoog voor padellend Den Bosch en omstreken

Padeltalenten in Engelen gevestigd
Alisa Lalicic
Dat Engelen sportief is aangelegd, in de
breedste zin van het woord, is inmiddels wel bekend. In deze editie kan daar
wederom een nieuwe (racket)sport aan
worden toegevoegd, namelijk padel.
Hoewel het nog een fysieke plek moet
krijgen, heeft Engelen alvast enkele
talenten op zijn naam staan. Tijd om
nader kennis te maken met deze sport én
de personen om wie het draait.

Oorsprong

Racketsport padel (pà-del) is een combinatie van tennis en squash. De sport is in
de jaren zeventig ontstaan in Mexico. Daar
wilde men een tennisbaan bouwen maar er
was niet genoeg grond. Het veld werd verkleind en de aanliggende muren gebruikt
als speelwand. Het zijn de eerste beginselen van een nieuwe sport, padel. Vanaf 2000
zijn de muren vervangen door glaswanden
zodat er plek was voor publiek. In Spanje,
Portugal en Argentinië is het razend populair. In Nederland en de rest van de wereld
is het momenteel de snelst groeiende sport.
In de afgelopen tien jaar zijn er in Nederland
ruim vierhonderd padelbanen aangelegd.
Op een van die banen hebben Rob Simon,
Marie-José Rutten en Berend Betz kennisgemaakt met padel.

Engelenaren en padel

Rob Simon begon zelf pas drie jaar geleden met padel. “Tennis is mij met de paplepel ingegoten. Logisch, want mijn vader
was een van de eerste tennisschoolhouders
van Nederland. Ik heb altijd veel jeugdkampioenschappen en later ook Nederlandse
kampioenschappen gespeeld. Het is pas drie
jaar geleden dat ik voor het eerst in aanraking kwam met padel. Ik zag de banen wel
liggen, maar had er nooit iets mee gedaan.
Berend Betz vroeg me om een keer tegen
hem te spelen. Na de eerste keer ben ik mij
meer in de sport gaan verdiepen. Nu speel
ik minder tennis en meer padel.”
Berend zelf begon een jaar eerder met padel,
net als zijn vrouw Marie-Jose Rutten. Tennis
heeft altijd een grote rol gespeeld in hun
leven, ook voor die van de kinderen Sander
en Maaike. “Onze dochter speelde ooit een
tennistoernooi op de Maaspoort. Als toeschouwer werd mijn aandacht getrokken
door spelers die een stukje verderop in een
kooi aan het spelen waren. Ik nam een kijkje
en werd uitgenodigd om een keer mee te
padellen”, aldus Marie-José.

Rob Simons, Marie-José Rutten en Berend Betz (v.l.n.r.)

Kampioenschappen

Van het een kwam het ander en twee jaar
later (2018) stond Marie-José op het WK in
Estepona, Spanje. Daar speelde ze samen
met haar padelmaatje Dietske de Vries en
werden ze vijfde. Dat was het begin van
de overwinningen. Vorig jaar tijdens het EK
in Bilbao te Spanje belandden Rob Simon,
Marie-José Rutten, Berend Betz en medespelers Aranka Huijberts, Marianne van Zanten en Mirjam van Roer op de tweede plek
bij de Europese veteranenkampioenschappen. De padellers hadden de smaak goed
te pakken. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen afgelopen september wist
Rob samen met zijn maatje Paul Beduel zelfs
de kampioenstitel binnen te slepen, door te
winnen van Roy Verdegem en Fred van Ruissen. Berend bemachtigde de tweede plek.
Rob: “De combinatie van veel oefenen, de
aanleg en het balgevoel is de basis geweest
voor het kampioenschap. Toen ik pas begon,
heb ik mij verdiept in de sport zodat ik wist
wat ik aan het doen was. Ik heb Paul vorig
jaar tijdens een training met het Nederlandse team leren kennen. Dan oefen je een
keer met elkaar en besluit je mee te doen
met de Nederlandse kampioenschappen.
Het is een klein wereldje en de sfeer is goed:
dat geeft aan hoe toegankelijk de sport is.
Het mooie aan padel is dat ik, als ik anderhalf uur speel, aan niets anders heb gedacht.
Het is goed voor lichaam en geest.”
Marie-José: “Berend en ik hebben al de
nodige tenniservaring en snappen iets van
een balletje. Hoewel het hele verhaal met de
glazen wanden bij padel toch net iets anders

is. Oefening baart kunst. Padel is nu onmisbaar in ons leven.”

Padel voor iedereen

Één ding is zeker, de Engelenaren hebben
de lat hoog gelegd voor padellend Den
Bosch en omstreken. Wat maakt padel de
snelst groeiende sport van Nederland? Het
is een toegankelijke sport die snel te leren
valt. Een padelbaan is een stuk kleiner dan
bij tennis en de bal is zachter. Doordat het in
een kooi wordt gespeeld, blijft de bal langer
in het spel. Het racket waarmee je speelt is
kleiner en ligt dichter bij de hand. Men staat
met vier spelers in het veld: dat maakt het
een sociale sport. Door de dynamiek en het
tempo is het spelplezier snel bereikt.
Momenteel wordt padel vooral gespeeld
door onder andere (oud)tennissers die iets
anders willen. In de voetbalwereld is het
allang geen hype meer, maar een geliefde
sport die buiten het seizoen wordt gespeeld.
Voetballers Arjen Robben en Robin van Persie zijn fanatieke padelspelers, en dat werkt
positief op de populariteit van de sport.
“Juist omdat het zo snel groeit, is Engelen
de perfecte plek om een padelbaan te hebben. Voetbal en tennis kennen we nu. Hoe
mooi zou het zijn als we daar ook padel aan
kunnen toevoegen!”, concludeert Rob.
Goed om te weten is dat tennisvereniging
Engelen bezig is om padelbanen aan te leggen. Zodat u straks een balletje kunt slaan
in uw eigen dorp. Voor nu mag men vooral
trots zijn op het feit dat Engelen uitblinkers
op zijn naam heeft staan.
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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

Halloween-fotowedstrijd
Daniëlle (FC Engelen) en Jos (Jjc De Schuilplaats)
Helaas dit jaar geen Halloween spook- &
horrortocht door corona. Maar we willen
niet dat Halloween zomaar voorbij gaat in
Engelen dit jaar. We hebben daarom als
organisatie de koppen bij elkaar gestoken en het volgende bedacht: een Halloween-fotowedstrijd.

Wat is de opdracht

Maak een foto van jouw Halloween-creatie
en mail die naar ons!
Wat kun je zoal doen? Snij een pompoen uit,
creëer je eigen Halloween-outfit (kostuum),
maak een schilderij of tekening, schmink
iemand in een Halloween-thema. Alles mag,
als je maar creatief bent!

Hoe doe je mee

Mail je foto (als bijlage en ‘ware grootte’)
naar j.dekort@powerup073.nl. Je kunt je
foto insturen t/m 1 november 2020. Vermeld
in je e-mail je naam en je leeftijd. Er zijn drie
leeftijdscategorieën: kids: t/m 10 jaar, jeugd:
11 t/m 15 jaar en jongeren: vanaf 16 jaar.
Winnaars en de mooiste, leukste, gekste,
engste inzendingen worden bekendge-

maakt in de volgende uitgave van De Tweeterp. Voor de winnaars is er in elke leeftijdscategorie een leuke prijs beschikbaar.
Veel succes allemaal. Wij zijn erg benieuwd
naar jullie inzendingen!
Als je een foto instuurt, geef je automatisch
toestemming voor plaatsing van je foto in
De Tweeterp en gebruik op social media van
FC Engelen en Jjc De Schuilplaats.

Tips

Gebruik een goede camera of telefoon voor
je foto. Zorg dat alles op je foto in het thema
van Halloween is, dus ook de achtergrond.
Vraag toestemming als je ergens op straat
een foto maakt, bijvoorbeeld als je een foto
wilt maken van jezelf in je kostuum op een
kerkhof (!). Bewerk je foto met digitale effecten voor een beter resultaat.

UPDATE HALLOWEEN ENGELERPARK 2020!!!
cORONA GOOIT ROET IN HET ETEN
Vol enthousiasme is de organisatie van Halloween Engelerpark een tijd geleden al gestart met de voorbereidingen voor
Halloween. Met Corona in het achterhoofd wisten wij dat het lastig kon gaan worden, maar dat weerhield ons er niet van
om door te gaan. Duidelijk was dat we het samen moesten doen. Samen met iedereen in en rondom Engelen. Na onze
oproep in De Tweeterp kwamen heel wat aanmeldingen binnen. Niet alleen voor deelname om mee te lopen, maar ook
van mensen die hun tuin of andere ruimte ter beschikking stelden en vrijwilligers die samen met ons deze editie tot een
groot succes wilden maken. Iedereen werd enthousiast en daardoor wilden wij er een nog groter succes van maken.
Moeilijke beslissing
Afgelopen weken hebben wij nauwlettend de ontwikkelingen rondom Corona goed in de gaten gehouden en
wij gingen ons wel zorgen maken. Sinds vorige week zijn er regionale maatregelen gesteld in
voornamelijk de Randstad, maar ook in Brabant gaat het niet goed. Helaas hebben deze ontwikkelingen
ons moeten doen besluiten om de geplande activiteiten NIET door te laten gaan. Ook wij vinden dit erg
jammer maar wij zijn ons er van bewust dat wij onze verantwoordelijkheid hierin moeten nemen, daarom
deze beslissing.
Deelname
Wij gaan hard aan het werk voor Halloween 2021. Aankomde week zal de website aangepast gaan worden en
kan iedereen zich ook via dat kanaal opgeven om volgend jaar zijn of haar steentje bij te dragen of om alvast
op te geven voor deelname.

Maar even terug naar nu... Toch kunnen wij Halloween 2020 niet zomaar voorbij laten gaan....
Houd daarom aankomende tijd onze mediakanalen goed in de gaten......

Wij willen iedereen bedanken die al zijn of haar hulp had aangeboden en hopen dat jullie volgend
jaar
alsnog jullie hulp ter beschikking stellen.
Organisatie Halloween Engelerpark
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Zo werken wij

Wereldorië

Vol verwond
de wereld tij
teiten gespre
ring.
Wij halen de
en wij gaan
derzoek uit.
het hart van
Spel neemt e
len is leren.
Het uitgangs
righeid en de
de kinderen

Verwondering
Wij proberen de kinderen te verwonderen
door horen, zien, voelen, ruiken, proeven.
En door zelf te laten
ervaren en ontdekken.
Welbevinden en betrokkenheid spelen een grote
rol in onze manier van onderwijs geven.

Een uitdaging geven
Wij proberen kinderen uitdagingen te geven i.p.v.
opdrachten.
Om ze op deze manier te
prikkelen tot het bedenken
van eigen oplossingen en
activiteiten. Passend binnen
de ontwikkeling van het
individuele kind.

In ons onderwijs
gaan wij uit van drie
pedagogen.
De eerste pedagoog:
het kind en de ander
Kinderen zijn elkaars eerste pedagoog. Zij leren
veel van elkaar. Ze spelen samen, ontdekken
samen, spreken samen.

De derde pedagoog:
de ruimte

De tweede pedagoog:
de volwassene
Kinderen hebben volwassenen
nodig om zich te ontwikkelen.
Als volwassene kijk je naar
de kinderen. Je schept mogelijkheden en voorwaarden. Je
kijkt naar de wereld met het
kind. Vragen van kinderen
bevraag je. Dit doe je samen
met groepsleiding, ouders,
mensen die je de school inhaalt.

Het is belangrijk dat de omgeving betekenisvol ingericht
wordt. De ruimte en de materialen stimuleren en dagen
de kinderen uit tot leren en
spelen. Kinderen stellen eigen vragen en worden gestimuleerd om aan de slag te
gaan.

He

Kin
en
de
Ze
he
ne
pa
do
eig
Hie
ve
de
hu

in de onderbouw
De groei van een thema
‘Vraag het de kinderen’

ëntatie

Wanneer wij een thema starten
(thema kan zowel door groepsleiding als door de kinderen ingebracht worden) beginnen we
met een prikkeling. We maken
de kinderen nieuwsgierig, vragen aan ze wat ze willen weten. We
maken samen een plan voor de invulling van het thema. De kinderen
nemen spullen mee en samen met
ouders en kinderen wordt de omgeving ingericht. Kinderen spelen en
werken in de hoeken.

dering ontdekken wij
jdens de basisactiviek, spel, werk en vie-

e wereld de school in
de wereld in, op onWereldoriëntatie is
n ons onderwijs.
een grote rol in, spe-

spunt is de nieuwsgiee verwondering van
prikkelen.

Hoeken kleuren mee

Procesgericht
i.p.v. productgericht
Tijdens de evaluatiekring ontstaan nieuwe
processen, nieuw aanbod, nieuwe uitdagingen. Er worden nieuwe plannen
gemaakt. Het proces, de weg
ernaartoe is belangrijker dan het
eindproduct. De groepsleiding
observeert en voegt een nieuwe
prikkeling toe telkens weer.
Tijdens de evaluatiekring ontstaan nieuwe processen, nieuw
aanbod, nieuwe uitdagingen. Er
worden nieuwe plannen gemaakt.

et competente kind

nderen weten, voelen, kunnen
n willen veel meer dan wij vaak
enken.
elf keuzes maken op
et planbord, zelf planen wanneer je een
auze wilt, zelf klussen
oen en zorgen voor je
gen en elkaars spullen.
erdoor groeit het zelfertrouwen van kineren en bouwen ze aan
un eigen identiteit.

De hoeken kleuren mee tijdens een
thema. Tijdens een thema veranderen de hoeken doordat er bij de kinderen steeds nieuwe vragen ontstaan door het spel. Vanuit deze
vragen worden de hoeken ingericht,
zodat kinderen binnen hun spel zelf
de antwoorden kunnen ontdekken.
Ook tijdens het buitenspel bieden wij
betekenisvolle materialen aan. Zoals
pannen, pallets,
planken, touwen,
pvc-buizen etc.

Kindgericht werken
Op deze manier werken vraagt kennis
over de ontwikkelingsgebieden en
leerlijnen. Door deze steeds te herkennen in het spel van de kinderen en
hierbij aan te sluiten, kunnen we kindgericht werken.
Tijdens het spel volgen wij de
kinderen d.m.v. observaties.
Deze observaties verwerken
wij in ons kindvolgsysteem
en gebruiken wij voor de
portretgesprekken die twee
keer in het jaar plaatsvinden
met groepsleiding, kind en
ouder.
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Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

(Advertorial)

www.eigenwijzekinderopvang.nl

SPORTIEF
GEZELLIG
TENNISSEN
Maak Kennis met Tennis
bij
Tennisvereniging Engelen

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

Vorige maand schreef ik over de oogst
die toen volop gaande was. Op een aantal
gebieden na zijn de druiven binnen en is
men dus druk bezig in de wijnkelder. Da’s
overigens niet helemaal zonder gevaar.
Tijdens het wijnmaakproces gaat de most
(druivensap) gisten. Gistcellen zorgen
ervoor dat de suikers in het sap worden
omgezet in alcohol. Hoe rijper de druif en
dus hoe meer suiker, hoe hoger het alcoholpercentage kan zijn. Het proces heeft
twee restproducten: warmte en CO2,
kooldioxide. Wijnmakers willen graag een
constante gistingstemperatuur en vandaar
dat gistkuipen vaak gekoeld kunnen
worden. Het gevaar in de wijnkelder schuilt
hem in de CO2. Als kooldioxide zich gaat
ophopen kan het zuurstof verdrijven en
dat is levensgevaarlijk. Wanneer je bij het
wijnmaakproces de ruimtes niet goed lucht,
dan is er verstikkingsgevaar. Ik was vorig
jaar nog bij een van onze leveranciers rond
deze tijd en daar hing, bij het betreden van
de wijnkelder, een bord om bezoekers hier
tegen te waarschuwen. Opletten dus, in een
voor de wijnboer toch al spannende tijd!
Voor ons ook een spannende tijd: de
maanden voor Kerstmis in deze onzekere
tijd. Wij leveren ook relatiegeschenken.
Heb je met je bedrijf plannen om iets in die
richting te doen? Voor je relaties of personeel? Denk dan aan Bensdorp Wijnen! Je
bent (op afspraak) van harte welkom.
De Beverspijken 20 L,
Engelen – ’s-Hertogenbosch
Op afspraak geopend, bel: 073-5530901
of mail naar wouter@bensdorp-wijnen.nl
Website: www.bensdorp-wijnen.nl

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.

Doodgewoon, lijden en dood horen bij het leven
In de maanden september tot en met
november staat centraal ‘Waarom is er lijden en dood?’ We gaan troostrijk om met
dit thema, want als er sprake is van lijden en
dood, dan is er ook sprake van leven. Wat
zegt de christelijke boodschap dan? Het is
juist belangrijk om inspirerend te zijn in zo’n
tijd als deze. Hoop doet leven, ook in tijden
van lijden en dood en reflecteren is dan juist

goed. Hiermee gaan we deze periode aan
de slag.

Ziekendag

Berichten uit de parochie

Op zondag 13 september vierden we samen
met de Protestantse gemeente op oecumenische wijze de jaarlijkse ziekendag. De
sfeervolle viering, voorgegaan door dominee Marloes Meijer en Tineke Kaal en muzikaal verzorgd door Natalia Kinzerskaya,
werd goed bezocht. Het thema van de viering was ‘hoop’ en er kwamen regelmatig
kraanvogels in beeld. De bezoekgroep van
beide kerken had weer gezorgd voor een
leuke attentie voor alle zieken en 85-plussers.

Vieringen

Mocht u vragen hebben over de vieringen
in coronatijd, steun nodig hebben of om
andere reden contact op willen nemen,
stuur een e-mail naar secretariaat@parochie-engelen.nl.

Overleden

Op 13 augustus is overleden Jan van de  
Elzen, 63 jaar.

De jaarlijkse kledingactie voor Mensen in
Nood die werd gehouden op zaterdag 3
oktober, heeft zeker het dubbele van eerdere jaren opgebracht. Veel dorpsgenoten
hadden hun kledingkast eens extra goed
opgeruimd. De gebrachte kleding wordt
gesorteerd en gaat daarna naar de afnemers. Zomerkleding gaat vooral naar Afrika,
winterkleding vooral naar Oost-Europa. In
deze regio’s hebben mensen grote behoefte
aan goede, draagbare kleding. De werkgroep Wereldkerk bedankt iedereen voor de
fantastische bijdrage en hoopt dat u oude
kleding wilt blijven bewaren.

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.
Zo 18 okt  
10.00 uur

Woord- en communieviering met voorganger
diaken Jan Joosten
T.i.v. Ans Bindels, Walter en
Cecile den Otter - Simons

Zo 25 okt
10.00 uur

Themaviering Barmhartigheid door de werkgroep
Liturgie
T.i.v.  Anneke de Wit – Beekman, Coby Mimpen - van de
Griend, Jo Boelen

Zo. 01 nov
10.00 uur

Allerheiligen, eucharistieviering met voorganger
pastor Ben van Bronkhorst
T.i.v.  Toon en Francine van
der Aa – Wolfs, Jan Cornelissen, Christ van den Hurk, Gré
Pardoel – van Dijk, Overleden ouders Bouwens – de
Wit, Ouders van Kessel – van
de Griend, Tini Heller, Ine
Vinken – van Gelder, Anton
Pijnenburg

Ma 02 nov
19.00 uur

Oecumenische Allerzielenviering
voor meer informatie zie
elders in deze Tweeterp

Zo 08 nov
10.00 uur

Woord en Communieviering met voorganger
diaken Jan Renders
T.i.v. Ans Bindels

Zo 15 nov
10.00 uur

Eucharistieviering met
voorganger pastor Ben van
Bronkhorst
T.i.v.  Henriette Beekman
- Caminada, Koos Roozen –
van den Heuvel

Zo 22 nov
10.00 uur

Eucharistieviering met
voorganger Abt Denis
Hendrickx. In deze viering
ontvangen 3 jongeren het
sacrament van het Vormsel

Dopen

Op 4 oktober is gedoopt Louelle Hagenberg, de Beemd.
De doopvieringen kunnen gepland worden op zondagmiddag, u kunt een afspraak
maken met Monique Janssen (6219416), de
contactpersoon voor de werkgroep.

Werkgroep Wijkcontact

Sam’s Kledingactie

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

Enny Coppée   gaat verhuizen en zal dus
geen wijkcontactpersoon meer zijn voor
de Fuutlaan, Karekiet en Waterhoen. We
danken haar voor haar inzet en wensen
haar veel geluk in haar nieuwe woonplaats.
Mocht u haar wijk willen overnemen, laat
het even weten aan het secretariaat.

Werkgroep interieurverzorging

Dorien Goesten heeft afscheid genomen
van de werkgroep interieurverzorging, we
danken haar voor vele uren werk in onze
kerk.
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Eerste Communie

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

Op zondag 27 september kregen in een feestelijke eucharistieviering 10 kinderen voor de eerste keer het
brood van Jezus. Door corona was de kerk veel minder vol en waren enkele onderdelen anders en minder
uitbundig dan we gewend zijn. Door de mooie aankleding en de enthousiaste medewerking van de jeugd,
enkele ouders, de werkgroep en pastor Fons Boom werd het toch een stemmige viering.

Allerzielen 2020
Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd.
Vorig jaar een mooie viering en tocht naar
de begraafplaats, maar in verband met de
coronaregels kunnen we dat dit jaar niet
doen.   Op maandag   2 november gedenken wij hen die gestorven zijn. Wij nodigen
belangstellenden uit om zich om 19.00 uur
in de St. Lambertuskerk te verzamelen voor
een oecumenische gebedsdienst, waarin wij
kaarsen ontsteken voor de overleden parochianen en gemeenteleden van dit jaar. In
verband met de coronabeperkingen zullen
we voor deze viering een reserveringssys-

teem hanteren. Gelieve zich uiterlijk maandag 26 oktober aan te melden via e-mail:
secretariaat@parochie-engelen.nl, tijdens
het spreekuur op maandagochtend via tel:
073-631 1216 of via een briefje in de brievenbus bij de pastorie. Geef s.v.p. aan met hoeveel personen uit één gezin u komt. Mocht
er onverhoopt voor u geen ruimte meer zijn,
dan laten wij dit tijdig weten. Zonder tegenbericht is er ruimte beschikbaar.
Nu de herdenking op de begraafplaats niet
door kan gaan, nodigen we eenieder uit
om op 2 november een waxinelichtje in een
glazen potje te plaatsen op de tekening op
het plein van de St. Lambertuskerk (aan de
Dieze). Zo vormen we met elkaar een lichtend hart, als teken van de liefde waarin we
met elkaar verbonden blijven, over de grenzen van de dood heen. Het plein is de hele
dag toegankelijk, zodat het goed mogelijk is
om voldoende afstand tot elkaar te blijven
houden. Neem dan ook gerust de tijd.

Actie schoenendoos
Bent u uw schoenendoos al aan het vullen
met schriften, pennen en speelgoed voor
kinderen die daar tekort aan hebben? Fijn!
Want op 21 oktober van 15.00 – 17.00 uur
zitten er kinderen klaar om de dozen in te
pakken en te versieren. Lever je doos die
middag in bij de Oude Lambertus, De Kerkhof 3, dan zorgen wij dat hij versierd en wel
bij kinderen terechtkomt die wel een cadeau
kunnen gebruiken.
En jullie, zijn jullie je versierskills al aan het

trainen? Want wij hopen jullie de woensdag
van de herfstvakantie te zien tussen 15.00 en
17.00 uur in de Protestantse kerk. De grote
mensen moeten afstand houden, maar jullie
kunnen met elkaar knutselen en de dozen
versieren. We zouden het gezellig vinden als
je ook even komt kijken. En natuurlijk neem
je een goed gevulde doos mee!
Voor meer informatie kijk je op www.schoenendoosactie.nl. Wij zorgen voor de verzendlabels!

Predikant: ds. Marloes Meijer - predikant@kerk-engelen.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
E-mail: scriba@kerk-engelen.nl
Zo 18 okt

Geen dienst

Zo 25 okt
10.30 uur

Ds. G. van Dam

Zo 01 nov
10.30 uur

Muziek op zondag

Zo 08 nov
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer

Zo 15 nov
10.30 uur

Ds. W. van Egmond

Om een dienst te kunnen bijwonen moet
u zich van tevoren aanmelden via aanmelding@kerk-engelen.nl (graag vermelden met hoeveel personen u wilt komen,
of u tot hetzelfde huishouden behoort en
voor welke dienst u zich wilt aanmelden)
of telefonisch bij scriba Jenno Schulp op
06-28106107. Enkele dagen voorafgaande
aan de dienst ontvangt u nadere informatie.

Doe ik het of doe ik het niet?
Ben van Bronkhorst
Er is nog zo veel te doen: in de hectiek van
alle voorbereidingen voor een goed verloop
van de bedevaartvieringen hier in Bokhoven; er is nog zo veel te doen … We kennen
die situatie ook in ons leven van alledag: het
huis moet nodig opgeknapt worden; je zit
op je bedrijf met de mais die binnengehaald
moet worden; er zijn nog zo veel mensen
die buiten de boot dreigen te vallen; je zit
verlegen om een stel vrijwilligers … Ja, maar
op die dag kan ik echt niet OF je kunt me
voor alles vragen, maar voor dat niet! Wie
kent deze voorbeelden niet?
Een vader had twee zonen, de een zegt ‘ja’
en hij doet het niet, de  ander zegt ‘nee’ en
doet het bij nader inzien toch. En die twee
zonen, die twee houdingen zitten in ieder
van ons, denk ik.
Allemaal kennen we dat dilemma. Je zou
zo graag en je doet het niet, en je doet het
toch, en alles wat daar tussenin zit. Een mens
is soms een gecompliceerd wezen … En dan
zie je ineens dat er erg veel goeds gedaan
wordt door mensen van wie je het helemaal
niet zou verwachten.
Waar zou het in onze samenleving om moeten gaan? Dat er solidariteit en samenwerking groeit in onze wereld. En niet alleen op
onze eigen plek, opdat wij ons goed voelen en het ons goed gaat. Het gaat erom
dat mensen elkaar ondersteunen en dat
de groeiende eenzaamheid een halt wordt
toegeroepen. Het gaat, als we samen verder
gaan, niet in de eerste plaats om een meer
dynamische kerk of een geloofsovertuiging
die bergen kan verzetten. Het gaat om de
opbouw van dat Rijk van God. En dat is heel
concreet.
Of je wel of niet op een vraag ingaat, ergens
is er altijd in jezelf een omslagpunt waarop
je ‘ja’ of ‘nee’ zegt … Je moet ergens in jezelf
een beslissing nemen. Wanneer zeg je ‘ja’?
Reageer je positief omdat iemand het je

vraagt? Anderen zeggen weer: omdat God
dat van me vraagt. De ene vrager is heel
concreet, die en die persoon. God is wat
minder concreet. Maar de zaken waarom
het gaat zijn altijd concreet.
De vraag vanuit God is vandaag de dag
wat verstomd. Ook omdat de spreekbuizen
van God vaak de gewone mens niet weten
te bereiken. De spreekbuizen van God –
de mensen van de kerk – hebben tegenwoordig een groot imageprobleem. Zij die
de boodschap van God vertolken, laten
ook niet altijd in hun gedrag zien dat hun
ja-met-de-mond tevens een ja-in-daad-enwoord is. Dat raakt me diep en het maakt de
kerk heel kwetsbaar. Je bedenkt je wel twee
of drie keer om als man van de kerk krachtdadige uitspraken te doen. Want hoe neemt
de ander het op!!!
Toch is het een grote hulp wanneer het
appel dat mensen op ons doen ondersteund
wordt door het appel dat God op ons doet.
Want wanneer je in heel dat menselijk tasten
en zoeken God ook een woordje laat meespreken, dan krijg je er zo veel extra bij. Het
verhaal van God is namelijk universeel en
overschrijdt grenzen. Het geeft kracht om te
beseffen dat wat wij hier doen op zo veel
andere plaatsen ook wordt gedaan, over
heel de wereld. Dat in dit weekend overal
mensen stilstaan bij het verhaal van een
vader die twee zonen heeft, de ´ja´-zegger
en de ´nee’-zegger. Dat is wat ik hier en
nu wil laten groeien aan goede geest, dat
mijn ouders en grootouders dat ook gedaan
hebben en zo veel steun hebben ontvangen van God tot wie ze iedere dag gebeden hebben. Dat wij dus hier, als gelovige
mensen, samen een schakel in de tijd zijn.
We staan in een lange traditie. We komen
ergens vandaan en geven bij onze dood ons
leven weer af én een leven dat ook doorgaat
op een andere wijze, over de grens van de
dood heen. Dat is de grote rijkdom van die
geloofsstroom waarin we ons samen bevinden. Mogen wij allen daaruit kracht putten
en samen verdergaan.

PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
BOKHOVEN
Graaf Engelbertstraat, Bokhoven
Tel. 06 460 346 24
pastoor@parochiebokhoven.nl
www.parochiebokhoven.nl
IBAN NL87RABO0121908283
t.n.v. Parochie H. Antonius Abt Bokhoven
Alle vieringen beginnen om 11.15 uur tenzij
anders aangegeven
Zo 18 okt

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

Zo 25 okt

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Joke GodschalkEndstra, Lucia van HelvoortBuijs, Jan Zetz

Zo 01 nov

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Antoon van Mil
en overleden ouders

Zo 08 nov

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Maria van
Heijningen, Fred Leenaers,
overleden familie Masraff

Zo 15 nov

Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

Rob Domisse is de vaste organist en dirigent
van het koor.

Interessante lezing over ‘ethiek’
Op zondagmiddag 27 september was er
een interessante lezing als introductie van
het komende oecumenische Leerhuis over
‘ethiek’. Hans van Dartel hield een duidelijke
presentatie over ethiek in het algemeen en
de vier stromingen, dominee Marloes Meijer
legde daarbij steeds tussendoor voornamelijk de praktische link en de interactie met
de ongeveer 20 aanwezige personen. Er was
ook ruimte voor humor.

De lezing gaf een goed beeld van wat men
op de vier Leerhuis-avonden mag verwachten. Naast telkens een korte inleiding spelen
dan steeds de actieve inbreng van de aanwezigen een grote rol.
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Burgers van Betekenis
Hennie van Tintelen, Jan Roes
en Marloes Meijer
In deze tijd van afstand houden en korter
wordende dagen, word je soms overvallen
door zo’n onbestemd gevoel. Een soort verlangen naar verbinding. Echte verbinding,
van hart tot hart, zogezegd, met mensen die
je kennen en waar je welkom bent. Het liefst
in je eigen buurt.
Misschien herken je dat gevoel wel, en zou
je er graag iets mee willen doen. Een plaats
vinden waar je welkom bent, mensen ontmoeten die jou echt willen kennen …
Kijk dan eens op de site van Burgers van
Betekenis. Daar vind je mooie (bestaande en
nieuwe) initiatieven van mensen zoals jij en
wij, die van hun woonplaats een thuisplaats
willen maken. Die het leven leefbaar willen
maken voor elkaar.
Voel je vrij om contact op te nemen en je
vraag te stellen, je behoefte te uiten. Wij
hebben alle drie een flink netwerk in de
omgeving en kunnen je wellicht koppelen
aan iemand die / een initiatief dat bij jou
past.
Misschien ben jij wel iemand die iets voor
anderen, voor je omgeving wil doen, juist
nu. Ook dan kun je bij ons terecht. Want ook
in deze tijd is er heus veel mogelijk:
• een gesprek over de trage vragen van
het leven, via Zoom;
• een winterbuurt-BBQ op de parkeerplaats bij jou voor;

• een wandeling met nieuwe bekenden;
• verhalen van anderen meebeleven via
een VR-bril;
• een avond in de tuin waar je op
voldoende afstand kunt genieten van
muziek of een goed gesprek …
En wist je dat door de inzet van technologie
en digitalisering mensen blijvend in verbinding met elkaar kunnen worden gebracht?
Zeker ook tijdens en na de corona-uitbraak.
Wij willen deze situatie aangrijpen om digitale oplossingen dichterbij te halen! Neem
gerust contact op om meer te weten te
komen.

Kortom:
Burgers van Betekenis wil initiatieven en
vragen koppelen en initiatiefnemers ondersteunen. Zo maken we van Engelen (en
directe omgeving) een dorp waar mensen
in de buurt elkaar kennen en van betekenis
willen zijn om de leefbaarheid te vergroten.
Iedere burger is een ‘burger van betekenis’. Precies daarom willen we mensen met
elkaar in contact brengen en samen oplossingen laten verzinnen. Juist nu.

tische teksten tot uiting gebracht. Centraal
staat de muziek van Michael J. Smith. Deze
Engelse musicus, die een deel van zijn muzikale leven in ’s-Hertogenbosch woonachtig
was, componeerde prachtige liederen over
adembenemende natuurgebieden in Engeland en natuurlijk over de liefde. Verder

staan op het programma stukken van o.a.
Roussel, Caplet, Fauré en Saint-Saëns. De
muziek zal hier en daar toegelicht worden
en aangevuld worden met enkele gedichten.
Uitgevoerd door: Ien Bouwmans – sopraan  
(zangpedagoge en dirigente, zangschool
Innervoice Rosmalen), Frans Boleij – piano
(pianist Vrije School Nijmegen) en Inge
IJpelaar - fluit (dwarsfluitpraktijk te ’s-Hertogenbosch, meerdere ensembles). Michael
J. Smith schreef verschillende werken die hij
aan haar opdroeg.             

www.burgersvanbetekenis.nl

Muziek op Zondag
Op zondag 1 november is er om 10.30 uur in
de Protestantse Kerk te Engelen weer Muziek
op Zondag met het programma ‘Ciel, Aer et
Vens’. Dit impressionistisch en laatromantisch programma staat in het teken van de
herfst. De elementen en de natuur worden
in schilderachtige muziekstukken en poë-

U bent van harte welkom. Wilt u komen,
meldt u aan op aanmelding@kerk-engelen.
nl onder vermelding van 01-11 en het aantal
personen met wie u komt uit hetzelfde huishouden. Andere huishoudens graag zich
apart aanmelden. Wij bevestigen uw plaatsreservering en laten u de huisregels van de
kerk weten. Het aantal beschikbare plaatsen
is beperkt.
Inge Ijpelaar - Ien Bouwmans - Frans Boleij

Roeien
Ds. Marloes Meijer
We roeien wat af, zo met elkaar, de laatste
tijd. Meer dan ooit voelen we dat we maar
kleine bootjes zijn op een grote rivier. Soms
gaan we veel harder vooruit dan we willen,
op andere momenten liggen we totaal stil.
We proberen wat controle te houden over
ons leven en roeien met de riemen die we
hebben. Zoeken naar balans, ritme, mogelijkheden. Totdat de coronamaatregelen ons
de riemen uit handen slaan.
Natuurlijk, ze zijn nodig, die maatregelen,
maar als ik vergaderingen af moet zeggen
omdat er een snotneus dreigt, of als goede
ideeën toch weer gecanceld moeten worden, dan word ik wel eens wat moedeloos.
En dan ben ik verder geheel gezond, heb ik
mijn baan nog en heb ik thuis voldoende
bewegingsvrijheid. Niks te klagen dus
eigenlijk, maar toch … dat onzekere gevoel,
dat je geen koers kunt houden, dat maakt
het zo lastig.

het verder moet. Op andere momenten
zal het razendsnel vooruitgaan. Heb je de
stroom mee, de wind vol in de zeilen.
Maar hoe het ook gaat, je komt altijd aan,
daar waar de stroom je brengt. En daar ben
je dan precies op tijd. En met voldoende
energie voor het volgende deel van je reis.
Waarom zijn we toch altijd zo druk aan het
roeien en controleren, dóór aan het gaan
met het leven dat we kennen? Telkens weer
stoten we ons hoofd tegen maatregelen en
mensen die het anders doen dan wij. Maar
het levert zo weinig op, behalve ergernis en
een pijnlijk hoofd.  

Misschien moeten we proberen om wat
meer te vertrouwen op de stroom van het
leven. Durven meegaan met hoe het gaat.
Erop vertrouwend dat iemand, zoveel groter
dan jij, of iets diep in jou verborgen, eigenlijk de weg al weet. Dat je, waar je ook bent,
heus het hoofd wel boven water zult houden, en onderweg niet zomaar schipbreuk
lijdt.
Iets minder móeten, of misschien vooral iets
ánders moeten: vloeiender, zachter, onverwachter en vriendelijker voor elkaar en voor
jezelf. Je de riemen bewust uit handen laten
slaan en vol vertrouwen over het water glijden, suizen of dobberen.
Dan heb je in ieder geval je handen vrij.

In de donkere tijd die komt, is het extra lastig. Je voelt nog eens extra hoe we allemaal
in ons eigen bootje aan het peddelen zijn.
We zien de lichtjes in de mast bungelen,
maar mogen niet enteren.
Wat móet je dan?
Misschien helpt het als we stoppen met
hard roeien en controle houden. Misschien
kunnen we ons overgeven aan de stroom,
aan de flow zogezegd. Soms zullen we stilliggen, ronddobberen zonder te weten hoe

Foto: Wikimedia

Diaconie in actie voor kamp Moria
Eerder dit jaar hebben we, in overleg met
Rosa Duran van Movement on the Ground,
een geslaagde actie gevoerd voor de
opvang van de vluchtelingen in het kamp
Moria op Lesbos. Movement on the Ground
heeft onze bijdrage gebruikt om de huisvesting te verbeteren en te zorgen voor meer
sanitair in het kamp.
Kort geleden bereikte ons het vreselijke
nieuws dat er corona in het kamp is uitgebroken en branden zijn ontstaan. Een
groot deel van het kamp is afgebrand en de
bewoners zijn nogmaals gevlucht, hebben
zich verspreid over het eiland en slapen in
bushokjes, strandtentjes en de open lucht.

Een groot deel van de weinige bezittingen
hebben ze in het kamp moeten achterlaten
en is in de branden verloren gegaan.

Wij doen dus nogmaals een oproep aan u ...
Open uw hart en uw digitale portemonnee
en geef ruimhartig!

Movement on the Ground wil er zijn voor
deze mensen en vraagt onze bijdrage voor
noodhulp. Directe opvang voor kwetsbare
vluchtelingen (minderjarigen, alleenstaande
moeders met kleine kinderen enz.) zorgt
voor voedselpakketten, verplaatsbare toiletten e.d.

U kunt uw bijdrage overmaken naar de
bankrekening van de diaconie:
NL23 RABO 0121 9151 58 ten name van
Diaconie Protestantse Gemeente Engelen
onder vermelding van ‘Noodhulp Moria’.
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Met kerst komen de Engelen (weer)!
Het duurt niet zó lang meer … De altijd
zo gulle, volle en warme decembermaand
komt eraan. Maar … corona heeft de
wereld in zijn greep. Des te belangrijker
om wél kerst te vieren, met elkaar.
Daarom gaan we het (weer) doen: het Engelenproject. Vorig jaar lanceerden we het
voor het eerst, met groot succes. En ook dit
jaar willen we kerst een meerwaarde geven.
Ondanks alles. Voor onszelf en voor anderen. Hoe? Lees verder!
Is december voor iedereen wel zo’n weldadige maand? Zeker in deze onzekere
tijd? Misschien schuilt er achter sommige
gevels verdriet, eenzaamheid, rouw of stille
armoede? Het zou zo maar kunnen. En misschien weet u/weet jij wel een adres, waar
een warme glimlach meer dan welkom is.
Een troostende groet. Of heel eenvoudig:
een lieve kaart.
De gezamenlijke kerken van en in Engelen
gaan de komende maanden aan de slag met
een project om in de kerstmaand daar waar
nodig een blijk van medeleven te bezorgen.
Kerstengelen gaan vier weken lang een lieve
rol vervullen. En iedereen kan meedoen. U/
jij ook? Vul dan de strook in. Het kost geen
enkele moeite.

Doe mee aan het Engelenproject

Het Engelenproject is een initiatief van de
kerken in Engelen. Ook u kunt meedoen, of
u nu bij een van de kerken bent aangesloten
of niet. Een engel kan en wil iedereen wel
eens zijn, toch? Zeker in het dorp dat zijn
naam eer aan wil doen.
Wat fijn! Kerst komt er weer aan. Als u ook
zo’n liefhebber van deze goede dagen
bent, verheugt u zich vast op al wat komen
gaat. Wat een geschenk heeft de mensheid
ruim 2000 jaar geleden gekregen! In een
uiterst sobere geschenkverpakking en op
het moment zelf maar matig gewaardeerd.
Qua opkomst bijvoorbeeld. Slechts een paar
arme sloebers, die hun brood verdienden
door schapen te hoeden in de heuvels rond
Bethlehem, waren (op overigens wel indrukwekkende wijze) opgetrommeld om het
cadeau in ontvangst te nemen.
Niet zo spectaculair? Een aantal geleerden
uit het verre oosten dacht daar anders over.
Met z’n drieën (en waarschijnlijk een flink
gevolg) waren ze, en zij drukten hun waardering uit door de op dat moment meest
waardevolle kostbaarheden aan te bieden.

Waarschijnlijk tot verbazing van de aanwezigen, want hoe wisten die mannen nou van
deze gebeurtenis?
We schrijven 2020 en het afgelopen jaar was
niet bepaald het leukste uit de moderne
jaartelling. De rampen, de wreedheden begaan door mensen tegen mensen - en
vooral dat alles in zijn greep houdende virus.
In uw omgeving of in de kerkelijke gemeenschappen kent u vast mensen die het moeilijk hebben gehad of nog altijd hebben. We
kunnen hun op bescheiden wijze tot steun
zijn. Hoe? Welnu: dit jaar gaan voor de
tweede keer de Kerstengelen op pad. En dat
kan gelukkig helemaal veilig. Want buiten, in
je eentje of met z’n tweeën. Doet u, doe jij
ook mee? Fijn! En moedig anderen aan ook
Kerstengel te worden. De ‘spelregels’ zijn
simpel, het kost maar weinig inspanning en
u doet er anderen een groot plezier mee. En
niet te vergeten: uzelf ook.

Wat doet een Kerstengel?

Het is de bedoeling dat u/jij als Kerstengel
gedurende de vier weken van Advent (de
vier zondagen voor kerst) iemand vier keer
anoniem bemoedigt, ondersteunt, helpt,
of een kaartje of (zelfgebakken) lekkers of
een bloemetje bezorgt. Iets dat door de
brievenbus kan of aan de voordeur gehangen/gezet kan worden. Als afzender zet u
bijvoorbeeld op een kaartje: ‘je Kerstengel
van 2020’. Daarbij gaat het vier keer om
het gebaar en niet om de hoeveelheid. Het
hoeft zeker niet veel te kosten. Sterker nog:
da’s eigenlijk verboden.

Wie kan een Kerstengel zijn?

Iedereen, man of vrouw, jong en oud, kan
zich aanmelden als Kerstengel. Bedenk wel:
iemand aanmelden om de geschenkjes van
een Kerstengel te ontvangen is prima, maar
jezelf dan gelijk ook aanmelden om de rol
van Kerstengel te vervullen is nóg beter!

Voor wie word ik Kerstengel?

Langs deze weg willen wij namen verzamelen van mensen die wel eens een engel
nodig zouden kunnen hebben. Iedereen
komt ervoor in aanmerking: ouderen en jongeren, zieken en gezonden, stille peinzers,
verdrietige en opgewekte types, gewoon
iedereen die wel eens wat aandacht van een
engel kan gebruiken. Het is mogelijk dat u/
jij iemand anders voordraagt om een Kerstengel te krijgen. U kent vast wel iemand
die een engel kan gebruiken.
   

Wie koppelt de Kerstengelen?

De aanmeldingen worden verzameld door
de medewerkers van het Engelenproject.
Zij koppelen de engelen aan alle adressen.

U/jij krijgt dus een naam en adres van de
persoon voor wie u/jij Kerstengel wordt.
Iemand die in de buurt woont. Da’s wel zo
gemakkelijk en veilig.

Hoe lang ben je Kerstengel?

De Kerstengel is in de Adventstijd in functie.
Vier weken dus.
Wie zich opgeeft als Kerstengel, krijgt uiteraard ruim op tijd nog eens alle spelregels
toegezonden. En alle Kerstengelen mogen
erop vertrouwen, dat het aan hun toegewezen adres niet te ver verwijderd is. Lopend
op of de fiets bereikbaar. Misschien dat u/
jij als Kerstengel iemand krijgt toegewezen,
die u niet of nauwelijks kent. Helemaal niet
erg. U blijft immers anoniem. En wees ervan
overtuigd dat uw/jouw eenvoudige werk
zeer op prijs wordt gesteld door de ontvanger(s). Dat leert de ervaring van vorig jaar.
De reacties van de ontvangers van de goede
wensen waren overweldigend. Wat een
eenvoudig kaartje, klein cadeautje of een
‘gewone’ kindertekening niet kan doen …
December in Engelen: ook nu, nee, vooral
nu een écht fantastische maand. Doe mee!
Vul de gegevens in en doe de strook voor 16
november in de brievenbus van de katholieke of protestantse kerk of lever de strook
in bij de familie Rijkaart: Velderwoude 20.
Vanzelfsprekend worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld door de medewerkers
van het Engelenproject: ds. Marloes Meijer,
Enny Coppée, Tino Pol, George Barbiër,
Michel Rijkaart en Riekie de Visser.

Aanmeldingsformulier
O  Ik wil graag een Kerstengel zijn  
  
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
                    
O  Ik geef iemand op om een Kerstengel
te krijgen
Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
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RugFit

info
avond
woensdag

UITNODIGING INFO-AVOND

Fysio Engelen heeft dé oplossing om een gezonde, pijnvrije rug te krijgen: RugFit.
Kom naar de voorlichtingsavond woensdag 28 oktober 2020 om 19.30 - 20:30 uur
op Boerenerf 5a. Resultaten: klachtenvrij binnen 3 maanden training!

28 okt.

Graag aanmelden via info@fysio-engelen.nl of via 073-6312077. Meer informatie zie www.fysio-engelen.nl
Boerenerf 5a • Kraanvogellaan 13a Engelen • T 073 - 6312077 • info@fysio-engelen.nl • www.fysio-engelen.nl
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ONZE SERVICE
Gemiddeld worden huizen via ons in 2 maanden verkocht. Daarbij liggen de
transactieprijzen boven het gemiddelde. We sluiten ook voor u graag een goede deal!
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Uw woning
verkopen?
Wij komen graag bij
u langs voor een
gratis & vrijblijvende
waardebepaling.

Mail bij interesse naar:
info@bighelaardij.nl
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Kom mee naar buiten allemaal …
René van der Hoeven
Dit jaar nog nauwelijks buiten Brabant
geweest. Of we een paar dagen langskwamen, vroegen vrienden die een huisje op
de verre Veluwe gingen huren. Moesten
ze wel meteen weten voor de toeristenbelastingboekhouding die de verhuurder van
overheidswege wordt geacht bij te houden.
Het leek ons gezellig, dus toen de tijd daar
was: fietsen op de fietsendrager en derwaarts. Het huisje stond in een bungalowpark. Nooit eerder waren we op zo’n terrein.
Na een slagboom, smalle eenrichtingsverkeersweggetjes en verscholen achter allerlei
soorten hagen en coniferen, heel veel vrij
bescheiden optrekjes, alle met terras en parkeerplaats, waren we er. In ons geval hadden we ook de beschikking over een schuurtje waarin we de fietsen konden stallen en,
ik geef het maar toe, opladen. De ontvangst
was hartelijk doch nieuw normaal, het huisje
gezellig en zeer doelmatig ingericht. Zo
bevatte onze slaapkamer een stapelbed,
waarvoor we al gewaarschuwd waren, en
niet alleen omdat we in de buurt van Groningen waren, ik mocht boven. Een lichtgewicht stalen constructie. Trapje midden aan
de lengtekant, zodat je beneden haast als
een slangenmens te bed moet. Op de trap
oppassen dat je niet met de hele constructie achterover lazert of je kop stoot tegen
het plots toch wel erg lage plafond, zien dat
je zonder verrekkingen, spierscheuren en
breuken op het matras komt en hopen dat
je er in de nacht niet met een slaapdronken
kop uit hoeft.
Destijds, verplicht in dienst van hare majesteit over uw veiligheid wakend, sliep ik
prima in een overigens onwrikbaar stalen
stapelbed. Het zou dus wel loslopen.
Het weer was prachtig, zon, weinig wind,
lekkere temperatuur. Genieten van het
buitenleven. Onze dagbesteding bestond
vooral uit fietsen in de omgeving. Je vraagt
je eerlijkheidshalve af hoe geweldig het
vroeger wel niet geweest moet zijn, lang,
heel lang geleden, ruim voor een zekere
Bleker onvervaard de bijl zette in ons toch al
wankele nationale natuurbeleid en de stikstofdepositie negeerde. Vanaf de fiets is het
er nog altijd prachtig: enorme heidevelden,
laantjes, zandverstuivingen en relatief weinig bebouwing, kortom goed toeven daar.
Je mag er niet aan denken dat dit bij gelijkblijvend milieu-/natuurbeleid zijn langste
tijd gehad heeft.
De vakanties waren voorbij. De tijd om lekker van de niet zo drukke nazomer te genieten voor de oudere medemens. Die was
alom tegenwoordig en buiten wat lichame-

lijke kenmerken en af en toe wat onzeker
stuurgedrag, bijna zonder uitzondering te
herkennen aan een e-fiets.
Het is natuurlijk bezopen dat een Engels
woord hiervoor gangbaar is. Fiets is een
prachtig Nederlands woord. Misschien
moeten we wat zuiniger zijn op onze taal.
Nu hebben we de kans: het UK en de VS
willen toch geen vriendjes meer met ons
zijn. Een van De Brabanthallen, voorheen
Veemarkthallen en in de volksmond Veemèrt - mèrt, juiste uitspraak alleen voor echte
Bosschenaar weggelegd - heet voortaan
Mainstage, althans die naam prijkt op de
gevel aan de Oude Vlijmenseweg. Liever
had ik enig historisch besef, een verwijzing
naar zowel de oorspronkelijke functie als het
Bossche dialect in de naam gezien: Veemèrt
dus. In het Engels zou dat dan Cattle Dome
opleveren. De keus lijkt mij niet moeilijk.
Maar dit terzijde.
Tussen elf en vier is het van e-fietsers vergeven en maken wij deel uit van een grote
fietsende bejaardenbubbel. Ook in Nederland bestaat een fietsknooppuntensysteem.
Je fietst van knooppunt naar knooppunt en
thuis kun je digitaal je eigen route samenstellen of een bestaande uitzoeken. Die zet
je in je smartphone en je hebt een digitale
routekaart die je de weg wijst. Wijk je van
de route af, dan vraagt een digitale juffrouw
of je nog wel goed rijdt. De hulpdiensten
hoeven ’s avonds dus geen, al dan niet door
wilde zwijnen belaagde, dolende bejaarden
meer uit de hei te halen. Papieren kaarten
worden nog amper gebruikt.

met monitoren in het dashboard. Ondanks
het gebrek aan ruimte, de niet altijd even
goed verharde paden en de soms wat wankelmoedige fietsstijl, zie je weinig helmen.
Mocht u overwegen ook deel te gaan
nemen aan deze bejaardensport bij uitstek,
let dan goed op bij groepen. De knooppuntbordjes zijn nog wel eens moeilijk te vinden
en voor je het weet fiets je ze voorbij. Mocht
de routejuffrouw nog niets geroepen hebben, dan weet een influencer in het peloton
zo’n bordje vaak wel te ontdekken en die
roept dan luidkeels: “We zitten verkeerd,
draaaien!” De uitwerking van deze kreet
is grandioos. Als één mens - ik probeer zo
genderneutraal mogelijk te blijven - trekt
men eensgezind fors de remmen aan en
zowel kopploeg als peloton komt knarsend
tot stilstand, moppert licht, likt de eventuele wonden, keert traag, bestijgt de fiets en
trapt weg. Het is rapper verteld dan gedaan.
Nog iets om rekening mee te houden:
onderweg zijn, in tegenstelling tot de rijkdommen van de alom aanwezige natuur,
de uitspanningen schaars. Als de dorst het
hoogst was, lispelde ik ietwat weemoedig
een variant op de slotregels uit een populaire meezinger over Brabant:
“En dan denk ik aan Brabant, want daar zijn
die wel.”

Het was erg druk met fietsers. De paadjes
door en langs bos en hei zijn - waarschijnlijk onder het motto: hoe minder pad hoe
meer hei - niet al te breed. Bij het passeren van een tegen- of voorligger is eerder
sprake van anderhalve decimeter dan van
anderhalve meter. Hier lijkt me een mooie
taak weggelegd voor het OMT, te beginnen
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C l a a s s e n

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

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

verdriet
slecht slapen

angst
onzekerheid

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

drukte

Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

Ivonne Claassen,

rouw
onrust

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

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

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

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!

Alisa Lalicic

Column

‘Want de toekomst is toch de bestemming
waar het geluk ligt?’

Gelukszoeker deel I
Het is bijna niet meer voor te stellen hoe
het leven er vóór corona uitzag. De aangescherpte maatregelen wennen nooit: het
verlangen naar vroeger is groter dan ooit.
Iedereen past zich op zijn of haar manier
aan. Welke mening je ook hebt over corona,
het vraagt ons om het leven anders te bekijken. We worden gedwongen keuzes te
maken waar je niet eerder bij stilstond. In
deze tijden is niets zeker. Waar kan ik het
geluk nog vinden?  
Soms denk ik dat het leven een herhaling is
van momenten. Als ik fragmenten uit mijn
dagboek van jaren geleden teruglees, lijkt
er weinig veranderd.   Hoewel de levensfase waarin ik mij bevind anders is, blijven
de angsten en keuzes aanwezig. Ik vraag
mezelf met enige regelmaat af of ik het wel
goed doe, het leven leiden. Of ik toch niet
andere keuzes had moeten maken om te
voorkomen dat het leven door mijn handen
zou glippen. Fouten maken we allemaal,

maar vergeten doen we ze niet. Wellicht om
onszelf eraan te herinneren dat we scherp
moeten blijven en nooit genoegen moeten
nemen met minder.
Als ik uiteindelijk een overtuigende keuze
heb gemaakt, betrap ik mezelf erop dat ik
bevestiging van de omgeving nodig heb.
Of het oké is wat ik doe. Dit resulteert in
ongevraagde goedbedoelde adviezen die
het alleen maar erger maken. ‘Heb je wel
goed nagedacht? Weet je het zeker? Wat
nou als het toch fout gaat? Als ik jou was,
zou ik het niet doen.’ Adviezen gebaseerd
op angsten uit het verleden. Daar valt niets
meer te halen. Want de toekomst is toch de
bestemming waar het geluk ligt?
Ik was laatst op visite bij mijn oma (89 jaar).
Ze vertelde over de oorlog, het leven in een
dorp, haar werkzaamheden bij de Gulpener
bierbrouwerij, de groei van de familie met
al het bijkomend lief en leed. Ik voelde mij

World Cleanup Day, ook in Engelen
Op zaterdag 19 september jl. was het World
Cleanup Day. Deze jaarlijkse wereldwijde
schoonmaakactie van zwerfvuil is een initiatief van de Estlandse beweging Let’s Do It
World.
Afgelopen jaar deden hier maar liefst 180
landen, met naar schatting twintig miljoen
deelnemers, aan mee. In ons land is het de
Plastic Soup Foundation die alle acties coördineert.
Ook FC Engelen deed hier, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan mee
en vrijwilliger Dirk Huisman was belast met
de organisatie. Verzamelpunt was Herberg
Haverleij, die de faciliteiten beschikbaar
stelde. Verschillende bezoekers pakten een
grijper en een vuilniszak om de buurt in Slot
Haverleij op te ruimen.
In tegenstelling tot de jaarlijkse schoonmaakactie in het voorjaar, werd deze actie
niet ondersteund door de gemeente.  Deze
activiteit was mede mogelijk door Auto
Haarsteeg, WAAR, cadeaushop ’s-Hertogenbosch en PLUS Mulder.

zo klein en onervaren. Hoe bewust heeft zij
haar keuzes toen gemaakt om haar levensgeluk achterna te gaan? Welke angsten had
zij? Van welke opvattingen was ze overtuigd
en op welke plek werden patronen pijnlijk zichtbaar? Het generatieverschil wordt
almaar groter door haar warrigheid en mijn
onervarenheid. “Laat het verleden rusten en
gun jezelf een goed leven”, gaf ze als advies
op een vraag die ik niet stelde. Haar warrigheid veranderde in helderheid.  
Het leven is geen herhaling van momenten
maar een herhaling van keuzes waaruit ik
mijn les nog niet heb geleerd. Ze blijven zich
keer op keer voordoen, inclusief de fouten
die ik maak. Zo lijkt het verleden mij te achtervolgen. Pas als ik mijn lesje heb geleerd,
is loslaten het beste antwoord op een keuze.
Zo zet ik een stap dichter bij het geluk.

Kruiwagen peren

Wie afgelopen maand vol goede moed op
het Boerenerf naar fitness of fysio ging, passeerde buiten een nogal ongewone combinatie: een kruiwagen met peren! Er lag een
briefje bij: ‘Vanaf vandaag gratis meenemen
1 kilo stoofperen per persoon! Groetjes uit
de dierenwei van de ezeltjes, geitjes en kippetjes’. Mooi gebaar van Sjef Valkenberg
(voelde ook een beetje als een beloning na
een uur sporten.) De tamtam heeft trouwens
al gefluisterd dat ze héérlijk waren …
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55-pluscarnaval 2021 gaat niet door
Het clubke 55-pluscarnaval - bestaande uit
Daan, Jo, Francien, Wyno en Maartje - meldt
dat ze met pijn in hun blauw-geel-wit-zwarte
Terperhart hebben moeten besluiten om de
55-pluscarnavalsavond in 2021 af te gelasten. Niet omdat ze niet meer kunnen, maar
omdat de toekomst voor het organiseren
van evenementen nu te onzeker is. Als de nu
geldende maatregelen doorgezet worden,
kunnen ze geen carnavalsavond realiseren
waar ze als clubke achter kunnen staan.
Dit willen ze niet voor henzelf, niet voor De
Engelenburcht, niet voor de sponsoren, niet
voor de artiesten, niet voor de vrijwilligers
die deze avond mogelijk maken, maar zeker
niet voor de 55-plussers waar ze het allemaal voor doen. Ze zijn, in goed overleg met
De Engelenburcht, tot dit besluit gekomen,
maar hebben de intentie om in 2022 weer
een mooie carnavalsavond te organiseren.
Hopelijk kunnen ze dan iedereen weer in
goede gezondheid begroeten.

Van Astrid Wijn ontvingen wij een reactie
op het stukje ’Sint 2020’ in De Tweeterp van
september.

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

Zij schrijft: “Leuk dat het Sinterklaascomité
een creatieve oplossing gaat zoeken voor
het Sinterklaasfeest in tijden van corona.
Het Sinterklaasfeest is een fijne traditie, ook
in onze familie. We genieten ieder jaar van
de surprises en gedichten. Maar níet van de
zwarte Pieten, dat hoeft voor ons niet meer.
Daarom hoop ik dat het comité ook zijn/
haar creativiteit gaat benutten om andere,
minder kwetsende Pieten te verzinnen. De
zwarte Pieten op de foto bij het artikel zijn,
vast onbedoeld, niet meer van deze tijd. Ik
ben ervan overtuigd dat het Sinterklaascomité van Engelen daar iets leuks op kan verzinnen!”

Herfstwandeling voor jong en oud
Paddenstoelen zijn fascinerend en we weten
er te weinig van. Reden genoeg om ons erin
te verdiepen. Op zondag 18 oktober van
10.00 - 12.00 uur gaan onze gidsen bij het
Engelermeer op zoek naar paddenstoelen
en naar bodemdiertjes. Een gezellige en
informatieve wandeling, waar voor jong en
oud iets te leren en te beleven valt. Onze
gidsen nemen in verband met de huidige
coronasituatie max. 6 deelnemers per gids
mee. U moet zich aanmelden via www.
ivn-s-hertogenbosch.nl.
Locatie: Parkeerplaats Engeler Visserpad

BuitenBeter-app

Hennepkwekerij

Op 9 september werd in een woning aan
de Daliënwaerd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Ter plaatse werden twee aanwezige mannen, niet zijnde
de bewoner, aangehouden. Hier was sprake
van diefstal van stroom. De hennepkwekerij werd ontmanteld en geruimd en verder
onderzoek volgt nog. Tegen de bewoner zal
proces-verbaal worden opgemaakt.
Op donderdag 17 september werd in een
huurappartement in kasteel Beeckendael
een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Ter plaatse bleek ook hier sprake
te zijn van diefstal van stroom. De hennepkwekerij werd ontmanteld en geruimd en
de huurder wordt op een later moment nog
gehoord. Ook tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.
Heeft u vermoedens van een hennepkwekerij in uw buurt? Dan dit graag melden bij de
politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800-7000.

Met de BuitenBeter-app kunt u een probleem in de openbare ruimte snel en makkelijk melden. Zo kunt u zelf bijdragen aan
een prettige leefomgeving en daarnaast kan
de gemeente alle hulp gebruiken om de buitenruimte schoon en veilig te houden. In de
app kunt u een foto maken met uw smartphone. Vervolgens kunt u de locatie vastleggen: op basis van gps in uw telefoon wordt
dat automatisch gedaan. Daarna kunt u het
probleem selecteren of zelf omschrijven. De
melding is nu klaar en kan verzonden worden. Het komt dan direct bij de gemeente
terecht waar zij de melding verder afhandelen. Het proces van uw melding kunt u volgen via de app. BuitenBeter voor de iPhone
is gratis te downloaden in de iTunes App
Store. BuitenBeter voor Android is gratis te
downloaden via de Google Play Store.

Wijkscan

Uit de resultaten van de wijkscan in Engelen is een aantal onderwerpen naar voren
gekomen waar extra aandacht aan moet
worden besteed. Een van deze onderwerpen is woninginbraak. Vandaar nogmaals
een bericht over de mogelijkheid voor gratis
preventieadvies.

Om uw woning nog veiliger te maken, kunnen inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch gratis preventieadvies krijgen.
Een onafhankelijke, gemeentelijke preventieadviseur brengt dan een bezoek en loopt
met u de woning door. Deze preventieadviseur is niet verbonden aan een beveiligingsbedrijf of merk. Tijdens het bezoek worden
de coronamaatregelen in acht genomen.
Van dit gratis preventieadvies kunt u in ieder
geval gebruik maken tot 1 januari.
Wilt u gebruik maken van dit advies bij u
thuis? Meld dit dan via het contactformulier. Het contactformulier kunt u vinden bij
het kopje ‘digitale contactformulier’ in de
volgende link: www.s-hertogenbosch.nl/
samenzienwemeer.
Bekijkt u liever zelf hoe u de veiligheid van
uw woning kunt verbeteren? Kijk dan op de
website van het politiekeurmerk voor tips.
De volgende link brengt u bij de site van het
politiekeurmerk: www.politiekeurmerk.nl.

save the date

Zet 9 december alvast in je agenda!

Lichtjesloop
Elk jaar organiseert Hardloopclub Engelen de alom bekende 'Lichtjesloop'.
De komende editie staat gepland op woensdag 9 december 2020.
Locatie
Het parcours van de Lichtjesloop zal bij doorgang plaatsvinden op de Golfbaan
Haverleij te Engelen, op woensdag 9 december. We starten om 19.30 uur en de
afstand die gelopen wordt is 5 km. Meer informatie over bijv. het aanmelden,
lees je in de november editie van de Tweeterp. Uiteraard is deze ook terug te
vinden op de website; www.hardloopclubengelen.nl
Tot 9 december, Activiteitencommissie Hardloopclub Engelen
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Oude ansicht
Deze uit 1908 daterende ansichtkaart geeft
ons een aanzicht van de Diezekant ter
hoogte van Pensionaat en kerk. De kerk
is al voorzien van een spitse toren, die in
1907 een ronde voorganger verving. De in
witte jurken geklede meisjes op de voorgrond aan de kade zijn pensionaires. De
kaart maakt onderdeel uit van een serie van
vier, of misschien vijf, dat is onduidelijk. De
pensionaires waren doorgaans van goede
komaf. Men hechtte grote waarde aan een
deugdelijke opvoeding. Dat blijkt ook sterk
uit een prospectus van 1829 waarin het heet:
‘Het doel onzes Instituuts is, der Jufvrouwen
de eenvoudigheid der zeden in te boezemen, haar hart tot de deugd te vormen en
haren geest door de studie der noodige en
nuttige wetenschappen te versieren; haar
tot bekwaamheid en aangename kundigheden op te leiden, welke hare zamenleving
minzaam en hare deugd voorkomende en

aangenaam kunnen maken; zulks is het verlangen der Institutrices dezes Instituuts. Het
Pensionaat is in een gezond en zeer aangenaam Dorp gelegen […].’ Dat laatste wisten
we natuurlijk al!
Rob Gruben, info@angrisa.nl.

Kasteel Heesterburgh
John Branderhorst
In september is het heien gelukkig beëindigd. In de ochtend rond 07.00 uur door het
lawaai wakker gemaakt te worden was even
geen pretje. Inmiddels is men bezig de vloer
(prefab) van het appartementengebouw te
leggen en er steigers omheen te plaatsen.
Het storten van de vloeren is ook al gestart.
Van de heipalen van de woningen zijn de
‘koppen gesneld’ zoals dat in bouwtermen
heet en ook daar krijgen de funderingen/
vloeren meer vorm.
Een correctie op de vorige column is dat
gemeld werd dat de meeste woningen
rond de bouwvakvakantie van 2021 gereed
zouden komen, maar dat moet enigszins
genuanceerd worden. Met betrekking tot
de woningen is de planning dat de eerste
woningen wel gereedkomen rond die periode. Maar het appartementengebouw heeft
meer randvoorwaarden nodig zoals algemene ruimten, lift enz., zodat dit pas eind
2021 opgeleverd kan worden. In zijn algemeenheid is de oplevering sterk afhankelijk
van de winterperiode. Dat zou weleens het
geheel ernstig kunnen vertragen.  

maar te wachten op een koper. Een specifieke pr-campagne met impressies wordt
ontwikkeld.
Ook voor de kopers is er goed nieuws. Er
is op 1 oktober een rondleiding of schouw
gehouden voor de kopers van de woningen in het appartementengebouw (24) en
de overige woningen. In kleine groepjes
kregen ze toegang tot het bouwterrein, om
zo met eigen ogen de omvang te zien en
zich een beter beeld te kunnen vormen van
hetgeen ze gekocht hebben. Anderen werden niet toegelaten. De rondleidingen zijn

goed verlopen met veel complimenten van
de kopers van de appartementen. Het weer
was niet best, maar dat mocht de pret niet
drukken. Alle kopers hadden een helm, een
hesje en laarzen gekregen, dus die plassen
was geen enkel probleem. Overigens wordt
de toegang tot het terrein angstvallig strak
gehouden om geen onnodige bezoekers
te krijgen, ook wordt een helm verplicht
gesteld voor de eigen en andermans veiligheid en bezoek is altijd onder begeleiding.
Aan de inrichting van de ruimten om Heesterburgh heen zal de volgende keer wat
meer aandacht worden geschonken.

De verkoop verloopt spoedig. Alle woningen in het appartementengebouw zijn verkocht en slechts drie woningen staan nog
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Fietspad Bokhoven-Heusden deels vernieuwd
De vernieuwing van een deel van het fietspad op de dijk tussen Bokhoven en Heusden is het toonbeeld van ambtenarij ten
top. Het kleinste gedeelte, op het grondgebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch, is
vernieuwd en verbreed, omdat er toevallig
geld over was. Aan het grootste gedeelte op
het grondgebied van de gemeente Heusden wordt niets gedaan. Voor de gemeente
Heusden heeft het nu geen prioriteit. De
gemeentegrens is nabij de steenfabriek. Kon
de gemeente ’s-Hertogenbosch het geld
dat over was, niet even bewaren totdat ze
gezamenlijk het gehele fietspad konden
aanpakken?

Paviljoen watersportvereniging gaat door
Vorig jaar al heeft De Tweeterp vermeld
dat watersportvereniging Engelermeer een
eigen paviljoen wil gaan bouwen bij het
Engelermeer. De huidige zeecontainers zijn
echt onvoldoende voor de grote hoeveelheid spullen van de vereniging, en het sterk
stijgende ledenaantal vraagt om meer faciliteiten. Nu gaat de nieuwbouw er dan toch
echt van komen. De financiering is rond en
de gemeente is akkoord. Wijziging bestemmingsplan loopt, maar omwonenden hebben geen bezwaar. Gesprekken met de aannemer zijn gaande en naar verwachting start
de bouw in 2021.

Wijkhelden

(S)limmerik
Zwerfafval is een probleem in de openbare ruimte. Het is slecht voor de natuur
en maakt de buurt onaantrekkelijk. Om dit
tegen te gaan is de gemeente ’s-Hertogenbosch gestart met de Wijkhelden. Dit zijn
bewoners (jong en oud) die regelmatig een
schoonmaakronde lopen door de buurt. Zij
ontvangen van de gemeente een veiligheidshesje, afvalknijper en afvalzakken. Ook
kinderen kunnen deelnemen, ze krijgen er
zelfs een zakcentje voor! Wil je meer weten?
www.s-hertogenbosch.nl/wijkhelden. Ook
mag je natuurlijk altijd een e-mail sturen
naar wijkhelden@s-hertogenbosch.nl.

Voor Allerheiligen is het Halloween,
een dorp vol spoken van top tot teen.
Vaak met lawaai of door stil te sluipen,
ook door te huppelen of te kruipen.
Door corona een stop, jammer voor iedereen.

De Engelenplaatjes in het Plusboek - deel 1
Na maanden van verwoed plaatjes sparen om het boek over de geschiedenis van Den Bosch vol
te krijgen is er in juni een eind gekomen aan deze actie van Plus Engelen. Velen zijn erin geslaagd
hun boek vol te krijgen, mede dankzij de hulp van dorpsgenoten en met name enkele superactieve
coördinatoren. Hulde!
Heemkundekring Angrisa presenteert hierbij nog wat achtergrondinformatie bij de aan Engelen
gewijde plaatjes.

Plaatje 45

Plaatje 61

Plaatje 169

De voormalige Lambertuskerk en links
daarvan de vroegere pastorie. De huidige
gebouwen zijn in 1933 in een half jaar tijd
neergezet. Tijdens de bouw was er een
noodkerk ingericht in het pensionaat. Links
van de pastorie nummer 77, waarvan de
deur zich tegenwoordig midden tussen de
vier benedenramen bevindt.

De achterzijde van het pensionaat. Het hoge
gebouw dat links haaks op het hoofdgebouw staat, is afgebroken. Daar waren o.a.
de klaslokalen van de Mulo. In het lage
gebouw helemaal links, tegenwoordig Achterstraat 5, zat de dorpsschool.

Het kerkhof in 1990. Vanaf de Graaf van
Solmsweg is het grote kruis nog altijd goed
te zien.

Plaatje 50

Plaatje 115

Plaatje 181

Leerlingen van de zustersschool in de tuin
van het Pensionaat.
Op 5 mei 1960 gaf fanfare T.O.G. bij het
derde lustrum van Bevrijdingsdag een show
ten beste. Op de foto zijn ze bezig voor het
gemeentehuis. Op het plaveisel is het cijfer
15 en het V-teken gekalkt. Op het vaandel
staat TOT ONDERLING GENOEGEN en is een
engel afgebeeld.

Bij het protestants kerkje stond voor het
laatst met Kerstmis in 1981 een kerststal.

Plaatjes 148 t/m 154 worden toegelicht op de volgende pagina.

Plaatje 256

Lange tijd vond de kermis in Engelen plaats
op de beide pleintjes vanaf de Dorpsstraat,
langs het gemeentehuis en de hoek om
naar links richting de protestantse kerk. Er
stonden een draaimolen, suikerspin, nougatkraam, goktent en als grootste attractie
de zweefmolen: die paste precies, maar dan
ook echt precies tussen de huizen in! De
kleinste kermis van Noord-Brabant.
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Plaatje 148

Fort Crèvecoeur bij de Hedelse brug is aan het eind van de 16e eeuw aangelegd. Lange tijd was het als het ware een klein militair dorpje met
zelfs een eigen kerk, zoals te zien is op deze afbeelding uit 1672.

Plaatje 149

Schepen konden vanaf de Maas via de Willemssluis (foto ± 1875), die in het fort lag,
richting Engelen varen. Eind 19e eeuw werd
deze schutsluis wegens verlaging van de
waterstand van de Maas onbruikbaar. Als
oplossing werd vanaf kasteel Meerwijk het
Henriëtte- of Diezekanaal gegraven en de
huidige schutsluis gebouwd aan de Graaf
van Solmsweg. De Willemssluis is in de jaren
vijftig van de vorige eeuw afgebroken. Ga
vanuit de Henriëttewaard de spuisluis Crèvecoeur over en ga vervolgens niet naar
links of met de weg mee naar rechts, dan
belandt u in het water, waarvan de loop naar
de Willemssluis toe leidde.

Plaatje 150

In 1587 vond de slag bij Engelen plaats.
Onder A is de Engelerschans afgebeeld,
die verdedigd werd door Spanjaarden; zij
schieten met kanonnen en geweren. Staatse
troepen onder Philips van Hohenlohe vallen
hen aan.

Plaatje 151

Plaatje 152

Claude de Berlaymont, heer van Hautepenne, probeert de Spanjaarden op de
schans te ontzetten, maar wordt getroffen
door een kogel (151) en stervend weggebracht naar Den Bosch (152).

Plaatje 153

Plaatje 154

Portret van Philips (1550-1606), graaf van
Hohenlohe zu Langenburg

Claude van Barlaymont Hautepenne (Altapennius)

Meer toelichtingen op de plaatjes
in een volgende editie van
De Tweeterp

Dorpsagenda

Colofon

Zondag 18 oktober
14.00 uur

FC Engelen tegen DVG

Zondag 18 oktober
15.30 uur

Lezing Heemkundekring Angrisa
In De Engelenburcht

Maandag 19, 26 oktober en 2, Koffieochtend voor iedereen
In Herberg Haverleij
9 november
10.00 - 13.00 uur
Vrijdag 23 oktober
19.00 - 22.30 uur

Spelletjesavond
In Herberg Haverleij

Zondag 25 oktober
10.00 - 12.00 uur

Herfstwandeling
Vanaf Herberg Haverleij

Woensdag 28 oktober en
11 november
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Zondag 1 november
14.00 uur

FC Engelen tegen Den Dungen

Maandag 2 november
20.00 uur

Vergadering bestuursraad Engelen Bokhoven
In De Engelenburcht

Dinsdag 3 november
10.00 uur

Koffieochtend met senioren
In De Engelenburcht

Vrijdag 6 november
19.30 uur

Bingo
In De Engelenburcht

Zondag 8 november
14.00 - 16.00 uur

Informatiemiddag
In Herberg Haverleij

Dinsdag 10 november
10.00 uur

Jaarvergadering seniorenvereniging
In De Engelenburcht

Vrijdag 13 november
19.00 - 22.30 uur

Spelletjesavond
In Herberg Haverleij
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Bij besteding van elke € 10,-- ontvangt u
plaatjes voor in het unieke historische
verzamelalbum van ‘s-Hertogenbosch.

GRATIS bezorgen in Engelen, Haverleij en Bokhoven
uitgezonderd PLUS Express

