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Van de bestuursraad

Een kijkje achter de schermen bij de bestuursraad
Rob Pander Maat

Achtergrond

Engelen, Bokhoven en Haverleij hebben een
bestuursraad die de gemeente gevraagd
en ongevraagd adviseert over de zaken die
belangrijk zijn in ons bestuursgebied. Dat is
best bijzonder, want dat komt niet veel voor
in Nederland. In de grote steden kennen
we wel het fenomeen deelgemeenteraden,
maar in steden van het formaat van ’s-Hertogenbosch komt dat nauwelijks voor. Het
betreft een erfenis die stamt uit de tijd dat
Engelen en Bokhoven in 1971 bij ’s-Hertogenbosch ingelijfd werden. Er is toen door
onze dorpsgenoten bedongen dat we hier
een eigen bestuursraad houden. In ’s-Hertogenbosch heeft alleen Empel ook een
bestuursraad.
Toen wij 24 jaar geleden in Engelen kwamen wonen, had ik werkzaamheden waarbij ik veelvuldig over de wereld reisde voor
een groot Duits technologieconcern. Als
verenigingsmens zette ik me daarnaast
o.a. als voorzitter in binnen de watersportvereniging in Zeeland waar wij al bijna 30
jaar lid van zijn. Daardoor had ik niet veel
gelegenheid me met mijn directe leefomgeving te bemoeien, anders dan met mijn
directe buren op de Oeverzwaluw. Maar
toen ik door pensionering ineens veel meer
tijd kreeg, heb ik in najaar 2019 aangegeven
geïnteresseerd te zijn in werkzaamheden
voor de bestuursraad. Nadat wij al jarenlang
profiteren van onze fijne directe leefomgeving, wil ik daaraan graag zelf ook iets bijdragen.
Nu is het zo dat de leden van de bestuursraad iedere vier jaar gekozen worden, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. En
aangezien die net op 21 maart 2018 geweest
waren en de volgende pas weer in 2022 zijn,
heb ik me als hulp aangeboden bij de zittende bestuursraad. Sindsdien draai ik mee
als commissielid in de Bestuursraad Engelen
Bokhoven (BREB). Ik wil graag een kijkje achter de schermen geven nadat ik nu ongeveer een jaar mee draai.

Hoe gaat dat nu in een bestuursraad?

Het is natuurlijk zo dat na verkiezingen
heel verschillende persoonlijkheden samen
komen die elkaar vaak niet of nauwelijks
kennen. Zij delen slechts de interesse om
in hun eigen leefomgeving tijd en moeite
te willen investeren. Het is daarom belangrijk allereerst de interesses en expertises
van de diverse leden te inventariseren, en

gezamenlijk een plan van aanpak voor de
komende vier jaar te maken. Ook moeten
de portefeuilles verdeeld en een voorzitter
gekozen worden. Dit was allemaal al gedaan
toen ik mee ging draaien. Er is een mooie
‘Inventarisatie Speerpunten BREB 20182022’ gemaakt waarin de ambities vastgelegd zijn.
Zo’n zeven tot acht keer per jaar is er een
openbare bestuursraadsvergadering samen
met de wethouder, in ons geval Roy Geers.
Vanuit de gemeente is Jane Pawiroredjo de
secretaris van de vergadering. Die vergadering is openbaar, iedereen kan zich daarvoor
aanmelden. Vaak is namens de pers Angela
van den Dungen aanwezig, en zij bericht
regelmatig in het Brabants Dagblad. De
agenda en de notulen staan overigens altijd
op de website van de bestuursraad www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.
Overigens zijn daar ook de speerpunten
voor het beleid terug te vinden.
Een week voor de openbare vergadering is
er een voorbereidende vergadering waar
zonder de wethouder gesproken wordt over
alles wat relevant is voor Engelen, Bokhoven
en Haverleij. De agenda van die vergadering is altijd erg vol. Alle portefeuillehouders
geven kort een overzicht van wat er bij hen
loopt.

Tja en wat loopt er dan?

De ene keer gaat het over de snelheid op de
A59 of die nieuwe limiet van 50 km per uur
op de Haverlij, de andere keer over de verdere ontwikkeling van het Engelermeer of
over wandelroutes. Groot thema is hoe we
het bestuursgebied verder voorbereiden op

vergrijzing enerzijds en verjonging anderzijds. Thema’s als openbaar vervoer, woonvormen, ontmoetingsruimtes, zorg in de
buurt, wijziging van bestemmingsplannen,
verbouw of nieuwbouw, regionale energie
strategie, windmolens, vergroening, natuur
en milieu en veiligheid komen aan de orde.
Al met al zeer boeiende thema’s die in
kleinere kring voorbereid worden en dan
besproken worden in de vergadering.
Mooi te zien dat alle bestuursleden vanuit
hun eigen expertise met heel veel energie
bijdragen aan onze woonomgeving. Heel
veel respect voor hun inbreng en enthousiasme. Maar ik zie ook hoe moeilijk het is
het team compleet te houden. Helaas vallen er om de meest uiteenlopende redenen
bestuursleden weg, waardoor de werkdruk
bij de anderen toe neemt. Momenteel draait
het team helaas met te weinig menskracht.
Bewonderenswaardig wat er toch voor
elkaar gebokst wordt.

Slot

Persoonlijk vind ik het een voorrecht om
met een team zo gemotiveerde mensen te
mogen bijdragen aan het verbeteren van tal
van zaken in Engelen, Bokhoven en Haverleij.  Ik kan iedereen aanraden zelf ook actief
te worden op wat voor manier dan ook of
naar de openbare vergaderingen te komen.
Het is prachtig om te zien hoe veel mooie
initiatieven vanuit de bewoners aangedragen of aangepakt worden. Het is investeren
in onze eigen leefomgeving.
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Voor jouw unieke invalshoek

www.artishoot.nl

Feesten
Bruiloften
Portretten

Bel Wim
voor een afspraak

06 344 138 87

Familie-/kindershoot
Studio bij jou aan huis
Optredens / concerten
Bedrijfsreportages

Mavo/ Havo
Vwo

Schei-, wis- en natuurkunde
Scheikunde

Ook meer behoefte om structuur in je
schoolwerk aan te brengen door
bijvoorbeeld betere vaardigheden
strategisch lezen te ontwikkelen?
Vraag vrijblijvend een persoonlijk
gesprek aan bij Wim.
06-344 13 887 / 073-631 20 15
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Grote kerstboom bij de PLUS; iedereen kan er van meegenieten!

Al veel jaren ondersteunt de bestuursraad
samen met de plaatselijke hoveniers de
kerstsfeer in onze dorpen door op centrale
plaatsen grote kerstbomen te plaatsen.
Zo staat er een mooie grote boom bij De
Engelenburcht en een op het Driekoningenplein in Bokhoven. Een wat kleinere versie
verhoogt de sfeer bij de Protestantse Kerk.
Waar nog ’n grote boom ontbrak en waar
deze zeker heel erg goed zou passen, is bij

de PLUS in Engelen. Bob Mulder zet zich
vaak en belangeloos in voor onze gemeenschap. Het leek ons dan ook een mooi kerstgebaar om hem en de PLUS een kerstboom
te schenken en hem hiermee in het kerstzonnetje te zetten. En natuurlijk de vele
bezoekers van de supermarkt er van mee te
laten genieten. Sinds enkele weken kunt u
de boom bewonderen op het pleintje bij de
PLUS.

Hopelijk doen weer veel dorpsgenoten mee
om in deze gemeenschappelijke bomen een
kerstwens of boodschap achter te laten. Dit
kan zijn een gesealde kaart, CD, kerstattribuut of iets anders creatiefs.
En mocht u aan de wandel gaan, bezoek
dan zeker ook het Driekoningenplein waar
inmiddels behalve een grote kerstboom ook
een heuse kerststal is gebouwd en ingericht
door de bewoners. Een waar kunstwerk!
Fijne kerst iedereen!

Elektrische deelauto’s in de Haverleij
John Brandenhorst.
Het initiatief is genomen door de gemeente
’s-Hertogenbosch, B.V. Haverleij (Gemeente,
Heijmans en BPD) en een organisatie die
opereert onder de naam OnzeAuto. OnzeAuto is een landelijk opererende aanbieder
van elektrische deelauto’s in besloten kring.
Gebruikers kennen elkaar of leren elkaar
kennen. Het aantal deelauto’s zal in de pas
lopen met de concrete vraag naar deelmobiliteit. Bij voldoende vraag zal Gemeente
’s-Hertogenbosch in de publieke ruimte
ook laadinfrastructuur beschikbaar stellen.
Samen met Haverleij B.V. wordt het initiatief ook aangeboden voor de nieuw te bouwen kastelen Heesterburgh en Oeverhuyze,
indien hier vraag naar is van de toekomstige
bewoners.
“Door de landelijke ligging van Haverleij,
Engelen en Bokhoven is voor de bewoners
mobiliteit cruciaal van belang. Met dit initiatief bieden we een alternatief, waarbij
we streven naar minder auto’s in de straat/
gebied/wijk. De bewoners wordt toegang
geboden tot schoon, slim, comfortabel en
betaalbaar vervoer, waarbij ook weer een
bijdrage wordt geleverd voor vermindering

van de CO2 uitstoot. Zo zorgen we er samen
voor dat het prettig leven, wonen en werken
blijft in ons gebied”, aldus de initiatiefnemers.
De Bestuursraad Engelen en Bokhoven lanceert op verzoek dit initiatief om elektrische
auto’s te gaan delen in Haverleij en mogelijk ook in Engelen en Bokhoven. Het delen
van elektrische auto’s heeft veel voordelen,
daarom willen we de komende maanden
met een aantal enthousiaste mensen dit
initiatief goed op de kaart zetten. Heb je
belangstelling om mee te doen? Je kunt je
nu al aanmelden.

Even voor de duidelijkheid: Waarom
een elektrische auto delen?

De parkeerdruk is op een aantal plekken
erg hoog en iedere deelauto vervangt vijf
tot zeven gewone auto’s. De deelauto’s
creëren meer ruimte voor groen. Een elektrische auto is bovendien stiller en stoot
minder CO2 en stikstof uit.  We merken dat
veel meer mensen nu door de coronacrisis
thuiswerken en dat de auto’s nog meer stil
komen te staan. Ook na corona zullen we,
naar verwachting, in meer of mindere mate
digitaal blijven werken. Een stilstaande auto

kost iedere maand toch veel geld. Met een
deelauto bespaar je al snel € 150 tot € 200
per maand op je autokosten. Kortom, een
mooi moment om te overwegen of je nog
wel een tweede of zelfs eerste auto nodig
hebt binnen je huishouden!
Samengevat:
• Er zijn best veel bewoners met een
tweede auto in Haverleij. De ervaring is
dat veel van deze tweede auto’s relatief
gemakkelijk vervangen kunnen worden
door een elektrische deelauto. Bij
voldoende belangstelling kan het initiatief uitgebreid worden naar Engelen,
Bokhoven, Heesterburgh en Oeverhuyze.
• We dragen dan ook bij aan de klimaatdoelstelling om de uitstoot te verminderen, als we gebruik gaan maken van
elektrische deelauto’s.
• Er ontstaat meer ruimte in de parkeergarages en op straat, als een aantal
mensen gebruik maken van een deelauto. NB: iedere deelauto vervangt vijf
tot zeven reguliere auto’s.
Lees verder op pagina 7
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Cryosauna
Door de lage temperaturen (tot -196°C)
wordt celvernieuwing bevordert, je huid
verstevigt en het verouderingsproces
aanzienlijk vertraagt.

Verwen jezelf of een ander met de
(h)eerlijkste producten of geef deze
feestdagen onze kadobon!
Verkrijgbaar in de salon.

BCH Skin Clinic

Geniet van verschillende verzorgende,
ontspannende en resultaatgerichte
behandelingen.

Dorpstraat 6
5221 AH ‘s-Hertogenbosch
info@bchskinclinic.nl
+31 (0)6 25 14 01 00
www.bchskinclinic.nl

Hallo ondernemer!
TerpZaken is een nieuw lokaal
netwerk van Engelen, Haverleij en
Bokhoven, waar ondernemers elkaar
ontmoeten en bewoners jou vinden.
Daar wil je lid van zijn!

Laat jezelf
zien!

www.terpzaken.nl
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Het is voor gebruikers in financieel
opzicht vaak veel voordeliger om gebruik
te maken van een deelauto. Ten opzichte
van een eigen auto besparen deelauto-gebruikers soms wel € 150 tot € 200
euro per maand, afhankelijk van hoeveel
deelauto’s gebruikt worden.

Hoe werkt het?

Het gebruik van de elektrische deelauto’s
werkt heel eenvoudig. Je kiest een abonnement, dat past bij je gebruik. Er zijn abonnementen voor incidenteel en intensiever
gebruik (bijvoorbeeld twee tot drie dagen
per week). Vervolgens kun je met een app
op je smartphone een auto reserveren. Het
openen en sluiten van de auto doe je met
dezelfde app, daarvoor heb je geen sleutel
meer nodig. En aan het einde van de maand
worden de kosten van het gebruik automatisch verrekend. Er zijn lokale mensen die je
graag even op weg helpen, zodat je zorgeloos je eerste kilometers kunt gaan maken
in de nieuwe deelauto! Doordat er meerdere
auto’s beschikbaar zijn, grijp je nooit mis.
En omdat de auto’s in een besloten groep
worden gedeeld, laat iedereen de auto ook
weer representatief (rook- en afvalvrij) achter voor de volgende gebruiker.

De praktijk

In Haverleij hebben we nog geen ervaring
met autodelen. We hebben daarom een
gebruiker vanuit het deelauto-initiatief
Samen Slim Rijden in Vught geïnterviewd.
Mw. E. v. Beek uit Vught zegt hierover:
“Door corona was thuiswerken een must.
Ik werk zelf in de avonduren (sporttrainer)
en beschik nu over de auto van mijn eega,
die overdag thuis werkt en ’s avonds voor
de kinderen zorgt. Het is fijn om over een
tweede auto te beschikken als dat nodig is.
Het initiatief in Vught biedt een uitstekend
alternatief. De deelname aan het project
betekende voor mij aanmerkelijk minder
kosten. Onze tweede auto hebben wij weggedaan en om ons vervolgens aan te sluiten
bij het deelinitiatief. Ik kan de auto geruime
tijd van tevoren reserveren. Overigens staat

deze vlak bij onze woning en als deze bezet
is, kan ik enkele straten verderop nog een
andere auto kiezen. Het abonnement biedt
een enorm kostenvoordeel. Als mijn werkzaamheden (inkomsten) wegvallen, kan ik
het abonnement stopzetten en dan heb ik
helemaal geen kosten meer. Dus nog minder kosten, wie wil dat nu niet? De aanloopperikelen zijn inmiddels hier in Vught opgelost en we kunnen ruimschoots van deze
vorm van vervoer gebruik maken. Ik ben er
blij mee”.

Wat gaat er gebeuren?

Inmiddels hebben we verschillende VvE’s
en bewonersverenigingen van de kastelen
in de Haverleij gevraagd om mee te denken bij het realiseren van dit initiatief. Als je
op basis van dit artikel ook wilt meedenken
vanuit je eigen kasteel wijk of buurt, dan ben
je uiteraard welkom. De komende weken
zullen we dit initiatief op verschillende wijzen – waaronder nu in De Tweeterp -  onder
de aandacht brengen. In januari worden per
kasteel/buurt digitale informatieavonden
georganiseerd, zodat bewoners zich goed
kunnen informeren en zich kunnen aanmelden. We streven ernaar dat we rond april
2021 elektrische deelauto’s kunnen plaatsen

op die locaties, waar voldoende belangstelling bestaat. Voor een reactie kunt je het
beste contactpersoon Bram Veldhuis benaderen via e-mail: bramveldhuis@onzeauto.
com of telefoon: 06-53238123.
Voor meer informatie of om je aan te melden verwijzen we je graag naar de website:
haverleij.samenslimrijden.nl.

Volgende vergadering
bestuursraad
De volgende vergadering van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven is op
maandag 25 januari 2021 om 20.00 uur
digitaal via MS Teams.
Insprekers kunnen zich aanmelden tot 25
januari 12.00uur via info@bestuursraad.nl
met e-mailadres van voorkeur.
Voor eerdere vergaderstukken zie www.
bestuursraadengelenbokhoven.nl.
NB: Ivm coronamaatregelen zijn de vergaderingen van de bestuursraad tot
nader bericht digitaal.
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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

Sparen voor de
Voedselbank
Opnieuw stelt PLUS Mulder de Voedselbank
in de gelegenheid gesteld om voor hen te
gaan sparen voor de geschenkpakketten.
Hebt u zegels over? Doe ze dan in de vaas
bij de uitgang van de supermarkt. De actie
loopt tot 6 februari 2021.

www.langenhuizen.nu - 073-6312086

Autoschade is altijd vervelend, maar dankzij Blank Autoschade snel opgelost

BOEM IS BLANK!

Door onze uitstekende schadeafhandeling en contacten met de
verzekeringsmaatschappijen bent u
binnen de kortste keren weer mobiel.
We handelen het gehele schadetraject voor u af. Als erkend Focwa
schadeherstelbedrijf geven wij 4 jaar
garantie op de schadereparatie.
Bij afhandeling met de verzekering
ontvangt u gratis vervangend vervoer.

Wij helpen u graag op weg!

Blank Autoschade V.O.F., De Meerheuvel 2 (industrieterrein De Vutter), 5221EA
‘s-Hertogenbosch, T: 073 631 2020, M:06 5421 3055, www.blankautoschade.nl
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≈≈ he u ve l tj es ≈≈
Heeft er iemand een blauwe jongenswinterjas (Hilfiger) gevonden? Wellicht bij
speeltuin Roerdomp vergeten. Beloning
voor eerlijke vinder. 06-46061780. Tevens
ook jongensvest grijs met zwarte binnenkant kwijt.

HOND UITLATEN?  
Slechts € 13,90 per uur, www.tiptopstudent.nl, whatsapp/bel 0614826000 of
mail welkom@tiptopstudent.nl.
BIJLES voor uw kinderen?
Slechts € 13,90 per uur, www.tiptopstudent.nl, whatsapp/bel 06-14826000 of
mail welkom@tiptopstudent.nl.

“Ik heb altijd te maken met blije mensen”

Kady Belderbos: van feestje tot trendy woonaccessoires
Riet Mangnus
Haar vrolijke oogopslag alleen al zorgt
voor een feestje. Kady Belderbos (’s-Hertogenbosch, 1990) volgde na de middelbare
school de MBO-opleiding Media en Vormgeving. Daarna werkte ze anderhalf jaar bij
haar laatste stagebedrijf. Ze zorgde er voor
de vormgeving van websites. “Ik wilde graag
de creatieve kant op en begon me af te vragen: is dit wat ik altijd wilde doen?” De vraag
stellen, was hem beantwoorden. Ze besloot
bij Fontys Tilburg de vierjarige HBO-opleiding CO-IEMES te gaan doen. Terug naar de
schoolbanken dus.

Feest bij Keet

Ze liep stage bij verschillende evenementenbedrijven. “Helemaal mijn ding. Ik heb
vooral veel geleerd aan de festivalkant. Ik
pakte in die tijd al uit met eigen feestjes, ik
begon bij vrienden en familie en breidde zo
langzaam uit.” Een jaar geleden schreef ze
zich in met ‘Feest bij Keet’. Dat leverde weer
nieuwe klandizie op. “Over het algemeen
kun je zeggen dat ik de aankleding verzorg
van welke feestelijke gelegenheid dan ook.
Zo werk ik heel veel met ballonnen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan pilaren met ballonnen bij openingen van winkels en aan bogen
voor jubilarissen. Ik maak ook ballonboeketten. Verder arrangeer ik sweet tables (leuk
gedekte tafels met etagères en ballonnen
e.d.) en ja, je hebt tegenwoordig zelfs gender reveal parties, oftewel feestjes waarin
het geslacht van de baby onthuld wordt.”
Goed om te weten overigens: de ballonnen
zijn biologisch afbreekbaar.

woonaccessoires.” De artikelen liggen uitgestald in haar showroom op de Vutter. Loopt
het een beetje nu met de coronacrisis, wil
ik weten. Ze heeft het juist drukker gekregen vertelt ze. “Ik ben heel actief op social
media en nu feestjes en zo niet meer kunnen, willen mensen het thuis graag gezellig
maken en iets extra’s doen. Ik heb eigenlijk
altijd blije mensen om me heen. En ik krijg
veel vrijheid. Regel jij het maar wordt me
vaak gezegd. Dat vind ik erg leuk. Voor de
kerst heb ik hele leuke cadeaus ingekocht:
kandelaars, vazen, plaids, kussens, openers,
cadeaubonnen in een leuke doos, enz.”

Support

Naast haar twee bedrijfjes werkt ze sinds
een half jaar ook nog fulltime als calculator
in Drunen. (Daarvóór verzorgde ze twee jaar
de communicatie bij Hotel Van der Valk in
Nuland.) Ze doet alle inkopen zelf en werkt

veel in de avonduren en weekenden. Geen
probleem voor Kady: “Ik vind het hartstikke
leuk en krijg bovendien veel steun van familie en vrienden.” Of ze verder nog hobby’s
heeft? Een grappige vraag gezien de grote
grijns op haar gezicht: “Dit ís mijn hobby!”
Kady woont sinds een half jaar in Engelen,
samen met vriend Bas Blank.
Feestje in het vooruitzicht of nog op
zoek naar iets voor kerst? U kunt altijd op
afspraak langs komen in Kady’s showroom
op de Vutter.
06-27236079 / www.feestbijkeet.nl /info@
feestbijkeet.nl / www.livingbijkeet.nl /info@
livingbijkeet.nl

Living bij Keet

“Tijdens al deze gelegenheden kreeg ik
steeds vragen als: waar heb je die vaas vandaan? Of: hoe kom je aan die etagère? Dat
bracht me op het idee om, naast ‘Feest bij
Keet’, mijn eigen webwinkel te beginnen:
‘Living bij Keet’, met betaalbare, trendy
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Acupunctuur
voor
WelZijn
Ivana Gutiérrez
Gespecialiseerd in het
behandelen van stress
en burn-out

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

www.acupunctuurvoorwelzijn.nl

SCHILDERSBEDRIJF

GLANSRIJK
www.glansrijk.com

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

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!

Kerstwandeling wordt ‘een andere kerst?!’
Al wekenlang zijn vertegenwoordigers
van Muziek op de Dieze, Heemkundekring
Angrisa, de beide kerken, de seniorenvereniging en De Engelenburcht op initiatief
van Marloes Meijer aan het vergaderen om
in deze coronatijd rond de kerst toch iets
te kunnen organiseren nu er zoveel traditionele activiteiten wegvallen. De keuze
was gevallen op een kerstwandeling in de
oude dorpskern met op allerlei plaatsen iets
te beleven. Dit kleinschalig gebeuren zou
geheel volgens de coronaregels worden
gehouden, maar toch wil de gemeente dit
niet toestaan. Daarom zijn nu een aantal van
de geplande activiteiten samengebracht op
één locatie.

Een andere kerst?!

Op woensdag 23 december a.s. is er een
kort programma met livemuziek, Eric Alink
-stadschroniqueur, bijzondere beelden
en een goed verhaal in De Engelenburcht.
Meld je vooraf aan via lopendvuurtjeEngelen@gmail.com. Zet bij het onderwerp:

Een andere kerst?! en geef aan: voor- en
achternaam van deelnemers, en voorkeur
voor starttijd: 16, 17 of 18 uur. De inschrijftermijn sluit op 20 december. Daarna worden
de deelnemers ingepland, zoveel mogelijk
rekening houdend met de opgegeven voorkeur. Deze bijeenkomst vindt geheel plaats
volgens de op dat moment geldende coronaregels.

Wedstrijd

Schrijf een pakkend, grappig, verrassend
of bijzonder verhaal van max 600 woorden
over ‘Een andere kerst?!’ en mail dit uiterlijk
20 december naar lopendvuurtjeEngelen@
gmail.com. De mooiste verhalen worden
voorgedragen tijdens ‘Een andere kerst?!’ in
De Engelenburcht en verschijnen later in De
Tweeterp.

Kerststal

Op woensdag 23 december is van 16.30 tot
18.45 uur de Sint Lambertuskerk open voor
het bekijken van de kerststal. Ingang via de

Achterstraat. Ook hier is alle aandacht voor
de coronaregels.

Engelenspoor

Na de succesvolle berenactie, wordt iedereen gevraagd vanaf nu tot en met 1 januari een engel voor het raam te zetten. Later
kunt u via www.tweeterp.nl hiervoor een
speurtocht verkrijgen. Is geschikt voor jong
en oud door heel Engelen, zowel dorp als
kastelen.

Laat je licht schijnen

Bewoners van het dorp en de kastelen steken lichtjes aan in de tuinen, op balkons en
in raamkozijnen. Doet u mee? Speciaal op
kerstavond 24 december en eerste kerstdag  25 december tussen 19.00 en 21.00 uur.
Hiermee zorgen we samen voor licht in deze
donkere tijd en verhogen we de sfeer voor
wie een ommetje wil maken.

In memoriam Paul Buitenhek

Drie maanden geleden stond Paul nog op
de tennisbaan en was te vinden tussen de
BurgGolf Holes. Paul en sport hoorden bij
elkaar, maar zijn laatste wedstrijd heeft hij
moeten opgeven en op 9 november is Paul
van ons heengegaan.
In april 2018 kreeg hij te horen dat zijn
blessuretijd was ingegaan. Met veel vecht-

en levenslust heeft hij die tijd volgemaakt.
Altijd positief en een blik op de toekomst.

het Sportiom en het Bolwerk Sint Jan in onze
stad.

Zo was hij nauw betrokken bij ons FC Engelen. Eerst als begeleider van een team
en vrijwilliger, later als secretaris van het
bestuur. In die rol heeft hij mede het initiatief genomen voor de nieuwe accommodatie en de ontwikkeling van het Engelerhart.
Zijn bijdrage hierin was cruciaal voor het tot
stand komen van dit gebouw. Zijn kennis
van het bouwproces was van ongekende
meerwaarde.
Na zijn HTS-studie bouwkunde heeft Paul
verschillende functies bekleed in binnen- en
buitenland. In het voorjaar van 1991 kwam
Paul naar Hevo Bouwmanagement in ’s-Hertogenbosch waar hij de leiding had over de
divisie Sport en Recreatie. Onder zijn aanvoering zijn in het hele land mooie (sport)
complexen tot stand gekomen, waaronder

Kort na zijn aantreden bij Hevo verhuisde hij
met zijn vrouw Greet, de kinderen Yvonne,
Koen en Patty vanuit Eindhoven naar Engelen. Eerst woonde men in een huurwoning
aan de Oeverzwaluw en daarna in een in
eigen beheer gebouwd huis aan de Karekiet.
In dat huis hield hij ook kantoor, nadat in
2009 de stap was gemaakt om een eigen
onderneming te starten. Zijn wijsheid en
brede kijk op dagelijkse bouwopgaves heeft
hij kunnen verrijken door de vele reizen, iets
wat hij samen met zijn Greet graag deed.
Met Paul is een fijne tennis- en golfmaat en
een gewaardeerd inwoner van Engelen verloren gegaan. We wensen Greet en de kinderen veel sterkte met dit grote verlies.
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Volop diverse soorten kerstbomen !

DE KAPSALON IS
CORONAPROOF

Uw persoonlijke coach in
huidverzorging en huidverbetering

PERSOONLIJKE AANDACHT,
DAAR LIGT MIJN FOCUS.
CHRISTEL VAN DE LAAK
AFSPRAAK MAKEN? KIJK OP E

Q OF BEL 06 12 57 08 86
KAPSALON HIP & HAIR
HOOGVELDWEG 12
5221 BA ENGELEN

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

In memoriam Henk Salfischberger
Charles ter Ellen
Ons bereikte het bericht dat op 23 november op 92-jarige leeftijd onze oud-dorpsgenoot Henk Salfischberger was overleden.
Henk heeft zich vele jaren, samen met zijn
vrouw Anny, ingezet voor Engelen.
Henk groeide op in een gezin waar dienstbaarheid normaal was. Als 14-jarige vervulde
hij al de zeer gevaarlijke taak van koerier in
het verzet. Daar hij de steegjes van ’s-Hertogenbosch, waar veel onderduikers zaten,
goed kende, zorgde hij ervoor dat veel verzetsmensen, Joden en zigeuners hun voedselpakketten, bonkaarten en berichten hebben ontvangen. Voor dit gevaarlijke werk,
werd hij na de oorlog onderscheiden met de
eremedaille in zilver van de Orde van Oranje
Nassau.
Henk en Anny trouwden in 1955. Na zijn
middelbare schoolopleiding behaalde hij
een diploma economie bij de Paters Augustijnen, waarmee hij bij de bank Lentjens en
Drossaerts de functie van hoofd afdeling
vermogensbeheer bereikte en in Vught
een bijkantoor voor deze bank oprichtte en
daarna beheerde. In 1964 kwamen Anny en
Henk aan de Togenaarstraat 3 wonen. Henk

werd al snel gevraagd om voorzitter te worden van het Wit-Gele Kruis en lid Voogdijraad Kinderbescherming. Anny vervulde de
taak van assistente bij het Kleuterbureau.
Henk werd ook lid van het bestuur van
Engelens Belang en voorzitter van fanfare
TOG. Ook tijdens de Engelense Avondvierdaagse hadden ze elk een controlepost ‘met
heerlijke gehaktballen’.

Toen in 1966 het dierenpark, als cadeau aan
burgemeester Kempenaars werd aangeboden, kwam Henk in het stichtingsbestuur,
waarvan hij tot zijn overlijden lid is gebleven. Een dierenpark schenken is mooi, maar
het moet wel beheerd worden. Tot aan de
annexatie was dit geen probleem, maar
daarna moest het gebeuren door vrijwilligers. Daar Henk lid was van de Kinologenclub, werd hem gevraagd het beheer op
zich te nemen. Een prachtig parkje heeft hij
ons nagelaten, dat hij vele jaren samen met
Anny heeft onderhouden.
In 1997 zijn Henk en Anny verhuisd naar
‘Antoniegaarde’ in ’s-Hertogenbosch waar
ze hoopten nog van een goede oude dag
te kunnen genieten. Echter Anny overleed
op 15 augustus 2011. Tot het laatste toe was
Henk zeer geïnteresseerd in het ‘wel en
wee’ van Engelen. In een laatste gesprek,
vlak voor zijn overlijden, zei hij nog “zorg
ervoor dat geen meter van ons parkje aan
de gemeente wordt verkocht.” Namens de
gemeenschap Engelen, wil ik Henk en Anny,
dankzeggen voor wat ze voor ons dorp hebben gedaan en wensen je de ‘eeuwige rust’
die je verdiend hebt. Adieu Henk.

Grondleggers Tweeterp 60 jaar getrouwd
Op donderdag 26 november waren Charles
en Ton ter Ellen - Hendriks, de grondleggers
van De Tweeterp, 60 jaar getrouwd. Hun
kerkelijk huwelijk was op 2 januari 1961.  Na
hun huwelijk woonden ze eerst in ’s-Hertogenbosch waar Charles leraar weg- en
waterbouw was aan de MTS.
Al snel kochten ze bouwgrond in Engelen en
bouwden een zelfontworpen huis. Hier werd
hun derde kind geboren. Het leven in Engelen beviel uitstekend en direct raakten ze
betrokken bij het sociale leven in ons dorp.
Charles werd wethouder van de toenmalige
gemeente Engelen, maar was ook hoofdredacteur van De Tweeterp, voorzitter van
Engelens Belang en betrokken bij de bouw
van De Engelenburcht. Ton ondersteunde
hem hierbij.
Omdat De Tweeterp in huize ter Ellen door
Charles toen zelf gestencild werd, zat Ton
met de overhemden vol inktvlekken, belde
Ton de bezorgers dat De Tweeterp weer
klaarlag en werd van het hele gezin verwacht
dat ze raapten en vouwden. De Tweeterp is
echt een deel van hun diamanten huwelijk

geworden. Van harte proficiat met dit jubileum en veel gezondheid in de komende
jaren.
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Oliebollenactie!
Muziek Collectief Engelen bakt ze ook dit jaar weer voor u!
Wij bezorgen (gratis) verser dan vers in Engelen en Bokhoven op 31
december. Ook kunt u uw bestelling op 31 december afhalen bij de
Engelenburcht. Om drukte bij het afhalen te voorkomen vragen wij u
vooraf uw bestelling door te geven.
Zeker zijn van uw ambachtelijke oliebollen?
Lever onderstaande strook in bij Wim Richtstraat 10, of bestel eenvoudig
online op www.muziekengelen.nl.
10 stuks voor €7,00 (naturel of krenten & rozijnen)
Ja, ik wil graag die overheerlijke verse oliebollen bestellen!
Naam:
Straat & huisnummer:
Telefoonnummer:
Email adres:
Zakken (10 st.) losse oliebollen
Aantal naturel
: ……
……
Aantal krenten & rozijnen : ……
……
Afhalen bij de Engelenburcht
08.00-11.00 uur 0
11.00-13.00 uur 0
13.00-16.00 uur 0

Contactloos thuisbezorgd
09.00-12.00 uur 0
12.00-16.00 uur 0

Wij houden ons aan de geldende regels van het RIVM.

www.muziekengelen.nl

U kun
t bij a
bezo
fhale
rgen
n en
allee
n
betale met pin
n!

ineke van der Lee
Het einde van 2020 komt in zicht. De afsluiting van dit vreemde jaar zal, net als op
andere plaatsen, ook bij ons anders verlopen dan normaal. Gelukkig heeft Sinterklaas
nog wel kans gezien om op 4 december
even bij ons langs te komen. Dat was voor
de kinderen van de onderbouw natuurlijk
een grote verrassing. De groepen 5 t/m 8
hielden een surprisefeest. De kinderen kochten een cadeautje, maakten een surprise en
schreven er een gedicht bij. Op de foto kunt
u zien hoe creatief de kinderen bezig zijn
geweest.
De kinderen van groep 3 zijn in de afgelopen weken bezig geweest met borduren.
Ze maakten naar keuze een Sint of een Piet.
Het resultaat was verbluffend! Niemand
geloofde dat de kinderen het echt zelf konden, maar het was toch echt zo! Ik heb het
zelf gezien. Op de foto ziet u het resultaat!
In de tijd voor Sinterklaas bouwden enkele
kinderen tijdens het overblijven een hele
hoge toren van Kapla. Op de foto kunt u
zien hoe hoog de toren was.
Ook het vieren van kerst op school gaat
dit jaar anders. Natuurlijk zijn alle lokalen
prachtig sfeervol versierd. We moeten echter ook hier de nodige aanpassingen doen
om het verantwoord te kunnen doen. Kerst
vieren we dit jaar door op donderdagmiddag 17 december groepsoverstijgend   te
knutselen voor de ouderen in ons dorp.
Het kinderkabinet gaat het bij de mensen
brengen. Daarnaast is er op vrijdagochtend
18 december een kerstontbijt. De kinderen
nemen hun eigen speciale ontbijt, hun eigen
bord, beker en bestek mee.

broek en een paar sokken voor jezelf en een
voor een ander kind’. Veel mensen leven
onder de armoedegrens. Zij maken gebruik
van de Voedselbank en Kledingbank. De
Voedselbank heeft behoefte aan houdbare
producten. De Kledingbank heeft vooral
behoefte aan kinderondergoed en sokken.
Wij zijn gegaan voor het inzamelen van acht
lang houdbare producten: pakken koffie,
thee, soep, rijst, pasta, pastasaus, zoet beleg
en lang houdbare melk en voor kinderondergoed en sokken!
Van maandag 7 december tot en met maandag 14 december stonden in het Atrium
kratten waar de producten en het ondergoed ingeleverd kunnen worden.

Het Kinderkabinet schooljaar 20202021 stelt zich voor

Wij zijn het kinderkabinet. Wij zijn kinderen
uit groep 6, 7 en 8. We helpen met het organiseren van speciale dagen en helpen de
school te verbeteren.
· Elin (groep 8) ik ben 11 jaar en mijn hobby’s
zijn: paardrijden, dansen, turnen en zwemmen. Ik ben gekozen voor het idee meer
bewegen en meer naar buiten.
· Carlijn (groep 8) ik ben 11 jaar en mijn hobby’s zijn: hockey, windsurfen, skiën, voetballen en buitenspelen. Ik ben gekozen voor
meer activiteiten op het schoolplein.
· Puck (groep 7) ik ben 10 jaar en mijn hobby’s zijn: lezen, tekenen en scouting. Ik ben
gekozen voor het idee meer Donald Ducks
in de bieb.

· Noor (groep 7) ik ben 10 jaar en mijn hobby’s zijn: turnen en tekenen. Ik ben gekozen
voor het idee meer bewegen en meer naar
buiten.
· Jurgens (groep 6) ik ben 10 jaar en mijn
hobby’s zijn: acteren en tekenen. Ik ben
gekozen voor het idee meer activiteiten op
het schoolplein.
· Max (groep 6) ik ben 9 jaar en mijn hobby’s zijn: hockey, gamen en tekenen. Ik ben
gekozen voor het idee meer buiten speeltijd.
Graag had ik u nog iets verteld over de
prachtige speelplaats die we hebben, maar
door gebrek aan ruimte stel ik dat uit tot de
volgende keer.
Namens het team wens ik u allen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021.
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.

Zoals we eerder al meldden, deden enkele
groepjes van onze plusklassen mee aan
de slimmerIQuiz. Een groepje werd geselecteerd om mee te doen aan de landelijke finale in Amsterdam. Helaas kon dat
natuurlijk vanwege de coronamaatregelen
niet doorgaan. De finale was nu online op
woensdag 18 november. Ze zijn net niet bij
de eerste drie geëindigd, maar ze hebben
het super gedaan. Een mooie prestatie!
Elk jaar hebben we een Goede Doelenactie
voor een of meer goede doelen.
Dit jaar hebben we gekozen voor ‘Samen
voor de Voedselbank’ en ‘Koop een onderDe Tweeterp • december 2020 • pagina 15

(Advertorial)

Terwijl ik dit schrijf lijkt het erop dat we kerst
en oud en nieuw in beperkte kring gaan
vieren. Velen zullen de keuken in duiken
om lekker te gaan kokkerellen. En dan komt
vanzelf de vraag om de hoek kijken: welke
wijn past erbij?
In dit stukje geef ik je graag een paar tips,
want de tijd van Wina Born, die schreef:
‘witte wijn bij vis en rode wijn bij vlees’ is
echt voorbij.
Tip 1: streekwijnen. Maak je een gerecht uit
een bepaalde streek, dan past de lokale wijn
er altijd bij. Da’s nou eenmaal historisch zo
gegroeid. Zo drink je bij een Bouillabaisse
een strak-droge rosé uit de Provence en bij
een Boeuf Bourguignon een mooie rode
Bourgogne óf een iets betaalbaardere Pinot
Noir uit de Languedoc.

Eigenwijze
focus op
kinderopvang
in Engelen!

M

Beleven
in 100
talen

Matrix - Slot - Engelenhart

Tip 2: Hoe smaakt de saus? De saus is vaak
dé smaakmaker van het gerecht en daar
zou je je wijn aan moeten aanpassen. Is hij
kruidig, kies dito rood (Syrah). Is de saus
fris, zoals een beurre blanc, dan mag de
wijn ook frisse elementen hebben, Chablis
bijvoorbeeld.

www.eigenwijzekinderopvang.nl

Tip 3: Kruidige gerechten: een niet te droge
witte wijn of rosé óf een stevige rode wijn,
een Mourvèdre (Bandol) bijvoorbeeld.
Tip 4: En de oliebollen dan? Ontkurk een
mooie bubbel en toast op een hoopvol
2021, en ga daarna aan de oliebollen, want
daar past geen wijn bij.
Fijne Feestdagen gewenst en … proost!
Wouter Bensdorp
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.

Kerstmis 2020

ST. LAMBERTUSPAROCHIE

De vieringen met kerst worden via TouTube live uitgezonden. Kijk op onze website voor de
juiste link.

Do 24 dec
18.00 uur

Kerstavond familieviering met muzikale begeleiding voorgegaan door de
eigen werkgroep
T.i.v. Gera en Rinus van der Gracht - Vugs, Koosje, Frans en Truus Megens

Do 24 dec
20.00 uur en
22.00 uur

Nachtmis, plechtige viering met muzikale begeleiding met voorganger
diaken Jan Joosten
T.i.v. Jeanne Hurkmans – van Leeuwarden, Ria Geerts - van den Oever, Piet
Groenendaal, Anne Zeldenrust, Piet van Kessel, Tini Heller, Ine Vinken – van
Gelder, Anton Pijnenburg

Vr 25 dec
10.00 uur

Hoogfeest van Kerstmis, plechtige viering met orgelspel voorganger
diaken Jan Joosten
T.i.v. Jan Cornelissen, Herman Beekman, Gré Pardoel – van Dijk, Koos Roozen –
van den Heuvel

Za 25 dec

Tweede kerstdag Is er in onze kerk geen viering

Let op: de kerstvieringen gaan op aanmelding, wilt u zich per mail of telefonisch aanmelden
bij het secretariaat. Als er geen wijzigingen komen in de coronaregels mogen er maximaal
30 personen aanwezig zijn per viering. Kijk voor actuele informatie op de website.

Berichten uit de parochie

Vieringen

Dopen

De corona-maatregelen kunnen nog worden aangescherpt. Houd vooral in deze
tijd onze website www.parochie-engelen.
nl regelmatig in de gaten. Daarop staat de
actuele situatie steeds vermeld.

De doopvieringen kunnen gepland worden
op zondagmiddag. U kunt een afspraak
maken met Monique Janssen (073-6219416),
contactpersoon voor de werkgroep.

Overleden

De werkgroep Kosters zal voortaan Ad Hurkmans moeten missen. Door ouderdom moet
hij helaas afhaken. We danken hem enorm
voor zijn vele jaren trouwe dienst.  Fijn dat
we nu af en toe mogen rekenen op de hulp
van Koos Akkermans.

Op 9 november is overleden Petrus Coort,
42 jaar, Rietgors.
Op 20 november is overleden Peter de Haan,
52 jaar, Dorpstraat.

Kosters

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.

Vieringen
Mocht u vragen hebben over de vieringen
in coronatijd, steun nodig hebben of om
een andere reden contact op willen nemen
stuur een e-mail   naar secretariaat@parochie-engelen.nl.
Zo 20 dec   Woord- en communieviering
10.00 uur
met voorganger Jan Renders
T.i.v. Henk Broeren, Jo Boelen
Zo 27 dec
10.00 uur

Woord- en communieviering
met voorganger diaken Wim
van Herwijnen
T.i.v. de weldoeners van onze
kerk

Zo 3 jan
10.00 uur

Woord en communieviering
door onze werkgroep
T.i.v. Jeanne Hurkmans – van
Leeuwarden, Ton, Juleke, Henk
Broeren, Els Dirks – de Kleijn
Na de viering wordt de vrijwilliger van het jaar bekend
gemaakt.

Zo 10 jan
10.00 uur

Eucharistieviering met pastor Ben van Bronkhorst
T.i.v. Karel en Ans Bindel –
Verberk

Zo 17 jan
10.30 uur

Oecumenische viering in de
Protestantse kerk

Ben je gedoopt? Dan doe je toch ook het vormsel!
Wat het vormsel betekent en wat er van iemand die gevormd is, verwacht wordt, willen
we graag uitleggen tijdens een algemene en gezellige informatieavond voor jullie en je
ouders. Die avond is op maandag 25 januari om 19.30 uur in de parochiezaal van de pastorie. Omdat we het een en ander moeten klaarzetten, willen we graag weten hoeveel
jongeren en ouders die avond zullen komen. Wil je dit uiterlijk 22 januari laten weten per
e-mail: secretariaat@parochie-engelen.nl
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Eerste Communie
De Eerste Heilige Communie zal volgend jaar in Engelen plaatsvinden op zondag 30 mei
2021. Kinderen uit groep 4 kunnen worden aangemeld door onderstaande gegevens te
mailen naar communiewerkgroepengelen@hotmail.com.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Margot Jans, bereikbaar op telefoonnummer: 06-1173317 of via bovenstaand e-mailadres.
Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Telefoonnummer thuis/mobiel:
E-mail adres:
School:
Groep:
Doopdatum:
Parochie:
Doopplaats:

Wij verzoeken tevens het doopbewijs mee te sturen als uw kind niet in Engelen is
gedoopt. Dit bewijs is bij de betreffende parochie op te vragen. Let op: wij ontvangen
uw aanmelding graag uiterlijk 7 januari 2021.

Kerk open

Tijdens de Bossche Winter zijn veel kerken open op woensdagen van 13.30-15.00 uur. Zo
ook de Protestantse kerk. Voor wie in de kerk wil zijn, de stilte wil ervaren, een kaarsje wil
aansteken of behoefte heeft aan een gesprek met een van onze gemeenteleden: loop gerust
binnen, weet je welkom.

Engeltjes te koop
Zoek je nog een klein kerstcadeautje (dat
door de brievenbus kan)? Wil je een engeltje in een van de wensbomen in het dorp
ophangen? Of wil je zo’n engeltje in je eigen
kerstboom?
Ze zijn weer te koop! Kom op woensdagen
tussen 13.30 en 15 uur naar de Protestantse
kerk, of op zondag naar de Adventuracamper. Ze kosten € 3,00 per stuk. Wil je op
andere tijden een engeltje halen? Neem dan
even contact op via predikant@kerk-engelen.nl.

24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst samen beleven
Geen overvolle kerk, maar gewoon max. 28
mensen – meer wordt het niet, deze kerst.
Wel wordt het een sfeervolle dienst, met
mooie muziek en een goed verhaal. Ook is
de kerk helemaal in kerstsfeer gebracht. In
de dienst zal Kees van Schijndel spelen en
Anne-Marte Kingma zingen, voorganger is
Marloes. Wie live aanwezig wil zijn mag zich
melden via aanmelding@kerk-engelen.nl.

Samen thuis
De kerstnachtdienst wordt live gestreamd.
Daarnaast zetten we hem snel op onze youtubepagina. Zo kun je ook gewoon thuis
meekijken. Maar, niks is erger dan onvrijwillig in je eentje naar de kerstdienst kijken. Daarom: kijk eens om je heen en nodig

iemand uit om gezelligheid te delen. Drink
wat lekkers, kijk naar de dienst, praat even
wat na en ga daarna ieder weer je eigen
weg. Kleine moeite, maar een groot plezier
voor iedereen. Wil je iemand ontvangen,
maar weet je niet goed wie? Wil je uitgenodigd worden, maar weet je niet door wie?
Laat het weten aan Marloes, dan overlegt zij
over mogelijkheden.

25 december 10.30 uur Kerstmorgenviering
Een ‘gewone’ dienst, om een bijzondere
geboorte te vieren, dat is kerstmorgen. Meer
dan ooit realiseren we ons hoe bijzonder dat
gewone eigenlijk is … Kom luisteren naar de
liederen, hoor de verhalen en geniet van de
kerk in kerstsfeer. Meld je wel even aan via
aanmelding@kerk-engelen.nl.

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

Ds. Marloes Meijer

Zo 20 dec
16.00 uur

Kinderkerstfeest

Do 24 dec
22.00 uur

Ds. Marloes Meijer
Kerstnachtdienst, vooral voor
gasten

Vr 25 dec
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer
Kerstmorgendienst, vooral
voor eigen gemeenteleden

Zo 3 jan
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer
Nieuwjaarsdienst

Zo 10 jan
10.30 uur

Dr. Niek Brunsveld

Zo 17 jan
10.30 uur

Ds. Marloes Meijer
Oecumenische dienst

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.

Meer dan 100 engelen
Wauw, deze adventsperiode vliegen meer dan 100 kerstengelen over Engelen en bezorgen
cadeautjes op meer dan 120 adressen. We hebben gehoord dat er ook ‘extra’ engelen rondvliegen: zij hebben zich niet aangemeld, maar bezorgen op eigen initiatief cadeautjes her en
der. Prachtig natuurlijk, zo krijgen nóg meer mensen aandacht. Sommige mensen krijgen nu
twee of zelfs drie cadeautjes per keer. Maar ach, van aandacht heb je niet snel teveel – en
van cadeautjes ook niet.
Wij ‘van de organisatie’ willen alle engelen enorm bedanken, maar ook iedereen die achter
de schermen heeft meegewerkt om dit project succesvol te laten zijn: de flyerbezorgers, de
tekstschrijvers, drukkers, koppelaars en jullie allemaal. Enkele reacties van ontvangers, als
motivatie om volgend jaar weer, of ook, mee te doen:
“Hangt er een pakje aan de deur van een kerstengel. Ik was helemaal verbaasd.  Wat een
enorm warm gevoel was dat. Daarna nog 4 keer ! Het is hartverwarmend om te weten dat
zoveel mensen met me meeleven. Alle kerstengelen, enorm bedankt. En voor iedereen een
warme decembermaand!
Ik krijg anoniem cadeautjes van een kerstengel in Engelen! Wat ontzettend leuk!
Blij en verrast dat de Kerstengelen bij mij langs zijn geweest!! Heel hartelijk dank, heeft me
goed gedaan te weten, dat in deze tijd van afstand houden en thuis blijven er toch nog
mensen zijn die zulke lieve dingen doen!”

Klieder- en jeugdkerst

Voor alle kinderen die zin hebben in een kerstfeestje en -viering is er ook dit jaar weer een
klieder- en jeugdkerst. Geef je hééél snel op, dan kun je nog meedoen!

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 20 dec

4e Advent
Viering met orgelbegeleiding
Intentie voor An Weijts

Do 24 dec    Kerstavondviering met
19.00 en
orgelbegeleiding
21.00 uur. Voor de kerstavondviering
moet wel gereserveerd worden op tel.nr. 073-6312025 of
op het formulier achter in de
kerk en met hoeveel personen
u wilt komen en welke tijd.
Deze maatregel is nodig omdat er maar 30 personen in de
kerk aanwezig mogen zijn.
Vr 25 dec

1e kerstdagviering met orgelbegeleiding
Intentie voor het algemeen
welzijn van onze parochianen
2e kerstdag geen viering.

Zo 27 dec

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor Joke Godschalk-Endstra, Lucia van Helvoort-Buijs, Jan Zetz
Nieuwjaarsdag geen viering.

Zo 3 jan

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

Zo 10 jan

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

Zo 17 jan

Viering met orgelbegeleiding
Intenties voor An Weijts en
Corrie van Gestel
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GA VOOR EEN
WINTERGLOW
5 NIEUWE BEHANDELINGEN!

MEER INFO OP:

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

Kerstcolumn Vleugels
Ds. Marloes Meijer
Soms gebeurt het dat je boven jezelf uitstijgt, dat je, als het ware, vleugels krijgt. Dat
heerlijk gevoel zouden je iedereen zo nu en
dan gunnen.
In ‘het Engelen van Amerika’, Los Angeles,
schildert Colette Miller engelenvleugels op
muren en deuren. Wie voor die vleugels

gaat staan en zich laat fotograferen krijgt als
vanzelf vleugels, letterlijk en figuurlijk.
In Engelen heb je nu ook de kans om met
vleugels op de foto te gaan. Wanda van Riet
ontwierp (verplaatsbare) engelenvleugels.
Ze staan 20 en 23 december op het kerkplein bij de Protestantse kerk (De Kerkhof
3). Loop eens langs en probeer het eens uit.
Hoe voelt het om vleugels te hebben?

Met vleugels kun je boven het dagelijks
leven uitstijgen. Wat zie je dan?
Met een aantal mooie mensen van goede
organisaties in Engelen hebben we het
gedaan, de laatste weken: we zijn uitgestegen boven alle beperkende maatregelen
en soms ook boven onszelf. We zagen een
gezamenlijke droom: de mensen in Engelen iets bijzonders aanbieden tijdens de
kerstdagen. U heeft de flyer gezien, u leest
er meer over in deze Tweeterp, maar wat
vooral belangrijk is: soms krijg je vleugels,
als je met elkaar aan de slag gaat voor een
belangrijk doel. En dan kun je zomaar ineens
tot grote hoogten stijgen.
Er is nog een andere kant aan die vleugels.
Behalve dat ze je tot grote hoogten laten stijgen, kunnen ze je ook bescherming bieden.
Even veilig wegkruipen onder die vleugels,
rust vinden, bescherming tegen alles wat
je zo hard kan raken. Ook dat heb je (soms
even) nodig. Gelukkig kennen veel mensen
andere mensen, engelen en/of een God die
hun zachte vleugels om je heen slaan. Of
misschien ben jij zelf wel zo iemand die af
en toe beschermend zijn/haar vleugels om
een ander heen legt.
Ik hoop dat jullie deze kerst dit soort gevleugelde ervaringen hebben, die je verder laten
kijken en dichter bij een ander brengen. En
een nieuw jaar waarin je je voelt als op vleugels gedragen.

Kinderen in de knel
Het is advent, de tijd van verwachting. Wij
verwachten de geboorte van Jezus. Voor ons
is dat een mooie tijd, met lichtjes, warmte,
gezellige avonden en een mooie kerstviering met leuke activiteiten. Maar voor Jezus
was er eigenlijk geen plaats: hij werd geboren in een stal.
Als Protestantse Kerk Engelen willen we in
deze tijd ook aandacht geven aan kinderen
voor wie in onze wereld geen plaats lijkt te
zijn, die geen huis hebben en op straat moeten leven.
Een van de projecten die wij steunen, is
Dreamhouse van ‘Kinderen in de Knel’. Zij
proberen een betere toekomst te geven aan
straatkinderen in Yogjakarta (Indonesië). Op
de site schrijven zij: “In Yogyakarta leven
veel kinderen op straat. Zij worden aan hun
lot overgelaten en moeten zichzelf zien te
redden. De organisatie Dreamhouse kijkt
naar hen om.

Ze zoeken de kinderen op straat op. In het
begin kunnen de straatkinderen terecht bij
de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten
kunnen in een opvanghuis terecht. Ze gaan
naar een plaatselijke school. Vrijwilligers
helpen hen bij hun studie.
Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden
voor straatkinderen, maar ook structureler
aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. Ze willen zorgen
dat kinderrechten beter nageleefd worden.
Ze voeren met name campagne voor het
recht op onderwijs en bestrijden geweld
tegen kinderen. De organisatie werkt hierbij samen met andere organisaties. Dreamhouse verwijst ouders van de straatkinderen
naar organisaties die hen kunnen helpen om
hoe zij hun gezin financieel zouden kunnen
onderhouden.”
Meer informatie over onze kerk en deze
actie vindt u op www.kerk-engelen.nl.

Meer informatie over Dreamhouse en kinderen in de knel vindt u op
kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerkin-actie/onze-themas/kinderen-in-de-knel/
Wilt u helpen? U kunt uw bijdrage overmaken op NL23 RABO 0121 9151 58 ten name
van Diaconie Protestantse Gemeente Engelen onder vermelding van ‘Kinderen in de
Knel’.
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Jenaplanschool Antonius Abt:
de school waar je leert samenleven!
Helma van Hoof

Op onze school Antonius Abt leren
kinderen (én volwassenen) samenleven!

Daarom besteden we erg veel aandacht aan
het begrip ‘samen’ en wat dat voor ons, de
kinderen en de ouders betekent. De decembermaand is misschien wel dé maand om
hier eens extra over na te denken.  

Wat willen we nu eigenlijk bereiken
met kinderen

Als kind leer je op Jenaplanschool Antonius
Abt omgaan met jezelf (persoonsvorming).
Je leert jezelf, je manier van leren en je kwaliteiten kennen. We begeleiden je om je
unieke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. We maken je (mede) verantwoordelijk voor je eigen leren. Je kunt dit alles
aan anderen laten zien/horen in presentaties, gesprekken en/of in je (zelf)portret. Je
leert omgaan met je lijf, je emoties, je den-

wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding
leer je vaardigheden als:
• ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

ken en je zingeving. Vanuit deze zelfbewuste
houding leer je vaardigheden als:
• plannen, creëren en presenteren.
Je leert omgaan met de anderen. Je leert je
eigen rol in de stamgroep kennen en ontwikkelen. Vanuit deze zelfbewuste houding
leer je anderen niet alleen te respecteren,
maar ook voor hen te zorgen1 en je eigen
gedrag te verantwoorden. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als:
• communiceren en samenwerken.

Hoe doen we dat op Jenaplanschool
Antonius Abt?

Onze school is een leef-werkgemeenschap,
waarin kinderen, stamgroepleiders en
ouders een eigen rol hebben. De kinderen
leren en leven in een stamgroep, met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus.   In de stamgroep
wordt samengewerkt en geleerd van elkaar.
Er is een ritmisch weekplan waarin, samenwerken, samen spelen, samen spreken en
samen vieren elkaar afwisselen.

1: Wat doe je als het dan coronatijd is en het
niet mogelijk is dat je ouders mee naar school
komen om samen het Sinterklaasfeest te vieren? Nou dan zorgt gewoon een kind van de
bovenbouw voor jou!

Samen vieren is kenmerkend op Jenaplanschool Antonius Abt

Je leert omgaan met de wereld. We halen de
wereld in de school en wij nemen je mee de
wereld in. Je leert te onderzoeken wat voor
betekenis je wilt geven aan de duurzame

Feest en viering zijn oerverschijnselen
van het menselijk bestaan die het mensen
mogelijk maken specifieke ervaringen op te

antonius abt

JENAPLAN KINDCENTRUM

ijs

derw
ruim 30 jaar on
Biedt kinderen
s.
ipe
inc
pr
aplan
volgens de Jen

WORTELS & VLEUGELS

We willen kinderen laten wortelen d.m.v. kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Daarmee geven we ze vleugels die ze uit kunnen slaan in de wereld.
Dat geven we vorm binnen een pedagogische school. De nadruk ligt dan op opvoeden,
de samenhang en totale ontwikkeling van het kind op de gebieden van kennis,

gesprek

vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Zodat ieder (h)erkend wordt,
we uitgaan van verschillen, investeren in relatie en uitgaan van de kracht
van het kind en de groep. De school werkt met drie verschillende stamgroepen.
De vier pijlers van het Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering.

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.

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 Slot

Locatie Park

Oberon 17
5221 LT Engelen

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

doen. Omdat we écht aandacht geven aan
het samenleven, heeft ‘viering’ een kenmerkende plek op Jenaplanschool Antonius Abt.
Zo vieren we samen weekopeningen en/of
weeksluitingen, verjaardagen, Sinterklaas,
Kerst, uit en thuis eten, grote en kleine successen op kind- en/of schoolniveau.

Samen spreken, zien we in alles terug
op Jenaplanschool Antonius Abt

Als je samen in gesprek bent, stel je je voor
de ander open waarbij alle gespreksdeelnemers gelijkwaardig zijn. De ontmoeting
met elkaar vormt de rode draad. De nadruk
ligt steeds op betekenisgeving en de dialoog. Heeft dat wat je zegt of doet of vraagt
hier en nu zin? Er is aandacht voor de echte
vraag van de kinderen, de ouders, de collegae etcetera. De gesprekken die gevoerd
worden, vormen een spiegel voor de cultuur
van de stamgroep, het team, de school.

Samen spelen is plezier voor 1/2/3/4...
op Jenaplanschool Antonius Abt

Spelen is leren! Spelen ontspant. We spelen
in de pauzes, de gymzaal, met allerlei materialen of kinderen doen samen spelletjes. Er
wordt gespeeld in de groep door toneelspel, in een gezelschapsspel of in een spel
met de hele groep. Door spel leer je elkaar

kennen, leer je met verlies of winst om te
gaan en leer je samenwerken. Spel kan je op
nieuwe ideeën brengen. In spel is immers
alles mogelijk!

Samenwerken, omdat je samen meer
kan dan alleen

Werken doe je om te leren. De kinderen
hebben op school verschillende taken, niet
alleen voor zichzelf, ook voor anderen.
Vooral het samenwerken wordt op Jenaplanschool Antonius Abt geoefend. De kinderen worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het leren en
het leven. Daarbij worden de jonge kinderen
geholpen door de oudere kinderen en de
stamgroepleiders. Samenwerken, omdat je
samen gewoon meer kan dan alleen.
Series van 10 maak je door 9 pepernoten
en dan een hartje te leggen. Zo zie je heel     
snel dat hier wel 25 snoepjes liggen. Nummer 26, 27 en 28 komen er aan. Dan nummer 29 nog en weer een hartje.

ken hoe het kind het beste begeleid kan
worden. De stamgroepleider deelt ervaringen met de stamgroep als geheel met alle
ouders van de kinderen in de stamgroep.
We bespreken samen met de ouders hoe
hun kind zich het beste ontwikkelt en wat er
nodig is. Elke dag proberen we bij te dragen
aan de opvoeding van de kinderen, door
samen met ouders op te trekken.
Ouders nemen ook deel aan de leef-, werkgemeenschap van de school: ze brengen
hun expertise of ondersteunen bij activiteiten.
Het team, de kinderen en de ouders vormen
samen onze school.
Het team van Jenaplanschool Antonius Abt
wenst alle lezers van De Tweeterp een voorspoedig, gezond maar bovenal gelukkig
2021.

Wat betekent dit voor ouders?

Om kinderen te leren omgaan met zichzelf,
de ander en de wereld is het belangrijk dat
kinderen, ouders en de stamgroepleider
hun ervaringen delen en samen onderzoeDe Tweeterp • december 2020 • pagina 25

FIETSENMAKER
Den
Bosch
Winterbeurt
Bereid je fiets voor op de winter met onze
speciale winterbeurt
✓ Alle onderdelen worden nagelopen
en waar nodig bij- en/of afgesteld
✓ De onderdelen worden beschermd
tegen sneeuw, regen en pekel
✓ Gratis haal- en brengservice in
EngelenDe Bloemendaal 5
(Industrieterrein De Vutter)
5221 EB, Den Bosch
088 0123 060
Maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:30 uur
www.fietsenmakerdenbosch.nl

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

Mien de Greef krijgt pauselijke onderscheiding

Stille kracht in Bokhoven onderscheiden

Martin Berens

Op donderdag 8 oktober jl. kreeg Mien
de Greef uit handen van emeritus pastoor
Xaveer van der Spank de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifci uitgereikt.

De onderscheiding

Vanaf 1898 is het een traditie om deze hoogste onderscheiding van de Paus uit te reiken.
De medaille wordt uitgereikt aan personen
ouder dan 45 jaar die zich al minstens 25
jaar inzetten voor de katholieke kerk. Het
is een uiting van waardering vanuit de kerk
en bijna de hoogste onderscheiding die
een leek van de Paus kan ontvangen. Alleen
rooms-katholieken kunnen de onderscheiding krijgen.

Wie is Mien de Greef

Iedereen in Bokhoven en iedereen die te
maken heeft met de parochie H. Antonius
Abt is bekend met Wilhelmina Lamberdina
(Mien) de Greef. Al meer dan 40 jaar is zij
actief als vrijwilliger voor de parochie.
Het begon allemaal 82 jaar geleden in Nuenen. Daar werd zij geboren op 16 januari als
oudste meisje in een gezin van 5 kinderen.
Toen Mien ongeveer 11 jaar oud was, overleed haar vader door een verkeersongeval
in Eindhoven. De zusters van JMJ, die ook
in Den Bosch gevestigd waren, hebben toen
mede het gezin de Greef ondersteund.
Mien is wat later (1955) naar Boxtel vertrokken om in de verpleging te gaan werken bij
de zusters van JMJ. Na daar de basisopleiding te hebben gedaan, is zij verder gaan
studeren in Rotterdam aan het Antoniusziekenhuis waar ook de zusters van JMJ werkten. Daar heeft zij haar opleiding tot verpleegkundige afgemaakt.

Terug naar Brabant

Daarna ging Mien werken in het verpleeghuis Cunera te Heeswijk-Dinther. Zij was
daar de eerste leken-verpleegkundige in
het bejaardenhuis. Zij kreeg een kamer in de
Abdij van Berne waar ze ook de zorg op zich
nam van de bejaarde en zieke kloosterlingen.
In 1967 ging Mien naar de parochie in Elshout. Zij werd daar parochie-assistente,
verantwoordelijk voor o.a. administratie en
dergelijke. Zij kreeg er direct een kamer
aangeboden. De pastorie in Elshout was een
geschikte thuisbasis voor geestelijken die in
allerlei functies werkzaam waren in het bisdom Den Bosch. Zo werd daar ook in 1969
Xaveer van der Spank gestationeerd. Hij was
onderwijsdeskundige van het bisdom, waar
hij functioneerde als gedelegeerde voor het

Henriette van Aart, vice-voorzitter van het kerkbestuur, reikt de bloemen uit aan Mien

beroepsonderwijs. Hij had dus ook onderdak in de pastorie in Elshout, waar hij Mien
natuurlijk tegenkwam.

Naar Bokhoven

Na zoveel jaren parochiële ondersteuning
te hebben gegeven in Elshout en omgeving,
wilde Mien na een aanvankelijk halve taak
weer hele dagen gaan werken als verpleegkundige in het St. Nicolaas ziekenhuis bij
de zusters JMJ in Waalwijk. Dat gebeurde
in 1975. Nu vanuit Bokhoven waar in 1975
Xaveer benoemd werd tot pastoor van de
parochie van H. Antonius Abt in Bokhoven.
Xaveer bleef gedelegeerde van het bisdom
waar hij zijn werkzaamheden verrichte vanuit de pastorie in Bokhoven. Naast haar werk
als verpleegkundige in Waalwijk, nam zij in
Bokhoven ook de zorg voor de pastorie op
zich.
Zij was en is vanaf dat moment betrokken
bij het wel en wee van de parochie en alle
kerkelijke activiteiten die zij al die jaren
heeft verricht in de rollen van vrijwilligster,
lid van het zangkoor, werkgroep diaconie,
ondersteuner bij facilitaire activiteiten zoals
versiering van de kerk, ontvangst van gasten, etc. en als trouwe bezoekster van de
heilige missen. Bovendien heeft zij belangrijke steun verleend bij het invullen van de
Corneliusbedevaart die elk jaar in september in de pastorietuin plaatsvindt en voor de
parochie en de omgeving van grote betekenis is. Deze bedevaart trekt jaarlijks vele
bezoekers/kerkgangers van binnen en buiten de parochie. Bij vervulling van al deze
rollen en het uitvoeren van al deze activiteiten heeft zij, naast het verrichten van
genoemde werkzaamheden, ook een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en meeleven

aan de dag gelegd.
Daarnaast heeft zij een belangrijke rol
gespeeld bij uitvoering van het 650-jarig
bestaan van de parochie dat op 23 maart
2019 is gevierd.
Bovendien heeft zij vrijwillig en belangeloos
belangrijke steun verleend aan de parochie-ondersteunende activiteiten van de
Stichting Semper Vigilans die jaarlijks een
lezingencyclus organiseert in het monumentale kerkje van Bokhoven met als thema
zingeving en spiritualiteit.
Al deze activiteiten vonden plaats met de
kenmerkende bescheidenheid van Mien.
Daar waar nodig was zij er, zonder al te veel
aandacht voor haar persoon op te eisen.
Deze activiteiten waren voor het kerkbestuur echter voldoende reden om haar voor
deze onderscheiding voor te dragen en voor
het Vaticaan voldoende opvallend om haar
deze belangrijke en hoge onderscheiding
toe te kennen.
Helaas moest de uitreiking van deze
medaille plaatsvinden in het verpleeghuis
in Ammerzoden, omdat Mien recentelijk
getroffen is door een hersenbloeding, waardoor zij gedeeltelijk verlamd is geraakt.
Hierdoor heeft zij, die altijd voor anderen
klaar stond om te helpen, nu zelf 24 uur per
dag hulp nodig. Op dit moment is Mien verhuisd naar een appartementje in De Taling
waar zij goed verzorgd wordt.
Vanaf deze plaats willen we Mien van harte
feliciteren met deze zeer verdiende onderscheiding. We hopen dat ze snel weer
opknapt en dat we haar weer in Bokhoven
kunnen tegenkomen.
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073-8518050
impact-it.nl

Leuk alternatief Sinterklaas
Wat was het jammer dat door de corona-maatregelen de traditionele intocht van
Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar niet door
kon gaan. Het bleef leeg op zondag 15
november aan de kade aan de Graaf van
Solmsweg en in De Engelenburcht.
Gelukkig had het Sinterklaascomité een
aantal leuke alternatieven bedacht.
Naast het meedoen aan de sinterklaasfilm
van de gemeente ’s-Hertogenbosch, is voor
Engelen een bijzonder leuke speurtocht
bedacht.
Op hun nieuwe website werden als introductie vier filmpjes getoond waarin de enthousiaste presentator Gabri Wijnakker op zoek
ging naar Pieten. Dat waren dit jaar voor het
eerst roetveegpieten, zoals overeengekomen met alle sinterklaascomités binnen de
gemeente.
Op ongeveer 10 adressen op de route Graaf
van Solmsweg, Dorpstraat, Schoolstraat, De
Vlacie, Heuvelstraat, Heuvel en Achterstraat
hingen en stonden allerlei aanwijzingen
achter het raam. De medewerking van onze
dorpsgenoten die hun huis beschikbaar stelden en de creativiteit die ook zij toevoegden
in de versiering van de huizen heeft deze
speurtocht tot een succes gemaakt.
Ouders konden zo met hun kinderen op
eigen gelegenheid de speurtocht lopen om
zo toch in de sinterklaassfeer te komen.
Dankzij de professionele apparatuur en hulp
van onze sponsor StreamProvider, werd

Sint in Bokhoven

Ook in Bokhoven moest een alternatief
gezocht worden, want ook daar kon de Sint
niet traditioneel op het Driekoningenplein
aankomen. Op zondagmiddag 22 november gingen ouders met kinderen op jacht

op zondag 29 november een zeer stabiele
livestream met sinterklaasquiz uitgezonden vanuit De Engelenburcht, waarin veel
onderdelen uit de speurtocht terugkwamen.
Het telefoonnummer van Sinterklaas werd
bekend gemaakt en zo kon de kijkende
jeugd vragen stellen of live met de Sint praten. De telefoon stond al snel roodgloeiend,
dus helaas kon de Sint niet alle kinderen
spreken. Tot slot was te zien dat de Sint en
de Pieten op bezoek waren in de drie Engelense scholen om daar tekeningen op te
halen en cadeautjes achter te laten.
Het sinterklaascomité kan terugzien op een
bijzonder geslaagd alternatief programma.

om afbeeldingen van Sint en Piet achter
de ramen van de huizen te vinden en af te
strepen op een kaart. Onderweg kwamen ze
in de Groensteeg ook echte roetveegpieten tegen. Precies bij het huis waar de Sint

achter het raam zat te slapen, na een vermoeiende nacht schoenen vullen. De volle
afstreepkaart kon men inleveren waarna
er voor de jeugd op naam een cadeau en
snoepzak klaarlag.
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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

“Ik heb met mijn werk een opzet gemaakt, de rest bepaal je zelf.”

Piet Schaap over zijn talent
Dit keer in de rubriek Terpentijn een interview met kunstenaar Piet Schaap. Piet,
geboren en getogen in Woudrichem, exposeerde in 2019 met de atelierroute in Engelen. Wat maakt het werk van Piet zo bijzonder en wat is zijn verbinding met Engelen en
Den Bosch?

nog!’ sprak hij. Ik liet het idee voor wat het
was, totdat mijn vader in 2015 overleed. Ik
besloot om een kleurboek van Woudrichem
te maken als eerbetoon aan mijn vader. Het
bevat onder meer prenten uit het heden
en verleden.” Drukkerij HH Productions uit
Andel waar Piet al jarenlang komt, zag kansen en besloot het kleurboek te drukken,
met succes.

Tekentalent

Kleurboek Den Bosch

Alisa Lalicic

Van jongs af aan was Piet bezig met zijn
passie tekenen. Op de basisschool viel zijn
tekentalent op, maar het bleef niets meer
dan een hobby. Jarenlang heeft hij gewerkt
als autodidact. Door een samenloop van
omstandigheden besloot Piet het roer om
te gooien en maakte hij van zijn hobby zijn
werk. Het begon met het natekenen van
oude zwart-wit prenten van Woudrichem.
“Op die manier kon ik er zelf een interpretatie aan geven hoe het uitzag, welke kleuren
het had. Dat vraagt enige precisie omdat ik
natuurlijk nooit te weten kon komen hoe
het er daadwerkelijk heeft uitgezien. Woudrichem is een bijzondere plek; de bakermat
van mijn talent en inspiratie. Mijn grootvader haalde dezelfde inspiratie uit Woudrichem. Op zolder heb ik ooit nog een tekening van hem gevonden waarop te zien is
hoe Woudrichem en haar rivieren er vroeger
uitzag. Ik ben zo blij dat ik die tekening heb
teruggevonden. Om eerlijk te zijn, ziet zijn
tekening er eerder uit als een kindertekening” zegt Piet lachend, “het maakt dat ik de
tekening juist zorgvuldig koester.”

Zo bleef Piet druk bezig met verschillende
opdrachten. Het kleurboek over Woudrichem en de uitspraak van achterneef Léon
kwamen uiteindelijk op een bijzondere
manier samen. Toen hobbywinkel Kreukniet
in Gorinchem ophield met bestaan, was Piet
genoodzaakt om een andere plek te zoeken
waar hij zijn spullen kocht. Hij stuitte op De
Kwast in Den Bosch. Tijdens een bliksembezoek kocht Piet wat dingen en gaf zijn visitekaartje met de visbank uit Woudrichem aan
de medewerkster. Diezelfde avond werd hij
door de eigenaresse, Monique Verstegen,
gebeld. Haar belangstelling was gewekt
door de prentenkleurboeken die ze online
had gezien en ze stelde de vraag of Piet dat
ook voor Den Bosch zou kunnen doen. “Ik

voelde mij natuurlijk enorm vereerd. Van
alle grootheden die in deze winkel komen,
belt ze mij op! De drukkerij was eveneens
enthousiast. Wekelijks ontving ik van de
drukker foto’s met typische dingen uit Den
Bosch die geschikt waren voor het prentenkleurboek. Voordat ik het wist waren de eerste schetsen gemaakt.”
Inmiddels is het prentenkleurboek van Den
Bosch te koop. “Als ik nadenk waar al die
boeken terecht komen, vooral in deze tijd!
Ik hoop met mijn kleurboeken een inspiratiebron voor mensen te zijn. Het lokt uit
om weer creatief te worden. Ik heb met mijn
werk een opzet gemaakt, de rest bepaal je
zelf.”

Inspiratie

De atelierroute was een mooie opstap
geweest voor Piet om zijn werk meer
bekendheid te geven. Door corona werd
hem die opstap ontnomen; Piet mist letterlijk en figuurlijk een podium. Toch hoopt hij
met onder andere zijn kleurboeken mensen
te inspireren. Nieuwsgierig geworden naar
het bijzondere werk van Piet? Kijk dan op
www.pietschaap.nl.

Atelierroute Engelen

Een paar jaar geleden kwam Piet in contact
met zijn achterneef Léon van Gulik die in
Engelen woont. “Mijn opa en zijn oma waren
broer en zus. Samen met zijn vrouw Leonie
stelde hij zijn huis in Leliënhuyze beschikbaar voor de atelierroute (2019). Daar heb
ik veel van mijn werkjes van Woudrichem
tentoongesteld. Totdat Léon zei: ‘Piet, je zou
eens iets van Den Bosch moeten maken’.
Het was zes jaar geleden dat ik er voor het
eerst op de radio over hoorde. Kleurboeken voor volwassenen. Mijn vader luisterde
mee en ik zei tegen hem om ook zoiets voor
Woudrichem te maken. ‘Wie doet dat nou
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Alisa Lalicic

Column

“Wat is er mis met kalkoen?”

Het kerstdiner
Dat de decembermaand een andere wending zou nemen, was allang geen verrassing
meer. Corona kent geen feestdagen en trekt
zich nergens iets van aan. Voor mij en menig
ander is kerst juist de tijd om even wat meer
aandacht aan familie te besteden, lekker (en
veel) te eten en simpelweg te genieten. Dit
jaar zal het anders zijn. Een ‘rustige’ kerst
met familie op afstand en een dinertje uit de
culinaire wereldkeuken van thuisbezorgd.nl
misschien?
Ik kom uit een katholiek gezin waar kerst
een belangrijke plek inneemt. Mijn ouders
hadden een eigen restaurant dat tijdens de
feestdagen om die reden enkel op kerstavond gesloten was. Om middernacht gingen we altijd naar de nachtmis om daarna
kersstol bij oma te eten.
Moeders stond dagen van tevoren al in de
keuken om een viergangendiner voor te
bereiden. Een kipcocktail, groentesoep, een

kalkoen met zelfgemaakte aardappelsoesjes
en boontjes, viennetta ijs als dessert. Af en
toe werd de kipcocktail vervangen door een
garnalencocktail, of de groentesoep door
een tomatensoep. Een traditioneel kerstdiner dat gaandeweg de jaren ging vervelen
en ook de nachtmis verloor haar waarde.
“Zullen we dit jaar broodje kroket en frikandel speciaal met friet doen!?” hadden
mijn zussen en ik eens bedacht. “Wat is er
mis met kalkoen?”. Daar hadden we geen
antwoord op, we wilden gewoon eens iets
anders.
Vorig jaar was mijn moeder zover om eens
‘iets anders’ te proberen. Ze had een kerstpakket van het werk ontvangen met het
thema ‘Wereld’. Er zaten allemaal verschillende wereldse voedselproducten in. Zo ook
een zakje met Afrikaanse kruiden, dacht ze.
“Daar kan ik vast een goulash van maken,
dat zullen de kinderen wel lekker vinden.”

Video's, aftermovies en
livestreaming van je event of vergadering?
Zomaar een greep uit onze kernactiviteiten.
Wil je ons écht leren kennen?
Kijk dan op onze website.
WWW.STREAMPROVIDER.TV

Ze marineerde het vlees met de kruiden en
keek op de verpakking wat de exacte bereidingswijze was van haar Afrikaanse goulash.
“100% pure and natural, ghassoul kleipoeder” stond erop. Mijn moeder had het vlees
met een gezichtsmasker gemarineerd…
Dit jaar zal ons niet alleen de Afrikaanse
goulash maar ook de kalkoen bespaard blijven. Als je jarenlang hetzelfde doet, heb je
soms de behoefte om dingen anders aan te
pakken. Echter, zodra je wordt gedwongen
om het anders te doen, door corona in dit
geval, zou je willen dat het zoals vroeger
was. Het verlangen naar een kerstdiner met
viergangen op kerstavond met de familie,
de nachtmis en kersstol eten bij oma is haast
niet meer voor te stellen. Mijn kerstwens
voor dit jaar is dan ook: koester de momenten samen, samen op afstand.

Wij wensen klanten en vrienden ﬁjne
kerstdagen en een geweldig 2021 !

www.plus.nl

www.blankautoschade.nl

www.aagje.biz

www.ateliervannature.nl

www.engeringbv.nl

www.brouwerstransport.nl

www.something-els.nu

www.factorsars.nl

www.boomkwekerijvlijmen.nl

www.studioboldy.nl

Kasteel Heesterburgh
John Branderhorst
De projectontwikkelaar meldt dat de verkoop, op twee woningen na, nagenoeg
geheel rond is. Er zijn nog diverse gesprekken met de laatste belangstellenden. Dat is
goed nieuws voor Heijmans.
Met de bouw gaat alles gestaag door. De
temperatuur en de weersomstandigheden
werken enorm mee en vanaf de zijkant zijn
de vorderingen goed te volgen. De kranen
doen hun uiterste best om de bouwmaterialen aan te voeren. De steigers ontnemen
weliswaar enig zicht, maar de omtrekken
van de uitwerking van het idee om een
Frans dorpje te realiseren, beginnen zich af
te tekenen.
Er is geattendeerd is op de vervuiling van
aanvoerweg De Omloop. Door de aanvoer
van grond over deze weg blijft er wat modder en klei achter. Gelet op de komende
winterperiode zal dat mogelijk toenemen.

De aannemer heeft hier aandacht voor.
Om de vergroening achter en aan de zijkant
van het appartementsgebouw te verbeteren, is er begin december een afstemming
met Heijmans, gemeente en Waterschap.
Vanaf een tekening is een en ander duidelijk geworden, maar de concrete invulling en
de ‘camouflage’ van het autoblik zijn nog
onderwerp van overleg. De aanblik vanaf de
Maasdijk wordt daardoor beter en daar gaat
het om.

ander kunstwerk stroomt als gevolg van een
groot waterstandsverschil. In dit geval zandvoerende kwel die door het drukverschil
onder de dijk door gaat in de richting van
de binnendijkse zijde.
Over Oeverhuyze is geen nieuws te melden dan dat men bezig is de tekeningen
ten behoeve van de presentatie en verkoop
voor te bereiden.

Wel zal er rekening
worden gehouden met
de eventuele dijkversteviging die door het
Waterschap overwogen wordt. Dit heeft
te maken met piping.
Piping is een term uit
de civiele techniek, die
aangeeft dat er water
door een kade, dijk of
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De buurtbus gaat weer rijden
Martin Berens
In samenwerking met Arriva is besloten dat
de buurtbus weer gaat rijden op maandag
18 januari. Om 9.10 uur vertrekt de bus vanaf
het station richting Engelen. Onder voorbehoud dat corona niet opnieuw roet in het
eten gaat gooien. Passagiers moeten een
mondkapje dragen, behalve als u daarvan
bent vrijgesteld.
Inmiddels heeft Arriva een nieuwe buurtbus
aangeleverd. Het is gemakkelijker in- en uit
te stappen. De bus heeft een betere motor
en bijvoorbeeld ook stuurbekrachtiging.
Alleen er kunnen nog steeds maar maximaal
acht passagiers mee. Meer mogen er niet in
van de wet.

Verbetering

Daarnaast heeft het corona-virus ervoor
gezorgd dat de buurtbus ook is uitgerust
met allerlei zaken zoals een spatscherm
bij de chauffeur en het verplaatsen van de
pinautomaat naar een plek buiten het spatscherm. Er is een extra airco geplaatst zodat
de bus beter kan worden geventileerd en er
is natuurlijk desinfectiemiddel aanwezig.

Nieuwe chauffeurs gevraagd

Om in januari weer met een volledige bezetting te kunnen rijden, zijn er nog te weinig
chauffeurs. Immers ook bij de buurtbus
geldt: als je symptomen van een verkoudheid of corona hebt, moet je minimaal tien
dagen in quarantaine gaan en je laten tes-

ten. Dat geldt ook als je huisgenoot die
symptomen vertoont.
Daarom roept het bestuur van de buurtbus
Engelenaren/Bokhovenaren op om zich aan
te melden voor chauffeur of chauffeuse. De
eisen zijn simpel: beschikbaar zijn voor minimaal één dagdeel in de veertien dagen, bij
voorkeur in het weekend, geen restricties
hebben om auto te rijden en beschikken
over minimaal rijbewijs B.
Als u zich heeft aangemeld, krijgt u een training hoe te rijden met de bus en hoe om
te gaan met de apparatuur in de bus. Daarnaast komt u in een groep zeer enthousiaste

chauffeurs en chauffeuses. Door de nieuwe
stuurbekrachtiging is het ook voor mensen met weinig spierkracht gemakkelijker
geworden om de bus te besturen. Tijdens
uw ritten maakt u kennis met veel Engelenaren en Bokhovenaren en u zorgt voor een
mogelijkheid om met het OV naar de stad
en het Jeroen Boschziekenhuis te gaan.
Als u zich wilt aanmelden: Even een mailtje
naar:
buurtbusengelenbokhoven@gmail.
com met uw gegevens en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Pyramide werkt weer
Zoals bekend is de Henriëttewaard dagelijks tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 15.30
en 18.30 uur afgesloten om sluipverkeer
te voorkomen. Het afsluiten van de weg
gebeurt met een beweegbare piramide die
alleen door de bewoners met een pasje naar
beneden kan worden gedaan. Maar deze
beweegbare afsluiting heeft 9 maanden niet
gewerkt en er ging dus dagelijks veel verkeer over deze smalle weg. Iets wat ook de
buurtbewoners hebben aangegeven.
Het niet werken van de afsluiting was meerdere keren gemeld aan de gemeente en
ook de bestuursraad was er mee bezig. Het
probleem zou liggen aan onder andere de
internetverbinding. Op vrijdag 20 november zou de storing zijn opgelost en stonden
Pieter Kemper, de melder van het probleem
en Dirk Huisman hoopvol met een Bossche
bol klaar om de eerste auto na 9.00 uur te
ontvangen. Maar helaas. Enkele weken later
was het dan zover. De piramide werkt weer.
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Bladerkorven weer terugplaatsen?
Er komen veel vragen binnen van bewoners
om de bladerkorven weer terug te plaatsen
in het dorp.
Er is echter voor een andere manier van blad
verzamelen gekozen met een aannemer, die
een keer in de zoveel tijd zelf het blad verzamelt en ophaalt.
We hebben de bevindingen van de bewoners nodig met deze manier van inzamelen
om aan te kunnen tonen dat dit wel of niet
goed werkt.
De vraag is: hoe erg missen we onze bladerbakken? Of gaat deze andere manier van
blad inzamelen juist heel erg goed?
Geef ons uw mening, zodat we een gefundeerde keuze kunnen maken: info@
bestuursraad.nl ovv. Bladerbakken.

Ik ging naar Engelen om de sluis te zien.
René van der Hoeven
In 2015 ging het beheer van Sluis Engelen,
Henrièttekanaal en Dieze over van Rijkswaterstaat naar de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De huidige beheerder van de bruggen en sluizen is Wesley Libregts uit Engelen.
Ik was van plan om met hem een corona-interview te doen, schriftelijk dus, maar
Wesley opperde een rondleiding. Een paar
dagen later ontmoette ik hem op de sluis.
Vol enthousiasme vertelde hij over de wijze
waarop het water de sluiskolk in- en uitgaat, schepen en hun afmetingen, schutten,
havengelden, diepgang, hydrauliek, stoppen
etc. De enige vaste sluismeester Feitse van
Balen kwam er ook bij. Praat genoeg. Goede
geheugentraining, want probeer maar eens
buiten in de wind leesbare aantekeningen te
maken. In het bedieningsgebouwtje kreeg ik
uitleg over de apparatuur, de bediening, een
kijkje in het fotoboek van de sluis en koffie. Op de beeldschermen zijn niet alleen
de sluis maar ook de Dungense brug en de
brug van de Industriehaven te zien, die van
hieruit bediend worden.

Mondkapje

Voor mij de eerste keer dat ik koffie dronk
met, verplicht, een mondkapje op. Weet
u het? Kapje omhoog of kapje omlaag bij
een slok? Deed me denken aan kapitein
Haddock die, voor hij ging slapen, van zijn
bewaker de vraag kreeg toegesnauwd of hij
met zijn baard onder of boven de dekens
sliep en vervolgens de slaap niet kon vatten, daar hij hierover de hele nacht lag te
piekeren.

Deuren

De gesloten deuren staan in een V-vorm,
met de punt naar het hoge water van het
Henriëttekanaal, dat ze dichtdrukt. Aan de
Maaskant staan de deuren eveneens in
V-vorm met de punt de sluis in. Immers als
de deuren aan de binnenkant open staan,
krijgt de sluiskolk hetzelfde niveau als het
Henriëttekanaal. Meestal wordt het waterniveau in een sluis op peil gebracht via schuiven in de deuren.

Buitengewoon

Het wateraan- en afvoersysteem in Engelen
is zo bijzonder dat de studie Civiele Techniek in Delft het als lesmateriaal gebruikt.
Het waterniveau wordt geregeld via ondergrondse ‘rioolbuizen’. Dat jargon klinkt
voor een leek opzienbarender dan het is.
Ze bevatten gewoon zuiver Diezewater.
Aan de buitenkanten van de sluis zitten
duidelijk zichtbaar de rioolopeningen, achter een hekwerk om het drijfvuil buiten te
houden. Onder in de sluis zitten aan beide

Gesloten hoogwaterdeur met daarvoor de schotbalken

zijden, verdeeld over de lengte, acht gaten
die op het riool zijn aangesloten. Wordt
er water ingelaten, dan ontstaan er in het
begin enorme bubbels in het midden over
de lengte van de sluis. Daar komt het water
uit de rioolgaten aan de oppervlakte. Bij het
spuien stroomt het water uit de sluiskolk via
de rioolgaten en het riool de Maas in. Om
het riool te openen of sluiten, beschikt de
sluis over enorme stoppen aan de uiteinden
van de riolen. Denk aan uw wastafel maar
dan iets groter. Is de waterstand van de
Dieze te hoog dan wordt er gespuid op de
Maas via Crèvecoeur.

Hoog water

Maximakanaal.

Bediening

De sluis is doordeweeks gesloten van 21.00
tot 5.00 uur, op zaterdag en zondag zijn
er aangepaste tijden. In de winter is er op
zondag alleen bediening op aanvraag voor
schepen bestemd voor Bonda (veevoeder)
of BCTN (containerterminal).
De sluis kan schepen schutten met een
maximale afmeting van 90m lengte x 11.40m
breedte. De drempel ligt op 2.70m. Dit is de
maximale diepgang van de sluis. Staat er bij
een lage waterstand minder water boven de
drempel, dan zullen de schippers hun belading moeten verminderen. De hefbrug heeft
indien geopend een doorvaarthoogte van
8.40m.

Aan de kanaalzijde zitten twee extra deuren
die buiten bedrijf zijn. Aan de Maaszijde zitten hoogwaterdeuren die in gesloten toestand met de punt het Maaswater in staan.
Ze worden met de hand bediend. Er ligt ook
een aantal indrukwekkende schotbalken. Als
het Maaswater te hoog dreigt te komen dan
worden deze met een 90-tonskraan in sleuven in de sluisingang gelegd als extra waterkering, zie foto. Eens per jaar is het oefenen
geblazen om te zien of alles nog past.

Ook ’s nachts worden op aanvraag alleen
voor Bonda   en BCTN bestemde schepen
geschut. Voor 16.00 uur moet het verzoek
op de sluis binnen zijn. In overleg wordt een
tijdstip vastgesteld en waar mogelijk worden
schuttingen gecombineerd. De sluismeester
komt er speciaal zijn bed voor uit.

Verandering

Passages

Sinds 2015 vormen Engelen en ‘s-Hertogenbosch geen doorvaartroute meer naar Veghel. De vaart door ’s-Hertogenbosch was
alleen mogelijk voor kleine smalle schepen.
Ook de verkeersoverlast door geopende
bruggen werd steeds groter. De kleinere
vrachtschepen, vooral gebouwd voor Belgische en Franse kanalen, zoals Spitsen (360
ton, 39m lengte x 5m breedte) en Kempenaars (500 ton, 50m lengte x 6.6m breedte)
zie je dus niet meer op de Dieze varen. De
route loopt nu via het wat oostelijker gelegen, op veel grotere schepen berekende,

Sluis Engelen bij nacht

’s Winters passeren er hooguit tien schepen
per dag. In de zomer zeker tachtig tot honderd, voornamelijk pleziervaart en vijftien
tot twintig uit de beroepsvaart, waaronder
rondvaartboten. De lading bestaat veelal uit
zand en grind, containers met vooral bier,
verder onder andere dieselolie, mout en
asfalt. Havengeld wordt geheven over het
laadvermogen, dus niet over de werkelijke
lading aan boord.
Lees verder op pagina 38
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De hoeveelheid water die per schutting de
Maas in stroomt is niet exact aan te geven
omdat de Maaswaterstand schommelt.
Bovendien staat er bij de sluis een tijverschil
van ongeveer dertig cm. Bij een lage Maaswaterstand is het verval wel eens meer dan
twee meter, bij een hoge soms nog geen
twintig cm, gemiddeld is het één tot twee
meter.

den gaat via een geluidsinstallatie.’s Zomers
zijn er ook veel jachtjes, bemand door stellen, man aan het roer, vrouw voorop om
het trosje te beleggen. Het is een beetje
Calimero, het jacht is klein en de sluis heel
groot.
Dat wil nog wel eens interessante situaties
opleveren als het vastmaken niet zo goed
lukt of de boot iets anders wil dan de stuurman. De communicatie tussen de echtelieden gaat dan luidkeels. Ik zou zeggen neem
er eens de tijd voor.

Vermakelijk

Signalen

Vervolg van pagina 37

Schutverlies

Kijken naar het schutten van schepen blijft
leuk. Er zijn veel stellen die varen. Bij de
beroepsvaart gaat dat soepeltjes, vrouw aan
het roer, man voorop om de tros te beleggen. De communicatie tussen de echtelie-

Hieronder geef ik u vast de voornaamste
lichtcombinaties die aangeven in welk stadium de sluis verkeert. Bij het begin en eind
van een, schutting klinken waarschuwingssignalen.

Poëzie

Na zo’n zakelijk verhaal kan een beetje poëzie geen kwaad. Daar wij in zo’n prachtig
rivierengebied wonen en in de beroepsvaart
ook in het verleden al vaak vrouwen aan het
roer stonden, eindig ik met een, u misschien
welbekend, toepasselijk sonnet uit 1934. De
nieuwste brug in Zaltbommel is vernoemd
naar de dichter.

De moeder de vrouw
Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in ‘t gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug
gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij ‘t roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

BETER

THUISWERKEN
Fysio Engelen kan het thuiswerken voor u optimaliseren met praktisch advies en tips.
Heeft u al klachten? Zeker dan geldt; bel nu voor een afspraak 073-6312077 of mail met
info@fysio-engelen.nl . Meer informatie zie www.fysio-engelen.nl

praktisch

ADVIES

voor gezond
thuiswerken

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

Oude ansicht
Deze ansicht toont ons de tegenwoordige
oude Lambertuskerk, feitelijk het koor van
een veel grotere kerk die in 1587 tijdens
de Tachtigjarige Oorlog door Staatse troepen onder leiding van Philips von Hohenlohe - schoonzoon van prins Willem van
Oranje - werd opgeblazen, ‘door welken
schok de kerk zeer geteisterd werd’. Alleen
het koor bleef gespaard en in het begin
van de zeventiende eeuw onder leiding van
de ook nationaal bekendheid genietende
predikant Gisbertus Voetius hersteld. Veel
oudere Engelenaren (ik behoor er inmiddels zelf ook toe…) zullen zich nog wel de
opgravingen van 1974 en 1979 kunnen herinneren. De toen ontdekte volledig ontzette muurfundamenten en losgescheurde
steunberen vormen de ondergrondse getuigen van deze catastrofale gebeurtenis. Het
ontstaan van de eerste stenen kerk op deze
plaats gaat terug tot in de elfde eeuw, maar
daarvóór was er ook al een houten gebedshuis aanwezig. De kerk zou in de periode
1959-1964 grondig worden gerestaureerd,
waarbij onder andere de hier nog zichtbare
witte pleisterlaag aan de buitenkant geheel
werd verwijderd. Let ook op de omringende
kerkhofmuur. Tijdens opgravingen in 1974

en 1979 kon worden vastgesteld dat die
al vanaf de veertiende eeuw aanwezig is!
Helemaal links nog een deel van het in 1844
gebouwde brandspuithuisje, dat precies
100 jaar later door oorlogshandelingen zou

worden verwoest. De ansichtkaart stamt uit
1937 en maakt onderdeel uit van een serie
van vier.
Rob Gruben, info@angrisa.nl

1 t/m 4 Juni 2021
Schrijf in vanaf januari 2021 op:

www.avondvierdaagseengelen.nl
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C l a a s s e n

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

verdriet
slecht slapen

angst

Installatiebedrijf van de Ven
Nassaudwarsstraat 1
Vlijmen
073 5112309

onzekerheid

Ivonne Claassen,
Psychosociaal therapeut en counselor

trauma
stress
assertiviteit
moeheid

perfectionisme
Bel nu voor een
kennismakingsafspraak
06-16 373 665

vergoeding zorgverzekeraar vaak mogelijk

pijn

futloosheid

www.installatiebedrijfvandeven.nl

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

drukte

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

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

rouw
onrust

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

De Engelenplaatjes in het Plusboek - deel 2
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 287

Plaatje 297

Met een feestelijke bijeenkomst ten stadhuize werd op 31 maart 1971 de annexatie van Empel en Engelen door Den Bosch
gevierd. Ook carnavalsvereniging de Terpers
was daar kennelijk blij mee: ze juichen met
de Bossche burgemeester van de Ven en
de bijna gewezen Engelense burgemeester
Kempenaars (met bril en kleinere ambtsketting).

Het oudste Engelense kasteel is Bloemendaal. Het is letterlijk legendarisch. Het stond niet
ver van de Woerd, dichtbij de Duivelswiel, waarin de niet gedoopte torenklok van het kasteel
door toedoen van satan terecht was gekomen.
Illustrator Ton van den Bergh heeft het kasteel in zijn vorige leven vastgelegd en er in zijn
huidige een fraai stripboek aan gewijd.

Plaatje 304

Plaatje 313

Plaatje 317

In 1962 werd dit pand aan de Vlacie 14 het
nieuwe gemeentehuis van Engelen. Bij het
plaatje in het Plusboek staat ten onrechte
dat het oude gemeentehuis is omgebouwd
tot appartementen!

Bijna niet meer voor te stellen. Hier is het nu
een oase van rust. Maar wie in de jaren 80
vanaf het einde van de Kraanvogellaan recht
voor zich uit keek over de rotonde heen, die
kon 's zomers vele surfers zien en in strenge
winters dito schaatsers, hoewel dat laatste
minder lang geleden is. De foto is vanaf de
overzijde van het water genomen; op de
voorgrond zijn gebouwen langs de Haverleij te zien, op de achtergrond de hoge silo’s
van de CeHaVe langs de Graaf van Solmsweg.

In één beeld gevangen: de Maas, de oude
loop van de Dieze en de sluis met de uitmonding van het Henriettekanaal. Nog
geen Slot Haverleij te bekennen!

Plaatje 315

De oeverzwaluwwand bij het Engelermeer,
waar ook vleermuizen huizen.

Meer plaatjes op de volgende pagina
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Plaatje 351

Plaatje 359

Plaatje 363

In 1976 werd de weg over de schutsluis naar
de Henriëttewaard in gebruik genomen. Dat
betekende het einde voor het rijksveer, dat
in die tijd gemotoriseerd was.   Voordien
werd het langs een kabel naar de overzijde
getrokken.

In 1987 werd de oude spuisluis Crèvecoeur
vervangen door de huidige spuisluis. Hiermee wordt echter niet, zoals in het Plusboek
is vermeld, de schutsluis aan de Graaf van
Solmsweg bedoeld: die bevindt zich in het
kanaal tussen de Dieze en de Maas.

Plaatje 364
Meer dan 30 jaar na veldwachter Fijneman
zien we hier opperwachtmeester Magchiel
Dierckx aan het werk bij de intocht van prins
Peer in Terpersdurp in 1966. Hij woonde in
de dienstwoning aan De Kerkhof 4.

Veerman Jan Somers trekt de pont over de
Dieze naar de Dieskant. Dit is het particuliere veer dat ter hoogte van de Engelerschans voer. Het jaar is 1937.
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www.bighelaardij.nl
ONZE SERVICE
Gemiddeld worden huizen via ons in 2 maanden verkocht. Daarbij liggen de
transactieprijzen boven het gemiddelde. We sluiten ook voor u graag een goede deal!

Gemiddelde
doorlooptijd

Gemiddelde
vraagprijs
500k
Prijs in euro’s

Doorlooptijd in dagen

750
500
250

250k

0

0
Landelijk

Gemiddelde
beoordeling

Noord-brabant

Bighelaardij

Landelijk

Noord-brabant

8,7

9,1

Verkoop

Aankoop

Bighelaardij

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

Mail bij interesse naar:
info@bighelaardij.nl

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

Colofon

Elke woensdag
09.30 uur

Wandelen met senioren
Vanaf De Engelenburcht

Woensdag 23 december
diverse tijden

Een andere kerst?!
In De Engelenburcht

Maandag 25 januari
20.00 uur

Vergadering bestuursraad
In De Engelenburcht

Maquette Slot Haverleij
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Engelen en Bokhoven.
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De maquette van Slot Haverleij heeft na vele omzwervingen, een vaste plaats
gevonden in de hal op Parcivalring 369

(S)limmerik
Na het nodige wikken en wegen,
komt nu een armprik ons zeer gelegen.
Een vaccinatie die 'ingelijst'
corona verder de deur uit wijst,
is voor komend jaar zeker een zegen.

Foto door Rhoda Baer (Wikimedia)

Belangrijke telefoonnummers
Centraal alarmnummer: 112
Politie: 0900 - 8844 (geen spoed)
Brandweer: 0880 - 208101
Huisartsenpraktijk: 073 - 6311366
Apotheek Lage Leun: 073 - 6330203
Apotheek Medsen, Kooikersweg 203d,
073 - 6233095
Tandarts: 073 - 6311588
Jeroen Bosch Ziekenhuis: 073 - 5532000

Dierenambulance Den Bosch: 073 - 6146070   
Stadskantoor Wolvenhoek: 073 - 6155155    
Afvalstoffendienst: 073 - 6156500
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig:
073 - 6155555
Brabant Water storingen: 073 - 6838000
Essent storingen: 0800 - 0340
Stichting Farant: 073 - 6124488
Vivent: 088 - 1637000
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De volgende editie
verschijnt in het weekend
van 16 januari.
Kopij moet uiterlijk

maandag 4 januari
binnen zijn.
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Bij besteding van elke € 10,-- ontvangt u
Spaar
voor
echte
plaatjes
voor het
in hetenige
unieke historische
PLUS
Boodschappenpakket.
verzamelalbum
van ‘s-Hertogenbosch.
• Ontvang 1 spaarzegel bij elke 10 euro aan boodschappen*
• Ontvang wekelijks extra zegels bij diverse actieproducten
• Lever je volle spaarkaart (75 zegels) in en ontvang een gratis Boodschappenpakket t.w.v. 50 euro
• Sparen kan van zondag 25 oktober 2020 t/m zaterdag 30 januari 2021
• T/m zaterdag 6 februari 2021 kun je je spaarkaart inleveren

GRATIS
pen

boodschap
t.w.v.

Kijk voor meer informatie op
plus.nl/boodschappenpakket

*Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijke toegestane artikelen.

GRATIS bezorgen in

Engelen, Haverleij en Bokhoven
uitgezonderd PLUS Express

Zondag
09.00 - 19.00 uur

